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Вступ

Вступ

Вступ

Вступ
Ваш автомобіль є поєднанням
сучасних технологій, безпеки,
екологічності та економічності.
У цьому посібнику власника ви
знайдете всю потрібну інформацію,
яка надасть змогу керувати
автомобілем безпечно та
ефективно.
Переконайтеся, що ваші пасажири
обізнані з можливим ризиком ДТП
і травмування, які можуть стати
наслідком неправильного
використання автомобіля.
Ви повинні завжди дотримуватися
законів і нормативних актів країни,
в якій перебуваєте. Ці закони
можуть відрізнятися від інформації
в цьому посібнику власника.
Коли в посібнику власника йдеться
про відвідання станції технічного
обслуговування, ми радимо
звертатися до сервіс-партнера
компанії Chevrolet.
Усі сервіс-партнери Chevrolet
надають першокласне
обслуговування за розумні ціни.

Досвідчені механіки, які пройшли
кваліфікаційну підготовку
в компанії Chevrolet, працюють
згідно зі встановленими в Chevrolet
інструкціями.
Набір літератури для клієнта
завжди потрібно тримати під рукою
в автомобілі.

Використання цього
посібника
■ У цьому посібнику описано всі
опції та функції, доступні для цієї
моделі. Описи деяких елементів,
включаючи функції
відображення та меню, можуть
не стосуватися вашого
автомобіля (це залежить від
варіанта моделі, установлених
у країні норм, наявного
спеціального обладнання чи
аксесуарів).
■ У розділі "Коротко" міститься
попередній огляд.
■ Зміст на початку цього посібника
та в кожній главі показує місце
знаходження інформації.
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■ Алфавітний вказівник надасть
змогу здійснювати пошук
потрібної інформації.
■ У цьому посібнику власника
описано автомобілі
з лівостороннім керуванням.
Експлуатація таких автомобілів
подібна до експлуатації
автомобілів із правостороннім
керуванням.
■ У посібнику власника
використовуються заводські
позначення двигуна. Відповідні
позначення, нанесені під час
продажу, можна знайти в розділі
"Технічні характеристики".
■ Дані із зазначенням напрямку,
наприклад ліворуч або праворуч,
або вперед чи назад, завжди
стосуються напрямку руху.
■ Інтерфейс дисплея автомобіля
може не підтримувати вашу
мову.
■ Повідомлення дисплея та
внутрішні позначення виділені
в тексті посібника жирним
шрифтом.
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Вступ

Небезпека,
попередження та
обережно
9 Небезпека
Напис 9 Небезпека вказує на
ризик отримання смертельної
травми. Нехтування цією
інформацією є небезпечним для
життя.

9 Попередження
Напис 9 Попередження вказує
на ризик нещасного випадку або
травмування. Нехтування цією
інформацією може призвести до
травмування.

Обережно
Напис Обережно вказує на
можливе пошкодження
автомобіля. Нехтування цією
інформацією може призвести до
пошкодження автомобіля.

Символи
Посилання на сторінки вказані за
допомогою 3. 3 "див. стор".
Ми бажаємо вам провести багато
годин за приємним водінням
Chevrolet

Вступ
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Коротко

Коротко
Початкова інформація
про водіння

Відмикання автомобіля
Радіопульт дистанційного
керування

Натисніть кнопку c, щоб відчинити
дверцята та багажне відділення.
Відкрийте дверцята, потягнувши
ручки. Щоб відкрити багажник,
натисніть кнопку під молдингом
багажника.
Натисніть кнопку x; після цього
буде розблоковано та відкрито
лише багажне відділення.

Пульт дистанційного керування
3 20, центральний замок 3 22,
багажне відділення 3 26.

Коротко

Регулювання сидіння

Спинки сидінь

Висота сидіння

Потягніть до себе важіль,
відрегулюйте нахил і відпустіть
важіль. Дочекайтеся, доки сидіння
зі звуком не стане на місце.
Регулювання сидіння 3 38,
положення сидіння 3 37.

Хід накачування важеля
угору = вище
донизу = нижче

Виставлення сидіння

Потягніть до себе ручку, посуньте
сидіння, відпустіть ручку.
Регулювання сидіння 3 38,
положення сидіння 3 37.

Сидіння 3 38, положення сидіння
3 37.
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Коротко

Пасок безпеки

Регулювання
підголівника

Щоб відрегулювати висоту
підголівника, потягніть його вверх.
Щоб опустити його, натисніть
затискач і проштовхніть підголівник
донизу.

Щоб відрегулювати підголівник по
горизонталі, потягніть підголівник
вперед і зафіксуйте в одному із
трьох доступних положень. Щоб
повернути підголівник у крайнє
заднє положення, потягніть його
вгору до упору та відпустіть.
Підголовники 3 36.

Витягніть пасок безпеки та вставте
в пряжку. Пасок безпеки не
повинен переплітатися та має
щільно прилягати до тіла. Спинка
не має бути відхилена назад надто
далеко (максимум приблизно на
25 °).
Для відпускання паска натисніть
червону кнопку на пряжці.
Паски безпеки 3 40, система
подушок безпеки 3 44,
положення сидіння 3 37.

Коротко

Регулювання дзеркала

Зовнішні дзеркала

Внутрішнє дзеркало

Поверніть важіль на зворотному
боці, щоб зменшити
засліплювальну дію світла.
Внутрішнє дзеркало 3 32,
внутрішнє дзеркало із системою
автоматичного зменшення
засліплюючої дії світла 3 32.

Виберіть потрібне зовнішнє
дзеркало та відрегулюйте його.
Електричне регулювання 3 30,
випуклі зовнішні дзеркала 3 30,
зовнішні дзеркала, що складаються
3 31, зовнішні дзеркала
з підігрівом 3 31.
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Регулювання положення
керма

Розблокуйте важіль, відрегулюйте
кермо, потім натисніть на важіль
і переконайтеся, що він повністю
заблокований. Не регулюйте кермо
під час руху та у випадку, коли воно
заблоковане.
Система подушок безпеки 3 44,
положення запалення 3 207.
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Коротко

Огляд панелі приладів

Коротко
1

2
3

4
5
6
7
8

Вимикач світла ................... 90
Передні протитуманні
фари .................................... 93
Задні протитуманні фари ... 93
Підсвітка приладів .............. 94
Бокові повітропроводи ...... 203
Сигнали повороту,
світло фар, ближнє
світло та дальнє світло ...... 93
Освітлення виходу ............. 96
Ліхтарі стоянкового
освітлення ............................ 94
Інформаційний центр
водія ..................................... 78
Прилади .............................. 67
Звуковий сигнал ................. 62
Подушка безпеки водія ...... 44
Інформаційний центр
водія ..................................... 78
Засоби керування на
кермі .................................... 61
Очисники вітрового скла,
система промивання
вітрового скла, задній
очисник, система
промивання заднього
скла ...................................... 62

9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

Центральні
повітропроводи ................. 203
Інформаційнорозважальна система ........ 98
Info-Display
(Інформаційний дисплей) . . 79
Індикатор стану системи
запобігання викраденню
автомобіля .......................... 27
Зберігання ........................... 54
Подушка безпеки
переднього пасажира ........ 44
Бардачок ............................. 55
Контрольний індикатор
дезактивації подушок
безпеки та система
нагадування про
непристібнутий пасок
безпеки ................................. 74
Підігрів, вентиляція,
система клімат-контролю .. 195
Протибуксовочна
гальмівна система ............ 216
Електронна система
курсової стійкості .............. 217
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19 Важіль селектора,
автоматична трансмісія ... 211
Механічна трансмісія ....... 214
20 Ліхтарі аварійної
сигналізації ......................... 92
21 Центральний замок ............. 22
22 Педаль акселератора ...... 206
23 Педаль гальм ................... 215
24 Замок запалення
з блокуванням керма ....... 207
25 Педаль зчеплення ............ 206
26 Регулювання керма ............ 61
27 Круїз-контроль ................... 218
28 Відділення для речей,
коробка запобіжників ........ 248
29 Важіль відчинення капота 227
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Коротко

Зовнішнє освітлення

На автомобілях без автоматичного
регулювання освітлення:
7 = вимк.

Світло фар, дальнє світло та
ближнє світло

Кнопковий перемикач світла
> = передні протитуманні фари
r = Задні протитуманні фари
Освітлення 3 90.

Перемикач освітлення
AUTO = автоматичне
регулювання освітлення:
Фари вмикаються та
вимикаються
автоматично
m
= aктивація або
дезактивація
автоматичної системи
освітлення
= бокові ліхтарі
8
= фари
9

світло
фар
дальнє
світло
ближнє
світло

= потягніть важіль до
себе
= натисніть важіль
= натисніть або
потягніть до себе
важіль

Дальнє світло 3 91, світло фар
3 91, автоматичне регулювання
освітлення 3 90.

Коротко
Сигнали повороту та зміни
смуги руху

праворуч = важіль угору
ліворуч
= важіль униз
Сигнали повороту та зміни смуги
руху 3 93, ліхтарі стоянкового
освітлення 3 94.

Ліхтарі аварійної сигналізації

Звуковий сигнал

Приводиться в дію за допомогою
кнопки ¨.
Ліхтарі аварійної сигналізації
3 92.

Натисніть j.
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Коротко

Системи промивки та
чищення

Очисники скла 3 62, заміна
очисника 3 236.

Система очищення лобового
скла

Очисники скла

2 = швидко
1 = повільно
P = чищення через
встановлений інтервал або
автоматичне очищення
в разі спрацювання датчика
дощу
§ = вимк.
Для виконання одного циклу в той
час, коли очисники скла вимкнені,
натисніть важіль донизу.

Потягніть до себе важіль.
Система промивання вітрового
скла 3 62, рідина для промивання
3 233.

Коротко

Клімат-контроль

Системи промивання
й очищення заднього скла

Натисніть кулісний перемикач, щоб
активувати очисник заднього скла:
верхнє
= безперервна
положення
робота
нижнє
= повторноположення
короткочасний
режим роботи
середнє
= вимк.
положення
Система промивання/очищення
заднього скла 3 64.
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Заднє вікно з підігрівом,
зовнішні дзеркала з підігрівом

Натисніть важіль.
Рідина для промивання
розпилюється на заднє скло, після
чого очисник витирає її декількома
рухами.

Керування підігрівом здійснюється
натисканням кнопки Ü.
Заднє вікно з підігрівом 3 34.
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Коротко

Система проти запотівання та
замерзання вікон

Натисніть кнопку V.
Установіть регулятор температури
на найвищий рівень.
Охолодження n вмикається.
Підігрів заднього скла Ü
вмикається.
Система клімат-контролю 3 195.

Трансмісія

Автоматична трансмісія

Механічна трансмісія

Задній хід: доки автомобіль стоїть
на місці, натисніть педаль
зчеплення, потягніть кільце на
важелі селектора та виберіть
передачу.
Якщо передача не вмикається,
установіть важіль у нейтральне
положення, відпустіть педаль
зчеплення та натисніть її повторно;
після цього повторіть вибір
передачі.
Механічна трансмісія 3 214.

P
R
N
D

=
=
=
=

паркування
задній хід
нейтральне положення
їзда

Ручний режим: перемістіть важіль
селектора з положення D вліво.
< = підвищена передача
] = понижена передача
Важіль селектора можна
перемістити лише з положення P,
коли запалення ввімкнено,

Коротко
а педаль гальм натиснуто. Щоб
увімкнути P чи R, натисніть кнопку
вимикання.
Автоматична трансмісія 3 211.

Запуск
Перед запуском виконайте
перевірку таких компонентів

■ Тиск і стан шин 3 251, 3 288.
■ Рівень масла у двигуні та рівні
рідин 3 231.
■ Усі вікна, дзеркала, прилади
зовнішнього освітлення та
номерні знаки вільні від бруду,
снігу та льоду та перебувають
у робочому стані.
■ Правильне положення сидінь,
пасків безпеки та дзеркал 3 37,
3 42, 3 30.
■ Перевірте функціонування гальм
на низькій швидкості, особливо
якщо гальма є вологими.
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Запуск двигуна через замок
запалення

■ Поверніть ключ запалення
в положення 1.
■ Плавно поверніть кермо, щоб
вимкнути систему його
блокування.
■ Механічна трансмісія: натисніть
педаль зчеплення.
■ Автоматична трансмісія:
натисніть педаль гальм
і перемістіть важіль селектора
в положення P або N.
■ Не збільшуйте швидкість.
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Коротко

■ Дизельний двигун: поверніть
ключ у положення 2 для
попереднього підігріву та не
змінюйте його положення, доки
контрольний індикатор ! не
погасне.
■ Поверніть ключ у положення 3
і відпустіть одразу після запуску
двигуна.
Перед повторним запуском або
вимкненням двигуна поверніть
ключ до положення 0.

Паркування
■ Завжди застосовуйте стоянкове
гальмо, не натискаючи кнопку
відпускання. Застосовуйте
максимальну силу на спуску чи
підйомі. Одночасно натисніть
педаль гальм, щоб зменшити
гальмівне зусилля.
■ Вимкніть двигун. Поверніть ключ
запалення в положення 0 і
витягніть його. Поверніть кермо
до спрацьовування блокування.
В автомобілях з автоматичною
трансмісією перемістіть важіль
селектора в положення P та
вийміть ключ.
■ Якщо автомобіль знаходиться на
рівній поверхні чи підйомі,
ввімкніть першу передачу чи
встановіть важіль селектора
в положення P перед
вимкненням запалення. На
підйомі поверніть передні колеса
від бордюру.
Якщо автомобіль знаходиться на
спуску, ввімкніть задню передачу
чи встановіть важіль селектора

■
■
■
■

■
■

в положення P перед
вимкненням запалення.
Поверніть передні колеса до
бордюру.
Зачиніть вікна та люк.
Зачиніть автомобіль за
допомогою кнопки e на пульті
дистанційного керування.
Активуйте систему запобігання
викраденню автомобіля 3 27.
Не залишайте автомобіль
у місцях із легкозаймистою
поверхнею. Висока температура
системи вихлопу може
спричинити займання поверхні,
на якій стоїть автомобіль.
Вентилятори охолодження
двигуна можуть працювати після
вимкнення двигуна 3 226.
Щоб забезпечити захист
турбокомпресора, після їзди на
високих обертах або з великим
навантаженням на двигун перед
його вимкненням потрібно
проїхати коротку відстань із
невеликим навантаженням 1 або
2 хвилини на холостому ходу.

Коротко
Ключі, замки 3 20.
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Ключі, дверцята та вікна

Ключі, дверцята та
вікна
Ключі, замки ............................... 20
Дверцята ..................................... 26
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Ключі, замки
Ключі
Запасні ключі

Номер ключа позначено на
знімному ярлику.
Номер ключа потрібно вказати під
час замовлення запасних ключів,
оскільки він є компонентом системи
імобілайзера.
Замки 3 266.

Натисніть кнопку, щоб його
розкласти. Щоб скласти ключ,
спочатку натисніть кнопку.

Радіопульт
дистанційного керування

Складний ключ

Використовується для керування:
■ Центральним замком
■ Системою запобігання
викрадення автомобіля
■ Багажним відділенням

Ключі, дверцята та вікна
Радіус дії радіопульта
дистанційного керування
становить приблизно 25 м. На цей
радіус можуть впливати зовнішні
чинники.
Справність пульта підтверджують
ліхтарі аварійної сигналізації.
Поводьтеся з пультом обережно,
захищайте його від вологи та
високих температур, а також
уникайте зайвого використання.

Помилка

Якщо центральний замок не
працює від радіопульта
дистанційного керування,
причиною цього може бути:
■ перевищення радіусу дії,
■ низький заряд батареї,
■ часте, безперервне
використання пульта
дистанційного керування поза
радіусом дії, яке вимагатиме
повторної синхронізації,
■ перевантаження центрального
замка внаслідок частого
використання, надходження
живлення переривається на
короткий період часу,
■ інтерференція радіохвиль
більшої потужності з інших
джерел.
Розблокування автомобіля 3 22.

Основні параметри

Деякі параметри можна змінити
в меню Settings (Налаштування) на
інформаційному дисплеї.
Персоналізація автомобіля 3 84.
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Заміна батареї радіопульта
дистанційного керування

Замініть батарею відразу після
зменшення радіусу дії.
Акумулятори не належать до
побутових відходів. Їх потрібно
здати на утилізацію до відповідних
приймальних пунктів.
Складний ключ

Розкладіть ключ і відчиніть блок.
Замініть батарею (тип батареї
CR 2032), беручи до уваги її
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положення під час установлення.
Зачиніть блок і здійсніть
синхронізацію.
Складний ключ
Заміну батареї потрібно проводити
в майстерні.

Внесені в пам'ять
параметри
Після того, як ключ буде вийнято із
замка запалення, для нього
автоматично зберігаються такі
параметри:
■ Електронний клімат-контроль
■ Освітлення
■ Інформаційно-розважальна
система
■ Центральний замок
Збережені параметри автоматично
застосовуються під час наступного
вставлення ключа в замок
запалення.
Персоналізація автомобіля 3 84.

Центральний замок
Розблоковує та блокує дверцята,
багажне відділення та кришку
заливної горловини паливного
баку.
Щоб відчинити дверцята, потягніть
за ручку на внутрішньому боці.
Примітка
У випадку ДТП певної складності
автомобіль розблокується
автоматично.

Розблокування
Радіопульт дистанційного
керування

Натисніть кнопку c.
Існує два параметри:
■ Щоб розблокувати лише
дверцята водія, натисніть кнопку
c один раз; щоб розблокувати всі
дверцята, багажне відділення та
кришку горловини паливного
баку, натисніть кнопку c двічі.
■ Щоб розблокувати всі дверцята,
багажне відділення та кришку
горловини паливного баку,
натисніть кнопку c один раз.
Параметри можна змінити в меню
Settings (Налаштування) на
інформаційному дисплеї.
Персоналізація автомобіля 3 84.
Параметри можна зберегти
ключем, який використовується.
Внесені в пам’ять параметри 3 22.

Блокування
Радіопульт дистанційного
керування
Зачинення дверцят, багажного
відділення та кришки заливної
горловини паливного баку.

Ключі, дверцята та вікна
Розблокування багажника
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4-дверні моделі

5-дверний хетчбек

Натисніть кнопку e.
Якщо дверцята водія зачинені
неправильно, центральний замок
не працюватиме. Персоналізація
автомобіля 3 84.

Натисніть кнопку c один чи два
рази, залежно від обраного
налаштування. Двері багажного
відділення відімкнуться
і відкриються.
Персоналізація автомобіля 3 84.

Натисніть кнопку x. Багажник
розблокується та відчиниться,
в той час, коли всі інші дверцята
залишатимуться заблокованими.

Кнопки центрального замка

Блокують і розблоковують всі
дверцята, багажне відділення та
кришку заливної горловини
паливного баку.
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Несправність радіопульта
системи дистанційного
керування
Розблокування

Блокування
Увімкніть запалення та натисніть
кнопку центрального замка e, щоб
заблокувати дверцята, багажне
відділення та кришку горловини
паливного бака. Після цього
зачиніть водійські дверцята та
заблокуйте їх ззовні за допомогою
ключа.

Несправність системи
центрального замка
Натисніть кнопку e, щоб
заблокувати.
Натисніть кнопку c, щоб
розблокувати.
Коли ключ знаходиться в замку
запалення, блокування
є можливим лише, якщо всі
дверцята зачинені.

Розблокуйте вручну водійські
дверцята за допомогою ключа.
Увімкніть запалення та натисніть
кнопку центрального замка c, щоб
розблокувати всі дверцята,
багажне відділення та кришку
горловини паливного бака. Щоб
дезактивувати систему блокування
автомобіля від викрадення,
ввімкніть систему запалення.

Розблокування
Розблокуйте вручну водійські
дверцята за допомогою ключа. Інші
дверцята можна відчинити, двічі
натиснувши внутрішню дверну
ручку. Кришка горловини
паливного бака не відкривається.
Щоб вимкнути систему запобігання
викраденню автомобіля, увімкніть
систему запалення 3 27.

Ключі, дверцята та вікна
Розблокування багажника

Замки для захисту від
доступу дітей

Потягніть за ручку на внутрішній
стороні багажника.
Блокування
Натисніть штифти замикання на
всіх дверцятах, окрім дверцят
водія. Після цього зачиніть
водійські дверцята та заблокуйте їх
ззовні за допомогою ключа. Кришку
заливної горловини паливного баку
та багажник заблокувати не можна.

9 Попередження
Використовуйте замки для
захисту від доступу дітей
завжди, коли діти займають
задні сидіння.
За допомогою ключа чи викрутки
поверніть замок для захисту від
доступу дітей у горизонтальне
положення на задніх дверцятах.
Дверцята не можна відчинити із
середини. Для дезактивації

поверніть замок для захисту від
доступу дітей у вертикальне
положення.
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Дверцята

9 Попередження

Багажне відділення

Забороняється рухатися
з відчиненим багажником або
коли він нещільно зачинений,
наприклад, під час
транспортування громіздких
предметів, оскільки токсичні
вихлопні гази можуть потрапити
в автомобіль.

Багажник
Відкривання
5-дверний хетчбек

Натисніть і утримуйте кнопку x
на радіопульті дистанційного
керування, поки двері багажника не
відчиняться автоматично, або
натисніть кнопку під дверима
багажника після їх розблокування.

Після розблокування натисніть
кнопку під ручкою та відчиніть
багажник.
4-дверні моделі

Обережно
Перед тим, як відкрити
багажник, перевірте чи немає
над ним перешкод (наприклад,
підйомних дверей), щоб
уникнути його пошкодження.
Завжди перевіряйте зони над та
позаду багажника на наявність
перешкод.
Примітка
Установлення аксесуарів певної
ваги на багажник може негативно
вплинути на його здатність
залишатися відчиненим.

Ключі, дверцята та вікна
Зачинення

Безпека автомобіля
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Активування

Система запобігання
викраденню автомобіля
9 Попередження
Не використовуйте систему,
якщо в автомобілі є люди!
Дверцята не можна
розблокувати зсередини.
Користуйтеся внутрішньою ручкою.
Закриваючи багажник, не
натискайте кнопку під молдингом
або під рукояткою, оскільки
внаслідок цього його буде знову
розблоковано.

Система блокує всі дверцята. Усі
дверцята повинні бути зачиненими,
інакше систему не можна буде
активувати.
Якщо запалення було ввімкнуто,
дверцята водія потрібно відчинити
та зачинити один раз, щоб
в автомобілі активувалася система
запобігання викраденню.
Внаслідок відчинення автомобіля
відключається механічна система
запобігання викраденню
автомобіля. Це неможливо
з центральною блокувальною
кнопкою.

Натисніть e на радіопульті
дистанційного керування двічі
протягом 15 секунд.

Система запобігання
викраденню автомобіля
Система запобігання викраденню
автомобіля містить у собі та
керується разом із системою
блокування автомобіля.
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Вона контролює:
■ дверцята, багажник, капот;
■ пасажирське відділення, у тому
числі багажник;
■ нахил автомобіля, наприклад,
якщо він піднятий;
■ система запалення.

Активація

■ Вмикається автоматично через
30 секунд після блокування
автомобіля (ініціалізації системи)
або
■ після застосуванням пульта
дистанційного керування:
натисніть e ще раз після
блокування або

Активація без моніторингу
пасажирського відділення та
нахилу автомобіля

Примітка
Зміни в салоні автомобіля,
зокрема, використання чохлів
і відчинення вікон або люка,
можуть погіршити функціонування
системи моніторингу
пасажирського відділення.
Вимикайте функцію моніторингу
пасажирського відділення та
нахилу автомобіля у випадках,
коли в автомобілі залишаються
тварини. Інакше високооб’ємні
ультразвукові сигнали або рух
тварини можуть спричинити
спрацювання сигналізації.
Вимикайте цю функцію також
у випадках, коли автомобіль
перебуває на поромі чи потязі.

Ключі, дверцята та вікна
1. Зачиніть багажник, капот, вікна
та люк.
2. Натисніть кнопку o. Індикатор
на кнопці o світиться.
3. Зачиніть дверцята.
4. Активуйте систему запобігання
викраденню автомобіля.

Індикатор стану

Стан під час перших 30 секунд
після активації системи
запобігання викраденню
автомобіля:
Індикатор
= перевірка,
загорається
уповільнення
спрацювання.
Індикатор
= дверцята,
швидко
багажник або
мигає
капот зачинені не
повністю або
сталася помилка
системи.
Стан після спрацювання системи:
Індикатор
= система працює.
мигає
повільно
У випадку виникнення
несправностей зверніться по
допомогу до майстерні.

Індикатор стану вмонтовано
в датчик на верхній частині панелі
приладів.
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Дезактивація

Відімкнення автомобіля кнопкою c
вимикає систему запобігання
викраденню автомобіля.

Аварійний сигнал

У разі спрацювання аварійний
сигнал звучить через звуковий
сигналізатор із живленням від
окремої батареї, одночасно з цим
миготять аварійні ліхтарі. Кількість
і тривалість аварійних сигналів
визначені законодавством.
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Аварійний сигнал можна вимкнути
натисканням будь-якої кнопки на
радіопульті дистанційного
керування чи ввімкненням
запалення.
Система запобігання викраденню
автомобіля може бути вимкнена
лише натисканням кнопки c чи
увімкненням запалення.

Імобілайзер
Система встановлена в замок
запалення. Вона перевіряє, чи
може автомобіль запуститися за
допомогою ключа, що
використовується. Якщо
транспондер у ключі розпізнається,
автомобіль можна запускати.
Імобілайзер активується
автоматично після того, як ключ
витягнуто із замка запалення.
Якщо запалення ввімкнено,
а контрольний індикатор d блимає
чи світиться, це свідчить про
несправності системи; двигун

неможливо запустити. Вимкніть
систему запалення, а потім
повторіть спробу запуску.
Якщо контрольний індикатор
продовжує блимати чи світитися,
спробуйте запустити двигун за
допомогою запасного ключа та
зверніться за допомогою до
майстерні.
Примітка
Імобілайзер не блокує дверцята.
Ви повинні завжди блокувати
автомобіль після виходу з нього та
вмикати систему запобігання
викраденню 3 22, 3 27.
Контрольний індикатор d 3 30.

Зовнішні дзеркала
Випукла форма
Випуклі зовнішні дзеркала
зменшують ділянки огляду, закриті
для водія. Завдяки формі дзеркала
об'єкти відображаються меншими,
що впливатиме на здатність
оцінювати відстані.

Регулювання за
допомогою
електропривода

Ключі, дверцята та вікна
Виберіть потрібне зовнішнє
дзеркало, повернувши регулятор
ліворуч (L) або праворуч (R). Потім
поверніть регулятор, щоб
відрегулювати дзеркало.
У положенні 0 не можна вибрати
жодне дзеркало.

удару. Змінюйте положення
дзеркал, злегка натискаючи його
корпус.

Електричне складання

31

Якщо електрокероване дзеркало
витягується вручну, то після
натискання регулятора вниз
електропривід витягне лише інше
дзеркало.

Із підігрівом

Складання

Задля безпеки пішоходів зовнішні
дзеркала змінюють своє звичайне
положення, автоматично
повертаючись назовні від значного

Поверніть регулятор до 7, потім
натисніть регулятор униз. Обидва
зовнішніх дзеркала буде складено.
Повторно натисніть регулятор униз
- обидва зовнішніх дзеркала
повернуться у початкове
положення.

Керується натисканням кнопки Ü.
Підігрів функціонує, коли працює
двигун, і вимикається автоматично
через короткий проміжок часу.
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Внутрішні дзеркала
Система зменшення
засліплювальної дії
світла вручну

Система автоматичного
зменшення
засліплювальної дії
світла

Вікна
Вікна з ручним приводом
Вікна в дверцятах можуть
відчинятися чи зачинятися за
допомогою ручок склопідйомників.

Вікна
з електропідйомниками
9 Попередження

Щоб зменшити засліплення,
поверніть важіль на зворотній
стороні корпуса дзеркала.

Засліплювальна дія світла
автомобілів, які рухаються ззаду,
вночі автоматично знижується.

Будьте обережні під час
користування вікнами
з електропідйомниками. Існує
ризик отримання травм,
зокрема для дітей.
Якщо на задньому сидінні є діти,
увімкніть для вікон
з електропідйомниками систему
захисту від дітей.
Уважно стежте за вікнами під
час їх зачинення.
Переконайтеся, що нічого не
перешкоджає їх руху.

Ключі, дверцята та вікна
Вікна з електропідйомниками
можна використовувати
■ після ввімкнення запалення,
■ у межах 10 хвилин після
вимкнення запалення, до
відчинення дверцят.
Після вимкнення запалення
керування вікна вимикається
відразу після того, як передні
дверцята буде відчинено.

Робота

Плавне піднімання чи опускання до
першого фіксатора: вікно
рухається вниз або вгору, доки
застосовується перемикач.
Піднімання чи опускання до
другого фіксатора, а потім
відпускання: вікно автоматично
опускається вниз.
Проштовхніть або потягніть до
другого фіксатора, потім відпустіть:
вікно зі сторони водія рухається
угору чи вниз автоматично за
допомогою функції безпеки.
Щоб зупинити рух, потягніть
перемикач один раз у тому
ж напрямку.

Функція безпеки з боку водія

Використовуйте перемикач для
відповідного вікна, натискаючи,
щоб відчинити, чи тягнучи до себе,
щоб зачинити.

Якщо під час автоматичного
зачинення віконне скло
наштовхується на опір, його рух
відразу припиняється, після чого
вікно відкривається.
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Вимкнення функції безпеки

У разі виникнення проблем під час
зачинення через замерзання тощо
утримуйте перемикач відтиснутим.
Вікно з боку водія рухається вгору
без використання функції безпеки.
Щоб зупинити рух, відпустіть
і потягніть перемикач один раз
у тому ж напрямку.

Система захисту від дітей для
задніх вікон
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Натисніть перемикач z, щоб
дезактивувати електропідйомники
задніх вікон, індикатор загорається.
Щоб активувати, повторно
натисніть z.

Заднє вікно з підігрівом

Люк
9 Попередження

Перевантаження

Якщо вікна часто відчиняються чи
зачиняються протягом коротких
інтервалів часу, вони
відключаються на деякий час.

Ініціалізація
електропідйомників вікон

Якщо вікна не відкриваються
автоматично (наприклад, після
від’єднання акумулятора),
активуйте електронну систему
керування вікнами, виконавши
наведені нижче дії.
1. Зачиніть дверцята.
2. Увімкніть запалення.
3. Повністю зачиніть вікно та
утримуйте перемикач
відтиснутим ще 2 секунди.
4. Повторіть цей крок для кожного
вікна.

Дах

Керується натисканням кнопки Ü.
Підігрів функціонує, коли працює
двигун, і вимикається автоматично
через короткий проміжок часу.

Сонцезахисні козирки
Сонцезахисні козирки можна
скласти чи повернути на бік, щоб
запобігти засліпленню.
Якщо в сонцезахисні козирки
вмонтовано дзеркальця, їх кришки
повинні бути зачиненими під час
водіння.

Будьте обережні під час
користування люком. Існує
ризик отримання травм,
зокрема для дітей.
Уважно стежте за рухомими
деталями під час користування
ними. Переконайтеся, що нічого
не перешкоджає їх руху.
Люк можна використовувати
■ після ввімкнення запалення,
■ протягом 10 хвилин після
вимкнення запалення.
Після вимкнення запалення
неможливо здійснювати керування
люком, коли передні дверцята
відчинено.

Ключі, дверцята та вікна
Підняття чи зачинення

Натисніть q або r: люк
автоматично піднімається чи
закривається.

Штора

Штора керується вручну.
Штора зачиняється чи
відчиняється ковзанням. Коли люк
відчинений, штора завжди
відчинена.

Відкриття та зачинення

Злегка натисніть p або r до
першого фіксатора: люк
відкривається чи закривається
у відповідь на застосування
перемикача.
Сильніше натисніть p або r до
другого фіксатора, після чого
відпустіть перемикач: люк
відкривається чи закривається
автоматично з увімкненою
функцією безпеки. Щоб зупинити
рух люка, натисніть перемикач ще
раз.

Загальні поради
Функція безпеки
Якщо під час автоматичного
зачинення люк наштовхується на
опір, він одразу зупиняється та
повторно відчиняється.
Вимкнення функції безпеки
У разі виникнення проблем під час
зачинення через замерзання і т.ін.
утримуйте перемикач r
натиснутим до другого фіксатора.
Люк зачиняється без функції
безпеки. Щоб зупинити рух,
відпустіть перемикач.

Ініціалізація після
переривання живлення

Після переривання живлення
можливість керування даховим
люком обмежена. Ініціалізуйте
систему в автомайстерні.
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Підголівники
Положення
9 Попередження
Їздіть лише зі встановленим
у правильне положення
підголівником.

Верхня частина підголівника має
бути розташована на рівні маківки.
Якщо це неможливо, для дуже
високих людей установіть

підголівники в максимально високе
положення, а для низьких людей –
у найнижче.

Підголівники на передніх
сидіннях
Регулювання висоти

Потягніть підголівник угору.
Щоб опустити його, натисніть
затискач і потягніть підголівник
униз.

Сидіння, підголовники
Підголівники на задніх
сидіннях
Регулювання висоти
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Передні сидіння
Положення сидіння
9 Попередження
Рухайтеся лише з правильно
відрегульованими сидіннями.

Регулювання горизонтального
положення
Щоб відрегулювати підголівник по
горизонталі, потягніть підголівник
вперед і зафіксуйте в одному із
трьох доступних положень.
Щоб повернути підголівник
у крайнє заднє положення,
потягніть його вгору до упору та
відпустіть.

Потягніть підголівник угору.
Щоб опустити підголівник,
натисніть затискач і проштовхніть
підголівник униз.
■ Сідайте на сидіння, максимально
притискаючи тіло до спинки.
Відрегулюйте відстань між
сидінням і педалями таким
чином, щоб під час натискання на
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педалі ноги були злегка зігнуті.
Посуньте переднє пасажирське
сидіння якомога далі назад.
■ Сідайте на сидіння так, щоб плечі
були максимально близько до
спинки. Установіть кут нахилу
спинки так, щоб ви могли легко
дістати кермо злегка зігнутими
руками. Намагайтеся не
відривати плечі від спинки
сидіння під час обертання керма.
Не відхиляйте спинку надто
далеко назад. Рекомендоване
максимальне відхилення
становить приблизно 25°.
■ Відрегулюйте кермо 3 61.
■ Установіть сидіння настільки
високо, щоб мати чіткий огляд
з усіх сторін, а також мати змогу
спостерігати за всіма приладами
відображення. Між головою та
обивкою стелі має бути проміжок
мінімум в одну руку. Стегна
повинні вільно розташовуватися
на сидінні, не втискаючись
у нього.

■ Відрегулюйте підголівник 3 36.
■ Відрегулюйте довжину паска
безпеки 3 42.

Виставлення сидіння

Регулювання сидінь
9 Небезпека
Не сідайте на відстані менше
25 см від керма, щоб подушка
безпеки розкрилася безпечно.

9 Попередження
Забороняється регулювати
сидіння під час руху, оскільки
вони можуть рухатися
неконтрольовано.

Потягніть ручку на себе, посуньте
сидіння, відпустіть ручку.

Сидіння, підголовники
Спинки сидінь

Висота сидіння

Потягніть важіль на себе,
відрегулюйте нахил і відпустіть
важіль. Дочекайтеся, доки сидіння
не стане на місце (при цьому має
бути чутно характерний звук).

Хід накачування важеля
угору = сидіння вище
донизу = сидіння нижче

Підлокітник
Підлокітник між передніми
сидіннями
Натисніть кнопку та підніміть
підлокітник. У відкритому
підлокотнику є місце для
зберігання.
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Регулювання
горизонтального положення

Натисніть важіль, щоб посунути
підлокітник.
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Підігрів

Задні сидіння

Паски безпеки

Підлокітник

Активуйте підігрів переднього
сидіння, натиснувши кнопку ß один
або кілька разів для підвищення
температури (ліве сидіння) чи
швидкості роботи вентилятора
(праве сидіння) при ввімкненому
запаленні. Кількість індикаторів на
кнопці вказує параметр.
Людям із чутливою шкірою не
рекомендується використовувати
найвищий рівень підігріву протягом
тривалого періоду.
Підігрів сидінь працює при
ввімкненому двигуні.

Опустіть підлокітник, потягнувши
ремінь. У складеному підлокітнику
знаходиться тримач для напоїв.

Паски блокуються під час різкого
прискорення чи уповільнення
автомобіля для забезпечення
безпеки пасажирів.

9 Попередження
Пристібайте паски безпеки
перед кожною поїздкою.
У випадку ДТП особи, які не
користуються пасками безпеки,
наражають на небезпеку себе
й інших пасажирів автомобіля.

Сидіння, підголовники
Паски безпеки призначені для
використання лише однією
людиною одночасно. Вони не
підходять для пасажирів, які ще не
досягли 12-річного віку або їхній
зріст не перевищує 150 см.
Періодично перевіряйте всі
частини системи пасків безпеки на
предмет пошкодження та
правильності функціонування.
Пошкоджені компоненти потрібно
замінити. Після ДТП паски та їх
переднатягувачі потрібно замінити
в майстерні.

Обмежувач сили пасків

На передніх сидіннях
навантаження на тіло зменшено за
допомогою поступового
відпускання паска під час
зіткнення.

Переднатягувачі пасків
безпеки

9 Попередження
Неправильне поводження
(наприклад, зняття чи підгонка
пасків або пряжок) може
спричинити отримання травми
під час спрацювання
переднатягувачів пасків.
Про розгортання переднатягувачів
пасків безпеки свідчить загорання
контрольного індикатора v 3 73.
Переднатягувачі, що спрацювали,
потрібно замінити в майстерні.
Переднатягувачі пасків безпеки
можуть спрацювати лише один раз.

Примітка
Переконайтеся, що паски не
пошкоджені взуттям або
предметами з гострими кінцями чи
не застрягли. Не допускайте
потрапляння бруду в натягувачі
пасків безпеки.
Система нагадування про
непристебнутий пасок безпеки X
3 73.
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У випадку лобового зіткнення чи
зіткнення з автомобілем, який
рухається ззаду, паски на
передньому сидінні обтягуються.

Примітка
Не встановлюйте чи не чіпляйте
аксесуари чи інші предмети, які
можуть перешкоджати роботі
переднатягувачів пасків безпеки.
Забороняється вносити будь-які
зміни до компонентів
переднатягувачів пасків безпеки,
оскільки буде скасовано
схвалення типу автомобіля.
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Пасок безпеки
з кріпленням в трьох
точках

пасок. Система нагадування про
непристебнутий пасок безпеки
3 73.

Регулювання висоти

Кріплення

Витягніть пасок із
переднатягувача, протягніть пасок
безки по діагоналі через плече
й грудну клітку (пасок не повинен
перекручуватися) і вставте язичок
защіпки в пряжку. Регулярно
посилюйте щільність прилягання
поясного паска безпеки під час
водіння, натягуючи плечовий

Вільний або звисаючий одяг
перешкоджає щільному
розміщенню паска. Не
розташовуйте між тілом і паском
предмети, зокрема, сумки чи
мобільні телефони.

9 Попередження
Пасок не повинен проходити
над будь-якими предметами
у кишенях вашого одягу.

1. Плавно витягніть пасок.
2. Натисніть кнопку.
3. Відрегулюйте довжину та
заблокуйте.

Сидіння, підголовники
Знімання

Відрегулюйте висоту таким чином,
щоб пасок проходив через плече.
Він не повинен проходити через
горло чи плече з передпліччям.
Не регулюйте положення паска під
час водіння.

Для відпускання паска натисніть
червону кнопку на пряжці.

Паски безпеки на задніх
сидіннях

Трьохточковий пасок безпеки для
заднього центрального сидіння
можна витягнути
з переднатягувача, лише якщо
спинка знаходиться
у вертикальному положенні.
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Використання паска безпеки
під час вагітності

9 Попередження
Поясний пасок безпеки повинен
бути встановлений
максимально низько через таз,
щоб запобігти тиску на черевну
порожнину.
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Система подушок
безпеки
Система подушок безпеки
складається з ряду окремих
систем.
У разі потреби подушки безпеки
накачуються протягом мілісекунд.
Вони також спускаються настільки
швидко, що в більшості випадків за
цим важко прослідкувати під час
зіткнення.

9 Попередження
У випадку неправильного
поводження, системи подушок
безпеки можуть спрацьовувати
вибухово.
Примітка
Електроніка систем подушок
безпеки та системи керування
переднатягувачами пасків
безпеки розташована в зоні
центральної консолі.
Забороняється класти будь-які
магнітні предмети в цій області.

Забороняється наклеювати будьщо на кришки подушок безпеки та
накривати їх іншими матеріалами.
Кожна подушка безпеки
спрацьовує лише один раз. Заміну
подушок безпеки, що спрацювали,
потрібно проводити у майстерні.
Забороняється вносити будь-які
зміни до системи подушок
безпеки, оскільки буде скасовано
схвалення типу автомобіля.
У разі спрацювання подушок
безпеки знімання керма, панелі
приладів, усіх частин обшивки,
ущільнювачів дверцят, ручок
і сидінь потрібно проводити
в майстерні.

з пасажирського боку. Наявність
цих подушок визначається за
словом AIRBAG (подушка безпеки).
Система фронтальних подушок
безпеки спрацьовує в разі
зіткнення певної інтенсивності.
Система запалення повинна бути
ввімкненою.

Контрольний індикатор v для
систем подушок безпеки 3 73.

Система фронтальних
подушок безпеки
Система фронтальних подушок
безпеки складається з подушки
безпеки, вбудованої в кермо, та
подушки на панелі приладів

Рух уперед пасажирів на передніх
сидіннях уповільнюється, завдяки
чому знижується ризик отримання
травми верхньої частини тулуба та
голови.

Сидіння, підголовники
9 Попередження
Оптимальний захист
забезпечується лише тоді, коли
сидіння знаходиться
в правильному положенні 3 37.
В області спрацювання подушки
безпеки не повинно бути
перешкод.
Пасок безпеки повинен бути
правильно пристібнутий.
Подушка безпеки гарантує
захист лише в разі дотримання
цих вимог.

45

Система бокових
подушок безпеки

Система бокових подушок безпеки
складається з подушки безпеки
в кожній спинці передніх сидінь.
Про наявність таких подушок
свідчить надпис AIRBAG (подушка
безпеки).
Система бокових подушок безпеки
спрацьовує в разі зіткнення певної
інтенсивності. Система запалення
повинна бути ввімкненою.

Ризик отримання травми верхньої
частини тулуба та тазу у випадку
бокового зіткнення істотно
знижено.

9 Попередження
В області спрацювання подушки
безпеки не повинно бути
перешкод.
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Примітка
Використовуйте лише захисні
чохли, які були схвалені для
вашого автомобіля. Будьте
уважні, щоб не накрити подушки
безпеки.

Система шторок безпеки
спрацьовує в разі зіткнення певної
інтенсивності. Система запалення
повинна бути ввімкненою.

Система надувних
шторок безпеки

9 Попередження
В області спрацювання подушки
безпеки не повинно бути
перешкод.
Гачки на ручках в даху придатні
лише для вішання легких
предметів та одягу, за винятком
верхнього одягу. Не тримайте
в цьому одязі будь-які предмети.

Дезактивація системи
подушок безпеки
Ризик отримання травми голови
у випадку бокового удару істотно
знижений.
Система надувних шторок безпеки
складається з подушок безпеки,
розташованих з кожного боку
в корпусі даху. Про наявність такої
системи свідчить надпис AIRBAG
(подушка безпеки) на стійках даху.

Якщо на певне сидіння буде
встановлено систему безпеки для
дітей, системи подушок безпеки
спереду та збоку для цього
пасажирського сидіння мають бути
дезактивованими. Надувні шторки
безпеки, переднатягувачі пасків
безпеки та всі системи подушок
безпеки водія залишатимуться
активними.

Сидіння, підголовники
Ввімкніть систему подушок
безпеки для переднього
пасажирського сидіння, коли на
ньому знаходиться дорослий.

Система подушок безпеки для
переднього пасажирського сидіння
може бути дезактивована за
допомогою фіксатора збоку на
панелі приладів, який видно, коли
пасажирські дверцята відчинені.

9 Попередження
Вимкніть систему подушок
безпеки для переднього
пасажирського сидіння, коли на
ньому знаходиться дитина.
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Використовуйте ключ запалення
для вибору положення:
Wвимк. = подушки безпеки
переднього
пасажирського сидіння
дезактивовані та не
спрацюють у випадку
зіткнення.
Контрольний
індикатор вимкнення
W постійно світиться.
Систему безпеки для
дітей можна
встановити за
схемою Місця
встановлення систем
безпеки для дітей
3 50.
Vувімк. = подушки безпеки для
переднього
пасажирського сидіння
активовані.
Забороняється
встановлювати будьякі системи безпеки
для дітей.
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Системи безпеки для
дітей

Якщо контрольний індикатор
вимкнення W не світиться,
подушки безпеки для переднього
пасажирського сидіння спрацюють
у випадку зіткнення.
Можна змінити стан, лише якщо
автомобіль не рухається, а система
запалення вимкнена.
Стан зберігається, доки його не
буде змінено наступного разу.
Контрольний індикатор для
дезактивації подушки безпеки
3 74.

Рекомендуємо використовувати
систему безпеки для дітей GM, яка
була спеціально розроблена для
вашого автомобіля.
Коли використовується система
безпеки для дітей, зверніть увагу
на такі інструкції з використання та
встановлення, а також на
інструкції, що надаються із
системою безпеки для дітей.
Завжди дотримуйтеся місцевих
або національних нормативів.
У деяких країнах використання
систем безпеки для дітей на певних
сидіннях забороняється.

9 Попередження
Якщо система безпеки для дітей
використовується на
передньому пасажирському
сидінні, необхідно
дезактивувати подушку безпеки
для цього сидіння, оскільки існує
ризик отримання смертельної
травми дитиною внаслідок
спрацювання подушок безпеки.
Це особливо стосується
повернутих назад систем
безпеки для дітей, які
використовуються на
передньому пасажирському
сидінні.

Вибір правильної системи

Найкраще розміщувати системи
безпеки для дітей на задніх
сидіннях.
Перебуваючи в автомобілі, ваша
дитина повинна бути повернутою
обличчям до задньої частини
автомобіля. Слід дотримуватися
цієї застороги до досягнення
дитиною максимально старшого

Сидіння, підголовники
віку. Завдяки цьому в разі зіткнення
спинний хребет дитини, який
є досить слабким, зазнає
мінімального навантаження.
Діти віком до 12 років і зростом
менше 150 см повинні
подорожувати лише в спеціальних
системах безпеки для дітей.
Використовуйте системи безпеки,
що відповідають стандарту
ECE 44-03 або ECE 44-04. Оскільки
майже неможливо правильно
розмістити пасок, якщо зріст
дитини менше 150 см,
рекомендується використовувати
відповідну систему безпеки для
дітей, навіть якщо з огляду на вік
дитини ця вимога не
є обов’язковою.
Забороняється тримати дитину на
руках під час подорожі
в автомобілі. Дитина стане надто
важкою для тримання у випадку
зіткнення.
Під час перевезення дітей
використовуйте системи безпеки
для дітей, які відповідають вазі
дитини.

Переконайтеся, що встановлювана
система безпеки для дітей
є сумісною з типом автомобіля.
Переконайтеся, що місце
встановлення системи безпеки для
дітей в автомобілі є правильним.
Слідкуйте за тим, щоб діти
заходили в автомобіль і виходили
з нього лише з протилежної до руху
транспорту сторони.
Коли система безпеки для дітей не
використовується, зафіксуйте її
паском безпеки чи зніміть
з автомобіля.
Примітка
Забороняється наклеювати будьщо на системи безпеки дітей та
накривати їх іншими матеріалами.
Систему безпеки для дітей, яка
спрацювала під час ДТП, потрібно
замінити.
Упевніться, що немовлята та діти
знаходяться на задньому сидіння,
а системи безпеки для дітей
активовані.
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Доки дитина не може
використовувати паски безпеки,
виберіть систему безпеки для їх
віку та впевніться, що під час
перебування дитини в автомобілі
вони використовуються. Див.
відповідні інструкції щодо
продуктів систем безпеки для
дітей.
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Місця встановлення системи безпеки для дітей
Допустимі параметри для встановлення дитячого сидіння безпеки
На задніх
зовнішніх
На передньому пасажирському сидінні сидіннях
активована
дезактивована
подушка безпеки подушка безпеки

На задньому
центральному
сидінні

Група 0: до 10 кг
або приблизно 10 місяців

X

U1

U2

U

Група 0+: до 13 кг
або приблизно 2 роки

X

U1

U2

U

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

U1

U2

U

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

X

X

U

U

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

X

X

U

U

Вага та вікова категорія

Сидіння, підголовники

51

= Лише за умови дезактивованої системи подушок безпеки для переднього пасажирського сидіння. Якщо
система безпеки для дітей була встановлена з використанням паска безпеки з кріпленням в трьох точках,
установіть сидіння у найвище положення та переконайтеся, що пасок безпеки автомобіля рухається вперед
від верхньої точки кріплення.
2 = Сидіння оснащено кріпленням ISOFIX і кронштейнами для кріплення "якірних" пасків Top-Tether.
U = Універсальна придатність у поєднанні з паском безпеки з кріпленням у трьох точках.
X = У цій категорії не дозволена жодна система безпеки для дітей.
1

Допустимі параметри для встановлення дитячого системи безпеки ISOFIX
Вагова категорія

Категорія
розміру

На задніх
На передньому
зовнішніх
Кріплення пасажирському сидінні сидіннях

На задньому
центральному сидінні

Група 0: до 10 кг

E

ISO/R1

X

IL1

X

Група 0+: до 13 кг

E

ISO/R1

X

IL1

X

D

ISO/R2

X

IL1

X
X

C

ISO/R3

X

IL1

Група I: від 9 до 18 кг D

ISO/R2

X

IL1

X

C

ISO/R3

X

IL1

X

B

ISO/F2

X

IL, IUF

X

B1

ISO/F2X

X

IL, IUF

X

A

ISO/F3

X

IL, IUF

X
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IL

= Підходить для окремих систем безпеки ISOFIX певного автомобіля обмежених або напівуніверсальних
категорій. Система безпеки ISOFIX повинна відповідати певному типу автомобіля.
IUF = Підходить для систем безпеки для дітей ISOFIX універсальної категорії, що встановлюються в напрямку руху
автомобіля, і є схваленими для використання в цій широкій категорії.
X
= У цій ваговій категорії відсутні схвалені системи безпеки для дітей ISOFIX.
1
= Перемістіть переднє сидіння вперед або вперед до кінця, щоб його спинка жодним чином не перешкоджала
функціонуванню системи безпеки для дітей.

Категорія розміру ISOFIX і влаштування сидіння
A - ISO/F3

= Система безпеки, що встановлюється в напрямку руху автомобіля, призначена для дітей із крупною
будовою тіла у ваговій категорії від 9 до 18 кг.
B - ISO/F2
= Система безпеки, що встановлюється в напрямку руху автомобіля, призначена для дітей
невеликого зросту у ваговій категорії від 9 до 18 кг.
B1 - ISO/F2X = Система безпеки, що встановлюється в напрямку руху автомобіля, призначена для дітей
невеликого зросту у ваговій категорії від 9 до 18 кг.
C - ISO/R3
= Система безпеки, що встановлюється проти напрямку руху автомобіля, призначена для дітей із
крупною будовою тіла у ваговій категорії до 13 кг.
D - ISO/R2
= Система безпеки, що встановлюється проти напрямку руху автомобіля, призначена для дітей
невеликого зросту у ваговій категорії до 13 кг.
E - ISO/R1
= Система безпеки, що встановлюється проти напрямку руху автомобіля, призначена для дітей
невеликого зросту у ваговій категорії до 13 кг.
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Системи безпеки для
дітей Isofix
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Системи безпеки для
дітей з "якірним" паском
Top-Tether
Отвори кріплення Top-tether
позначені символом : на кришці
багажного відділення.

Установіть схвалені для
автомобіля ISOFIX системи
безпеки для дітей ISOFIX на
монтажні кронштейни. Місця для
встановлення систем безпеки для
дітей ISOFIX універсальної
категорії позначено в таблиці
абревіатурою IL.
Монтажні кронштейни ISOFIX
позначено на ярлику на спинці
сидіння.

Відкрийте клапан потрібного
отвору, позначеного символом
дитячого сидіння.

Установивши систему ISOFIX,
закріпіть ремінь Top-tether
в отворах для кріплення Top-tether.
Пасок повинен проходити між
двома направляючими валиками
підголівника.
Місця для встановлення систем
безпеки для дітей ISOFIX
універсальної категорії позначено
в таблиці абревіатурою IUF.

54

Зберігання

Зберігання
Відділення для зберігання ......... 54
Багажне відділення .................... 56
Система багажника для даху .... 59
Інформація про завантаження . . 60

Відділення для
зберігання

Відділення під перемикачем
світла

Відділення на панелі
інструментів
Верхнє відділення на панелі
інструментів

Потягніть за рукоятку, щоб відкрити
ящик.

Потягніть за рукоятку, щоб відкрити
кришку.

Зберігання

Бардачок
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9 Попередження
Щоб знизити ймовірність
отримання травм при нещасних
випадках або внаслідок різкого
гальмування, під час руху
автомобіля ящик для зберігання
дрібних речей має бути
закритий.

Підстаканники
Додаткові підстаканники
розташовано в задньому
підлокітнику, а доступ до них можна
отримати лише склавши
підлокітник.

Щоб відкрити, потягніть за
рукоятку.
Відділення для зберігання дрібних
речей замикається ключем від
автомобіля.

Підстаканники розташовані
в передній консолі.
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Відділ для зберігання
сонцезахисних окулярів

Відділ у підлокітнику
Відділ у передньому
підлокітнику

Багажне відділення
Складання спинок задніх
сидінь

Спинки задніх сидінь розділені на
дві частини. Обидві частини можна
скласти.
Опустіть підголівники, натискаючи
кнопки вивільнення фіксаторів.
Складіть задній підлокітник.

Складіть, щоб відчинити.
Забороняється використовувати
для зберігання важких предметів.

Натисніть важіль, щоб посунути та
скласти підлокітник.

Потягніть до себе важіль з одного
чи з обох боків і покладіть спинки на
подушку сидіння.

Зберігання
Перед тим, як скласти спинки
сидінь, вставте паски безпеки
зовнішніх сидінь у тримачі.

Встановіть спинки у вертикальне
положення та вийміть паски
безпеки із утримуючих
направляючих.
Зафіксуйте спинку сидіння,
проштовхуючи її за верхню
частину, доки вона не стане на
місце (при цьому буде чутно
характерний звук).
Переконайтеся, що спинка
зафіксована правильно,
потягнувши її вперед.

Спинки знаходяться на місці лише
тоді, коли червоні позначки з обох
боків біля важеля є невидимими.
Вставте всі паски безпеки
в утримувачі (за відсутності функції
автоматичного згортання пасків).
Центральний пасок безпеки
заднього сидіння може
заблокуватися, коли ви піднімете
спинку сидіння. У цьому випадку
дозвольте паску безпеки повністю
повернутися у вихідне положення
і розпочніть знову.
Ніколи не складайте спинку із
застебнутим чи витягнутим паском
центрального заднього сидіння.
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Гачок для підвішування сумок

Використовуйте гачок лише для
підвішування легких предметів.

Кришка багажного
відділення
Забороняється класти будь-які
предмети на кришку.
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Отвори для кріплення

5-дверна модель із кузовом
хетчбек
Знімання

Підніміть кришку за задню частину
і посуньте її вгору вперед.
Зніміть кришку.
Відчепіть паски від кришки
багажника.

Кріплення
Установіть кришку в бокові
направляючі та складіть. Причепіть
утримуючі паски до багажника.

Отвори призначено для кріплення
предметів за допомогою пасків або
сітки для багажу, щоб запобігти їх
ковзанню.

Зберігання

Знак аварійної зупинки

Медична аптечка

4-дверні моделі

4-дверні моделі

59

Система багажника
для даху
Багажник на даху
Із міркувань безпеки та з метою
уникнення пошкодження даху,
рекомендується використовувати
багажник для даху, схвалений для
автомобіля.
Дотримуйтеся інструкцій
з установки та знімайте багажник,
коли він не використовується.

Зафіксуйте знак аварійної зупинки
стрічковим утримувачем Velcro.

5-дверна модель хетчбек

Зберігайте знак аварійної зупинки
у відділенні для зберігання під
задньою кришкою підлоги.

Зберігайте аптечку за сіткою
з правого боку багажного
відділення.

5-дверна модель хетчбек

Зберігайте аптечку у відділенні для
зберігання під задньою кришкою
підлоги.
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Інформація про
завантаження

■ Важкі предмети в багажному
відділенні потрібно
розташовувати ближче до спинок
сидінь. Переконайтеся, що
спинки надійно зафіксовані.
Якщо ви розташовуєте предмети
один на одному, то важчі
предмети повинні бути знизу.
■ Зафіксуйте предмети за
допомогою пасків із комплекту
отворів для кріплення 3 58.

■ Зафіксуйте предмети
в багажному відділенні, щоб
запобігти їх ковзанню.
■ Під час транспортування
предметів у багажному відділенні
спинки задніх сидінь не повинні
бути нахилені вперед.
■ Вантаж не повинен виступати
над верхнім краєм спинок.
■ Забороняється класти будь-які
предмети на кришку багажного
відділення чи панель приладів,
а також закривати датчик на
верхній частині панелі приладів.
■ Вантаж не повинен
перешкоджати роботі педалей,
стоянкового гальма та
перемикача передач або
обмежувати свободу рухів водія.
Не розміщуйте в салоні
незафіксовані предмети.
■ Забороняється їздити
з відчиненим багажним
відділенням.
■ Вантажопідйомність – це різниця
між допустимою повною (див.

маркувальну табличку 3 280) та
спорядженою масою автомобіля.
Щоб вирахувати споряджену
масу, введіть дані про свій
автомобіль у таблицю ваги на
сторінці 3 3.
Споряджена маса включає вагу
водія (68 кг), вантажу (7 кг) і всіх
рідин (за умови заповнення бака
на 90%).
Додаткове обладнання та
аксесуари збільшують
споряджену масу.
■ Водіння з вантажем на даху
підвищує чутливість автомобіля
до зустрічного вітру, а також
ускладнює управління
автомобілем через те, що
піднімається центр його ваги.
Рівномірно розкладіть вантаж
і правильно зафіксуйте його за
допомогою пасків. Відрегулюйте
тиск шин і виберіть швидкість
відповідно до ступеня
завантаженості автомобіля.
Часто перевіряйте та підтягуйте
паски.
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Прилади та органи
управління

Органи управління
Регулювання положення
керма
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Засоби керування на
кермі

Органи управління ..................... 61
Сигнальні лампи, датчики та
індикатори ................................... 67
Інформаційні дисплеї ................. 78
Повідомлення автомобіля ......... 81
Бортовий комп'ютер ................... 82
Персоналізація автомобіля ....... 84

Розблокуйте важіль, відрегулюйте
положення керма, потім натисніть
важіль і переконайтеся, що його
повністю заблоковано.
Не регулюйте положення керма під
час руху автомобіля.

Інформаційно-розважальна
система та круїз-контроль можуть
керуватися за допомогою органів
управління на кермі.
Для отримання подальшої
інформації див. розділ
інформаційно-розважальної
системи.
Круїз-контроль 3 218.
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Звуковий сигнал

Система промивки/
чищення лобового скла
Очисник лобового скла

Вимкніть очисники.
Регульований інтервал роботи
очисника

Натисніть j.
2 = швидко
1 = повільно
P = чищення через
встановлений інтервал
§ = вимк.
Для одного циклу, в той час, коли
очисники скла вимкнені, натисніть
важіль донизу.
Забороняється користуватися на
обмерзлій поверхні лобового скла

Важіль очисника в положенні P.
Поверніть колесо регулятора, щоб
відрегулювати інтервал промивки:
короткий
= поверніть колесо
інтервал
регулятора вгору
довгий
= поверніть колесо
інтервал
регулятора донизу

Прилади та органи управління
Автоматичне чищення за
допомогою датчика дощу

P = автоматичне чищення за
допомогою датчика дощу
Датчик дощу визначає кількість
води на лобовому склі та
автоматично регулює частоту
роботи очисників вітрового скла.
Після активації режиму датчика
дощу чи регулювання чутливості
цього датчика очисники виконують
один оберт, що слугує
підтвердженням встановленого
параметра.
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Регульована чутливість датчика
дощу

Поверніть колесо регулятора, щоб
відрегулювати чутливість:
низька
= поверніть колесо
чутливість
регулятора донизу
висока
= поверніть колесо
чутливість
регулятора вгору

Підтримуйте чистоту датчика,
запобігаючи потраплянню на нього
пилу, бруду та льоду.
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Омивач лобового скла

Натисніть важіль. Промивна рідина
розпилюється на вітровому склі,
після чого очисник витирає її за
кілька рухів.

Система промивки/
чищення заднього скла

Натисніть кулісний перемикач, щоб
активувати очисник заднього скла:
верхнє
= безперервна
положення
робота
нижнє
= повторноположення
короткочасний
режим роботи
середнє
= вимк.
положення

Натисніть важіль. Промивна рідина
розпилюється на задньому склі,
після чого очисник витирає її
кількома рухами.
Забороняється користуватися, при
намерзанні криги на задньому склі.
Вимкніть очисники.
Після ввімкнення очисника
вітрового скла та вибору задньої
передачі автоматично вмикається
очисник заднього скла.
Увімкнути чи вимкнути цю функцію
можна в меню Settings
(Налаштування) на
інформаційному дисплеї.

Прилади та органи управління
Персоналізація автомобіля 3 84.
Система промивки заднього скла
дезактивується, коли рівень
миючої рідини стає низьким.

Зовнішня температура

9 Попередження
Поверхня дороги вже може бути
покрита льодом, навіть якщо
дисплей вказує кілька градусів
вище 0 °C.

Годинник
Дата та час відображаються на
Info-Display (інформаційному
дисплеї).

Установлення дати та часу

Падіння температури вказується
негайно, а її підвищення - через
деякий час.

Натисніть кнопку CONFIG.
Відображається меню Settings
(Налаштування).
Виберіть Time Date (Дата і час).
Персоналізація автомобіля 3 84.

Настройки часу та дати можна
змінювати.
Для отримання подальшої
інформації див. розділ
інформаційно-розважальної
системи.
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Розетки

Забороняється використовувати
невідповідні вилки, які можуть
пошкодити розетки.

Запальничка

Обережно
Використовуйте цю розетку
лише для запальничок.

Обережно

Розетка на 12 В знаходиться на
задній підлоговій консолі.
Забороняється перевищувати
максимальне споживання енергії
в 120 Вт.
Коли систему запалення вимкнено,
розетка не працює. Окрім того,
розетка не працює при низькому
заряді акумуляторної батареї.
Забороняється підключати будь-які
аксесуари, які подають енергію,
наприклад, електричні зарядні
пристрої чи батареї.

Циліндр запальнички може дуже
нагріватися.
Не торкайтеся циліндра
запальнички та тримайте його
в недоступному для дітей місці.
Нагрітий метал може призвести
до опіків, а також пошкодити
ваш автомобіль чи інші речі.
Запальничка знаходиться на
передній підлоговій консолі.
Утисніть запальничку. Вона
автоматично вимкнеться щойно
розжариться. Витягніть
запальничку.

Попільнички
Обережно
Слід використовувати лише для
попелу, а не для
легкозаймистого сміття.

Прилади та органи управління

Сигнальні лампи,
датчики та індикатори
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Одометр

Спідометр

Переносну попільничку можна
розмістити в тримачах для
стаканів.
Для використання відкрийте
кришку.

У нижньому рядку подаються дані
про записану відстань.
Указує швидкість автомобіля.

Одометр
У верхньому рядку відображається
інформація про збережену
відстань після останнього скидання
даних (макс. значення 1999,9).
Коли збережена відстань сягає
1999,9, комп'ютер подорожі
автоматично відображає 0 без
скидання.
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Для скидання натисніть і утримуйте
кнопку скидання натиснутою кілька
секунд із ввімкненою системою
запалення.

Тахометр

Обережно
Якщо стрілка переходить
в червону зону попередження,
це значить, що перевищена
максимально допустима
кількість обертів двигуна.
Двигун може бути пошкоджено.

Датчик рівня пального

Відображає кількість обертів
двигуна на хвилину.
Підтримуйте низькі оберти двигуна
для кожної передачі настільки
довго, наскільки це можливо.

Відображає рівень пального в баку.
Контрольний індикатор i
світиться, якщо рівень пального
в баку є низьким. Поповніть рівень
пального негайно.

Забороняється їздити з порожнім
баком.
Оскільки в баку залишається
пальне, кількість долитого
пального може бути меншою, ніж
указана ємність баку.

Датчик температури
охолоджуючої рідини
двигуна

Відображає температуру
охолоджуючої рідини.

Прилади та органи управління
область
зліва
центральна
область
область
справа

= робочої
температури
двигуна не
досягнуто
= нормальна
робоча
температура
= температура
надто висока

Обережно
Якщо температура
охолоджуючої рідини двигуна
є надто високою, зупиніть
автомобіль, вимкніть двигун.
Надвисока темепратура
становить небезпеку для
двигуна. Перевірте рівень
охолоджуючої рідини.

Дисплей обслуговування
Система моніторингу строку
експлуатації моторного масла
для дизельних двигунів
Коли замінювати моторне масло
Цей автомобіль устаткований
комп'ютерною системою, яка
позначає, коли необхідно
замінювати моторне масло
і фільтр. Це ґрунтується на обертах
двигуна та його температури, а не
на пробігу. Залежно від умов їзди,
пробіг, через який потрібно
замінити масло, може істотно
відрізнятися.
Для належної роботи системи
моніторингу строку експлуатації
масла, систему необхідно скидати
при кожній заміні масла. Коли
система визначила, що строк
експлуатації масла знизився до
мінімуму, вона повідомляє про
необхідність заміни масла. У центрі
інформації водія з'являється
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повідомлення CodE 82. Замініть
масло якнайскоріше - в межах 1000
км.
Можливо, що при експлуатації
автомобіля за найкращих умов,
система заміна масла може не
повідомляти про необхідність
заміни до одного року. Моторне
масло і фільтр необхідно
замінювати один раз на рік.
Систему слід скидати одночасно із
заміною. Ваш дилер має
підготовлений сервісних фахівців,
які можуть провести цю роботу та
обнулити систему.
Також важливо регулярно
перевіряти рівень масла і додавати
його за необхідністю. Якщо
система випадково обнулиться,
масло необхідно замінити через
5000 км з останньої заміни масла.
Не забувайте скидати систему
моніторингу терміну експлуатації
масла при кожній його заміні.
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Покази залишкового терміну
експлуатації масла

Залишковий термін експлуатації
масла відображається у центрі
інформації водія, поруч із
контрольним індикатором I, після
нього відображається процентне
значення залишкового терміну
експлуатації. Для цього необхідно
ввімкнути запалення, не
запускаючи при цьому двигун.
Центр інформації водія 3 78.
Інформація про обслуговування
3 269.

Як обнулити систему моніторингу
строку експлуатації моторного
масла
Скидайте систему при кожній заміні
моторного масла, щоб система
могла обчислювати термін
наступної заміни масла. Щоб
скинути систему моніторингу
строку експлуатації моторного
масла, виконайте одну із наступних
дій:
■ За допомогою інструменту
сканування:
У вашій автомайстерні зможуть
скинути систему за допомогою
цього інструменту після заміни
моторного масла.
■ За допомогою педалі
акселератора:
◆ Витягніть ключ із вимикача
запалення і зачекайте більше
однієї хвилини.
◆ Вставте ключ у вимикач
запалення і поверніть його
в положення 2 (запалення
увімкнене, двигун вимкнений).

◆ Повністю натисніть педаль
акселератора і утримуйте її
протягом двох секунд.
◆ Відпустіть педаль
акселератора на дві секунди.
◆ Двічі повторіть цикли
натискання та відпускання
педалі акселератора згідно
з наведеними вище
інструкціями протягом однієї
хвилини.
■ За допомогою кнопки SET/CLR
на автомобілях із дисплеєм
середнього рівня:
Натисніть кнопку MENU на
важелі сигналу повороту, щоб
обрати Vehicle Information Menu
(Меню інформації про
автомобіль). Повертайте
коліщатко регулятора, доки не
відобразиться меню із
позначеним залишковим
терміном експлуатації моторного
масла. Натисніть кнопку SET/
CLR та утримуйте її декілька
секунд із увімкненим
запаленням. Якщо CodE 82 все
ще залишатиметься у центрі
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інформації водія після запуску
двигуна, система моніторингу
строку експлуатації моторного
масла не була перезапущена.
Повторіть процедуру.
■ За допомогою кнопки скидання
на автомобілях із дисплеєм
базового рівня:

Натисніть кнопку скидання
і утримуйте її протягом 5 секунд,
до появи повідомлення про
залишковий термін експлуатації
моторного масла. Відпустіть
кнопку скидання, натисніть її
знову і утримуйте декілька
секунд, щоб скинути систему

моніторингу строку експлуатації
моторного масла.

Контрольні індикатори
Описані контрольні індикатори
доситупні не для всіх автомобілів.
Опис стосується всіх версій
приладів. Після ввімкнення
системи запалення в якості
перевірки функціональності на
короткий проміжок часу загориться
більшість контрольних індикаторів.
Кольори контрольних індикаторів
означають:
червоний = небезпека, важливе
нагадування
жовтий
= попередження,
інформація,
несправність
зелений = підтвердження
активації
синій
= підтвердження
активації
білий
= підтвердження
активації
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Контрольні індикатори в панелі приладів

Прилади та органи управління
Контрольні індикатори
в центральній панелі

Указівник повороту
O світиться чи миготить зеленим.

Світиться

Якщо ввімкнено ліхтарі
стоянкового освітлення, протягом
короткого часу світиться
контрольний індикатор.

Мигає

Після активації вказівника
повороту або ліхтарів аварійної
сигналізації контрольний індикатор
миготить.
Швидко блимає: несправність
сигналу повороту чи відповідного
запобіжника.
Заміна лампи 3 236. Запобіжники
3 244.
Указівники повороту 3 93.

Система нагадування
про непристебнутий
пасок безпеки
Система нагадування про
непристебнутий пасок
безпеки на передніх сидіннях
X для сидіння водія світиться чи
мигає червоним.
k для переднього сидіння
пасажира світиться чи мигає
червоним, коли сидіння зайняте.
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Світиться
4 секунди після увімкнення
запалення, 100 секунд після
запуску двигуна або при досягненні
певної відстані чи швидкості, доки
пасок безпеки не буде застебнутий.
Мигає
Через 100 секунд після запуску
двигуна або при досягненні певної
відстані чи швидкості, доки пасок
безпеки не буде застебнутий.
Пристібування паска безпеки 3 42.

Подушка безпеки та
переднатягувачі пасків
безпеки
v світиться червоним.
Коли вмикається система
запалення, контрольний індикатор
засвічується, приблизно, на
4 секунди. Якщо він не світиться, не
вимикається через 4 секунди чи
світиться під час їзди, це свідчить
про несправність переднатягувача
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паска безпеки чи системи подушок
безпеки. Системи можуть не
спрацювати у випадку ДТП.
Несправність переднатягувачів
пасків безпеки чи подушок безпеки
позначається безперервним
горінням v.

9 Попередження
Для усунення несправності
негайно зверніться до
майстерні.
Система подушок безпеки,
переднатягувачі пасків безпеки
3 44, 3 40.

Дезактивація системи
подушок безпеки
V для подушки безпеки
переднього пасажира світиться
жовтим.
Постійна робота контрольного
індикатора свідчить про
активовану подушку безпеки
переднього пасажира.

* для подушки безпеки
переднього пасажира світиться
жовтим.
Постійна робота контрольного
індикатора свідчить про
дезактивовану подушку безпеки
переднього пасажира.

Система зарядки
p світиться чи блимає червоним.
Лампочка горить, коли система
запалення ввімкнена, і гасне
відразу після запуску двигуна.

Світиться, коли двигун
працює

Зупиніться, вимкніть двигун.
Акумулятор не заряджається.
Охолодження двигуна може бути
перерваним. У дизельних двигунах
може бути перерване живлення
сервопристрою гальм. Зверніться
по допомогу до майстерні.

Індикатор несправності
Z світиться чи мигає жовтим.

Лампочка горить, коли система
запалення ввімкнена, і гасне
відразу після запуску двигуна.

Проведіть
обслуговування
автомобіля найближчим
часом
g світиться жовтим, коли
автомобіль потребує
обслуговування.
Індикатор світиться жовтим,
відображається сигнал
попередження.
Повідомлення автомобіля 3 81.

Система гальм
і зчеплення
& світиться червоним.
Світиться при вимкненому
стоянковому гальмі, якщо рівень
гідравлічної рідини гальмівної
системи та зчеплення занизький
або наявні несправності в системі
гальм 3 234.
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9 Попередження
Зупиніться. Не продовжуйте
подорож. Зверніться до
майстерні.
Світиться після ввімкнення
системи запалення із натиснутим
ручним стоянковим гальмом
3 216.

Антиблокувальна
система гальм (ABS)
u світиться жовтим.
Світиться протягом кількох секунд
після ввімкнення системи
запалення. Система готова для
роботи, коли контрольний
індикатор гасне.
Якщо контрольний індикатор не
вимикається через кілька секунд
або світиться під час руху
автомобіля, це свідчить про
несправність системи ABS.
Система гальм залишається
в робочому стані, але не
регулюється ABS.

Анти-блокувальна система гальм
3 215.

Підвищення передачі
[ світиться зеленим.
Рекомендується змінити передачу
на вищу, щоб зменшити витрати
пального.

Гідропідсилювач
c світиться жовтим.

Засвічується при обмеженні
підсилювача керма
Робота підсилювача керма
обмежена у зв'язку з перегрівом
системи. Контрольний індикатор
гасне, коли система охолоне.

Засвічується при вимкненні
підсилювача керма

Збій в роботі підсилювача керма.
Зверніться до майстерні.
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Засвічується після
переривання живлення

Датчик куту керма має бути
відкалібрований для ефективної
роботи системи підсилення
кермового зусилля.
■ Для автоматичного калібрування
їдьте по прямій лінії на постійній
повільній швидкості.
■ Якщо контрольний індикатор
залишається засвіченим,
поверніть кермо від упору до
упору для ручного калібрування.
Контрольний індикатор гасне, коли
система знову готова до роботи.

Ультразвукова система
допомоги під час
паркування
r світиться жовтим.
Несправність у системі
або
Несправність через датчики, які
забруднені чи покриті льодом або
снігом
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або
Інтерференція через зовнішні
джерела ультразвуку. Одразу після
усунення джерела інтерференції
система працюватиме у звичному
режимі.
Для усунення несправності
в системі зверніться до майстерні.
Ультразвукові стоянкові датчики
3 220.

Електронна система
курсової стійкості
вимкнена
n світиться.
Світиться, коли система
дезактивована.

Електронна система
курсової стійкості та
протибуксовочна
гальмівна система
b світиться чи мигає жовтим.

Світиться

У системі виявлено несправність.
Можлива безперервна їзда. Проте
стійкість їзди може погіршитися, що
залежить від стану дорожнього
покриття.
Для усунення несправності
зверніться до майстерні.

Мигає

Система активно працює.
Ефективна потужність двигуна
може знизитися, і автомобіль може
автоматично гальмувати
незначною мірою.
Електронна система курсової
стійкості 3 217, протибуксовочна
гальмівна система 3 216.

Протибуксовочна
гальмівна система
вимкнена
k світиться.
Світиться при ввімкненій системі.

Попередній прогрів
! світиться жовтим.
Світиться після активації
попереднього прогріву.
Активується лише, коли
температура зовні є низькою.

Сажовий фільтр
% світиться чи мигає жовтим.
Засвічується чи блимає, якщо
потрібно очистити сажовий фільтр,
а попередні умови водіння
перешкодили виконанню
автоматичного очищення.
Продовжуйте їхати і, за
можливості, не знижуйте оберти
двигуна до позначки нижче
2000 об/хв.
% вимикається відразу після
виконання самоочищення.
Сажовий фільтр 3 209.

Тиск масла в двигуні
I світиться червоним.
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Лампочка горить, коли система
запалення ввімкнена, і гасне
відразу після запуску двигуна.

Світиться, коли двигун
працює
Обережно
Змащення двигуна може
припинитися. Це може
призвести до пошкодження
двигуна та/чи блокування
ведучих коліс.
1. Натисніть педаль зчеплення.
2. Виберіть нейтральну передачу,
встановіть важіль селектора
в положення N.
3. Якомога швидше залиште зону
інтенсивного руху, не
заважаючи іншим автомобілям.
4. Вимкніть систему запалення.

9 Попередження
Коли двигун не працює, для
гальмування та керування
потрібно значно більше сили.
Не витягуйте ключ запалення,
доки автомобіль повністю не
зупиниться, у протилежному
випадку рульова колонка може
несподівано заблокуватися.
Перевірте рівень масла перед тим,
як звертатися по допомогу до
майстерні 3 231.

Недостатньо пального
i світиться жовтим.
Світиться у випадку занадто
низького рівня пального в баку.
Каталізатор 3 210.
Прокачування системи дизельного
пального 3 235.

Імобілайзер
d світиться чи блимає жовтим.
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Несправність в електронній системі
імобілайзера. Двигун не вдається
запустити.

Зовнішнє світло
8 світиться зеленим.
Світиться, коли зовнішні ліхтарі
ввімкнені 3 90.

Дальнє світло
C світиться синім.
Світиться, коли дальнє світло
ввімкнене, і під час мигання фар
3 91.

Протитуманна фара
> світиться зеленим.
Світиться, коли передні
протитуманні фари ввімкнені
3 93.

Задні протитуманні фари
r світиться жовтим.
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Світиться, коли ввімкнені задні
протитуманні фари 3 93.

Датчик дощу

Інформаційні дисплеї
Центр інформації водія

< світиться зеленим.
Світиться при ввімкненому
автоматичному датчику дощу 3 62.

Круїз-контроль
m світиться білим або зеленим.

світиться білим

Система ввімкнена.

Світиться зеленим

У пам’яті зберігається задана
швидкість.
Круїз-контроль 3 218.

Центр інформації водія (DIC)
розташований на панелі приладів
і є доступним як дисплей
середнього рівня.

Дверцята відчинені

Вибір функцій

h світиться червоним.
Світиться, коли відчинені дверцята
чи багажник.

Меню та функції можна вибрати за
допомогою кнопок на важелі
перемикання поворотів.

Натискайте кнопку MENU для
переходу між різними меню або
повернення з підменю до
наступного більш високого рівня
меню. Меню блокуються під час
руху автомобіля або, коли важіль
перемикання передач знаходиться
не в положенні P.
Можна вибрати такі меню:
■ Vehicle Information Menu (Меню
інформації про автомобіль)
■ Trip/Fuel Information Menu (Меню
інформації про подорож/пальне)
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Поверніть колесо регулятора, щоб
позначити пункт меню чи
встановити числове значення.
Натисніть кнопку SET/CLR, щоб
вибрати функцію чи підтвердити
повідомлення.
Персоналізація автомобіля 3 84.
Бортовий комп’ютер 3 82.

Графічний
інформаційний дисплей,
кольоровий
інформаційний дисплей
Залежно від конфігурації
автомобіль може бути
устаткований графічним або
кольоровим інформаційним
дисплеєм. Інформаційний дисплей
розміщено на панелі приладів над
інформаційно-розважальною
системою.
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Графічний інформаційний
дисплей

Залежно від інформаційнорозважальної системи, GraphicInfo-Display (графічний
інформаційний дисплей) доступний
у двох версіях.

На графічному інформаційному
дисплеї відображаються такі дані:
■ час 3 65
■ зовнішня температура 3 65
■ дата 3 65
■ інформаційно-розважальна
система (див. опис
інформаційно-розважальної
системи)
■ параметри для персоналізації
автомобіля 3 84
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Кольоровий інформаційний
дисплей

■ навігація (див. опис
інформаційно-розважальної
системи)
■ налаштування системи
■ повідомлення автомобіля 3 81
■ параметри для персоналізації
автомобіля 3 84
Тип інформації та спосіб її
відображення залежать від
обладнання автомобіля та
встановлених параметрів.

Вибір за допомогою інформаційнорозважальної системи

Вибір функцій
На кольоровому інформаційному
дисплеї у кольоровому форматі
відображаються такі дані:
■ час 3 65
■ зовнішня температура 3 65
■ дата 3 65
■ інформаційно-розважальна
система (див. опис
інформаційно-розважальної
системи)

Доступ до функцій і параметрів
можна отримати через дисплей.
Вибір здійснюється через:
■ меню
■ функціональні кнопки та кнопка
Menu інформаційнорозважальної системи

Виберіть пункти меню через меню
та з використанням кнопок
інформаційно-розважальної
системи. Кнопка Menu
використовується для вибору
пункту меню та підтвердження
вибору.
Для виходу з меню натисніть BACK.
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Повідомлення
автомобіля
Повідомлення передаються через
центр інформації водія (DIC),
інформаційний дисплей або
в якості звукових попереджень та
сигналів. Підтвердьте
повідомлення з попередженнями
за допомогою
багатофункціонального
перемикача. За потреби зверніться
за допомогою до майстерні.

Повідомлення автомобіля
відображаються як кодові цифри.
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№

Повідомлення автомобіля

№

Повідомлення автомобіля

2

Радіопульт дистанційного
керування не виявлено.
Натисніть педаль зчеплення,
щоб перезапустити систему

79

Долийте моторного масла
3 231

81

5

Рульову колонку заблоковано

Проведіть обслуговування
трансмісії

25

Несправність переднього
вказівника повороту ліворуч

82

Незабаром замініть масло

84

26

Несправність заднього
вказівника повороту ліворуч

Потужність двигуна
зменшилась

91

27

Несправність переднього
вказівника повороту праворуч

28

Несправність заднього
вказівника повороту праворуч

Пульт дистанційного
керування не знайдено,
змініть розташування
електронного ключа чи
скористайтеся розеткою на
центральній консолі

35

Замініть батарейку в пульті
дистанційного керування

92

54

У фільтр дизпального
потрапила вода

Місцезнаходження пульта
дистанційного керування не
визначено, натисніть педаль
гальм, щоб перезавантажити

65

Спроба викрадення

94

67

Перевірка блокування
рульової колонки

Перейдіть у режим
паркування

95

75

Обслуговування
кондиціонера

Обслуговування системи
подушок безпеки
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Повідомлення автомобіля

134 Збій системи допомоги при
паркуванні, вимийте бампер
136 Система допомоги під час
паркування потребує обслу‐
говування

Коли автомобіль
припаркований і/або дверцята
відчинені
■ Коли ключ знаходиться в замку
запалення.
■ Із увімкненими зовнішніми
ліхтарями.

Бортовий комп'ютер
Меню та функції можна вибрати за
допомогою кнопок на важелі
перемикання поворотів.

Попереджувальні звукові
сигнали
Під час запуску двигуна чи
водіння

■ Якщо пасок безпеки не
пристібнутий.
■ Якщо перевищено певну
швидкість з увімкненим
стоянковим гальмом.
■ Якщо в центрі інформації водія
відображається сигнал
попередження.
■ Якщо система допомоги під час
паркування виявляє об'єкт.

Натисніть кнопку MENU, щоб
вибрати Trip/Fuel Information Menu
(Меню інформації про подорож/
пальне).
Поверніть колесо регулятора, щоб
вибрати одне з підменю:
■ Бортовий комп’ютер
■ Середня витрата пального
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■ Пробіг без дозаправки
■ Середня швидкість
■ Миттєве значення витрати
пального

Для скидання натисніть кнопку
скидання чи натисніть і утримуйте
протягом кількох секунд кнопку
SET/CLR.

Середня витрата пального

Відображення середньої витрати
пального. Показник можна скинути
в будь-який час.

Для скидання натисніть кнопку
SET/CLR на кілька секунд.

Пробіг без дозаправки

Пробіг без дозаправки
обчислюється з урахуванням
поточного вмісту баку та поточної
витрати пального. Дисплей показує
середні значення.
Після дозаправки пробіг через
короткий проміжок часу
оновлюється автоматично.
Якщо рівень пального занадто
низький, у центрі інформації водія
відображається відповідне
повідомлення.
Окрім цього загорається
контрольний індикатор i
у датчику рівня пального.

Середня швидкість

Відображення середньої
швидкості. Показник можна скинути
в будь-який час.
Для скидання натисніть кнопку
SET/CLR на кілька секунд.

Миттєве значення витрати
пального
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Відображення миттєвого значення
витрати пального. Витрата
пального відображається у вигляді
рівня витрати на годину на низькій
швидкості.
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Персоналізація
автомобіля
Параметри автомобіля можна
персоналізувати, змінивши
налаштування в центрі інформації
водія і на інформаційному дисплеї.
Залежно від обладнання
автомобіля, деякі з описаних нижче
функцій можуть бути
недоступними.

Параметри в центрі
інформації водія

Параметри Unit (Одиниця) можна
вибрати за допомогою кнопок на
важелі перемикання поворотів.

Натисніть кнопку MENU, щоб
вибрати меню Unit (Одиниця).

Відображається меню параметрів
Unit (Одиниця).
Відображені блоки можна змінити.
Натисніть кнопку SET/CLR, щоб
вибрати режим блока параметрів.
■ Unit (Одиниця)1: Великобританія
■ Unit (Одиниця)2: Сполучені
Штати
■ Unit (Одиниця)3: Європа
Поверніть колесо регулятора, щоб
вибрати один із блоків. Натисніть
кнопку SET/CLR, щоб підтвердити.

Налаштування графічного
інформаційного дисплея

Прилади та органи управління
Увімкніть інформаційнорозважальну систему та натисніть
кнопку CONFIG. Відображається
меню Settings (Налаштування).

Languages (Мови)
Вибір потрібної мови.

Vehicle settings (Налаштування
автомобіля)

Time Date (Дата і час)
Для отримання подальшої
інформації див. розділ "Годинник"
3 65 та "Інформаційнорозважальна система".
Radio settings (Налаштування
радіо)
Для отримання подальшої
інформації див. розділ
інформаційно-розважальної
системи.

Натиснувши кнопку MENU, можна
вибрати наведені нижче
параметри.
■ Languages (Мови)
■ Time Date (Дата і час)
■ Radio settings (Налаштування
радіо)
■ Vehicle settings (Налаштування
автомобіля)
У відповідних підменю можна
змінити такі параметри:

■ Climate and air quality (Клімат
і якість повітря)
Auto fan speed (Швидкість
автоматичного вентилятора):
перемикає режими швидкості
вентилятора (висока/середня/
низька).
Automatic air recirculation
(Автоматична рециркуляція
повітря): змінює рівень
чутливості (високий/низький)
AQS (датчик якості повітря).
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Auto demist (Автоматичне
попередження запотівання):
ввімкнено/вимкнено (активація
чи дезактивація системи
автоматичного запобігання
утворенню вологи).
Auto rear demist (Попередження
запотівання заднього скла):
ввімкнено/вимкнено (активація
чи дезактивація системи
автоматичного запобігання
утворенню вологи на задньому
склі).
■ Comfort settings (Параметри
зручного керування)
Chime volume (Гучність звукових
сигналів): зміна гучності
попереджувальних звукових
сигналів.
Rear auto wipe in reverse (Задні
автоматичні очисники
зворотного ходу): автоматичне
ввімкнення чи вимкнення
склоочисника заднього вікна
після вибору задньої передачі.
■ Park assist / Collision detection
(Система допомоги під час
паркування/виявлення зіктнення)

Park assist (Система допомоги
під час паркування): ввімкнення
чи вимкнення ультразвукових
датчиків.
■ Exterior ambient lighting (Зовнішнє
загальне освітлення)
Exterior lighting by unlocking
(Зовнішнє освітлення за
допомогою розблокування):
ввімкнення чи вимкнення
освітлення під час посадки
в автомобіль.
Duration upon exit of vehicle
(Тривалість від початку руху
автомобіля): увімкнення чи
вимкнення, а також змінення
тривалості освітлення під час
виходу з автомобіля.
■ Power door locks (Замки дверцят
з електроприводом)
Auto door unlock (Автоматичне
розблокування дверцят):
увімкнення та вимкнення функції
автоматичного розблокування
дверей після вимкнення
запалювання.

Stop door lock if door open
(Зупинити замок дверцят, якщо
вони відчинені): увімкнення та
вимкнення функції
автоматичного блокування
дверцят, коли відчинені дверцята
водія.
■ Remote locking, unlocking, starting
(Дистанційне блокування/
розблокування/запуск)
Remote lock feedback (Сигнал
дистанційного розблокування):
увімкнення чи вимкнення ліхтаря
аварійної сигналізації під час
розблокування автомобіля.
Remote lock feedback (Сигнал
дистанційного блокування):
увімкнення чи вимкнення ліхтаря
аварійної сигналізації під час
розблокування.
Remote door unlock (Дистанційне
розблокування дверцят): зміна
конфігурації для розблокування
лише дверцят водія або всього
автомобіля під час
розблокування.
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■ Restore factory settings
(Відновлення заводських
параметрів)
Restore factory settings
(Відновлення заводських
параметрів): скидання всіх
параметрів до заводських
значень.

Налаштування кольорового
інформаційного дисплея
Натисніть кнопку CONFIG.
Відображається меню Settings
(Налаштування).

Наведені нижче параметри можна
вибрати, увімкнувши та
натиснувши на
багатофункціональний перемикач:
■ Languages (Мови)
■ Time & Date (Дата й час)
■ Radio settings (Налаштування
радіо)
■ Phone settings (Налаштування
телефону)
■ Navigation settings (Параметри
навігації)
■ Vehicle settings (Налаштування
автомобіля)
■ Display settings (Налаштування
відображення)
У відповідних підменю можна
змінити такі параметри:
Languages (Мови)
Вибір потрібної мови.
Time & Date (Дата й час)
Див. інформацію про годинник
3 65.

Radio settings (Налаштування
радіо)
див. розділ, присвячений
інформаційно-розважальній
системі.
Phone settings (Налаштування
телефону)
див. розділ, присвячений
інформаційно-розважальній
системі.
Navigation settings (Параметри
навігації)
див. розділ, присвячений
інформаційно-розважальній
системі.
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Vehicle settings (Налаштування
автомобіля)

■ Climate and air quality (Клімат
і якість повітря)
Auto fan speed (Швидкість
автоматичного вентилятора):
зміна способу регулювання
вентилятора. Змінені
налаштування активуються після
вимкнення та увімкнення
запалення.
Climate control mode (Режим
клімат-контролю): активація чи
дезактивація охолодження.

Auto demist (Автоматичне
попередження запотівання):
попереджує запотівання
вітрового скла, автоматично
застосовуючи потрібні
параметри і вмикаючи
автоматичний режим
кондиціонування повітря.
Auto rear demist (Попередження
запотівання заднього скла):
автоматичне ввімкнення обігріву
заднього вікна.

■ Comfort settings (Параметри
зручного керування)
Chime volume (Гучність звукових
сигналів): зміна гучності

попереджувальних звукових
сигналів.
Rear auto wipe in reverse (Задні
автоматичні очисники
зворотного ходу): автоматичне
ввімкнення чи вимкнення
склоочисника заднього вікна
після вибору задньої передачі.
■ Park assist / Collision detection
(Система допомоги під час
паркування/виявлення зіктнення)
Park assist (Система допомоги
під час паркування): активація чи
дезактивація ультразвукових
датчиків системи допомоги під
час паркування.
■ Exterior ambient lighting (Зовнішнє
загальне освітлення)
Duration upon exit of vehicle
(Тривалість від початку руху
автомобіля): увімкнення чи
вимкнення, а також змінення
тривалості освітлення під час
виходу з автомобіля.
Exterior lighting by unlocking
(Зовнішнє освітлення за
допомогою розблокування):

Прилади та органи управління
увімкнення чи вимкнення
освітлення під час входу.
■ Power door locks (Замки дверцят
з електроприводом)
Auto door unlock (Автоматичне
розблокування дверцят):
увімкнення та вимкнення функції
автоматичного розблокування
дверей після вимкнення
запалювання.
Auto door lock (Автоматичне
блокування дверцят): увімкнення
та вимкнення функції
автоматичного блокування
дверцят після початку руху.
Prevent doorlock while door open
(Попередити блокування
дверцят, якщо вони відкриті):
увімкнення та вимкнення функції
автоматичного блокування
дверцят, коли відчинені дверцята
водія.
■ Lock / Unlock / Start by remote
(Замкнути / Відімкнути /
Запустити з радіопульта)
Remote lock feedback (Сигнал
дистанційного розблокування):

увімкнення чи вимкнення ліхтаря
аварійної сигналізації під час
розблокування автомобіля.
Remote door unlock (Дистанційне
розблокування дверцят): зміна
конфігурації для розблокування
лише дверцят водія або всього
автомобіля під час
розблокування.
Auto relock doors (Автоматичне
повторне блокування дверцят):
увімкнення чи вимкнення
автоматичної функції повторного
блокування після розблокування
автомобіля, якщо дверцята не
було відкрито.
■ Restore factory settings
(Відновлення заводських
параметрів)
Restore factory settings
(Відновлення заводських
параметрів): скидання всіх
параметрів до заводських
значень.
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Display settings (Налаштування
відображення)
Параметри дисплея, доступні для
вибору:
■ Day mode (Денний режим):
оптимізація до денних умов.
■ Night mode (Нічний режим):
оптимізація до нічних умов.
■ Automatic mode (Автоматичний
режим): на дисплеї змінюється
режим, коли вмикаються чи
вимикаються ліхтарі автомобіля.
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Освітлення

Зовнішнє освітлення
Вимикач світла

На автомобілях без автоматичного
регулювання освітлення:
7 = вимк.
Під час вмикання системи
запалення автоматичне
регулювання освітлення завжди
активне.
Якщо фари ввімкнено, 8
загорається. Контрольний
індикатор 8 3 77.

Зовнішнє освітлення .................. 90
Освітлення салону ..................... 94
Характерні особливості
освітлення ................................... 96

Автоматичне
регулювання освітлення
Перемикач освітлення:
AUTO = автоматичне
регулювання освітлення
залежно від зовнішніх
умов
m
= увімкнення чи вимкнення
автоматичної системи
освітлення. Перемикач
повертається до
положення AUTO.
= Бокові ліхтарі
8
= Фари
9

Освітлення
Функція автоматичного
регулювання освітлення

Дальнє світло

Коли функцію автоматичного
керування освітленням увімкнено,
а двигун працює, система
автоматично змінює режим
освітлення при денному світлі та
режим увімкнення фар, залежно від
умов освітлення та даних системи
датчиків дощу.
Освітлення при денному світлі
Освітлення при денному світлі
підвищує видимість автомобіля
в умовах денного освітлення.
Задні ліхтарі не ввімкнені.
Автоматична активація фар
В умовах поганого освітлення
вмикаються передні фари та задні
ліхтарі.
Передні фари також вмикаються,
якщо склоочисники були увімкнені
і виконали декілька циклів.
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9 Попередження
Завжди перемикайте дальнє
світло передніх фар на ближнє
під час наближення зустрічного
автомобіля чи коли ви їдете за
іншими автомобілями.
Увімкнене дальнє світло
передніх фар може тимчасово
засліпити водіїв інших
автомобілів, що може призвести
до зіткнення.

Щоб перемкнутися з ближнього на
дальнє світло, натисніть важіль.
Щоб перемкнутися на ближнє
світло, повторно натисніть важіль
або потягніть його.

Мигання фар
Щоб активувати мигання фар,
потягніть важіль.
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Регулювання діапазону
освітлення фарами
Регулювання діапазону
освітлення фарами вручну

Щоб адаптувати діапазон
освітлення фарами до
навантаження автомобіля для
запобігання засліпленню:
поверніть колесо регулятора ?
в потрібне положення.
0 = передні сидіння зайняті
1 = усі сидіння зайняті

2 = усі сидіння зайняті,
а багажник завантажений
3 = сидіння водія зайняте,
а багажник завантажений

Проблискові сигнали
аварійної сигналізації

Робота фар під час їзди
закордоном
Асиметричний пучок фар
розширює видимість на краю
дороги з боку пасажира.
Проте під час подорожування
країнами з протилежним
напрямком руху слід відповідно
відрегулювати фари, щоб уникнути
засліплення від зустрічних
автомобілів.
Фари потрібно регулювати
в майстерні.

Приводиться в дію кнопкою ¨.
Ліхтарі аварійної сигналізації
активуються автоматично, якщо
спрацьовують подушки безпеки.

Освітлення

Сигнали повороту та
зміни смуги руху

Перемістіть перемикач до точки
упору та утримуйте для більш
тривалої індикації.
Уручну вимкніть індикатор,
перемістивши важіль у початкове
положення.
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Задні протитуманні фари

Передні протитуманні
фари

важіль угору = правий вказівник
важіль униз = лівий вказівник
Якщо важіль переміщений за точку
опору, вказівник буде ввімкненим
постійно. Коли кермо
переміщується назад, індикатор
автоматично дезактивується.
Після трьох спалахів, наприклад
під час зміни смуги руху, натисніть
важіль до упору, а потім відпустіть.

Приводиться в дію кнопкою >.

Приводиться в дію за допомогою
кнопки r.
Перемикач світла в положенні
Авто: після ввімкнення задніх
протитуманних фар передні
вмикаються автоматично.
Перемикач світла в положенні 8:
задні протитуманні фари можна
ввімкнути лише з передніми
протитуманними фарами.
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Освітлення

Ліхтарі стоянкового
освітлення

Підтверджується сигналом
і відповідним контрольним
індикатором повороту.

Ліхтарі заднього ходу

Освітлення салону
Регулювання освітлення
панелі приладів

Ліхтарі заднього ходу вмикаються
після ввімкнення системи
запалення та вибору задньої
передачі.

Запотівання скла фар

Коли автомобіль припарковано,
можна активувати передні та задні
габаритні ліхтарі з одного боку:
1. Вимкніть запалення.
2. Перемістіть важіль
перемикання поворотів до кінця
вгору (ліхтарі стоянкового
освітлення з правого боку) чи
вниз (ліхтарі стоянкового
освітлення з лівого боку).

Внутрішня частина корпусу ліхтарів
може запотіти на короткий час
в умовах поганої, вологої та
холодної погоди, під час сильного
дощу чи після миття. Запотівання
зникає швидко; щоб прискорити
можна ввімкнути фари.
Затемнення зникає швидко; щоб
допомогти ввімкнути фари.

Яскравість наведених ліхтарів
можна відрегулювати, коли ліхтарі
салону ввімкнені:
■ Освітлення панелі приладів
■ Info-Display (Інформаційний
дисплей)
■ Підсвічування перемикачів та
елементів керування

Освітлення
Поверніть колесо регулятора A та
утримуйте його, доки не буде
досягнуто потрібного рівня
яскравості.

Освітлення салону
Підсвічування

короткий проміжок часу, навіть
якщо ключ вийнято із замка
запалення.
Увімкніть кулісний перемикач:
w
= автоматичне
ввімкнення та
вимкнення
натисніть u = завжди ввімкнено
натисніть v = завжди вимкнено

Світильники для читання

Під час посадки в автомобіль
і виходу із салону ліхтарі
підсвічування автоматично
вмикаються, а потім вимикаються
через деякий час. Вмикається на

Керування здійснюється за
допомогою кнопок s та t.
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Ліхтарі в сонцезахисних
козирках
Світяться, коли кришка відчинена.
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Освітлення

Характерні
особливості
освітлення
Освітлення під час входу
Вітальне освітлення

Після блокування автомобіля за
допомогою пульта дистанційного
керування передні, бокові, задні
фари й освітлення в салоні
вмикаються на певний час. Ця
функція полегшує визначення
розташування автомобіля
у темряві.
Освітлення вимикається одразу,
коли система запалення
вмикається в положення
аксесуарів. Початок руху 3 17
Активація чи дезактивація цієї
функції може бути змінена в меню
Settings (Налаштування) на
інформаційному дисплеї.
Персоналізація автомобіля 3 84.
Параметри можна зберегти
ключем, який використовується
3 22.

Освітлення під час посадки
в автомобіль

Зазначені нижче ліхтарі
вмикаються за умови відчинених
дверцят водія:
■ Деякі перемикачі
■ Деякі ліхтарі салону

Освітлення виходу
Передні, бокові та задні фари
вимикаються через установлений
проміжок часу після виходу із
салону автомобіля.

Увімкнення

Цю функцію можна ввімкнути,
вимкнути чи змінити тривалість
освітлення в меню Settings
(Налаштування) на
інформаційному дисплеї.
Персоналізація автомобіля 3 84.
Параметри можна зберегти
ключем, який використовується
3 22.
1. Вимкніть запалення.
2. Вийміть ключ запалення.
3. Відчиніть дверцята водія.
4. Потягніть важіль перемикання
поворотів.
5. Зачиніть дверцята водія.
Якщо дверцята водія не зачинені,
ліхтарі вимикаються через
дві хвилини.
Освітлення вимикається одразу,
якщо важіль перемикання
поворотів задіяний і при цьому
відчинені дверцята водія.

Освітлення

Система захисту від
розряджання
акумуляторної батареї
Вимкнення освітлення салону
Щоб запобігти розряджанню
батареї після вимкнення системи
запалення, деякі ліхтарі в салоні
автоматично вимикаються через
деякий час.
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Інформаційнорозважальна
система
Вступ ........................................... 98
Радіо ......................................... 120
Програвач компакт-дисків ...... 134
Вхід AUX ................................... 141
Порт USB .................................. 142
Відтворення музики через
Bluetooth .................................... 146
Навігація ................................... 150
Телефон .................................... 193

Вступ
Загальна інформація
Інформаційно-розважальна
система пропонує найновіші
інформаційні засоби й елементи
розваг в автомобілі.
Для діапазонів AM і FM
радіоприймач має дванадцять
слотів попереднього збереження
каналів, які налаштовуються
автоматично. Окрім цього, можна
вручну налаштувати 36 каналів
(незалежно від діапазону).
Вбудований аудіоплеєр
розважатиме вас програванням
музики зі звукових компакт-дисків
та дисків MP3/WMA.
Окрім цього, до інформаційнорозважальної системи можна
також підключити зовнішні пристрої
зберігання даних, наприклад iPod,
MP3-плеєр, або USB-накопичувач
(не для CD 300) або
ж портативний CD-плеєр
і використовувати їх як додаткові
аудіоджерела.

Цифровий процесор обробки звуку
пропонує кілька попередньо
встановлених режимів
еквалайзера для оптимізації
відтворюваного звуку.
Навігаційна система (доступна
лише для моделі Navi 600)
з функцією динамічного
прокладання маршруту стане
вашим надійним провідником під
час подорожі до пункту
призначення, а також за потреби
автоматично виключить із
маршруту затори й інші проблеми
з рухом.
Крім того, інформаційнорозважальною системою можна
керувати за допомогою елементів
управління на кермі автомобіля.
Ретельно продуманий дизайн
елементів керування, чітке
відображення на дисплеях
і багатофункціональний регулятор
MENU дозволяють легко і просто
керувати системою.

Інформаційно-розважальна система
Важлива інформація щодо
безпеки дорожнього руху та
використання системи
9 Попередження
Слід використовувати
інформаційно-розважальну
систему для безпечного
керування автомобілем. Якщо
у вас виникли сумніви,
зупиніться і не керуйте
інформаційно-розважальною
системою під час руху
автомобіля.

9 Попередження
Навіть під час використання
системи навігації (тільки Navi
600) водій має належним чином
керувати автомобілем та
уважно слідкувати за ситуацією
на дорозі. Обов’язково слід
дотримуватися відповідних
правил дорожнього руху.

Вводьте запити (наприклад,
адреси) лише тоді, коли ви не
керуєте автомобілем.
Насамперед необхідно
дотримуватися правил
дорожнього руху, навіть якщо
підказки навігатора суперечать
їм.

9 Попередження
Для деяких зон вулиці
з одностороннім рухом, а також
інші дороги та проїзди
(наприклад, пішохідні зони), рух
у яких заборонено, на карті не
позначено. У таких зонах
в інформаційно-розважальній
системі може відображатися
попередження, якого слід
дотримуватися. Тут слід
звернути особливу увагу на
вулиці з одностороннім рухом,
дороги та проїзди, рух у яких
заборонено.
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Прийом радіосигналу

Прийом радіосигналу може
перерватися статичною енергією,
шумом, викривленням або втратою
прийому через:
■ зміни відстані від передатчика;
■ багатодіапазонний прийом через
відбиття;
■ затухання радіосигналу.

Протиугінний пристрій
Інформаційно-розважальна
система устаткована електронною
системою безпеки для захисту від
викрадення.
Тому інформаційно-розважальна
система працюватиме тільки
у вашому автомобілі і не буде
представляти цінності для злодія.
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Огляд елементів керування
Приладова панель: Navi 600

Інформаційно-розважальна система
1

2

3
4

5

6

Перемикач m ..................... 107
Натисніть: увімкнення/
вимкнення
інформаційнорозважальної системи ..... 107
Поверніть:
налаштування гучності .... 107
Кнопки станцій 1...6 .......... 121
Натисніть і утримайте:
збереження станції ........... 121
Натисніть: вибір станції . . . 121
DEST ................................. 151
Запис щодо пункту
призначення в навігації .... 151
NAV .................................... 151
Одне натискання:
відображення карти ......... 151
Два натискання: меню
навігації ............................. 151
Регулятор на 8 напрямків 151
Навігація: перехід
у режим відображення
карти .................................. 151
CONFIG ............................. 117
Налаштування системи . . . 117

7

RPT NAV ........................... 186
Повторіть останнє
повідомлення навігації ..... 186
8 TP ...................................... 129
Активація чи
дезактивація
радіослужби сповіщень
про дорожній рух .............. 129
9 TONE ................................. 114
Налаштування сигналу .... 114
10 INFO .................................. 100
Додаткова інформація,
що відповідає ситуації ..... 100
11 AS ...................................... 121
Рівні автоматичної
пам’яті ............................... 121
Натисніть: вибір списку
автозбереження ............... 121
Натисніть і утримайте:
автоматичне
збереження радіостанцій . 121
12 BACK ................................. 109
Меню: перехід на один
рівень назад ...................... 109
Введення: видалення
останнього символу чи
всього запису .................... 109
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13 FAV .................................... 122
Списки улюблених
радіостанцій ...................... 122
14 MENU ................................ 109
Поверніть: позначення
пунктів меню або
встановлення цифрових
значень ............................. 109
Натисніть: вибір/
активація позначеного
пункту; підтвердження
встановленого значення;
увімкнення/вимкнення
функції ............................... 109
15 Виймання CD .................... 137
16 Пошук уперед ................... 120
Радіо: пошук уперед ......... 120
CD/MP3/WMA: пропуск
звукової доріжки для
переходу до наступної ..... 137
17 MUTE ................................. 107
Ввімкнення/вимкнення
режиму без звуку .............. 107
18 CD/MP3/WMA .................... 142
Старт/пауза повторного
програвання ...................... 142
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19 CD/AUX ............................. 142
Початок відтворення CD/
MP3/WMA чи зміна
аудіоджерела .................... 142
20 BAND ................................. 120
Активація радіо чи зміна
діапазону ........................... 120
21 Пошук назад ..................... 120
Радіо: пошук назад ........... 120
CD/MP3/WMA: пропуск
звукової доріжки для
переходу до попередньої 137
22 Слот для CD-дисків .......... 137

Інформаційно-розважальна система
Приладова панель CD 400
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Перемикач m ..................... 107
Натисніть: увімкнення/
вимкнення
інформаційнорозважальної системи ..... 107
Поверніть:
налаштування гучності .... 107
Кнопки станцій 1...6 .......... 121
Натисніть і утримайте:
збереження станції ........... 121
Натисніть: вибір станції . . . 121
Пошук назад ..................... 120
Радіо: пошук назад ........... 120
CD/MP3/WMA: пропуск
звукової доріжки для
переходу до попередньої 137
CD/MP3/WMA: старт/
пауза повторного
програвання ...................... 142
Пошук уперед ................... 120
Радіо: пошук уперед ......... 120
CD/MP3/WMA: пропуск
звукової доріжки для
переходу до наступної ..... 137
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TP ...................................... 129
Активація чи
дезактивація
радіослужби сповіщень
про дорожній рух .............. 129
7 INFO .................................. 100
Додаткова інформація,
що відповідає ситуації ..... 100
8 TONE ................................. 114
Налаштування сигналу .... 114
9 AS ...................................... 121
Рівні автоматичної
пам’яті ............................... 121
Натисніть: вибір списку
автозбереження ............... 121
Натисніть і утримайте:
автоматичне
збереження радіостанцій . 121
10 BACK ................................. 109
Меню: перехід на один
рівень назад ...................... 109
Введення: видалення
останнього символу чи
всього запису .................... 109
11 Виймання CD .................... 137

12 MENU ................................ 109
Поверніть: позначення
пунктів меню або
встановлення цифрових
значень ............................. 109
Натисніть: вибір/
активація позначеного
пункту; підтвердження
встановленого значення;
увімкнення/вимкнення
функції ............................... 109
13 FAV .................................... 122
Списки улюблених
радіостанцій ...................... 122
14 MUTE ................................. 107
Ввімкнення/вимкнення
режиму без звуку .............. 107
15 CONFIG ............................. 117
Налаштування системи . . . 117
16 Слот для CD-дисків .......... 137
17 CD/AUX ............................. 142
Початок відтворення CD/
MP3/WMA чи зміна
аудіоджерела .................... 142
18 BAND ................................. 120
Активація радіо чи зміна
діапазону ........................... 120

Інформаційно-розважальна система
Приладова панель CD 300
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Перемикач m ..................... 107
Натисніть: увімкнення/
вимкнення
інформаційнорозважальної системи ..... 107
Поверніть:
налаштування гучності .... 107
Кнопки станцій 1...6 .......... 121
Натисніть і утримайте:
збереження станції ........... 121
Натисніть: вибір станції . . . 121
Пошук назад ..................... 120
Радіо: пошук назад ........... 120
CD/MP3/WMA: пропуск
звукової доріжки для
переходу до попередньої 137
MP3: перехід на один
рівень папки вгору ............ 137
CD/MP3/WMA: старт/
пауза повторного
програвання ...................... 142
MP3: перехід на один
рівень папки вниз ............. 137
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Пошук уперед ................... 120
Радіо: пошук уперед ......... 120
CD/MP3/WMA: пропуск
звукової доріжки для
переходу до наступної ..... 137
8 TP ...................................... 129
Активація чи
дезактивація
радіослужби сповіщень
про дорожній рух .............. 129
9 INFO .................................. 100
Додаткова інформація,
що відповідає ситуації ..... 100
10 TONE ................................. 114
Налаштування сигналу .... 114
11 AS ...................................... 121
Рівні автоматичної
пам’яті ............................... 121
Натисніть: вибір списку
автозбереження ............... 121
Натисніть і утримайте:
автоматичне
збереження радіостанцій . 121

12 BACK ................................. 109
Меню: перехід на один
рівень назад ...................... 109
Введення: видалення
останнього символу чи
всього запису .................... 109
13 Виймання CD .................... 137
14 MENU ................................ 109
Центральний елемент
керування для вибору та
переміщення в меню ........ 109
15 FAV .................................... 122
Списки улюблених
радіостанцій ...................... 122
16 MUTE ................................. 107
Ввімкнення/вимкнення
режиму без звуку .............. 107
17 CONFIG ............................. 117
Налаштування системи . . . 117
18 Слот для CD-дисків .......... 137
19 CD/AUX ............................. 142
Початок відтворення CD/
MP3/WMA чи зміна
аудіоджерела .................... 142
20 BAND ................................. 120
Активація радіо чи зміна
діапазону ........................... 120

Інформаційно-розважальна система
Елементи керування аудіо на
кермі

1

2
3
4

SRC (джерело) ................. 107
Натисніть: вибір
аудіоджерела .................... 107
Якщо радіо ввімкнено:
поверніть угору/вниз,
щоб вибрати наступну/
попередню заздалегідь
налаштовану
радіостанцію ..................... 120
Якщо CD-плеєр
ввімкнено: поверніть
угору/вниз, щоб вибрати
наступну/попередню
звукову доріжку (CD/
MP3/WMA) ......................... 137
Збільшення гучності ......... 107
Зменшення гучності ......... 107
Ввімкнення/вимкнення
режиму без звуку .............. 107
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Користування
Елементи керування

Керування інформаційнорозважальною системою можна
здійснювати за допомогою
функціональних кнопок,
багатофункціональних
перемикачів і меню, що
відображаються на дисплеї.
Додатково можна вводити дані за
допомогою:
■ центрального елемента
керування на панелі приладів
3 100
■ елементами керування на кермі
3 100

Увімкнення та вимкнення
інформаційно-розважальної
системи

Натисніть перемикач X. Після
ввімкнення активується джерело
інформаційно-розважальної
системи, вибране останнім.
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Автоматичне вимкнення
Якщо інформаційно-розважальну
систему було ввімкнено за
допомогою регулятора X, коли
запалення було вимкнуто, система
автоматично вимкнеться через
30 хвилин.

Налаштування гучності

Поверніть перемикач X. На
дисплеї відображається поточне
налаштоване значення.
Після ввімкнення інформаційнорозважальної системи
встановлюється останнє вибране
значення гучності, але за тієї
умови, що воно є нижчим від
максимальної гучності системи під
час запуску.

Можна також встановити окремо
такі значення:
■ максимальна гучність на старті
3 117
■ гучність відтворення дорожніх
повідомлень 3 117
■ гучність відтворення
навігаційних повідомлень (тільки
для Navi 600) 3 151.
Функція компенсації гучності на
великій швидкості
Після ввімкнення функції
компенсації гучності на великій
швидкості 3 117 гучність
автоматично адаптується для
компенсації дорожніх шумів і шуму
вітру.
Вимкнення звуку
Натисніть кнопку MUTE, щоб
вимкнути звук аудіоджерел.
Щоб знову ввімкнути звук,
поверніть регулятор X, або знову
натисніть кнопку MUTE.

Обмеження гучності при високих
температурах
(тільки для CD 300 / CD 400)
В умовах високої температури
в автомобілі інформаційнорозважальна система обмежує
максимальну гучність. У разі
потреби гучність знижується
автоматично.

Режими роботи
Радіо
Натисніть кнопку BAND, щоб
відкрити головне меню радіо чи
здійснити перехід між різними
діапазонами.
Натисніть регулятор MENU, щоб
відкрити підменю з опціями вибору
станції.
Детальний опис функцій радіо
3 120.
Аудіопрогравачі
Натисніть кнопку CD/AUX, щоб
відкрити меню CD, USB, iPod чи
AUX (якщо доступно), або щоб
переключати між цими меню.

Інформаційно-розважальна система
Натисніть регулятор MENU, щоб
відкрити підменю з опціями вибору
звукової доріжки.
Детальний опис:
■ функцій програвача CD-дисків
3 137
■ функцій гнізда AUX 3 142
■ функцій порту USB (недоступно
для CD 300) 3 142
Навігація
(тільки Navi 600)
Натисніть кнопку NAV, щоб вивести
на екран мапу з поточним місцем
розташування автомобіля.
Натисніть регулятор MENU, щоб
відкрити головне меню навігації.
Детальний опис функцій системи
навігації 3 151.

Основні функції
Перемикач MENU

Регулятор MENU є центральним
елементом керування меню.

Оберт
■ для позначення пункту меню;
■ CD 300: для відображення пункту
меню;
■ для встановлення цифрового
значення;
Натисніть
■ для вибору чи активації
позначеного пункту;
■ CD 300: для вибору чи активації
відображеного пункту;
■ для підтвердження
встановленого значення;
■ для ввімкнення/вимкнення
функцій системи.
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Натисніть та утримуйте кнопку
кілька секунд, щоб повністю
видалити введені дані.

Приклади роботи меню
Наведені приклади стосуються
системи Navi 600
Вибір пункту

Кнопка BACK

Натисніть кнопку, щоб:
■ вийти з меню;
■ повернутися з підменю до
наступного верхнього рівня
меню;
■ видалити останній символ
у набраних.

Поверніть регулятор MENU, щоб
перемістити курсор (= кольорове
тло) до потрібного пункту.
Натисніть регулятор MENU, щоб
вибрати позначений пункт.
Підменю
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Стрілка в правій частині меню
вказує на те, що після вибору
пункту буде відкрито підменю
з додатковими пунктами.
Активування налаштування

Поверніть регулятор MENU, щоб
позначити потрібне налаштування.
Натисніть регулятор MENU, щоб
активувати налаштування.

Установлення значення

Увімкнення чи вимкнення функції

Поверніть регулятор MENU, щоб
змінити поточне значення
налаштування.
Натисніть регулятор MENU, щоб
задати значення.

Поверніть регулятор MENU, щоб
позначити функцію, яку потрібно
ввімкнути чи вимкнути.
Натисніть регулятор MENU, щоб
здійснити перехід між
налаштуваннями On (Увімк.) та Off
(Вимк.).

Інформаційно-розважальна система
Введення набору символів

Щоб ввести послідовність
символів, наприклад, назви доріг
чи номери будинків:
Повертайте регулятор MENU, щоб
вибрати потрібний символ.
Останній символ у наборі можна
видалити за допомогою кнопки
BACK. Натисніть та утримайте
кнопку BACK, щоб видалити всі
введені дані.
Натисніть регулятор MENU, щоб
підтвердити вибраний символ.

Наведені приклади стосуються
системи CD 400
Вибір пункту

Поверніть регулятор MENU, щоб
перемістити курсор (= кольорове
тло) до потрібного пункту.
Натисніть регулятор MENU, щоб
вибрати позначений пункт.
Підменю
Стрілка в правій частині меню
вказує на те, що після вибору
пункту буде відкрито підменю
з додатковими пунктами.
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Активування налаштування

Поверніть регулятор MENU, щоб
позначити потрібне налаштування.
Натисніть регулятор MENU, щоб
активувати налаштування.
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Установлення значення

Увімкнення чи вимкнення функції

Поверніть регулятор MENU, щоб
змінити поточне значення
налаштування.
Натисніть регулятор MENU, щоб
задати значення.

Поверніть регулятор MENU, щоб
позначити функцію, яку потрібно
ввімкнути чи вимкнути.
Натисніть регулятор MENU, щоб
здійснити перехід між
налаштуваннями On (Увімк.) та Off
(Вимк.).

Наведені приклади стосуються
системи CD 300
Елементи та символи меню

Стрілки вгору та вниз 1
позначають: активований верхній
рівень меню. В активному меню
доступні додаткові пункти.
Поверніть регулятор MENU, щоб
відобразити інші пункти активного
меню.
Стрілка під кутом 2 позначає:
доступність підменю з додатковими
пунктами.

Інформаційно-розважальна система
Натисніть регулятор MENU, щоб
вибрати відображуваний пункт
і відкрити відповідне підменю.
Стрілка, що вказує праворуч 3,
позначає: активовано перший
рівень підменю (дві стрілки
= активовано другий рівень
підменю).
Стрілка вниз 4 позначає:
доступність додаткових пунктів
в активному підменю.

Поверніть регулятор MENU, щоб
вивести на екран потрібне
налаштування.
Натисніть регулятор MENU, щоб
активувати налаштування.
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Увімкнення чи вимкнення функції

Установлення значення

Активування налаштування

Натисніть регулятор MENU, щоб
відкрити меню налаштувань
системи.

Натисніть регулятор MENU, щоб
відкрити меню налаштувань
системи.
Поверніть регулятор MENU, щоб
змінити поточне значення
налаштування.
Натисніть регулятор MENU, щоб
задати значення.

Натисніть регулятор MENU, щоб
відкрити меню налаштувань
системи.
Поверніть регулятор MENU, щоб
позначити налаштування On
(Увімк.) чи Off (Вимк.).
Натисніть регулятор MENU, щоб
підтвердити відмічене
налаштування.
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Налаштування тону
Navi 600

Налаштування басів, середніх
і верхніх частот

Установлення розподілення
гучності між передніми – задніми
динаміками

У меню налаштувань тону можна
окремо вказати значення тону для
кожного діапазону радіо та кожного
джерела відтворення аудіо.

Натисніть кнопку TONE, щоб
відкрити меню тону.

Виберіть Bass (Баси), Middle
(Cередні частоти) або Treble
(Високі частоти).
Установіть потрібне значення для
вибраного параметра.

Виберіть Fader (Регулятор рівня
сигналу).
Установіть потрібне значення.

Інформаційно-розважальна система
Установлення розподілення
гучності між правими – лівими
динаміками

Установлення для всіх
налаштувань значення "0"
або "Off (Вимк.)"
Натисніть та утримуйте кнопку
TONE кілька секунд.

CD 300/CD 400

У меню налаштувань тону можна
окремо вказати значення тону для
кожного діапазону радіо та кожного
джерела відтворення аудіо.

Оптимізація тону до стилю музики

Виберіть Balance (Баланс).
Установіть потрібне значення.
Установлення для окремого
налаштування значення "0"
або "Off (Вимк.)"
Виберіть потрібний параметр,
після чого натисніть та утримуйте
регулятор MENU декілька секунд.

Виберіть EQ (ЕКВАЛАЙЗЕР).
Серед відображених пунктів до
відповідного стилю музики
оптимізовані налаштування басів,
середніх і верхніх частот.
Виберіть потрібну дію.
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Натисніть кнопку TONE, щоб
відкрити меню тону.
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Налаштування басів, середніх
і верхніх частот

Виберіть Bass: (Баси):, Midrange:
(СВ-діапазон): або Treble: (Верхні
частоти):.
Установіть потрібне значення для
вибраного параметра.

Установлення розподілення
гучності між передніми – задніми
динаміками

Установлення розподілення
гучності між правими – лівими
динаміками

Виберіть Fader: (Регулятор рівня
сигналу):.
Установіть потрібне значення.

Виберіть Balance: (Баланс):.
Установіть потрібне значення.
Установлення для окремого
налаштування значення "0"
Виберіть потрібний параметр,
після чого натисніть та утримуйте
регулятор MENU декілька секунд.

Інформаційно-розважальна система
Установлення для всіх
налаштувань значення "0" або "Off"
(Вимк.)
Натисніть та утримуйте кнопку
TONE кілька секунд.
Оптимізація тону до стилю музики

Виберіть EQ: (ЕКВАЛАЙЗЕР:).
Серед відображених пунктів до
відповідного стилю музики
оптимізовані налаштування басів,
середніх і верхніх частот.
Виберіть потрібний пункт.

Гучність
Navi 600
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Speed dependent volume (Гучність,
яка залежить від швидкості)

Maximum startup volume
(Максимальна гучність при старті)

Натисніть кнопку CONFIG, щоб
відкрити меню налаштувань
системи.
Виберіть Radio settings
(Налаштування радіо), а потім –
Maximum startup volume
(Максимальна гучність при старті).
Установіть потрібне значення.

Натисніть кнопку CONFIG, щоб
відкрити меню налаштувань
системи.
Виберіть Radio settings
(Налаштування радіо), а потім –
Speed dependent volume (Гучність,
яка залежить від швидкості).
Функцію регулювання гучності,
залежно від швидкості руху, можна
дезактивувати, або вибрати
у відображуваному меню рівень
адаптації гучності.
Виберіть потрібну дію.
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Гучність відтворення дорожніх
повідомлень (TA)
Гучність дорожніх повідомлень
можна збільшити чи зменшити
пропорційно до звичайної гучності
аудіо.

Натисніть кнопку CONFIG, щоб
відкрити меню налаштувань
системи.
Виберіть Radio settings
(Налаштування радіо), RDS options
(Параметри RDS) і TA volume
(Гучність дорожніх повідомлень).
Установіть потрібне значення.

CD 300/CD 400
Maximum startup volume
(Максимальна початкова гучність)

Натисніть кнопку CONFIG, щоб
відкрити меню налаштувань
системи.
Виберіть Radio settings
(Налаштування радіо), а потім –
Maximum startup volume
(Максимальна початкова гучність).
CD 300: виберіть Audio settings
(Параметри звуку), а потім – Start
up volume (Початкова гучність).
Установіть потрібне значення.

Speed compensated volume
(Гучність, компенсована
швидкістю)

Натисніть кнопку CONFIG, щоб
відкрити меню налаштувань
системи.
Виберіть Radio settings
(Налаштування радіо), а потім –
Auto volume control (Автоматичне
керування гучністю).
CD 300: виберіть Audio settings
(Параметри звуку), а потім – Auto
volume control (Автоматичне
керування гучністю).

Інформаційно-розважальна система
Функцію компенсації гучності,
залежно від швидкості руху, можна
дезактивувати, або вибрати
у відображуваному меню рівень
адаптації гучності.
Виберіть потрібний пункт.
Гучність відтворення дорожніх
повідомлень (TA)
Гучність дорожніх повідомлень
можна збільшити чи зменшити
пропорційно до звичайної гучності
аудіо.

Виберіть Radio settings
(Налаштування радіо), RDS options
(Параметри RDS) і TA volume
(Гучність дорожніх повідомлень).
CD 300: виберіть Audio settings
(Параметри звуку), RDS options
(Параметри RDS) і TA volume
(Гучність дорожніх повідомлень).
Установіть потрібне значення для
збільшення чи зменшення гучності.

Персоналізація
(лише CD 400)
Різні налаштування інформаційнорозважальної системи можна
окремо запам’ятати для кожного
ключа автомобіля (водія).

Внесені в пам’ять
налаштування

Натисніть кнопку CONFIG, щоб
відкрити меню налаштувань
системи.

Після виймання ключа із замка
запалення для нього автоматично
зберігаються такі налаштування:
■ останні налаштування гучності;
один рівень гучності для усіх
аудіоджерел, окрім телефону
(радіо, CD-плеєр, AUX, USB);
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■ усі попередні налаштування
радіостанцій;
■ усі налаштування тембру; кожне
із цих налаштувань окремо
зберігається для кожного з таких
аудіоджерел (якщо доступно):
AM, FM, програвач CD-дисків,
AUX, USB;
■ останнє активне аудіоджерело;
■ остання активна радіостанція
(окремо для кожного діапазону);
■ останній активний режим
відображення;
■ остання позиція в аудіо/MP3 CDдиску або чейнджері (якщо
доступно), включаючи номер
диску, номер звукової доріжки,
папку;
■ стан параметра довільного
порядку відтворення
(програвач CD-дисків);
■ стан налаштування TP (Traffic
Programme – програма про
дорожній рух);
■ позиція курсору для кожного
меню на дисплеї.
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Активація/дезактивація
персоналізації

Натисніть кнопку CONFIG, щоб
відкрити меню налаштувань
системи.
Виберіть Vehicle settings
(Налаштування автомобіля),
а потім – Comfort settings
(Параметри зручного керування).
Установіть для Personalization by
driver (Персоналізація водієм)
значення On (Увімк.) або Off
(Вимк.).

Радіо
Користування
Кнопки керування

Нижче наведено список найбільш
важливих кнопок для керування
радіо.
■ BAND: активувати радіо
■ t v: пошук станцій
■ AS: списки автозбереження
■ FAV: списки улюблених
■ 1...6: кнопки попередніх
налаштувань
■ TP: радіослужба сповіщень про
дорожній рух 3 129

Активація радіо

Натисніть кнопку BAND, щоб
відкрити головне меню радіо.
Буде здійснено прийом станції, що
відтворювалася останньою

Вибір діапазону

Натисніть кнопку BAND один або
кілька разів, щоб вибрати
потрібний діапазон.
Буде здійснено прийом станції
у діапазоні, що відтворювалася
останньою.

Пошук станцій
Автоматичний пошук станції

Натисніть кнопку t або v, щоб
відтворити наступну станцію,
збережену в пам’яті.

Пошук станції вручну
Navi 600
Натисніть та утримуйте кнопку t
або v. Відпустіть кнопку, щойно
потрібну частоту буде майже
налаштовано (згідно з даними на
дисплеї).
Виконується пошук наступної
станції, сигнал якої можна
прийняти, після чого
розпочинається її відтворення.

Інформаційно-розважальна система
CD 300/CD 400
Натисніть кнопку t або v та
утримуйте її протягом кількох
секунд, щоб розпочати пошук
наступної станції в поточному
діапазоні.
Після встановлення частоти
потрібної станції автоматично
розпочинається відтворення.
Примітка
Пошук станції вручну: Якщо радіо
не знаходить станцію, воно
автоматично переходить до
пошуку на більш точному рівні.
Якщо все ще не вдається знайти
радіостанцію, установлюється
остання активна частота.
Примітка
FM-діапазон: якщо функцію RDS
ввімкнено, виконується пошук
лише 3 129 станцій RDS;
у випадку ввімкнення радіослужби
сповіщень про дорожній рух
виконується пошук лише 3 129
станції цієї радіослужби.

Налаштування станції вручну

Navi 600:

Діапазон FM
Тільки для Navi 600: натисніть
регулятор MENU, щоб відкрити
меню FM, та оберіть Manual tuning
FM (Ручне регулювання
радіоприймача FM).
Поверніть регулятор MENU
і встановіть оптимальну частоту
прийому у спливному вікні частоти.
Діапазон АM
Поверніть регулятор MENU
і встановіть оптимальну частоту
прийому у спливному вікні частоти.

Список автозбереження
Станції з найсильнішим сигналом
у діапазоні можна шукати
й автоматично зберігати за
допомогою функції
автозбереження.

Примітка
Радіостанція, трансляція якої
наразі відбувається,
підсвічується.
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CD 400:

автозбереження.
12 станцій із найсильнішим сигналом
у поточному діапазоні буде
збережено у 2 списках
автозбереження.
Щоб скасувати процедуру
автозбереження, натисніть на
регулятор MENU.

Збереження станцій уручну

Примітка
Радіостанція, трансляція якої
наразі відбувається,
позначається i.
Кожен діапазон має 2 списки
автозбереження (AS 1, AS 2),
у кожному з яких можна зберегти
6 станцій.

Автоматичне збереження
станції

Натисніть і утримуйте кнопку AS,
доки не відобразиться
повідомлення про

Станції також можна зберігати
в списках автозбереження вручну.
Налаштуйте станцію, яку потрібно
зберегти.
Натисніть кнопку AS, щоб відкрити
список автозбереження чи перейти
до іншого списку.
Щоб зберегти станцію на певній
позиції в списку: натискайте кнопку,
що відповідає потрібній позиції
станції (1...6), доки не
відобразиться повідомлення для
підтвердження дії.
Примітка
Перезапис збережених уручну
станцій відбувається під час
автоматичного збереження
станцій.

Відновлення станції

Натисніть кнопку AS, щоб відкрити
список автозбереження чи перейти
до іншого списку.
Натисніть одну з кнопок, за якою
збережено станцію (1...6), щоб
відкрити станцію на відповідній
позиції в списку.

Списки улюбленого
У списках улюблених можна вручну
зберегти станції всіх діапазонів.

Navi 600

Інформаційно-розважальна система
У кожному списку улюблених
можна зберегти 6 станцій. Можна
встановити доступну кількість
списків улюблених (див. нижче).
Примітка
Радіостанція, трансляція якої
наразі відбувається,
підсвічується.
Збереження станції
Налаштуйте станцію, яку потрібно
зберегти.
Натисніть кнопку FAV, щоб
відкрити список улюблених або
перейти до іншого списку
улюблених.
Щоб зберегти станцію на певній
позиції в списку: натискайте кнопку,
що відповідає потрібній позиції
станції (1...6), доки не
відобразиться повідомлення для
підтвердження дії.
Відновлення станції
Натисніть кнопку FAV, щоб
відкрити список улюблених або
перейти до іншого списку
улюблених. Натисніть одну
з кнопок, за якою збережено

станцію (1...6), щоб відкрити
станцію на відповідній позиції
в списку.
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Визначення кількості доступних
списків улюблених

Натисніть кнопку CONFIG.
Виберіть Radio settings
(Налаштування радіо), а потім –
Radio favourites (Вибрані
радіостанції).
Виберіть потрібну кількість
доступних списків улюблених.

У кожному списку улюблених
можна зберегти 6 станцій. Можна
встановити доступну кількість
списків улюблених (див. нижче).
CD 300: неможливо налаштувати
потрібну кількість доступних
списків улюблених.
Примітка
Радіостанція, трансляція якої
наразі відбувається,
позначається i.
Збереження станції
Налаштуйте станцію, яку потрібно
зберегти.
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Натисніть кнопку FAV, щоб
відкрити список улюблених або
перейти до іншого списку
улюблених.
Щоб зберегти станцію на певній
позиції в списку: натискайте кнопку,
що відповідає потрібній позиції
станції (1...6), доки не
відобразиться повідомлення для
підтвердження дії.

При активному головному меню
радіо, натисніть MENU, щоб
відкрити відповідне меню
діапазону.
Примітка
Указана нижче спеціальна FMвізуалізація наведена для
прикладу.

Navi 600

Відновлення станції
Натисніть кнопку FAV, щоб
відкрити список улюблених або
перейти до іншого списку
улюблених.
Натисніть одну з кнопок, за якою
збережено станцію (1...6), щоб
відкрити станцію на відповідній
позиції в списку.

Натисніть кнопку CONFIG.
Виберіть Radio settings
(Налаштування радіо), а потім –
Radio favourites (Вибрані
радіостанції).
Виберіть потрібну кількість
доступних списків улюблених.

Визначення кількості доступних
списків улюблених
(не для CD 300)

Меню хвильового
діапазону
Альтернативні можливості вибору
станцій доступні в меню для
діапазонів.

Favourites list (Список вибраного)
Виберіть Favourites list (Список
вибраного). Відображаються всі
станції, які було збережено
в списках улюблених.

Інформаційно-розважальна система
Примітка
Якщо раніше не було створено
список радіостанцій,
інформаційно-розважальна
система виконає їх автоматичний
пошук.

Примітка
Радіостанція, трансляція якої
наразі відбувається,
позначається i.

Списки станцій
Виберіть AM stations list (Список
AM-радіостанцій) або FM stations
list (Список FM-радіостанцій).
Відобразиться список усіх станцій
AM/FM у поточній зоні прийому.

виберіть відповідну команду для
оновлення списку станцій.
Розпочнеться пошук станцій. Після
завершення пошуку розпочнеться
відтворення попередньо вибраної
станції.
Щоб скасувати пошук станцій,
натисніть регулятор MENU.
Примітка
Якщо список радіостанцій певного
діапазону оновлено, оновлюється
також відповідний список
категорій (якщо доступний).

Виберіть потрібну станцію.

Ручне регулювання
Опис див. у розділі "Ручний пошук
станцій" вище.
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Виберіть потрібну станцію.
Примітка
Радіостанція, трансляція якої
наразі відбувається,
позначається i.
Оновлення списків станцій
Якщо не вдається налаштувати
станції, збережені в списку станцій
певного діапазону,

Важлива інформація стосовно
оновлення списків станцій
Подвійний тюнер інформаційнорозважальної системи
безперервно оновлює списки
станцій у фоновому режимі.
Завдяки цій функції під час
тривалої подорожі по шосе,
наприклад, ваші списки станцій
гарантовано включатимуть станції,
які можна налаштувати в певній
місцевості. Оскільки автоматичне
оновлення триває певний час,
у разі раптової зміни зони прийому
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не всі станції, які можна
налаштувати, будуть доступними
в списку. За таких обставин
оновлення списку можна
пришвидшити, скориставшись
відповідною командою оновлення
списку станцій.
Списки категорій
Численні станції RDS 3 129
передають код PTY, в якому
описується тип трансльованої
програми (наприклад, новини).
Деякі станції змінюють код PTY
залежно від трансльованого на
поточний момент вмісту.
Інформаційно-розважальна
система зберігає ці станції
в списках із відповідною
категорією, попередньо
відсортувавши їх за типом
програми.
Щоб знайти визначений станцією
тип програми, виконайте наведені
нижче дії. Виберіть список станцій
певної категорії в діапазоні.

Відобразиться список наразі
доступних типів програм.
Виберіть потрібний тип програми.
Відобразиться список станцій, які
транслюють програму вибраного
типу.

Виберіть потрібну станцію.
Список категорій також
оновлюється після внесення змін
до відповідного списку станцій
у певному діапазоні.
Примітка
Радіостанція, трансляція якої
наразі відбувається,
позначається i.

Інформаційно-розважальна система
CD 300/CD 400
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Примітка
Якщо раніше не було створено
список радіостанцій,
інформаційно-розважальна
система виконає їх автоматичний
пошук.

Виберіть потрібну станцію.
Favourites list (Список вибраних
радіостанцій)
Виберіть Favourites list (Список
вибраних радіостанцій).
Відображаються всі станції, які
було збережено в списках
улюблених.

Примітка
Радіостанція, трансляція якої
наразі відбувається,
позначається i.
Списки станцій
Виберіть AM stations list (Список
AM-радіостанцій) або FM stations
list (Список FM-радіостанцій).
Відобразиться список усіх станцій
AM/FM у поточній зоні прийому.

Виберіть потрібну станцію.
Примітка
Радіостанція, трансляція якої
наразі відбувається,
позначається i.
Оновлення списків станцій
Якщо не вдається налаштувати
станції, збережені в списку станцій
певного діапазону,
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виберіть відповідну команду для
оновлення списку станцій.
СD 400: подвійний тюнер
інформаційно-розважальної
системи безперервно оновлює
список радіостанцій FM
у фоновому режимі. Виконувати
оновлення вручну непотрібно.
Розпочнеться пошук станцій. Після
завершення пошуку розпочнеться
відтворення останньої
налаштованої станції.
Щоб скасувати пошук станцій,
натисніть на регулятор MENU.

Інформаційно-розважальна
система зберігає ці станції
в списках із відповідною
категорією, попередньо
відсортувавши їх за типом
програми.
Щоб знайти визначений станцією
тип програми, виконайте наведені
нижче дії. Виберіть список станцій
певної категорії в діапазоні.

Примітка
Якщо список радіостанцій певного
діапазону оновлено, оновлюється
також відповідний список
категорій (якщо доступний).
Списки категорій
Численні станції RDS 3 129
передають код PTY, в якому
описується тип трансльованої
програми (наприклад, новини).
Деякі станції змінюють код PTY
залежно від трансльованого на
поточний момент вмісту.

Відобразиться список наразі
доступних типів програм.
Виберіть потрібний тип програми.

Відобразиться список станцій, які
транслюють програму вибраного
типу.

Виберіть потрібну станцію.
CD 300: виконується пошук
і відтворення наступної станції
вибраного типу.
Список категорій також
оновлюється після внесення змін
до відповідного списку станцій
у певному діапазоні.
Примітка
Радіостанція, трансляція якої
наразі відбувається,
позначається i.

Інформаційно-розважальна система

Система радіоінформації
(RDS)
RDS – послуга, що пропонується
станціями FM і значною мірою
полегшує пошук потрібної станції
та її безперебійний прийом.
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може містити, наприклад,
інформацію про поточну
програму.

Navi 600

Переваги RDS

■ На дисплеї замість частоти
налаштованої станції
відображається назва програми.
■ У режимі пошуку станцій
інформаційно-розважальна
система налаштовує лише
станції RDS.
■ Інформаційно-розважальна
система завжди налаштовує
найкращу частоту мовлення
встановленої станції за
допомогою AF (Alternative
Frequency – альтернативна
частота).
■ Залежно від станції, що
налаштовується, інформаційнорозважальна система
відображає радіотекст, який

Налаштування RDS
Щоб відкрити меню для
налаштування RDS, виконайте
наведені нижче дії.
Натисніть кнопку CONFIG.
Виберіть Radio settings
(Налаштування радіо), а потім –
RDS options (Параметри RDS).

Увімкнення та вимкнення RDS
Установіть для RDS (RDS –
система сповіщення про дорожні
умови) значення On (Увімк.) або Off
(Вимк.).
Увімкнення та вимкнення функції
ділення на області
(Щоб скористатися діленням на
області, необхідно активувати
RDS.)
Інколи деякі станції RDS
транслюють різні програми на
різних частотах, залежно від
регіону.
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Установіть для Regional
(Регіональн.) значення On (Увімк.)
або Off (Вимк.).
Вибрано лише альтернативні
частоти (AF) з такими
ж регіональними програмами.
Якщо функцію ділення на області
вимкнено, вибір альтернативних
частот станцій залежить від
регіональних програм.

відомості про програму, прийом
якої наразі виконується, а також
про музичну доріжку, що
відтворюється.
Щоб відобразити чи приховати
відомості, виконайте наведені
нижче дії.
Установіть для Radio text
(Радіотекст) значення On (Увімк.)
або Off (Вимк.).

Прокрутка тексту RDS
Деякі станції RDS використовують
рядки назви програми для
відображення додаткової
інформації. Під час відображення
такої інформації назва програми
прихована.
Щоб попередити відображення
додаткової інформації, виконайте
наведені нижче дії.
Установіть для RDS-text scroll
freeze (Зупинка прокручування
тексту RDS) значення On (Увімк.).

TA volume (Гучність дорожніх
повідомлень)
Гучність відтворення сповіщень
(TA) можна попередньо встановити
в 3 117.

Радіотекст
Якщо функцію RDS і прийом
станції RDS активовано, під назвою
програми відображатимуться

Радіослужба сповіщень про
дорожній рух
(TP = Traffic Programme = програма
про дорожній рух)
Станції радіослужби сповіщень про
дорожній рух є станціями RDS, які
транслюють новини щодо ситуації
на дорогах.

Увімкнення та вимкнення
радіослужб сповіщень про
дорожній рух
Щоб увімкнути чи вимкнути
резервний пристрій сповіщень
дорожньої служби, виконайте
наведені нижче дії.
Натисніть кнопку TP.
■ Якщо радіослужбу сповіщень про
дорожній рух увімкнено, [ ] на
дисплеї відображатиметься
чорним кольором (сірий колір
свідчить про те, що радіослужбу
вимкнено).
■ Виконується прийом лише
станції радіослужби сповіщень
про дорожній рух.
■ Якщо поточна станція не
є станцією радіослужби
сповіщень про дорожній рух,
система автоматично ініціює
пошук найближчої в діапазоні
станції цієї радіослужби.
■ Після того як таку станцію буде
знайдено, позначка [TP] на
дисплеї відображатиметься
чорним кольором. Якщо системі
не вдалося знайти жодну станцію
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радіослужби сповіщень про
дорожній рух, позначка TP
відображатиметься сірим
кольором.
■ Сповіщення про дорожній рух
відтворюються з попередньо
встановленою гучністю TA 3 117.
■ Якщо радіослужбу сповіщень про
дорожній рух увімкнено,
відтворення CD/MP3
переривається для
прослуховування сповіщення.
Лише прослуховування сповіщень
про дорожній рух
Увімкніть радіослужбу сповіщень
про дорожній рух і повністю
вимкніть гучність інформаційнорозважальної системи.
Блокування сповіщень про
дорожній рух
Щоб заблокувати надходження
сповіщення про дорожній рух,
наприклад, під час відтворення CD/
MP3, виконайте наведені нижче дії:
Натисніть кнопку TP або регулятор
MENU, щоб підтвердити видалення
повідомлення з дисплея.

Надходження сповіщень
блокується, але радіослужба
сповіщень залишається
ввімкненою.
EON (Enhanced Other Networks –
радіомережі з розширеними
сервісними можливостями)
Завдяки EON ви можете
прослуховувати сповіщення про
стан на дорогах, навіть якщо
встановлена вами станція не має
власної служби сповіщень про
дорожній рух. Після налаштування
такої станції вона відображається
чорним кольором, як станції
радіослужби сповіщень про
дорожній рух TP.
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Налаштування RDS
Щоб відкрити меню для
налаштування RDS, виконайте
наведені нижче дії.
Натисніть кнопку CONFIG.
Виберіть Radio settings
(Налаштування радіо), а потім –
RDS options (Параметри RDS).
CD 300: виберіть Audio settings
(Параметри звуку), а потім – RDS
options (Параметри RDS).
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TA volume (Гучність дорожніх
повідомлень)
Гучність відтворення сповіщень
(TA) можна попередньо встановити
в 3 117.
Увімкнення та вимкнення RDS
Установіть для параметра RDS
(RDS – система сповіщення про
дорожні умови) значення On
(Увімк.) або Off (Вимк.).
Traffic announcement (TA)
(Дорожне повідомлення)
Щоб увімкнути чи вимкнути
функцію TA, виконайте наведені
нижче дії.

Установіть для параметра Traffic
announcement (TA) (Дорожне
повідомлення) значення On
(Увімк.) або Off (Вимк.).
Увімкнення та вимкнення функції
ділення на області
(Щоб скористатися діленням на
області, необхідно активувати
RDS.)
Інколи деякі станції RDS
транслюють різні програми на
різних частотах, залежно від
регіону.
Установіть для параметра Regional
(REG) (Регіональний) значення On
(Увімк.) або Off (Вимк.).
Вибрано лише альтернативні
частоти (AF) з такими
ж регіональними програмами.
Якщо функцію ділення на області
вимкнено, вибір альтернативних
частот станцій залежить від
регіональних програм.

Прокрутка тексту RDS
Деякі станції RDS приховують
назву програми в рядку її
відображення для показу
додаткової інформації.
Щоб попередити відображення
додаткової інформації, виконайте
наведені нижче дії.
Установіть для RDS-Text scroll
freeze (Зупинка прокручування
тексту) значення On (Увімк.).
Radio text: (Радіотекст:)
Якщо функцію RDS і прийом
станції RDS активовано, під назвою
програми відображатимуться
відомості про програму, прийом
якої наразі виконується, а також
про музичну доріжку, що
відтворюється.
Щоб відобразити чи приховати
відомості, виконайте наведені
нижче дії.
Установіть для параметра Radio
text: (Радіотекст:) значення On
(Увімк.) або Off (Вимк.).
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Радіослужба сповіщень про
дорожній рух
(TP = Traffic Programme = програма
про дорожній рух)
Станції радіослужби сповіщень про
дорожній рух є станціями RDS, які
транслюють новини щодо ситуації
на дорогах.
Увімкнення та вимкнення
радіослужб сповіщень про
дорожній рух
Щоб увімкнути чи вимкнути
резервний пристрій сповіщень
дорожньої служби, виконайте
наведені нижче дії.
Натисніть кнопку TP.
■ Якщо радіослужбу сповіщень про
дорожній рух увімкнено,
у головному меню радіо
відобразиться [ ].
■ Виконується прийом лише
станції радіослужби сповіщень
про дорожній рух.
■ Якщо поточна станція не
є станцією радіослужби
сповіщень про дорожній рух,

система автоматично ініціює
пошук найближчої в діапазоні
станції цієї радіослужби.
■ Якщо станцію радіослужби
сповіщень буде знайдено,
у головному меню радіо
відобразиться позначка [TP]
чорного кольору.
■ Сповіщення про дорожній рух
відтворюються з попередньо
встановленою гучністю TA 3 117.
■ Якщо радіослужбу сповіщень про
дорожній рух увімкнено,
відтворення CD/MP3
переривається для
прослуховування сповіщення.
Лише прослуховування сповіщень
про дорожній рух
Увімкніть радіослужбу сповіщень
про дорожній рух і повністю
вимкніть гучність інформаційнорозважальної системи.

133

Блокування сповіщень про
дорожній рух
Щоб заблокувати надходження
сповіщення про дорожній рух,
наприклад, під час відтворення CD/
MP3, виконайте наведені нижче дії:
Натисніть кнопку TP або регулятор
MENU, щоб підтвердити видалення
повідомлення з дисплея.
Надходження сповіщень
блокується, але радіослужба
сповіщень залишається
ввімкненою.
EON (Enhanced Other Networks –
радіомережі з розширеними
сервісними можливостями)
Завдяки EON ви можете
прослуховувати сповіщення про
стан на дорогах, навіть якщо
встановлена вами станція не має
власної служби сповіщень про
дорожній рух. Після налаштування
такої станції вона відображається
чорним кольором, як станції
радіослужби сповіщень про
дорожній рух TP.
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Програвач
компакт-дисків
Загальна інформація
Navi 600

Програвач компакт-дисків
інформаційно-розважальної
системи може відтворювати
компакт-диски аудіоформату,
а також компакт-диски формату
MP3/WMA.
Важлива інформація щодо
аудіокомпакт-дисків і MP3/WMA
CD-дисків

Обережно
У жодному разі не вставляйте
в аудіопрогравач DVD-,
односторонні CD-диски, діаметр
яких складає 8 см, або фігурні
CD-диски.

Не прикріплюйте на компактдиски наклейки. Такі диски
можуть застрягти в дисководі та
пошкодити його. При
пошкодженні пристрою
можливо прийдеться придбати
новий за високу ціну.
■ Аудіокомпакт-диски із захистом
від копіювання, які не
відповідають установленим для
цього типу дисків стандартам,
можуть не відтворюватися, або їх
відтворення не
виконуватиметься належним
чином.
■ Диски CD-R і CD-RW, записані
користувачем, можуть з більшою
ймовірністю некоректно
відтворюватися, ніж CD-диски зі
студійним записом. Слід
обережно використовувати
диски CD-R та CD-RW (особливо
записані користувачем)
і дотримуватися наведених
нижче інструкцій.

■ Записані користувачем диски
CD-R і CD-RW можуть не
відтворюватися чи
відтворюватися неналежним
чином.
■ На CD-дисках із комбінованим
записом (поєднання звуку та
даних, наприклад, MP3)
розпізнаються та відтворюються
лише аудіодоріжки.
■ Під час зміни CD-дисків
намагайтеся не торкатися їх
поверхні пальцями.
■ Кладіть компакт-диски назад до
конвертів відразу ж після
вилучення дисків з програвача,
щоб попередити їх пошкодження
чи забруднення.
■ Бруд або рідина на компактдиску можуть потрапити на лінзу
програвача всередині пристрою
та призвести до несправності
системи.
■ Уникайте впливу високих
температур і потрапляння
прямих сонячних променів на
CD-диски.
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■ До даних, збережених на
CD-дисках MP3/WMA,
застосовуються перелічені
нижче обмеження.
Максимальна глибина структури
папок: 11 рівнів.
Максимальна кількість файлів
MP3/WMA, які можна зберегти:
1000.
Відтворення файлів WMA
з технологією захисту авторських
прав Digital Rights Management
(DRM), придбаних у музичних
он-лайн-крамницях, не
підтримується.
Безпечне відтворення файлів
WMA можливе лише в тому разі,
якщо їх було створено за
допомогою Windows Media
Player 8 або пізнішої версії.
Підтримувані розширення
списків відтворення: .m3u, .pls
Елементи списку відтворення
мають подаватися у вигляді
відповідних шляхів до файлів.

■ Цей розділ стосується лише
відтворення файлів MP3,
оскільки процедури
використання файлів MP3 та
WMA є ідентичними. У разі
завантаження CD-диска
з файлами WMA відображаються
меню MP3.

CD 300/CD 400

Програвач CD-дисків
інформаційно-розважальної
системи може відтворювати
аудіокомпакт-диски та CD-диски
MP3/WMA.
Важлива інформація щодо
аудіокомпакт-дисків і MP3/WMA
CD-дисків

Обережно
У жодному разі не вставляйте
в аудіопрогравач DVD-,
односторонні CD-диски, діаметр
яких складає 8 см, або фігурні
CD-диски.
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Не прикріплюйте на компактдиски наклейки. Такі диски
можуть застрягти в дисководі та
пошкодити його. При
пошкодженні пристрою
можливо прийдеться придбати
новий за високу ціну.
■ Можна використовувати наступні
формати компакт-дисків:
Режим 1 та режим 2 CD-ROM.
CD-ROM XA режим 2, форма 1 та
форма 2.
■ Можна використовувати наступні
файлові формати:
ISO9660 рівень 1, рівень 2,
(Romeo, Joliet).
Файли МР3 та WMA, записані
у будь-якому іншому форматі,
окрім зазначених вище, можуть
програватися некоректно. Назви
файлів та каталогів також можуть
відтворюватися некоректно.
■ Аудіокомпакт-диски із захистом
від копіювання, які не
відповідають установленим для

136

Інформаційно-розважальна система

цього типу дисків стандартам,
можуть не відтворюватися, або їх
відтворення не
виконуватиметься належним
чином.
■ Диски CD-R і CD-RW, записані
користувачем, можуть з більшою
ймовірністю некоректно
відтворюватися, ніж CD-диски зі
студійним записом. Слід
обережно використовувати
диски CD-R та CD-RW (особливо
записані користувачем). Див.
наведені нижче інструкції.
■ Записані користувачем диски
CD-R і CD-RW можуть не
відтворюватися чи
відтворюватися неналежним
чином. Причиною неправильного
відтворення таких дисків не
є несправність обладнання.
■ На CD-дисках із комбінованим
записом (аудіодоріжки
і скомпресовані файли,
наприклад, MP3) частина диска
з аудіодоріжками
і скомпресованими файлами
може відтворюватися окремо.

■ Під час зміни CD-дисків
намагайтеся не торкатися їх
поверхні пальцями.
■ Покладіть CD-диск назад до
конверта відразу після виймання
з програвача, щоб попередити
його пошкодження чи
забруднення.
■ Бруд або рідина на CD-диску
з картою можуть потрапити на
лінзу програвача всередині
пристрою та призвести до
несправності системи.
■ Уникайте впливу високих
температур і потрапляння
прямих сонячних променів на
CD-диски.
■ До даних, збережених на
CD-дисках MP3/WMA,
застосовуються перелічені
нижче обмеження.
Кількість звукових доріжок:
макс. 999.
Кількість папок: макс. 255.
Глибина структури папок: макс.
64 рівні (рекомендується: макс.
8 рівнів).

Кількість списків відтворення:
макс. 15.
Кількість пісень у списку
відтворення: макс. 255.
Підтримувані розширення
списків відтворення: .m3u, .pls, .a
sx, .wpl.
■ Цей розділ стосується лише
відтворення файлів MP3,
оскільки процедури
використання файлів MP3 та
WMA є ідентичними. У разі
завантаження CD-диска
з файлами WMA відображаються
меню MP3.
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Користування
Navi 600

Початок відтворення CD-диска
Проштовхніть CD-диск,
розташувавши його кольоровою
поверхнею догори, у слот для CDдисків, доки він не увійде
всередину слота.
Відтворення компакт-диска
розпочинається автоматично
й одночасно відображається меню
Audio CD (Аудіокомпакт-диск) чи
Audio MP3 (Аудіо MP3-диск).

Якщо в пристрій уже завантажено
CD-диск, але меню Audio CD
(Аудіокомпакт-диск) або Audio MP3
(Аудіо MP3-диск) неактивне,
виконайте наведені нижче дії.
Натисніть кнопку CD/AUX.
Відкриється меню Audio CD
(Аудіокомпакт-диск) або Audio MP3
(Аудіо MP3-диск), після чого
розпочнеться відтворення CDдиска.
Залежно від типу даних,
збережених на аудіо- або MP3
компакт-диску, на дисплеї може
відображатися різна інформація
про CD-диск і поточну звукову
доріжку.
Якщо меню Audio CD
(Аудіокомпакт-диск) або Audio MP3
(Аудіо MP3-диск) не
відображається після натискання
кнопки CD/AUX, у слоті для CDдисків ще знаходиться
навігаційний CD-диск. Натисніть
кнопку d, щоб вийняти СD-диск.
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Вибір звукової доріжки
Поверніть регулятор MENU, щоб
відобразити список усіх звукових
доріжок на CD-диску. Попередньо
вибраною на дисплеї
відображатиметься наразі
відтворювана звукова доріжка.
Виберіть потрібну звукову доріжку.
Перехід до наступної чи
попередньої звукової доріжки
Натисніть кнопку tабо v один чи
кілька разів.
Пошук звукової доріжки вперед або
назад
Натисніть кнопку t або v, після
чого знову кнопку tабо v та
утримуйте її, доки не буде
відтворено потрібну звукову
доріжку.
Прокрутка вперед або назад
Натисніть кнопку tабо v та
утримуйте її для прокрутки
поточної звукової доріжки вперед
чи назад.

138

Інформаційно-розважальна система

Вибір звукових доріжок за
допомогою меню аудіокомпактдиска або MP3
Під час відтворення аудіокомпактдиска

Щоб вибрати звукову доріжку на
аудіокомпакт-диску, виберіть
Tracks list (Список звукових
доріжок), а потім – потрібну звукову
доріжку.
Під час відтворення MP3

Натисніть регулятор MENU, щоб
відкрити відповідне меню CDдиска.
Щоб відтворити всі звукові доріжки
в довільному порядку, установіть
для Shuffle songs (RDM) (Пісні
в довільному порядку – RDM)
значення On (Увімк.).

Натисніть регулятор MENU, щоб
відкрити відповідне меню МР3.
Щоб відтворити всі звукові доріжки
в довільному порядку, установіть
для Shuffle songs (RDM) (Пісні
в довільному порядку – RDM)
значення On (Увімк.).

Щоб вибрати звукову доріжку
з папки чи списку відтворення
(якщо доступно), виберіть Folders
(Папки) або Playlists (Списки
відтворення).
Виберіть папку чи список
відтворення, а потім потрібну
звукову доріжку.
Оберіть Search (Пошук), щоб
відкрити меню з додатковими
опціями для пошуку та вибору
звукових доріжок.

Інформаційно-розважальна система
В залежності від кількості
збережених звукових доріжок
процес пошуку може зайняти
декілька хвилин.
Оберіть опцію пошуку, потім
оберіть бажану звукову доріжку.
Виймання CD-диска
Натисніть кнопку d.
Система виштовхує CD-диск із
відповідного слота.
Якщо після розкриття слота
CD-диск не було вийнято, через
кілька секунд слот із диском
автоматично закриється.

CD 300/CD 400

Початок відтворення CD-диска
Натисніть кнопку CD/AUX, щоб
відкрити меню CD або MP3.
Якщо в програвачі CD-дисків
вставлено диск, розпочнеться його
відтворення.
Залежно від типу даних,
збережених на аудіо- або MP3
компакт-диску, на дисплеї може
відображатися різна інформація
про CD-диск і поточну звукову
доріжку.
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Вставлення CD-диска
Вставляйте CD-диск у слот для
дисків друкованою стороною
догори, доки диск не ввійде
всередину.
Змінення стандартного подання
сторінки
(лише CD 300)
Під час відтворення аудіокомпактдиска або диска MP3 натисніть
регулятор MENU, після чого
виберіть Default CD page view
(Сторінка перегляду компакт-диска
за промовчанням) або Default CD
page view (Сторінка перегляду
MP3-диска за промовчанням).
Виберіть потрібний пункт.
Зміна рівня папки
(лише CD 300, відтворення MP3)
Натисніть кнопку g або e, щоб
піднятися чи опуститися на один
рівень папки.
Перехід до наступної чи
попередньої звукової доріжки
Натисніть кнопку t або v.
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Прокрутка вперед або назад
Натисніть кнопку tабо v та
утримуйте її для прокрутки
поточної звукової доріжки вперед
чи назад.
Вибір звукових доріжок за
допомогою меню аудіокомпактдиска або MP3
Під час відтворення аудіокомпактдиска

Щоб відтворити всі звукові доріжки
в довільному порядку, установіть
для Shuffle songs (Пісні
в довільному порядку) значення On
(Увімк.).
Щоб вибрати звукову доріжку на
аудіокомпакт-диску, виберіть
Tracks list (Список звукових
доріжок), а потім – потрібну звукову
доріжку.
Під час відтворення MP3

Щоб відтворити всі звукові доріжки
в довільному порядку, установіть
для Shuffle songs (Пісні
в довільному порядку) значення On
(Увімк.).
Щоб вибрати звукову доріжку
з папки чи списку відтворення
(якщо доступно), виберіть Playlists/
Folders (Списки відтворення
\папки).
Виберіть папку чи список
відтворення, а потім потрібну
звукову доріжку.
Примітка
Якщо на CD-диску збережено
аудіодані та дані у форматі MP3,
аудіодані можна вибрати
з Playlists/Folders (Списки
відтворення\папки).

Натисніть регулятор MENU, щоб
відкрити відповідне меню CDдиска.

Натисніть регулятор MENU, щоб
відкрити відповідне меню МР3.

Щоб відкрити меню з додатковими
опціями пошуку та вибору звукових
доріжок, оберіть Search (Пошук).
Наявні опції залежать від типу
даних, збережених на компактдиску з файлами МР3.

Інформаційно-розважальна система
Пошук на CD-диску MP3 може
тривати кілька хвилин. Протягом
цього часу здійснюватиметься
прийом останньої відтворюваної
радіостанції.
Виймання CD-диска
Натисніть кнопку d.
Система виштовхує CD-диск із
відповідного слота.
Якщо після розкриття слота
CD-диск не було вийнято, через
кілька секунд слот із диском
автоматично закриється.
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Вхід AUX
Загальна інформація
Під кришкою центральної консолі
розташовано гніздо AUX для
під’єднання зовнішніх
аудіоджерел.
Navi 600:

Примітка
Патрон має постійно залишатися
сухим і чистим.
Можливо, наприклад, підключати
портативний програвач компактдисків із штекером 3,5 мм до
входу AUX.
CD 300/CD 400:

142

Інформаційно-розважальна система

Користування

CD 300/CD 400

Navi 600

Порт USB
Загальна інформація
Navi 600

Натисніть кнопку CD/AUX один або
кілька разів, щоб активувати
режим AUX.
Функціями аудіоджерела,
під’єднаного до вхідного гнізда
AUX, можна керувати лише за
допомогою відповідних елементів
аудіоджерела.

Натисніть кнопку CD/AUX один або
кілька разів, щоб активувати
режим AUX.
Функціями аудіоджерела,
під’єднаного до вхідного гнізда
AUX, можна керувати лише за
допомогою відповідних елементів
аудіоджерела.

Під кришкою центральної консолі
розташовано гніздо USB для
під’єднання зовнішніх
аудіоджерел.
Примітка
Патрон має постійно залишатися
сухим і чистим.

Інформаційно-розважальна система
Примітка
Перед тим, як розкладати вниз
кришку на центральній консолі,
пересвідчіться в тому, що
накопичувач USB не може бути
пошкоджений.
До порту USB можна підключити
MP3-плеєр, носій USB або iPod.
Керування цими пристроями
здійснюється за допомогою
елементів керування та меню
інформаційно-розважальної
системи.
Примітка
Не всі плеєри МР3, накопичувачі
USB, та моделі iPod
підтримуються інформаційнорозважальною системою.
Важлива інформація
MP3-плеєр/носії USB
■ Під’єднані плеєри MP3 та носії
USB мають відповідати
характеристикам класу пристроїв
збереження USB (USB MSC).

■ Система підтримує лише MP3плеєри та носії USB з ємністю
кластера не більше 64 кілобайт
та файловою системою FAT16/
FAT32.
■ Жорсткі диски (HDD) не
підтримуються.
■ Концентратори USB не
підтримуються.
■ До даних, збережених на MP3плеєрі або пристрої USB,
застосовуються перелічені
нижче обмеження.
Максимальна глибина структури
папок: 11 рівнів.
Максимальна кількість файлів
MP3/WMA, які можна зберегти:
1000.
Відтворення файлів WMA
з технологією захисту авторських
прав Digital Rights Management
(DRM), придбаних у музичних
он-лайн-крамницях, не
підтримується.
Безпечне відтворення файлів
WMA можливе лише в тому разі,
якщо їх було створено за
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допомогою Windows Media
Player 8 або пізнішої версії.
Підтримувані розширення
списків відтворення: .m3u, .pls
Елементи списку відтворення
мають подаватися у вигляді
відповідних шляхів до файлів.
Не підтримується системна
властивість для папок/файлів, які
містять аудіодані.

CD 400
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Під кришкою центральної консолі
розташовано гніздо USB для
під’єднання зовнішніх
аудіоджерел.
Примітка
Патрон має постійно залишатися
сухим і чистим.
Примітка
Не вставляйте носій USB
довжиною більше 70 мм. Пристрій
із більшою довжиною можна
пошкодити під час складання
підлокітника.
Нижче наведено список пристроїв,
які можна під’єднати до порту USB.
■ iPod
■ Zune
■ Пристрій PlaysForSure (PFD)
■ Носій USB
Керування цими пристроями
здійснюється за допомогою
елементів керування та меню
інформаційно-розважальної
системи.

Примітка
Інформаційно-розважальна
ситема підтримує не всі моделі
пристроїв iPod, Zune, PFD або
USB.

Відтворення збережених
аудіофайлів

Розпочнеться відтворення
аудіоданих, збережених на
пристрої USB.
Принцип роботи джерел даних,
підключених у режимі USB, не
відрізняється від функцій аудіодиска чи диска з файлами MP3/
WMA 3 137.

Navi 600

iPod

Програвач MP3/носій USB

Натисніть кнопку CD/AUX один або
кілька разів, щоб активувати
режим USB для прослуховування
аудіо.

Натисніть кнопку CD/AUX один або
кілька разів, щоб активувати
режим iPod для прослуховування
аудіо.

Інформаційно-розважальна система
Розпочнеться відтворення
аудіоданих, збережених на
пристрої iPod.
Принцип роботи iPod,
підключеного у режимі USB, не
відрізняється від функцій аудіодиска чи диска з файлами МР3/
WMA 3 137.
Нижче описано лише відмінні/
додаткові аспекти функціонування
цих пристроїв.
Функції iPod

Залежно від типу збережених
даних, існує кілька різних способів
вибору та відтворення звукових
доріжок.
Натисніть регулятор MENU, після
чого виберіть Search (Пошук), щоб
відобразити доступні опції.
Процес пошуку на пристрої може
тривати кілька секунд.

CD 400

Натисніть кнопку CD/AUX один або
кілька разів, щоб активувати
режим USB.
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Розпочнеться відтворення
аудіоданих, збережених на
пристрої USB.
Принцип роботи джерел даних,
під’єднаних у режимі USB, не
відрізняється від функцій аудіо
MP3 CD 3 137.
Нижче описано лише відмінні/
додаткові аспекти функціонування
цих пристроїв.
Принцип роботи й інформація на
екрані, описані в цьому розділі,
стосуються лише носіїв USB.
Здебільшого, інші пристрої,
наприклад iPod або Zune, мають
аналогічний принцип
функціонування.
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Вибір звукових доріжок у меню USB

Натисніть регулятор MENU, щоб
відкрити відповідне меню USB.
Щоб послідовно відтворити всі
звукові доріжки, виберіть Play all
(Відтворити всі).
Щоб вивести на екран меню
з різними додатковими опціями
пошуку та вибору звукових доріжок,
оберіть Search (Пошук).
Процес пошуку на пристрої USB
може тривати кілька хвилин.
Протягом цього часу

здійснюватиметься прийом
останньої відтворюваної
радіостанції.
Щоб відтворити всі звукові доріжки
в довільному порядку, установіть
для Shuffle songs (random) (Пісні
в довільному порядку) значення On
(Увімк.).
Щоб повторно відтворити поточну
звукову доріжку, установіть для
Repeat (Повторити) значення On
(Увімк.).

Відтворення музики
через Bluetooth
Загальна інформація
(тільки для CD 400 з Bluetooth
PDIM)
Аудіоджерела з інтерфейсом
Bluetooth (наприклад, музичні
мобільні телефони, програвачі
МР3 з інтерфейсом Bluetooth,
тощо), які підтримують музичний
протокол Bluetooth A2DP, можна
підключати до інформаційнорозважальної системи по
бездротовому з'єднанню.

Важлива інформація

■ Перед підключенням пристрою
Bluetooth до інформаційнорозважальної системи спочатку
його необхідно сполучити
з системою 3 147.
■ До інформаційно-розважальної
системи можуть підключатися
тільки такі пристрої
з інтерфейсом Bluetooth, що

Інформаційно-розважальна система
підтримують протокол A2DP
(Advanced Audio Distribution
Profile) версії 1.2 або вище.
■ Окрім цього, пристрій
з інтерфейсом Bluetooth має
підтримувати протокол AVRCP
(Audio Video Remote Control
Profile) версії 1.0 або вище. Якщо
цей пристрій не підтримує
протокол AVRCP, через
інформаційно-розважальну
систему можна буде керувати
тільки гучністю.
■ Перед підключенням пристрою
з інтерфейсом Bluetooth до
інформаційно-розважальної
системи ознайомтеся
з відповідним посібником
користувача для функцій
Bluetooth.

Музичні налаштування
Bluetooth
Підключення та сполучення
пристроїв Bluetooth до
інформаційно-розважальної
системи проводиться за

допомогою меню Bluetooth music
setup (Налаштування музики
Bluetooth).

Увімкнення меню
Bluetooth music setup
(Налаштування музики
Bluetooth)

Натисніть кнопку CD/AUX один або
кілька разів, щоб увімкнути
режими AUX, USB чи Bluetooth.
Натисніть регулятор MENU, після
цього натисніть Bluetooth setup
(Налаштування Bluetooth).
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Сполучення пристрою Bluetooth
Важлива інформація
■ Процес парування вимикається,
коли автомобіль рухається.
■ З системою можна сполучити не
більше п'яти пристроїв.
■ Інформаційно-розважальна
система автоматично
підключається до першого
пристрою у списку сполучених
пристроїв.
■ Тільки один сполучений пристрій
може бути підключений до
інформаційно-розважальної
системи.
■ Сполучення зазвичай необхідно
виконувати тільки один раз, якщо
тільки не було внесено змін до
інформації про сполучення, або
якщо пристрій було видалено.
Сполучення
Виберіть Connect to new device
(Підключити до нового пристрою).
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Інформаційно-розважальна
система виводить на екран серію
запитань, щоб визначити тип
пристрою Bluetooth, що
сполучається.
Після завершення визначення,
пристрій Bluetooth необхідно
перевести у режим виявлення (див.
посібник з експлуатації пристрою
Bluetooth).
Деякі пристрої Bluetooth можуть
запитувати PIN-код для
завершення процесу сполучення.
Знайдіть у списку пристроїв
Bluetooth пристрій з назвою
GMusicConnect та виконайте
інструкції на пристрої, щоб ввести
PIN-код, що надається
інформаційно-розважальною
системою.
Підключення сполученого
пристрою
Виберіть Select device (Виберіть
пристрій).

Список пристроїв з інтерфейсом
Bluetooth, що в даний час сполучені
з інформаційно-розважальною
системою, виводиться на екран.
Виберіть необхідний пристрій.
Пристрій підключений до
інформаційно-розважальної
системи.
Якщо до інформаційнорозважальної системи у цей
момент підключений ще один
пристрій, він відключається від
системи.
Вилучення сполученого пристрою
Виберіть Remove device
(Перемістити пристрій).
Список пристроїв з інтерфейсом
Bluetooth, що в даний час сполучені
з інформаційно-розважальною
системою, виводиться на екран.
Виберіть необхідний пристрій.
Пристрій видалений зі списку
сполучених пристроїв.

Зміна PIN-коду, встановленого за
замовчуванням

Виберіть Change default PIN
(Змінити PIN-код за
промовчанням).
Оберіть один із попередньо
встановлених PIN-кодів або
ж оберіть Other (Інше), щоб
створити новий PIN-код.
Щоб створити новий PIN-код:
Оберіть Other (Інше), потім
визначте бажану довжину PINкоду.
Введіть символи бажаного PINкоду по одному символу за раз.

Інформаційно-розважальна система

Робота

Натисніть кнопку CD/AUX один або
кілька разів, щоб увімкнути режим
Bluetooth.
Перший пристрій у списку
сполучений пристроїв Bluetooth
3 147 підключається до
інформаційно-розважальної
системи автоматично (за
наявності).
Щоб підключити ще один
сполучений пристрій Bluetooth
3 147.

Початок програвання
звукових доріжок

Залежно від підключеного
пристрою Bluetooth:
■ програвання музики
розпочинається автоматично,
або
■ програвання музики необхідно
розпочати за допомогою
елементів керування пристрою
Bluetooth.
Програванням музичних файлів,
збережених на пристрої Bluetooth
тепер можна керувати
з інформаційно-розважальної
системи за допомогою кнопок t,
v та r.

Перехід до наступної чи
попередньої звукової доріжки
Натисніть кнопку t або v.

Прокрутка вперед або назад

Натисніть кнопку tабо v та
утримуйте її для прокрутки
поточної звукової доріжки вперед
чи назад.

Пауза програвання

Натисніть кнопку r.
Щоб відновити програвання,
натисніть кнопку r знову.
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Навігація
Загальна інформація
Навігаційна система надійно
приведе вас до вашого пункту
призначення без необхідності
читати мапи, навіть якщо ви зовсім
не знаєте місцевості.
Поточна ситуація на дорозі
враховується при обчисленні
маршруту при використанні
динамічного супроводження.
З цією метою інформаційнорозважальна система отримує
дорожні оголошення у відповідній
зоні прийому через RDS-TMC.
Проте під час обчислення
маршруту система не може
враховувати дорожньотранспортні пригоди, раптову зміну
правил дорожнього руху, а також
непередбачувані небезпечні
ситуації та проблеми (наприклад,
дорожні роботи).

Обережно
Навіть під час використання
системи навігації водій має
належним чином керувати
автомобілем та бути уважним
під час дорожнього руху.
Обов’язково слід
дотримуватися відповідних
правил дорожнього руху.
Насамперед необхідно
дотримуватися правил
дорожнього руху, навіть якщо
підказки навігатора суперечать
їм.

Робота навігаційної системи
Місцезнаходження та рух
автомобіля розпізнається
датчиками навігаційної системи.
Подолана відстань визначається
за допомогою даних спідометра,
дані проходження поворотів гіроскопом. Місцезнаходження
визначається за допомогою
супутників GPS (глобальна
система позиціонування).

Порівняння сигналів датчиків
з цифровими мапами на карті SD
з мапою робить можливим
визначення поточного
місцезнаходження з точністю до
10 м.
Система також може працювати
в умовах поганого прийому
сигналу GPS, проте точність
визначення позиції буде знижена.
Після введення адреси пункту
призначення чи визначного місця
(найближча АЗС, готель, тощо),
маршрут обчислюється від
поточного розташування до
обраного пункту призначення.
Супроводження маршруту
забезпечується голосовими
підказками та стрілкою, а також за
допомогою кольорового дисплея
з мапою.
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Довідкова система
дорожнього руху ТМС та
динамічне супроводження
маршруту

Довідкова система дорожнього
руху ТМС отримує усю поточну
інформацію про дорожній рух від
радіостанцій ТМС. При активному
динамічному супроводженні
маршруту уся інформація
враховується при загальному
обчисленні маршруту. Під час
цього процесу маршрут планується
таким чином, щоб уникнути
дорожніх проблем, пов'язаних із
попередньо обраними критеріями.
За наявності дорожньої проблеми
під час активного супроводження
маршруту, в залежності від
попередніх налаштувань, на
дисплей виводиться повідомлення
про необхідність змінити маршрут.
Довідкова система інформування
про дорожній рух ТМС виводиться
у вигляді символів на дисплеї
супроводження маршруту, або ж у

вигляді детальних текстових
повідомлень в меню TMC
messages (Повідомлення TMC).
Щоб мати змогу скористатися
інформацією ТМС про дорожній
рух, система має приймати сигнал
станцій ТМС у відповідному регіоні.
Динамічне планування маршруту
працює лише в тому разі, якщо
інформація надається системою
сповіщення про стан дорожнього
руху TMC.
Функцію динамічного
супроводження маршруту можна
вимкнути в меню Navigation options
(Параметри навігації), див. розділ
"Супроводження", 3 178.

Дані мапи

Усі дані мапи зберігаються на
карті SD, що входила в комплект
інформаційно-розважальної
системи.
Детальні інструкції щодо
експлуатації та заміни карти SD
див. у розділі "Мапи", 3 187.

151

Використання
Елементи керування

Нижче наведено список
найважливіших елементів
керування навігаційною системою:
Кнопка NAV: вмикає навігацію;
відображає поточне положення
(при активній функції навігації за
маршрутом); відображає
обчислений маршрут (при активній
функції підказок за маршрутом);
зміна вигляду відтворення - показ
повної карти, стрілки (при активній
функції підказок за маршрутом),
поліекрану - див. розділ
"Інформація про дисплей" нижче.
Кнопка DEST: відкрити меню
з параметрами для введення
пункту призначення.
Перемикач на 8 напрямків: перехід
у режим відображення карти; для
вибору пункту призначення
натисніть потрібний напрямок, щоб
позначити ці пункти на карті.
Кнопка RPT NAV: повторити
повідомлення супроводження
останнього маршруту.
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Активування навігаційної
системи

Натисніть кнопку NAV.
Мапа поточного розташування
відображається на дисплеї, див.
розділ "Інформація про дисплей"
нижче.

Повідомлення
супроводження маршруту

Окрім візуальних інструкцій на
дисплеї (див. розділ "Інформація
про дисплей" нижче), повідомлення
супроводження маршруту
оголошуватимуться при
ввімкненому супроводженні
маршруту.
Налаштування гучності
повідомлень супроводження
маршруту: див. розділ
"Налаштування системи навігації"
нижче.
Регулювання гучності повідомлень
супроводження маршруту під час їх
проголошення: повертайте
регулятор X.

Повторення останнього
повідомлення супроводження
маршруту: натисніть кнопку RPT
NAV.

Інформація на дисплеї
Функція планування маршруту не
активна

Якщо функція планування
маршруту не активна, на екрані
відображається наступна
інформація:
■ У верхньому рядку: час, назва
вулиці, на якій ви зараз
знаходитеся, зовнішня
температура.
■ Адреса та географічні
координати вашого поточного
розташування.
■ Зображення мапи навколо
вашого поточного розташування.
■ На мапі: поточне розташування
позначене червоним
трикутником.
Символ компаса позначає північ.
За відсутності сигналу GPS
у поточному розташуванні під
символом компаса зображується
перекреслений символ GPS.
Поточний масштаб мапи (щоб
змінити масштаб, повертайте
регулятор MENU).

Інформаційно-розважальна система
Функція планування маршруту
активна
При ввімкненому супроводженні
маршруту на дисплеї
відображатиметься наступна
інформація (в залежності від
поточних налаштувань Navigation
options (Параметри навігації), див.
розділ "Супроводження" 3 178):
Інформація у верхньому рядку

■ Час
■ Відстань, що залишилася до
кінцевого пункту призначення
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■ Час прибуття чи тривалість
подорожі
■ Зовнішня температура
Інформація на дисплеї зі стрілкою
■ Велика стрілка, що вказує
правильний напрямок руху.
■ Маленька стрілка, що позначає
наступну рекомендацію руху.
■ Відстань до наступної точки
перетину.
■ Вулиці, що відходять від
поточної, якою слід рухатися.
■ Під символом стрілки: назва
поточної вулиці, якою слід
рухатися.
■ Над символом стрілки: назва
вулиці, якою слід рухатися після
наступної точки перетину.
■ Під час їзди по шосе:

Напрямок руху і відстань до
наступного повороту на вашому
маршруті.
Відстань до наступних сервісних
станцій, стоянок, перехресть та/
або поворотів з шосе.
■ При досягненні перехрестя
з шосе на дисплей виводяться
рекомендації вибору смуги руху:
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Якщо в меню Display route
guidance (Відобразити навігацію
до місця призначення)
активована опція Highway lane
guidance (Рекомендація вибору
смуги руху) (див. розділ
"Супроводження" 3 178),
в такому випадку відображається
наступний тип ілюстрації:

Інформація на дисплеї карти

На правому боці дисплея
відображається наступна
інформація:
■ Символ компаса позначає північ.
■ За відсутності сигналу GPS (див.
розділ "Загальна інформація"
3 150) у поточному розташуванні
під символом компаса
зображується перекреслений
символ GPS.
■ Поточний масштаб мапи (щоб
змінити масштаб, повертайте
регулятор MENU).
На мапі відображається наступна
інформація:
■ Маршрут позначено блакитною
лінією.
■ Поточне розташування
позначено червоним
трикутником.
■ Кінцевий пункт призначення
позначено картатим прапорцем.
■ Різні символи (див. розділ "Огляд
символів" 3 190), що позначають
дані про дорожній рух, загальну
інформацію або визначні місця.

Інформаційно-розважальна система
Налаштування системи
навігації

Натисніть кнопку CONFIG і оберіть
Navigation settings (Параметри
навігації), щоб відкрити меню
з налаштуваннями навігації.

Navigation volume (Гучність
навігації)
Можна встановити відносну
гучність для відтворення
повідомлень навігаційною
системою (Announcement
(Повідомлення)) та гучність
аудіоджерела (Background

(Фонова музика)) під час
відтворення навігаційного
повідомлення.

Установіть потрібні значення для
Announcement (Повідомлення) та
Background (Фонова музика).
Щоб перевірити поточні
налаштування, виберіть Volume
test (Перевірка гучності).
TMC settings (Параметри TMC)
Виберіть Infotypes (Типи
інформації), щоб відкрити підменю
з різними пунктами для визначення
типів інформаційних повідомлень
про дорожній рух, які
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відображатимуться на карті
активного супроводження
маршруту.
Якщо вибрано User defined
(Визначені користувачем), можна
визначити типи інформаційних
повідомлень, які слід відображати.
Sort criteria (Критерії сортування)
Виберіть порядок відображення
дорожніх повідомлень – на основі
відстані або назви вулиці.
Warning messages when route
guidance is inactive
(Попереджувальні повідомлення
при неактивній функції планування
маршрута)
Визначте, чи слід інформаційнорозважальній системі оголошувати
попереджувальні повідомлення,
навіть якщо немає наявної
інформації з планування
маршруту.
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Delete lists (Видалити списки)

Виберіть, щоб видалити всі записи
в списках Address book (Адресна
книга) чи Last destinations (Останні
місця призначення).
Import individual POIs (Імпортовані
індивідуальні ВМ)
Це стосується тільки тих випадків,
коли до порту USB інформаційнорозважальної системи
підключений накопичувач USB, на
якому збережені дані із визначними
місцями (ВМ) 3 142.

Імпорт даних ВМ з накопичувача
USB, див. розділ "Експорт та імпорт
даних ВМ" нижче.
Delete all imported POIs (Видалити
усі імпортовані ВМ)
Це стосується тільки тих випадків,
коли дані про ВМ були імпортовані
до інформаційно-розважальної
системи, див. розділ "Експорт та
імпорт даних ВМ" нижче.
Виберіть цей пункт меню, щоб
видалити усі імпортовані дані ВМ із
пам'яті моїВМ інформаційнорозважальної системи.
Примітка
Безпосереднє видалення
індивідуальних імпортованих
визначних місць з пам'яті моїхВМ
неможливе.
Якщо ви хочете видалити
індивідуальні імпортовані ВМ,
імпортуйте оновлені дані ВМ
в інформаційно-розважальну
систему, яка не містить адресні
дані відповідних ВМ.

Для видалення всіх імпортованих
ВМ певної категорії: імпортуйте
порожній файл даних ВМ
відповідної категорії
в інформаційно-розважальну
систему.
Export POIs (Експортувати ВМ)
Експортує усі дані ВМ, збережені
у пам'яті моїВМ інформаційнорозважальної системи на
накопичувач USB, підключений до
порту USB 3 142, див. розділ
"Експорт та імпорт даних ВМ"
нижче.
Delete Home address (Видалити
домашню адресу)
Видаляє поточну домашню адресу
(яка відображується в меню Enter
destination (Ввести місце
призначення), див. розділ
"Введення пункту призначення"
3 162).

Інформаційно-розважальна система
Експорт та імпорт даних ВМ
Вступні роз'яснення
Типи даних ВМ
Інформаційно-розважальна
система розрізняє наступні типи
даних про визначні місця:
■ Попередньо встановлені Points
of Interest (Визначні місця)
зберігаються на картці SD
з мапою і позначаються іконками
на мапі.
Ви можете зберігати такі
попередньо встановлені ВМ
в адресній книзі або в якості
окремих ВМ у пам'яті моїВМ
інформаційно-розважальної
системи, див. нижче.
■ Улюблені адреси пунктів
призначення, які були збережені
в Address book (Адресна книга).
Ви можете експортувати ці дані
адресної книги на накопичувач
USB для подальшого
використання, наприклад,
в інших автомобілях.
■ Individual POIs (Індивідуальні
ВМ): улюблені адреси пунктів

призначення, які були збережені
у пам'яті моїВМ.
Ви можете експортувати ці
індивідуальні дані ВМ на
накопичувач USB для
подальшого використання,
наприклад, в інших автомобілях.
■ ВМ, визначені користувачем:
адреси улюблених пунктів
призначення, які ви визначили за
координатами GPS (взятих,
наприклад, із топографічної
мапи) та внесених у текстові
файли.
Ви можете зберігати ці дані ВМ,
визначені користувачем, на
накопичувач USB і пізніше
імпортувати дані у пам'ять моїВМ
інформаційно-розважальної
системи, див. нижче.
■ Imported POIs (Імпортовані ВМ):
адреси улюблених пунктів
призначення, які були
попередньо збережені на
накопичувачі USB і потім
імпортовані у пам'ять моїВМ
інформаційно-розважальної
системи.
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Переваги експорту та імпорту ВМ
Експорт і імпорт даних визначних
місць має наступні переваги:
■ Вам необхідно буде визначити та
зберегти адреси ваших
улюблених пунктів призначення
тільки один раз, після цього ви
зможете використовувати дані
цих адрес в інших автомобілях.
Див. "Експорт та імпорт
індивідуальних ВМ і записів
адресної книги" нижче.
■ Ви також зможете визначити
адреси своїх улюблених пунктів
призначення вдома і потім
використовувати їх у своєму
авто.
Див. розділ "Створення та імпорт
ВМ, визначених користувачем"
нижче.
■ Упорядковувати великий обсяг
адрес пунктів призначення,
наприклад, адреси улюблених
пунктів призначення інших членів
сім'ї чи виділяти адреси пунктів
призначення для вашої
наступної подорожі чи
відрядження в окремі підменю.
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Див. розділ "Упорядкування ВМ
в окремих підкаталогах" нижче.
Експорт та імпорт індивідуальних
ВМ і записів адресної книги
Короткий огляд:
1. Підключіть накопичувач USB до
порту USB інформаційнорозважальної системи вашого
авто.
2. Збережіть (експортуйте) адреси
своїх улюблених пунктів
призначення на накопичувач
USB.
3. Підключіть накопичувач USB до
порту USB автомобіля,
устаткованого системами Navi
600 чи Navi 900.
4. Завантажте (імпортуйте)
адреси до інформаційнорозважальної системи.
Після завершення імпортування,
адреси можна обирати в якості
пунктів призначення для
супроводження маршруту.
Див. детальний опис нижче.

Експорт ВМ на накопичувач USB
Підключить накопичувач USB до
порту USB інформаційнорозважальної системи, див. розділ
"Порт USB" 3 142.
Натисніть кнопку CONFIG, оберіть
Navigation settings (Параметри
навігації), після цього натисніть
Export POIs (Експортувати ВМ).
Відображається меню Export POIs
(Експортувати ВМ).

За замовчуванням усі індивідуальні
ВМ, збережені у пам'яті моїВМ і усі
записи адресної книги будуть
експортовані.

За бажанням, скасуйте виділення
типів адрес тих записів, які ви не
хочете експортувати.
Оберіть Start export (Розпочати
експорт), щоб зберегти адреси
обраних типів на підключеному
накопичувачі USB.
Адреси будуть збережені у каталозі
під назвою myPOIs (моїВМ),
розташованому у кореневому
каталозі накопичувача USB.
Ви знайдете файл з відповідною
назвою для кожної експортованої
категорії ВМ у тому каталозі,
наприклад Restaurant (Ресторан)
чи Private (Особисті контакти).
Приклади: F:\myPOIs\Restaurant
(Ресторан)_3.роі або
F:\myPOIs\Private (Особисті
контакти)_1.роі, де F:\ є кореневим
каталогом накопичувача USB.

Інформаційно-розважальна система
Примітка
Якщо файли з даними ВМ з тієї
ж категорії вже зберігаються на
накопичувачі USB у каталозі
myPOIs (моїВМ), ці старі версії
файлів будуть замінені новими
з такими ж іменами.
Папка myPOIs та файли з даними
ВМ не треба перейменовувати
або переносити в іншу папку на
накопичувачі USB. Інакше
інформаційно-розважальна
система не зможе імпортувати
адресні дані ще раз.
Імпорт ВМ з накопичувача USB
Підключіть накопичувач USB, на
якому збережені дані ВМ (див.
вище) до порту USB інформаційнорозважальної системи, див. розділ
"Порт USB" 3 142.
Щоб розпочати імпорт: натисніть
кнопку CONFIG, оберіть Navigation
settings (Параметри навігації),
оберіть Import individual POIs
(Імпортовані індивідуальні ВМ),
потім оберіть Continue
(Продовжити).

Усі ВМ, збережені на накопичувачі
USB, імпортуються у пам'ять
моїВМ інформаційно-розважальної
системи.
Після завершення імпорту,
імпортовані ВМ можна вибирати
в якості пунктів призначення через
меню Enter destination (Ввести
місце призначення), див. розділ
"Введення пункту призначення"
3 162.
Створення та імпорт ВМ,
визначених користувачем
Визначні місця, зазначені
користувачем, повинні мати
прив'язку до координат GPS, які
можна взяти, наприклад,
з топографічної мапи.
Координати GPS та інші дані
адреси необхідно вводити
в текстові файли, при чому кожний
з таких файлів представляє окрему
категорію ВМ.
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Короткий огляд:
1. Створіть текстові файли для
даних ВМ.
2. Введіть адреси в текстові
файли.
3. Збережіть текстові файли
з даними ваших ВМ на
накопичувачі USB.
4. Підключіть накопичувач USB до
порту USB інформаційнорозважальної системи вашого
авто.
5. Завантажте (імпортуйте)
текстові файли з даними ваших
ВМ до інформаційнорозважальної системи.
Після завершення імпортування,
адреси можна обирати в якості
пунктів призначення для
супроводження маршруту.
Див. детальний опис нижче.
Створення текстових файлів даних
ВМ
Ви можете закріпити адреси ваших
улюблених пунктів призначення за
20 різними категоріями ВМ. До
кожної категорії ВМ буде
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призначено номер, див. розділ
"Категорії ВМ і призначені до них
номери" нижче.
Для кожної категорії ВМ вам
необхідно буде створити окремий
текстовий файл.
Текстові файли можна створювати,
наприклад, за допомогою
редактора текстових файлів.
Примітка
Текстовий редактор повинен
підтримувати кодування UTF-8
для Unicode.
Кожна назва текстового файлу має
складатися з назви категорії,
одного підкреслення, номера
категорії і розширення файлу .роі.
Приклади назв файлів:
■ Business (Бізнес)_2.роі
■ Home & Living (Дім та життя)_8.роі
■ Culture (Культура)_15.роі
Примітка
Довжина назв текстових файлів
обмежена 32 символами.
Категорії ВМ і призначені номери:

(1) Private (Особисті контакти), (2)
Business (Бізнес), (3) Restaurant
(Ресторан), (4) Hotel (Готель), (5)
Automotive (Автомобільне), (6)
Travel (Подорожі), (7) Cinema
(Кінотеатр), (8) Home & Living (Дім
та життя), (9) Shopping (Шопінг),
(10) Craft (Хобі), (11) Sport (Спорт),
(12) Sight (Визначне місце), (13)
Health care (Медичний заклад), (14)
Leisure (Дозвілля), (15) Culture
(Культура), (16) Nightlife (Нічне
життя), (17) Communication
(Комунікація), (18) News & broking
(Новини і посередництво), (19)
Government office (Урядова
будівля), (20) General (Загальне).
Введення даних ВМ у текстові
файли
На наведеній нижче ілюстрації
зображено зразок текстового
файлу з назвою Home & Living (Дім
та життя)_8.роі із шаблоном даних
РОІ:

Дані РОІ необхідно вводити
в текстові файли у наступному
форматі:
Координата довготи, координата
широти, "Назва ВМ", "Будь-яка
додаткова інформація", "Номер
телефону (опціонально)"
Приклад: 7.0350000, 50.6318040,
"Дім Михайла", "Київ, Хрещатик 6",
"02379234567", див. наведений
вище малюнок.
Координати GPS слід вводити
у десяткових дробах.
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Максимальна довжина назви ВМ
становить 60 символів. Те саме
стосується рядку додаткової
інформації та рядку номера
телефону.
Дані адреси ВМ кожного пункту
призначення необхідно вводити
в одному окремому рядку, див.
наведений вище малюнок.
Збереження текстовий файлів на
накопичувачі USB
Текстові файли з даними ВМ слід
зберегти у каталозі під назвою
myPOIs (моїВМ), розташованому
у кореневому каталозі
накопичувача USB.
Приклад: F:\myPOIs\Home & Living
(Дім та життя)_8.роі, де F:\
є кореневим каталогом
накопичувача USB.
Після імпортування індивідуальних
ВМ до інформаційно-розважальної
системи (див. опис імпорту нижче),
меню Imported POIs (Імпортовані
ВМ) відображатиме список
категорій ВМ, які можна буде
обирати, наприклад:
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ВМ) відображатиме список
підменю, які можна буде обирати,
наприклад:

Упорядкування ВМ в окремих
підкаталогах
В якості альтернативи ви можете
упорядкувати текстові файли
в окремих підкаталогах з довільно
наданими назвами.
Приклади: F:\myPOIs\AnnsPOIs чи
F:\myPOIs\MyJourney, де F:\
є кореневим каталогом
накопичувача USB.
Після імпортування індивідуальних
ВМ, упорядкованих таким чином,
до інформаційно-розважальної
системи (див. опис імпорту нижче),
меню Imported POIs (Імпортовані

Після обрання підменю, на екран
буде виведений список відповідних
імпортованих категорій ВМ.
Імпорт даних ВМ до інформаційнорозважальної системи
Підключіть накопичувач USB
з індивідуальними даними ВМ до
порту USB інформаційнорозважальної системи, див. розділ
"Порт USB" 3 142.
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Щоб розпочати імпорт: натисніть
кнопку CONFIG, оберіть Navigation
settings (Параметри навігації),
оберіть Import individual POIs
(Імпортовані індивідуальні ВМ),
потім оберіть Continue
(Продовжити).
Усі ВМ, збережені на накопичувачі
USB, імпортуються у пам'ять
моїВМ інформаційно-розважальної
системи.
Після завершення імпорту,
імпортовані ВМ можна вибирати
в якості пунктів призначення через
меню Enter destination (Ввести
місце призначення), див. розділ
"Введення пункту призначення"
нижче.

Введення пункту
призначення
Натисніть кнопку DEST, щоб
відкрити меню з різними опціями
введення чи обрання пункту
призначення.

■ Home: (Дім:) обрання поточної
домашньої адреси (за наявності).
Встановлення/зміна домашньої
адреси, див. "Встановлення
домашньої адреси" нижче.
Після обрання домашньої адреси
інформаційно-розважальна
система одразу ж планує
маршрут від поточного
розташування до домашньої
адреси і розпочинає
супроводження маршруту.
■ Enter address (Ввести адресу):
безпосереднє введення адреси
пункту призначення, включно
з країною, містом, вулицею та

номером будинку. Див. розділ
"Безпосереднє введення адреси"
нижче.
■ Address book (Адресна книга):
вибір адреси пункту
призначення, збереженої
в адресній книзі. Див. розділ
"Вибір адреси з адресної книги"
нижче.
Див. також розділи "Збереження
адреси в адресній книзі або
пам'яті моїВМ" та "Редагування
чи видалення збереженої
адреси" нижче.
■ Last destinations (Останні місця
призначення): вибір зі списку
попередньо обраних пунктів
призначення. Див. розділ
"Обрання попереднього пункту
призначення" нижче.
■ myPOIs (Мої визначні місця):
вибір адреси пункту
призначення, збереженої
в пам'яті моїВМ. Див. розділ
"Вибір адреси, збереженої
в пам'яті моїВМ" нижче.
Див. також розділи "Збереження
адреси в адресній книзі або
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пам'яті моїВМ" та "Редагування
чи видалення збереженої
адреси" нижче.
■ Points of Interest (Визначні
місця): вибір ВМ (наприклад,
адреси ресторанів, АЗС,
лікарень, тощо), збережених на
мапі на картці SD інформаційнорозважальної системи. Див.
розділ "Вибір визначного місця"
нижче.
■ Select from map (Вибрати
з карти): вибір пункту
призначення на мапі за
допомогою восьмипозиційного
джойстика 3 100. Див. розділ
"Вибір пункту призначення по
мапі" нижче.
■ Latitude / Longitude (Широта/
довгота): вибір пункту
призначення за допомогою
географічних координат. Див.
розділ "Вибір пункту призначення
за географічними координатами"
нижче.
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Вибір АЗС в якості пункту
призначення після
повідомлення
Fuel level low (Низький рівень
палива)
При низькому рівні палива в баку
автомобіля відображається
попереджувальне повідомлення.

Щоб розпочати пошук АЗС поруч
з поточним розташування
автомобіля, оберіть Petrol stations
(Автозаправочні станції).
Після завершення пошуку на
дисплей виводиться список усіх
знайдених АЗС.

Нижче наводиться список
детальної інформації про відмічену
АЗС: приблизний напрямок до АЗС,
адреса, відстань та наявні типи
палива (окрім бензину та
дизельного палива).
Скорочення, які використовуються
для позначення типів палива: CNG
(стиснутий природній газ), LPG
(скраплений нафтовий газ).
Початок супроводження маршруту
до АЗС
Виберіть потрібну АЗС.
Відображається меню Navigation
(Навігація).
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Оберіть Start navigation (Почати
навігацію), щоб розпочати
супроводження маршруту до
виведеної на екран адреси.
Опис супроводження маршруту
див. у розділі "Супроводження"
3 178.

Щоб змінити/обрати країну:
позначте поле введення країни
(див. наведений вище малюнок),
потім натисніть регулятор MENU,
щоб відкрити меню Countries
(Країни).

Безпосереднє введення
адреси

Натисніть кнопку DEST, потім
оберіть Enter address (Ввести
адресу), щоб відкрити наведене
нижче меню.

Виберіть потрібну країну.
Введення адреси за допомогою
перевірки правопису
Позначте поле введення City:
(Місто:), потім натисніть регулятор
MENU, щоб увімкнути функцію
перевірки правопису.

За допомогою регулятора MENU,
відредагуйте умляути та знаки
альтерації у літерах міста. Під час
цього процесу система
автоматично заблокує літери, які
не входять у написання назви
міста.
У нижньому рядку можна обирати
наступні символи:
⇧: списки зі спеціальними літерами
наведені у нижньому рядку.
◀▶: попередня/наступна літера
виділена.
k: видалити останню літеру.
Аа: верхній та нижній регістр.

Інформаційно-розважальна система
j: функція списку - після введення
однієї з двох літер (у деяких
випадках - лише однієї літери),
система виводить усі назви, що
починаються на ці літери. Чим
більше введених літер, тим більше
скорочується список.
ОК: завершити введення, або
підтвердити ключове слово
пошуку.
Якщо натиснути та утримувати
кнопку BACK, це видалить усі
літери, введені у рядок введення.
Повторіть процес для полів
введення, що залишаються
(введення номера будинку чи
перехрестя не обов'язкове).
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Збереження адреси
Оберіть Store (Зберегти), якщо ви
хочете зберегти виведені на екран
адреси в адресній книзі або
у пам'яті моїВМ.
На екран виведеться меню Store
(Зберегти), див. розділ
"Збереження адреси в адресній
книзі або пам'яті моїВМ" нижче.

Вибір адреси з адресної книги
Після завершення введення
адреси натисніть ОК.
Відображається меню Navigation
(Навігація).

Натисніть кнопку DEST, після цього
натисніть Address book (Адресна
книга).

Початок супроводження маршруту
Оберіть Start navigation (Почати
навігацію), щоб розпочати
супроводження маршруту до
виведеної на екран адреси.
Опис супроводження маршруту
див. у розділі "Супроводження"
3 178.
Оберіть необхідну адресу серед
записів адресної книги.
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Збереження адреси
Оберіть Store (Зберегти), якщо ви
хочете зберегти виведені на екран
адреси в адресній книзі або
у пам'яті моїВМ.
На екран виведеться меню Store
(Зберегти), див. розділ
"Збереження адреси в адресній
книзі або пам'яті моїВМ" нижче.

Відображається меню Navigation
(Навігація).
Початок супроводження маршруту
Оберіть Start navigation (Почати
навігацію), щоб розпочати
супроводження маршруту до
виведеної на екран адреси.
Опис супроводження маршруту
див. у розділі "Супроводження"
3 178.

Вибір попереднього пункту
призначення

Натисніть кнопку DEST, потім
оберіть Last destinations (Останні
місця призначення), щоб відкрити
наведене нижче меню.

При цьому на екран виводиться
список адрес останніх пунктів
призначення.
Виберіть потрібний пункт
призначення.
Відображається меню Navigation
(Навігація).
Початок супроводження маршруту
Оберіть Start navigation (Почати
навігацію), щоб розпочати
супроводження маршруту до
виведеної на екран адреси.
Опис супроводження маршруту
див. у розділі "Супроводження"
3 178.

Вибір адреси, збереженої
в пам'яті моїВМ

Натисніть кнопку DEST, потім
оберіть myPOIs (Мої визначні
місця), щоб відкрити наведене
нижче меню.

Інформаційно-розважальна система
Примітка
Опція Імпортовані ВМ може
використовуватися тільки в тому
випадку, якщо дані визначних
місць (адреси) були завантажені
з накопичувача USB, див. вище
у підрозділі "Експорт і імпорт
даних ВМ" у розділі
"Використання".
Виберіть потрібний пункт.
Відображається меню з різними
опціями сортування.

Опції сортування визначають,
в якому порядку пізніше
відображатимуться адреси
індивідуальних/імпортованих
визначних місць.
Виберіть потрібну опцію
сортування.
На екрані відображається меню
з наявними категоріями визначних
місць.

Виберіть необхідну категорію.
На екрані відображається меню зі
списком наявних визначних місць
з обраної категорії (наприклад,
Restaurant (Ресторан)).
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Примітка
Визначні місця, які знаходяться
далеко від місця розташування
транспортного засобу, можуть не
відображатися в списку.

Під списком наводиться детальна
інформація визначне місце, яке
відмічене у даний момент:
приблизний напрямок до
визначного місця, адреса
і відстань.
Початок супроводження маршруту
до визначного місця
Оберіть необхідне визначне місце.
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Відображається меню Navigation
(Навігація).
Оберіть Start navigation (Почати
навігацію), щоб розпочати
супроводження маршруту до
виведеної на екран адреси.
Опис супроводження маршруту
див. у розділі "Супроводження"
3 178.

На екран виводиться меню, що
містить опції для подальшого
уточнення параметрів пошуку АЗС.

Вибір визначного місця

Натисніть кнопку DEST, після цього
натисніть Points of Interest
(Визначні місця).
На дисплей виводяться меню
з різними опціями для обрання
визначних місць (наприклад,
ресторанів, АЗС, лікарень, тощо).

Vicinity current position (Околиці
поточного місцеположення)
Вибір визначних місць поруч із
поточним розташуванням
автомобіля.
Після обрання опції на екран
виводиться список усіх наявних
категорій визначних місць.
Наприклад, ви шукаєте АЗС:
Виберіть Automotive & Petrol
Stations (Станції технічного
обслуговування та автозаправочні
станції).

Після того, як ви оберете Start
search (Почати пошук),
розпочнеться пошук усіх АЗС
у цьому районі. Пошук враховує усі
АЗС, що відповідають поточним
фільтрам Brand or chain name
(Назва марки чи мережі) та Fuel
type (Тип пального), (зміна
критеріїв фільтрів див. у розділі
"Налаштування фільтрів для
уточнення пошуку" нижче).

Інформаційно-розважальна система
Після завершення пошуку на
дисплей виводиться список усіх
знайдених АЗС.

Нижче наводиться список
детальної інформації про відмічену
АЗС: приблизний напрямок до АЗС,
адреса, відстань та наявні типи
палива (окрім бензину та
дизельного палива).
Скорочення, які використовуються
для позначення типів палива: CNG
(стиснутий природній газ), LPG
(скраплений нафтовий газ).

Встановлення фільтрів для
уточнення параметрів пошуку
Після обрання Brand or chain name
(Назва марки чи мережі) на
дисплей виводиться список з усіма
наявними АЗС усіх мереж у цьому
районі.

Кількість АЗС можна зменшити,
якщо відмітити АЗС лише однієї
мережі.
Після відмічення бажаних брендів/
мереж, оберіть Start search with
selected filters (Розпочати пошук
з обраними фільтрами) або, для
подальшого уточнення пошуку,
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оберіть Continue with next filter
(Продовжити з наступним
фільтром) (типи палива).
Після обрання Fuel type (Тип
пального) на дисплей виводиться
список з усіма наявними типами
палива на АЗС в цьому районі
(окрім бензину та дизелю).
Кількість АЗС можна зменшити,
якщо відмітити лише один тип
палива.
Після відмічення бажаних типів
палива оберіть Start search with
selected filters (Розпочати пошук
з обраними фільтрами) або, для
подальшого уточнення пошуку,
оберіть Continue with next filter
(Продовжити з наступним
фільтром) (бренди/мережі АЗС).
Після початку пошуку на екран
виводиться список усіх АЗС, які
відповідають попередньо заданим
параметрам пошуку.
Виберіть потрібну АЗС.
Відображається меню Navigation
(Навігація).
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Початок супроводження маршруту
Оберіть Start navigation (Почати
навігацію), щоб розпочати
супроводження маршруту до
виведеної на екран адреси.
Опис супроводження маршруту
див. у розділі "Супроводження"
3 178.
Збереження адреси
Оберіть Store (Зберегти), якщо ви
хочете зберегти виведені на екран
адреси в адресній книзі або
у пам'яті моїВМ.
На екран виведеться меню Store
(Зберегти), див. розділ
"Збереження адреси в адресній
книзі або пам'яті моїВМ" нижче.
Along freeway (По автомагістралі)
Вибір пунктів інтересу, пов’язаних
з певним шосе (наприклад,
автозаправні станції чи станції
технічного обслуговування) вздовж
маршруту. Цей параметр
доступний тільки якщо ви в даний
момент подорожуєте по шосе.

Вибір визначного місця: див.
наведений вище приклад для
вибору визначного місця "Поблизу
поточного розташування".
Around destination (Навколо місця
призначення)
Вибір визначних місць поруч із
заданим пунктом призначення.
Вибір визначного місця: див.
наведений вище приклад для
вибору визначного місця "Поблизу
поточного розташування".
Навколо інших міст
Вибір визначних місць навколо
будь-якого міста.
Після вибору опції на екран
виводиться список країн.
Виберіть потрібну країну. На екран
виводиться меню для введення
назви міста.

Введіть необхідне місто за
допомогою функції правопису, див.
розділ "Введення адреси за
допомогою функції правопису"
вище.
Після введення достатньої
кількості літер на дисплей
виводиться список можливих міст.
Інколи може знадобитися обрати
j, щоб вивести список на дисплей.
Виберіть потрібне місто. При цьому
з'являється меню, де визначні
місця в обраному місті будуть
наведені по категоріям.

Інформаційно-розважальна система
Вибір визначного місця: див.
наведений вище приклад для
вибору визначного місця "Поблизу
поточного розташування".
Search by name (Шукати за ім’ям)
Вибір визначних місць шляхом
введення назви.
Після вибору опції на екран
виводиться список країн.
Виберіть потрібну країну. На екрані
з'явиться меню для введення
назви.

Введіть назву необхідного
визначного місця за допомогою
функції правопису, див. розділ
"Введення адреси за допомогою
функції правопису" вище.
Після введення достатньої
кількості літер на дисплей
виводиться список можливих
визначних місць. Інколи може
знадобитися обрати j, щоб
вивести список на дисплей.
Оберіть необхідне визначне місце.
Відображається меню Navigation
(Навігація).
Початок супроводження маршруту
Оберіть Start navigation (Почати
навігацію), щоб розпочати
супроводження маршруту до
виведеної на екран адреси.
Опис супроводження маршруту
див. у розділі "Супроводження"
3 178.
Збереження адреси
Оберіть Store (Зберегти), якщо ви
хочете зберегти виведені на екран
адреси в адресній книзі або
у пам'яті моїВМ.

171

На екран виведеться меню Store
(Зберегти), див. розділ
"Збереження адреси в адресній
книзі або пам'яті моїВМ" нижче.
Search by phone number (Пошук за
номером телефону)
Вибір визначних місць за номером
телефону.
Після вибору опції на екран
виводиться список країн.
Виберіть потрібну країну. На екрані
з'явиться меню для введення
номера.
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Введіть необхідний номер
телефону за допомогою функції
правопису, див. розділ "Введення
адреси за допомогою функції
правопису" вище.
Коли запис буде достатньо
деталізований, на екран буде
виведений список можливих
телефонних номерів (при цьому
кожний номер буде представляти
визначне місце). Інколи може
знадобитися обрати j, щоб
вивести список на дисплей.
Оберіть необхідне визначне місце.
Відображається меню Navigation
(Навігація).
Початок супроводження маршруту
Оберіть Start navigation (Почати
навігацію), щоб розпочати
супроводження маршруту до
виведеної на екран адреси.
Опис супроводження маршруту
див. у розділі "Супроводження"
3 178.

Збереження адреси
Оберіть Store (Зберегти), якщо ви
хочете зберегти виведені на екран
адреси в адресній книзі або
у пам'яті моїВМ.
На екран виведеться меню Store
(Зберегти), див. розділ
"Збереження адреси в адресній
книзі або пам'яті моїВМ" нижче.

Вибір пункту призначення по
мапі

Натисніть кнопку DEST, після цього
натисніть Select from map (Вибрати
з карти).
На екран виводиться меню з мапою
навколо поточного розташування.

Примітка
Масштаб карти можна змінювати,
повертаючи регулятор MENU.
За допомогою восьмипозиційного
джойстика на регуляторі MENU
3 100 пересуньте хрестик на
необхідне місце розташування на
мапі.
Натисніть регулятор MENU, щоб
підтвердити вибір.
Відображається меню Navigation
(Навігація).

Інформаційно-розважальна система
Початок супроводження маршруту
Оберіть Start navigation (Почати
навігацію), щоб розпочати
супроводження маршруту до
виведеної на екран адреси.
Опис супроводження маршруту
див. у розділі "Супроводження"
3 178.
Збереження адреси
Оберіть Store (Зберегти), якщо ви
хочете зберегти виведені на екран
адреси в адресній книзі або
у пам'яті моїВМ.
На екран виведеться меню Store
(Зберегти), див. розділ
"Збереження адреси в адресній
книзі або пам'яті моїВМ" нижче.

Вибір пункту призначення за
географічними координатами

Натисніть кнопку DEST, після цього
натисніть Latitude / Longitude
(Широта/довгота).
На екран виводиться меню, що
дозволяє вводити географічні
координати в якості адреси пункту
призначення.
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Введення координати довготи
1. Виберіть Longitude (Довгота).
2. Повертайте регулятор MENU,
щоб обрати W чи E (на захід чи
на схід від нульового меридіана
у Гринвічі).
3. Натисніть регулятор MENU,
щоб підтвердити введення.
4. Введіть та підтвердіть значення
градусів, хвилин та секунд
довготи.
Введення координати широти
1. Виберіть Latitude (Широта).
2. Поверніть регулятор MENU,
щоб обрати N чи S (на північ чи
на південь від екватора).
3. Натисніть регулятор MENU,
щоб підтвердити вибір.
4. Повертайте регулятор MENU,
щоб ввести градуси широти.
5. Натисніть регулятор MENU,
щоб підтвердити введення.
6. Введіть необхідні значення
хвилин та секунд широти.

Оберіть Apply (Застосувати), щоб
підтвердити виведені на екран
координати.
Відображається меню Navigation
(Навігація).
Початок супроводження маршруту
Оберіть Start navigation (Почати
навігацію), щоб розпочати
супроводження маршруту до
виведеної на екран адреси.
Опис супроводження маршруту
див. у розділі "Супроводження"
3 178.
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Збереження адреси
Оберіть Store (Зберегти), якщо ви
хочете зберегти виведені на екран
адреси в адресній книзі або
у пам'яті моїВМ.
На екран виведеться меню Store
(Зберегти), див. розділ
"Збереження адреси в адресній
книзі або пам'яті моїВМ" нижче.

Збереження адреси
в адресній книзі чи в пам'яті
моїВМ

У інформаційно-розважальній
системі є два окремих слота
пам'яті, де ви можете зберегти
адреси своїх улюблених пунктів
призначення: адресна книга та
пам'ять моїВМ.
Перед збереженням адреси
в одному з цих слотів пам'яті, вам
необхідно закріпити адресу за
однією з категорій:
■ Якщо ви хочете зберегти адресу
в адресній книзі, вам необхідно
закріпити адресу за категоріями
Private (Особисті контакти) чи
Business (Бізнес).

■ Якщо ви хочете зберегти адресу
в пам'яті моїВМ, вам необхідно
обрати одну з 18 категорій
(наприклад, Restaurant
(Ресторан), Travel (Подорожі) чи
Culture (Культура)).
Збереження адреси в адресній
книзі
Натисніть кнопку DEST, щоб
відкрити меню Enter destination
(Ввести місце призначення), потім
оберіть опцію введення чи вибору
адреси пункту призначення
(наприклад, Enter address (Ввести
адресу) чи Last destinations
(Останні місця призначення)), див.
відповідні інструкції з введення чи
вибору адреси вище.
Після введення чи вибору адреси
пункту призначення, на екран
виводиться меню Navigation
(Навігація).
Виберіть Store (Зберегти).

Меню Store (Зберегти)
відображається із попередньо
введеною чи вибраною адресою
пункту призначення в якості назви
за замовчуванням.
Назву за замовчуванням можна
змінити (див. приклад на
наведеному нижче малюнку) за
допомогою функції правопису, див.
розділ "Введення адреси за
допомогою функції правопису"
вище.

Телефонний номер вводити не
обов'язково.

Інформаційно-розважальна система
Категорію за замовчуванням
Private (Особисті контакти) можна
змінити на Business (Бізнес):
Виберіть виведену на екран
категорію, щоб відкрити меню зі
списком усіх наявних категорій
адрес.

Примітка
Якщо ви обираєте іншу категорію,
ніж Особисті контакти або Бізнесконтакти, адреса призначення
буде зберігатися в пам'яті моїВМ
не в адресній книзі.
Виберіть Business (Бізнес).

На екрані знову відображається
меню Store (Зберегти).
Натисніть ОК, щоб зберегти адресу
пункту призначення в адресній
книзі із назвою та категорією, які
зараз виведені на екран.
В адресній книзі можна зберегти до
100 адрес пунктів призначення.
Збереження адреси в пам'яті
моїВМ
Збереження адреси пункту
призначення у пам'яті моїВМ
проводиться згідно з наведеним
вище інструкціям зі збереження
адреси в адресній книзі.
Єдина різниця полягає в тому, що
вам знадобиться обрати категорію,
що відрізняється від Private
(Особисті контакти) чи Business
(Бізнес), наприклад, Restaurant
(Ресторан), Automotive
(Автомобільне) або Shopping
(Шопінг).
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Примітка
При виборі однієї з категорій
Private (Особисті контакти) або
Business (Бізнес-контакти),
адреса пункту призначення буде
зберігатися в адресній книзі, а не
в пам'яті моїхВМ.

Редагування чи видалення
збереженої адреси

Дані адреси (включно із категорією
та номером телефону), що
зберігаються у пам'яті адресної
книги чи моїВМ, можна редагувати
чи повністю видаляти у будь-який
час.
Редагування чи видалення записів
адресної книги
Натисніть кнопку DEST, оберіть
Address book (Адресна книга),
виберіть бажану адресу, потім
оберіть Edit (Редагувати).
Відображається меню Edit
(Редагувати).
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Нижче наведено список доступних
параметрів.
■ Address (Адреса): відкриває
меню Enter address (Ввести
адресу). Ви можете редагувати
виведені на екран адреси за
допомогою функції перевірки
правопису, див. розділ
"Введення адреси за допомогою
функції правопису" вище.
Після підтвердження введеної
адреси, на екран знову
виводиться меню Navigation
(Навігація).
Якщо ви хочете відредагувати
також і назву чи змінити

категорію, вам необхідно знову
вибрати відповідну адресу
в адресній книзі, див. вище.
■ Name & Number (Назва і номер):
після вибору цієї опції ви можете
редагувати назву запису
в адресній книзі, редагувати
номер телефону чи обрати нову
категорію, див. розділ
"Збереження адреси в адресній
книзі" вище.
■ Delete (Видалити): видаляє
виведену на екран адресу
з адресної книги.
■ Set as Home (Зберегти як
домашню адресу): встановлює
виведену на екран адресу
в якості домашньої, див. розділ
"Встановлення домашньої
адреси" нижче.
Редагування чи видалення запису
з пам'яті моїВМ
Натисніть кнопку DEST, потім
оберіть myPOIs (Мої визначні
місця), щоб відкрити наведене
нижче меню.

Редагування чи видалення
Individual POIs (Індивідуальні ВМ)
Виберіть Individual POIs
(Індивідуальні ВМ), виберіть
бажану опцію сортування
(наприклад, Vicinity current position
(Околиці поточного
місцеположення)), виберіть бажану
категорію (наприклад, Restaurant
(Ресторан)), виберіть бажану
адресу і оберіть Edit (Редагувати).
Відображається меню Edit
(Редагувати).

Інформаційно-розважальна система
Редагування чи видалення
виведених на екран записів пам'яті
моїВМ працює таким саме чином,
як і для записів адресної книги, див.
вище.
Примітки до
Imported POIs (Імпортовані ВМ)
Імпортовані визначні місця (ВМ,
завантажені з накопичувача USB)
не можна редагувати напряму.
Якщо ви хочете редагувати дані
адрес імпортованих ВМ:
■ Спочатку необхідно зберегти
адресу в адресній книзі або
в якості індивідуального
визначного місця. Потім ви
можете редагувати дані адреси
відповідного запису адресної
книги чи моїхВМ (обирається
через Individual POIs
(Індивідуальні ВМ)).
■ Або ви також можете імпортувати
оновлені дані адрес
з накопичувача USB, див.
"Експорт та імпорт даних ВМ"
у розділі "Використання" вище.

Також неможливо видалити дані
адрес чи індивідуальних
імпортованих визначних місць
безпосередньо із пам'яті моїВМ.
Якщо ви хочете видалити
індивідуальні імпортовані ВМ:
Імпортуйте оновлені дані ВМ
в інформаційно-розважальну
систему, які не містять даних
адреси тих ВМ, які ви хочете
видалити.
Щоб видалити усі імпортовані ВМ
певної категорії: імпортуйте
порожній файл даних ВМ
відповідної категорії.
Інструкції імпорту даних ВМ див.
у підрозділі "Експорт та імпорт
даних ВМ" у розділі "Використання"
вище.
Видалення та імпорт усіх ВМ
одночасно:
Натисніть кнопку CONFIG, оберіть
Navigation settings (Параметри
навігації), після цього натисніть
Delete all imported POIs (Видалити
усі імпортовані ВМ).
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Встановлення домашньої
адреси

Перед тим, як ви зможете
встановити адресу в якості
домашньої, вам необхідно
зберегти цю адресу в адресній
книзі або у пам'яті моїВМ, див.
відповідні інструкції вище.
Встановлення запису адресної
книги в якості домашньої адреси
Натисніть кнопку DEST, оберіть
Address book (Адресна книга),
виберіть бажану адресу, виберіть
Edit (Редагувати), потім виберіть
Set as Home (Зберегти як домашню
адресу).
Виведена на екран адреса
встановлена в якості нової
домашньої адреси і буде
виводитися в якості першої опції
в меню Enter destination (Ввести
місце призначення).
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Встановлення запису з моїхВМ
в якості домашньої адреси
Натисніть кнопку DEST, потім
оберіть myPOIs (Мої визначні
місця), щоб відкрити наведене
нижче меню.

Встановлення індивідуального ВМ
в якості домашньої адреси
Виберіть Individual POIs
(Індивідуальні ВМ), виберіть
бажану опцію сортування
(наприклад, Vicinity current position
(Околиці поточного
місцеположення)), виберіть бажану
категорію (наприклад, Restaurant
(Ресторан)), виберіть бажану

адресу, виберіть Edit (Редагувати),
потім виберіть Set as Home
(Зберегти як домашню адресу).
Виведена на екран адреса
встановлена в якості нової
домашньої адреси і буде
виводитися в якості першої опції
в меню Enter destination (Ввести
місце призначення).
Примітки до
Imported POIs (Імпортовані ВМ)
Імпортовані визначні місця (ВМ,
завантажені з накопичувача USB)
не можна встановити в якості
домашньої адреси напряму.
Якщо ви хочете встановити адресу
з імпортованих ВМ в якості
домашньої:
Спочатку необхідно зберегти
адресу в адресній книзі або в якості
індивідуального визначного місця.
Потім ви можете встановити
адресу з відповідного запису
адресної книги чи моїхВМ
(обирається через Individual POIs
(Індивідуальні ВМ)) в якості
домашньої.

Вказівки
Натисніть на кнопку NAV, потім на
регулятор MENU, щоб вивести на
екран головне меню навігаційної
системи.
Залежно від стану функції
супроводження маршруту
(увімкнена чи вимкнена), будуть
доступні різні пункти меню.

Функції, доступні за
дезактивованого
супроводження маршруту

Інформаційно-розважальна система
Start navigation (Почати навігацію)
Після обрання Start navigation
(Почати навігацію) на екран
виводиться наведене нижче меню.

Нижче наведено список доступних
параметрів.
■ Start navigation (Почати
навігацію): розпочати
супроводження маршруту до
виведеної на екран адреси.
■ Show on map (Показати на
карті): показати розташування
виведеної на екран адреси на
мапі.
■ Call (Дзвінок): недоступно.

■ Store (Зберегти): зберегти
виведену на екран адресу
в адресній книзі пам'яті моїВМ,
див. розділ "Збереження адреси
в адресній книзі чи пам'яті моїВМ"
у розділі "Введення пункту
призначення" вище.
■ Edit (Редагувати): змінити/
редагувати виведеної на екран
адреси, див. підрозділ
"Редагування чи видалення
збереженої адреси" у розділі
"Введення пункту призначення"
вище.
■ Route criteria (Критерії
маршруту): встановити/змінити
критерії обчислення маршруту,
див. розділ "Опції навігації"
нижче.
TMC messages (Повідомлення
TMC)
Інформація ТМС, див. розділ
"Динамічне супроводження" 3 150.
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Виберіть TMC messages
(Повідомлення TMC), щоб
відобразити список усіх нещодавно
отриманих дорожніх повідомлень
TMC.

Виберіть дорожнє повідомлення
TMC для перегляду детальної
інформації щодо пов’язаної
проблеми з дорожнім рухом.
Navigation options (Параметри
навігації)
Відповідне меню містить пункти та
значну кількість пов’язаних
підменю для налаштування функції
супроводження маршруту.
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Route criteria (Критерії маршруту)

Можна керувати прокладанням
маршруту, використовуючи кілька
критеріїв.
Виберіть один із наведених нижче
критеріїв.
■ Fastest (Якнайшвидше)
■ Shortest (Найкоротший)
■ Economic (Економічний):
обчислюється маршрут,
оптимізований за обсягом
споживання енергоносіїв,
з урахуванням конкретних
параметрів автомобіля,
встановлених у меню Vehicle
parameters (Параметри
автомобіля), див. нижче.
Оберіть Vehicle parameters
(Параметри автомобіля), щоб
відкрити меню для обрання
конкретних параметрів автомобіля.

Обрані налаштування будуть
враховані при плануванні
маршруту, якщо Economic
(Економічний) обрано на даний
момент, див. вище.
Після встановлення бажаних
параметрів автомобіля натисніть
кнопку BACK, щоб вийти з меню.
Оберіть Dynamic guidance
(Динамічна навігація до місця
призначення), щоб відкрити
відповідне меню та налаштувати
динамічне супроводження
маршруту.

Інформаційно-розважальна система
Інформація про динамічне
супроводження маршруту, див.
розділ "Динамічне супроводження"
3 186.

Виберіть Dynamic guidance
(Динамічна навігація до місця
призначення), щоб увімкнути/
вимкнути динамічне
супроводження маршруту.
Якщо динамічне прокладання
маршруту активовано:
Оберіть Automatic recalculation
(Автоматичне перерахування),
якщо ви хочете, щоб система

проводила перепланування
маршруту при ускладненні
дорожнього руху.
Оберіть Recalculation after
confirmation (Перерахування після
підтвердження), якщо ви хочете,
щоб система проводила
перепланування маршруту тільки
після отримання підтвердження на
відповідне повідомлення.
Оберіть Apply settings (Застосувати
налаштування), щоб активувати
зазначені налаштування а вийти
з меню.
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За бажанням оберіть одну чи
декілька варіантів в меню Route
criteria (Критерії маршруту):
■ Avoid freeways (Уникайте
автомагістралей)
■ Avoid toll roads (Уникайте платних
доріг)
■ Avoid tunnels (Уникайте тунелей)
■ Avoid ferries (Уникайте поромів)
■ Consider time restricted roads
(Враховувати дороги
з обмеженням часу)
Display route guidance (Відобразити
навігацію до місця призначення)
На дисплеї планування маршруту
доступні наведені нижче
параметри.
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За допомогою опції Popup
information (Інформація
у спливному вікні) ви можете
визначити, який тип ілюстрації слід
виводити на екран при досягненні
перехрестя з шосе.
Якщо Popup information
(Інформація у спливному вікні)
вимкнено, на екран буде виведено
наступний тип ілюстрації:

Якщо Popup information
(Інформація у спливному вікні)
увімкнено, на екран буде виведено
наступний тип ілюстрації:

Використовуючи опцію Popup
information (Інформація
у спливному вікні), ви можете
обрати, чи буде вказівки
навігаційної системи під час
супроводження маршруту
відображатися у вигляді спливних
вікон, чи в інших робочих режимах
(наприклад, у режимі радіо).
Вказівки зникають через деякий
час або після натискання кнопки
BACK.
Оберіть Apply settings (Застосувати
налаштування), щоб активувати
зазначені налаштування та
повернутися в меню Navigation
options (Параметри навігації).
Map options (Параметри карти)
Виберіть Map options (Параметри
карти), а потім – Map mode (Режим
карти), щоб відобразити наведені
нижче підменю.

Інформаційно-розважальна система
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Відображення часу прибуття чи
тривалості подорожі
Після обрання опції Indication
estimated driving time (Приблизний
час подорожі автомобілем) чи
Indication estimated arrival time
(Приблизний час прибуття) в меню
Navigation options (Параметри
навігації), у верхньому рядку
екрана супроводження маршруту
відображатиметься відповідний
час.
Оберіть між орієнтацією мапи
"північ вгорі" та "напрямок руху
вгорі" на дисплеї мапи.
Виберіть Map options (Параметри
карти), а потім – Show POIs on map
(Показати визначні пам’ятки на
карті), щоб відкрити підменю
з різними параметрами та
визначити тип відображуваних
пунктів на карті.
Якщо вибрано параметр User
defined (Визначені користувачем),
можна визначити тип
відображуваних визначних місць,
наприклад, ресторан, готель,
громадські місця тощо.

Current position information
(Інформація про поточне
місцеположення)

Стосовно поточного
місцеположення відображається
наведена нижче інформація.
■ Місто
■ Назва вулиці
■ Широта
■ Довгота
■ Екран карти

Поточне розташування можна
скопіювати з адресної книги чи
з пам'яті моїВМ за допомогою Store
(Зберегти), див. "Збереження
адреси в адресній книзі чи пам'яті
моїВМ" у розділі "Введення пункту
призначення" вище.

Destination information
(Інформація про місце
призначення)

Відображувана інформація: не
відрізняється від інформації, що
відображається на дисплеї для
параметра Current position
(Поточне місцеположення).
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Функції активованого
супроводження маршруту

Stop navigation (Зупинити
навігацію)
Після обрання Stop navigation
(Зупинити навігацію)
супроводження маршруту
вимикається і неактивні опції меню
супроводження виводяться на
екран, див. розділ "Функції
з неактивним супроводженням
маршруту" вище.

TMC messages (Повідомлення
TMC)
Інформація ТМС, див. розділ
"Динамічне супроводження" 3 150.
Після обрання TMC messages
(Повідомлення TMC) на екран
виводиться меню Filtering
(Фільтрування).
Оберіть, чи слід відображати All
traffic messages (Усі повідомлення
про дорожній рух) у списку TMC
messages (Повідомлення TMC), чи
лише Traffic messages along route
(Повідомлення про дорожній рух
під час маршруту), див. нижче.

Navigation options (Параметри
навігації)
Опис див. у розділі "Функції
з неактивним супроводженням
маршруту" вище.
Route information (Інформація про
маршрут)
У меню Route information
(Інформація про маршрут)
доступна наведена нижче
інформація.
■ Route list (Список маршрутів)
■ Current position information
(Інформація про поточне
місцеположення)
■ Destination information
(Інформація про місце
призначення)
■ Overview current route
(Переглянути поточний
маршрут)
Route list (Список маршрутів)

Інформаційно-розважальна система
Destination information (Інформація
про місце призначення)
Опис див. у розділі "Функції
з неактивним супроводженням
маршруту" вище.
Overview current route
(Переглянути поточний маршрут)
Стосовно поточного маршруту
відображається наведена нижче
інформація.
Усі вулиці в прокладеному
маршруті наводяться
з позначенням відповідних
відстаней.
Елементи списку маршрутів,
позначених символом "+" можна
розгорнути, обираючи відповідний
маршрут. Після обрання пункту
списку відображаються відповідні
його елементи.
Current position information
(Інформація про поточне
місцеположення)
Опис див. у розділі "Функції
з неактивним супроводженням
маршруту" вище.

■ Положення
■ Напрямок
■ Час прибуття

185

■ Відстань
■ Екран карти
Route blocking (Блокування
маршруту)
Щоб уручну виключити певні
області/розділи маршруту із
супроводження, можна
скористатися наведеними нижче
параметрами.

Route list (Список маршрутів)
Зі списку назв вулиць для
поточного прокладеного маршруту
можна видалити певні вулиці, щоб
виключити їх із супроводження.
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Система повторно прокладає
маршрут з урахуванням видалених
вулиць.
By distance (За швидкістю)
Установивши відстань, можна
видалити із супроводження
маршруту певний розділ (від
поточного місцеположення до
встановленої відстані).

Щоб видалити вулицю із
супроводження маршруту,
виконайте наведені нижче дії.
Позначте потрібну назву вулиці та
натисніть на регулятор MENU. На
екрані відобразиться закреслена
назва вулиці.
За потреби видаліть із
супроводження маршруту інші
вулиці.
Оберіть кнопку Apply settings
(Застосувати налаштування) та
підтвердіть повідомлення, що
відобразиться на екрані.

Система повторно прокладає
маршрут з урахуванням
видаленого розділу.
Примітка
Введене блокування маршруту
залишається активним, доки не
буде обчислено новий маршрут.
Remove all route blockages
(Видалення усіх перешкод на
маршруті)
Після обрання цієї опції всі
попередньо обрані зони/ділянки
маршруту для виключення із
супроводження маршруту, будуть
знову враховані для планування
маршруту.

Динамічні вказівки
Установіть потрібну відстань,
натисніть регулятор MENU, потім
підтвердіть повідомлення, що
відобразиться на екрані.

Якщо функцію динамічного
супроводження маршруту
активовано, для обчислення
маршруту враховується повна
поточна ситуація на дорозі, дані
про яку інформаційно-розважальна
система отримує через систему
TMC. Запропонований маршрут

Інформаційно-розважальна система
включає всі проблеми з дорожнім
рухом або обмеження згідно із
встановленими критеріями
(наприклад, "найкоротший
маршрут", "уникати швидкісних
автострад", тощо).
У разі виникнення проблем із
дорожнім рухом (наприклад,
заторів, блокування дороги) на
запропонованому маршруті
відображається відповідне
повідомлення, після чого
відтворюється голосове
повідомлення з інформацією про
причину проблеми. Водій може
об’їхати проблему на дорозі,
скориставшись запропонованою
зміною до маршруту, чи
продовжити рух у попередньо
вибраному напрямку (де існує
дорожня проблема).
Якщо супроводження маршруту
дезактивовано, відтворюється
повідомлення про проблеми
з дорожнім рухом.
Якщо функцію супроводження
маршруту активовано, система,
враховуючи дорожні повідомлення,

безперервно виконує перевірку на
предмет необхідності повторного
прокладання маршруту або, якщо
цього вимагає поточна дорожня
ситуація, надання
альтернативного.
Ввімкнення чи вимкнення функції
динамічного прокладання
маршруту, установлення критеріїв
для прокладання маршруту,
а також інші налаштування системи
навігації виконуються в меню
Navigation options (Параметри
навігації), див. розділ
"Супроводження" 3 178.
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Динамічне прокладання маршруту
працює лише в тому разі, якщо
інформація надається системою
сповіщення про стан дорожнього
руху RDS-TMC.
На основі даних про проблеми на
дорозі, які інформаційнорозважальна система отримує
через поточно налаштовану
станцію RDS-TMC, у прокладеному
маршруті враховуються ймовірні
затримки. Фактична затримка може
відрізнятися від обчисленої
системою.

Мапи
Усі дані мапи, необхідні для
використання навігаційної системи,
зберігаються на SD карті, яка
надавалася разом з інформаційнорозважальною системою.

Карта SD з мапою

Кардрідер SD карти інформаційнорозважальної системи може
зчитувати тільки карти SD, що
спеціально призначені для
використання з навігаційною
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системою автомобіля. Кардрідер
SD карти не може читати будь-які
інші SD карти.
Згідно дати виробництва даних
мапи на карті SD, деякі нові дороги
можуть бути не включені в неї, або
деякі назви і дороги можуть
відрізнятися від тих, що
використовувалися під час
підготовки даних мапи.
Щоб замовити додаткові SD-картки
або оновлені дані мапи, зверніться
до вашого сервісного партнера
Chevrolet.
Заміна карти SD з мапою, див
нижче.

Важлива інформація щодо
користування SD картою

Обережно
Ніколи не намагайтеся
використовувати карту пам'яті
SD, яка тріснула,
деформувалася, чи яку
ремонтували за допомогою
липкої стрічки. Це може
призвести до пошкодження
обладнання.
■ Поводьтеся з картою SD
обережно. Ніколи не
доторкайтеся до металевих
контактів.
■ Не використовуйте звичайні
засоби для чищення, бензин,
розчинник або антистатичні
аерозолі.
■ Якщо необхідно почистити SD
карту, використовуйте м'яку
тканину.
■ Не згинайте карту SD. Не
використовуйте карту SD, яка
зігнулася або тріснула.

■ Не наклеюйте жодних наліпок та
нічого не пишіть на поверхні
карти.
■ Не зберігайте SD карту у місцях,
що можуть потрапляти під прямі
сонячні промені або з високою
температурою та вологістю.
■ Завжди зберігайте карту SD
у футлярі для зберігання, коли
вона не використовується.

Заміна SD карти з мапою

Слот для картки пам'яті SD
розташований на центральній
консолі, під кришкою.

Інформаційно-розважальна система
Вилучення карти SD

Вставлення SD-картки

Натисніть на вставлену SD-карту,
щоб розблокувати її, потім
обережно витягніть SD-карту зі
слота.

Обережно вставте картку SD у слот
таким чином, щоб сторона зі
зрізаним кутком була ліворуч (див.
зображення вище), доки картка не
зафіксується.
Примітка
Карта SD і слот для карти SD
завжди повинні бути чистими
і сухими.
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Легенда

Інформаційно-розважальна система
№ Пояснення

№ Пояснення

№ Пояснення

1

Поточне розташування (мапа)

11 Буря

22 Визначне місце

2

Напрямок

12 Попередження

23 Спорт та дозвілля

3

Поточне розташування (список
маршруту)

13 Закрита дорога

24 Місце відпочинку

4

недоступний

14 Щільний рух

25 Музей

5

недоступний

15 Затор

26 Прокат автомобілів

6

Туман

16 Вузькі смуги

27 Туристична довідка

7

Дорожні роботи

17 Відкритий список

28 Рекреаційний об'єкт

8

Слизька дорога

18 Закритий список

29 Надання послуг

9

Смог

19 Торговельний центр

30 Банкомат

20 Платна дорога

31 Автобусна зупинка

21 Туристична інформація

32 Кемпінг

10 Сніг
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Інформаційно-розважальна система
№ Пояснення

№ Пояснення

33 Аптека

51 Сервісна зона

34 Кінотеатр

52 Ресторан

35 Аеропорт

53 Туалет

36 Парк розваг

54 Історична пам'ятка

37 Місто

55 Лікарня

38 Банк

56 Екстрена допомога

39 Повідомлення про дорожній
рух

57 Поліція

40 Паром

59 Гірський перевал

41 Кордон

58 Гавань

42 Тунель

60 Місце загального
користування

43 Кіоск

61 Пов'язане з автомобілем

44 Продуктовий магазин

62 Гараж

45 Готель/мотель

63 Цвинтар

46 З'їзд з шосе
47 Автомобільна парковка
48 Периферійна парковка
49 Багатоповерхова парковка
50 АЗС
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Телефон
Мобільні телефони та
радіообладнання CB
Інструкції зі встановлення та
рекомендації щодо роботи

Під час встановлення та
експлуатації мобільного телефону
потрібно дотримуватися
відповідних інструкцій для певного
автомобіля та рекомендацій щодо
використання мобільного
телефону та гарнітури до нього.
Порушення визначених вимог
призводить до скасування
схвалення типу автомобіля
(Директива ЄС 95/54/EC).
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Рекомендації для безвідмовної
роботи:
■ Доручіть встановлення
зовнішньої антени
професіоналам, щоб отримати
максимально можливий
діапазон.
■ Максимальна потужність
передачі становить 10 Ватт,
■ Телефон потрібно
встановлювати у відповідне
місце з урахуванням наведених
рекомендацій 3 44.
Запитайте про попередньо
визначені точки встановлення для
зовнішньої антени чи тримача
обладнання та способи
використання пристроїв із
потужністю передачі, що
перевищує 10 Ватт.
Використання гарнітури "вільні
руки" без зовнішньої антени зі
стандартами мобільного телефону
GSM 900/1800/1900 і UMTS
дозволяється лише, якщо
максимальна потужність передачі

мобільного телефону становить
2 Ватт для GSM 900 або 1 Ватт для
інших типів.
Із міркувань безпеки
забороняється користуватися
мобільним телефоном під час
керування автомобілем. Навіть
використання гарнітури "вільні
руки" може відволікати від
керування авто.

9 Попередження
Використання радіообладнання
та мобільних телефонів, які не
відповідають зазначеним вище
стандартам щодо мобільних
телефонів, дозволено лише за
умови застосування антени,
розміщеної ззовні автомобіля.

Обережно
У разі недотримання згаданих
вище норм використання
в салоні мобільних телефонів
і радіообладнання без
зовнішньої антени може
спричинити несправність
у роботі електронних систем
автомобіля.

Клімат-контроль

Клімат-контроль
Системи клімат-контролю ....... 195
Повітропроводи ........................ 203
Технічне обслуговування ........ 204

Системи кліматконтролю
Система обігріву та
вентиляції
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Tемпература повітря

Відрегулюйте температуру,
повернувши ручку.
червоний = обігрів
синій
= охолодження
Обігрів не буде повністю
ефективним, доки двигун не
досягне своєї робочої
температури.

Поширення повітря

Керує:
■ Tемпературою повітря
■ Поширенням повітря
■ Швидкістю вентилятора
■ Системою запобігання
утворення вологи та системою
відтавання вікон
■ Підігрівом заднього вікна

Виберіть отвір виходу повітря,
натискаючи кнопки.
L = до зони голови та ніші для ніг
K = до ніші для ніг
M = до зони голови через
регульовані повітропроводи
J = до лобового скла та ніші для
ніг
Вибір параметра підтверджується
ввімкненням відповідного
індикатора на кнопці.

Швидкість вентилятора
Відрегулюйте потік повітря
вмиканням вентилятора на
потрібну швидкість.
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Система запобігання
утворення вологі та система
відтавання вікон V

■ Увімкніть підігрів заднього
вікна Ü.
■ Відчиніть бокові повітропроводи
та спрямуйте їх у напрямку вікон
дверцят.
Підігрів заднього вікна Ü 3 34.

Позначення параметрів

Увімкнений індикатор активованої
кнопки вказує на вибрані функції.

Система кондиціонера

■ Натисніть кнопку V: вентилятор
автоматично перемикається на
вищу швидкість, поширення
повітря автоматично
направляється до лобового скла,
■ Установіть регулятор
температури на найвищий
рівень.

Керує:
■ Tемпературою повітря
■ Поширенням повітря
■ Швидкістю вентилятора
■ Системою запобігання
запотіванню та системою
розморожування вікон
■ Рециркуляцією повітря 4
■ Охолодженням повітря n
■ Підігрівом заднього вікна

Tемпературою повітря

Відрегулюйте температуру,
повернувши ручку.
червоний = обігрів
синій
= охолодження
Обігрів не буде повністю
ефективним, доки двигун не
досягне своєї робочої
температури.

Поширенням повітря

Виберіть отвір виходу повітря,
натискаючи кнопки.

Клімат-контроль
L = до зони голови та ніші для ніг
K = до ніші для ніг
M = до зони голови через
регульовані повітропроводи
J = до лобового скла та ніші для
ніг

Система запобігання
запотіванню та замерзанню
вікон V

Вибір параметра підтверджується
ввімкненням відповідного
індикатора на кнопці.

■ Увімкніть підігрів заднього
вікна Ü.
■ Відчиніть бокові повітропроводи
та спрямуйте їх у напрямку вікон
дверцят.
Заднє скло з підігрівом Ü 3 34.

Система рециркуляції
повітря 4

Режим рециркуляції повітря
вмикається кнопкою 4.

Швидкість вентилятора
Відрегулюйте потік повітря
вмиканням вентилятора на
потрібну швидкість.

■ Натисніть кнопку V: вентилятор
автоматично перемикається на
вищу швидкість, поширення
повітря автоматично
направляється до лобового скла,
■ Увімкніть охолодження n.
■ Установіть регулятор
температури на найвищий
рівень.

197

198

Клімат-контроль
9 Попередження

Тривале керування
автомобілем з увімкненим
режимом рециркуляції повітря
може викликати сонливість. Час
від часу вмикайте режим подачі
повітря ззовні, щоб у салон
автомобіля надходило свіже
повітря.
Обмін свіжого повітря
зменшується в режимі
рециркуляції повітря. У режимі
роботи без охолодження
вологість повітря підвищується,
тому вікна можуть запотіти.
Якість повітря пасажирського
відділення погіршується, що
може спричинити сонливість
пасажирів.

Охолодженням повітря n

Вмикається кнопкою n та працює
лише, коли працюють двигун
і вентилятор.
Система кондиціонера охолоджує
та висушує повітря, коли зовнішня
температура трохи вище нуля.

Тому може утворюватися
конденсат і капати з-під днища
автомобіля.
Якщо ні охолодження, ні
висушування вам непотрібні,
вимкніть систему охолодження,
щоб заощадити пальне.

Максимальне охолодження

■ Натисніть перемикач поширення
повітря M.
■ Установіть регулятор
температури на найнижчий
рівень.
■ Установіть швидкість
вентилятора на найвищий
рівень.
■ Відчиніть усі повітропроводи.

Позначення параметрів
Внаслідок вибору функцій
відображається індикатор
активованої кнопки.

Відчиніть ненадовго вікно, щоб
гаряче повітря могло швидко
розсіятися.
■ Увімкніть охолодження n.
■ Увімкніть систему циркуляції
повітря 4.

Клімат-контроль

Електронна система
клімат-контролю
9 Попередження
Не спіть в автомобілі
з увімкненою системою обігріву
чи кондиціонування повітря. Це
може призвести до серйозних
травм або смертельних
випадків, оскільки рівень кисню
і/або температури тіла
знижується.

Елементи керування
в автоматичному режимі:
AUTO
= автоматичний
режим, система
вибирає всі
параметри, окрім
температурних,
автоматично
Temperature = попередній вибір
потрібної
температури
Наведені нижче функції можна
налаштувати вручну, вимикаючи
автоматичний режим:
Fan
= вибір напрямку потоку
speed
повітря
MODE = вибір поширення
повітря
= систему запобігання
V
запотіванню та
систему
розморожування
X
= ввімкнення чи
вимкнення системи
= ввімкнення чи
n
вимкнення системи
охолодження

4
AQS
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= функцію рециркуляції
повітря
= датчик якості повітря

Заднє скло з підігрівом Ü 3 34.
Попередньо вибрана температура
регулюється автоматично.
В автоматичному режимі швидкість
вентилятора та поширення повітря
автоматично регулюють потік
повітря.
Систему можна налаштувати
вручну за допомогою елементів
керування поширенням повітря та
швидкістю вентилятора.
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Кожна зміна параметрів
відображається на
інформаційному дисплеї протягом
кількох секунд.
Коли функції активовано,
вмикається індикатор на кнопці.
Електронна система кліматконтролю повністю працює лише,
коли працює двигун.

Автоматичний режим AUTO

Базовий параметр для
максимального комфорту:
■ Натисніть кнопку AUTO,
кондиціонер активується
автоматично.
■ Відчиніть усі повітропроводи.
■ Установіть потрібну температуру
за допомогою поворотної кнопки
зліва.
Регулювання швидкості
вентилятора в автоматичному
режимі можна змінити в меню
Settings (Налаштування).
Персоналізація автомобіля 3 84
Усі повітропроводи вмикаються
автоматично в автоматичному
режимі. Тому повітропроводи
завжди повинні бути відкритими.

Попередній вибір
температури

Установіть потрібне значення
температури, повернувши ручку.
червоний = обігрів
синій
= охолодження
Якщо встановлено мінімальну
температуру, система кліматконтролю працює на максимальне
охолодження.
Якщо встановлено максимальну
температуру, система кліматконтролю працює на максимальний
підігрів.

Клімат-контроль
Система запобігання
запотіванню та замерзанню
вікон V

■ Натисніть кнопку V.
■ Температура та поширення
повітря встановлюються
автоматично, і вентилятор
працює на вищій швидкості.
■ Щоб повернутися до
автоматичного режиму:
натисніть кнопку V.
Увімкніть підігрів заднього вікна Ü.
Заднє скло з підігрівом Ü 3 34.

Параметри, що
встановлюються вручну

Параметри системи кліматконтролю можна змінити,
активувавши кнопки та поворотні
кнопки зазначеним наведеним
нижче чином. Зміна параметра
дезактивує автоматичний режим.
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Швидкість вентилятора x

Поширення повітря MODE

Поверніть праву поворотну кнопку.
Цифра на дисплеї вказує на
вибрану швидкість вентилятора.
Щоб повернутися до
автоматичного режиму: Натисніть
кнопку AUTO.

Натисніть кнопку MODE один або
кілька разів для вибору потрібного
значення; на інформаційному
дисплеї відображається вибраний
параметр поширення повітря.
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V L = до лобового скла,
області голови та ніші
для ніг
V K = до лобового скла та ніші
для ніг
= до ніші для ніг
K
= до зони голови через
M
регульовані
повітропроводи
= до зони голови через
L
регульовані
повітропроводи та до
ніші для ніг

Якщо ні охолодження, ні
висушування вам непотрібні,
вимкніть систему охолодження,
щоб заощадити пальне.

Повернення до автоматичного
поширення повітря: Вимкніть
відповідний параметр або
натисніть кнопку AUTO.

Ручний режим рециркуляції
повітря 4

Охолодженням повітря n

Активуйте чи дезактивуйте за
допомогою кнопки n.
Система кондиціонера охолоджує
та висушує повітря, коли зовнішня
температура перевищує вказаний
рівень. Тому може утворюватися
конденсат і капати з-під днища
автомобіля.

Автоматична рециркуляція
повітря

Система автоматичної
рециркуляції повітря оснащена
датчиком вологості повітря, який
автоматично перемикається на
зовнішнє повітря, якщо його
вологість є надто високою.

Ручний режим рециркуляції повітря
вмикається кнопкою 4.

9 Попередження
Обмін свіжого повітря
зменшується в режимі
рециркуляції повітря. У режимі
роботи без охолодження
вологість повітря підвищується,
тому вікна можуть запотіти.
Якість повітря пасажирського
відділення погіршується, що
може спричинити сонливість
пасажирів.

Датчик якості повітря AQS

Датчик якості повітря визначає
низьку якість повітря в салоні та
автоматично переходить в режим
внутрішнього повітря.

Ввімкнення чи вимкнення
системи X

Натискаючи кнопку X, можна
вмикати чи вимикати всі функції
обігріву, вентиляції й охолодження.

Клімат-контроль
Основні параметри

Деякі параметри можна змінити
в меню Settings (Налаштування) на
інформаційному дисплеї.
Персоналізація автомобіля 3 84.

Допоміжний обігрівач
Підігрівач повітря (лише
в автомобілях із дизельним
двигуном)

Повітропроводи
Регульовані
повітропроводи
Принаймні один повітропровод
повинен бути відчиненим, коли
ввімкнене охолодження, щоб
запобігти обмерзанню
випаровувача через недостатній
рух повітря.

Quickheat є допоміжним
електрообігрівачем повітря, який
обігріває пасажирське відділення
більш швидко.

Спрямовуйте потік повітря
обертанням жалюзей.

Щоб відчинити повітропровід,
поверніть колесо регулятора
в положення Y.
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Щоб зачинити повітропровід,
поверніть колесо регулятора
в положення 4.

9 Попередження

Технічне
обслуговування
Повітрозабірник

Не прикріплюйте предмети на
заслінки повітропроводів. Існує
ризик поранення чи
травмування в разі ДТП.

Стаціонарні
повітропроводи
Додаткові повітропроводи
розташовані під лобовим склом
і вікнами дверцят, а також у нішах
для ніг.

Повітряний фільтр
Контроль повітряного фільтра
вручну
Повітряний фільтр видаляє пил,
сажу, пилок, спори та неприємний
запах із повітря (комбінований
фільтр), яке потрапляє
в автомобіль через
повітрозабірник.

Звичайний режим роботи
кондиціонера

Повітрозабірник перед лобовим
склом у відсіку для двигуна повинен
бути чистим, щоб могло
потрапляти повітря. Видаліть будьяке листя, бруд або сніг.

Для забезпечення тривалої
ефективної роботи систему
охолодження потрібно вмикати на
кілька хвилин раз на місяць,
незалежно від погоди та пори року.
Робота системи охолодження
є неможливою, коли зовнішня
температура є низькою.

Клімат-контроль

Обслуговування
Для оптимального охолодження
рекомендується щорічно
перевіряти систему кліматконтролю через три роки після
першої реєстрації автомобіля.
■ Функціональність і перевірку
тиску
■ Функцію підігріву
■ Наявність протікань
■ Ведучі ремені
■ Чищення конденсатора та
дренажу випаровувача
■ Працездатність
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Керування
автомобілем та
експлуатація

Поради щодо
керування
автомобілем
Керування автомобілем
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Не пускайте машину за
інерцією з вимкненим
двигуном

У такому разі більшість систем не
функціонуватиме (наприклад,
сервопристрій гальм,
електропідсилювач керма). Рух за
таких обставин становить
небезпеку для вас і для оточуючих.

Педалі

Щоб забезпечити безперешкодний
хід педалей, у зоні їх переміщення
не повинно бути килимків.

Запуск та
експлуатація
Обкатка нового
автомобіля
Дотримуйтесь наведених нижче
заходів під час долання перших
кількох сотень кілометрів, щоб
вдосконалити ходові
характеристики та економічність
вашого автомобіля та подовжити
термін його експлуатації:
■ Уникайте початку руху із повним
газом.
■ Не давайте повний газ двигуну.
■ Уникайте різких зупинок, окрім
аварійних ситуацій. Це
дозволить гальмам належним
чином припрацюватися.
■ Уникайте різкого початку руху,
різкого збільшення швидкості,
а також тривалої їзди на великій
швидкості, щоб уникнути
пошкодження двигуна та
заощадити пальне.

Керування автомобілем та експлуатація
■ Уникайте збільшення швидкості
на повному газі на низькій
передачі.
■ Не буксируйте інші транспортні
засоби.

Запуск двигуна
Запуск двигуна через замок
запалення

Положення перемикача
системи запалення

0 = Запалення вимкнуто
1 = Запалення вимкнено,
блокування керма знято
2 = Запалення ввімкнено, для
дизельного двигуна:
попередній обігрів
3 = Запуск

■ Поверніть ключ запалення
в положення 1, плавно поверніть
кермо, щоб вимкнути систему
його блокування
■ МКПП: натисніть і утримуйте
педаль зчеплення
■ Автоматична трансмісія:
натисніть педаль гальм і,
утримуючи її, перемістіть важіль
селектора в положення P або N.
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■ Не натискайте педаль
акселератора
■ Дизельний двигун: поверніть
ключ у положення 2 для
попереднього прогріву та не
змінюйте його положення, доки
не згасне контрольний
індикатор !
■ Поверніть ключ у положення 3
і відпустіть, щойно двигун
запуститься
Перед повторним запуском або
вимкненням двигуна поверніть
ключ до положення 0.
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Запуск двигуна при низькій
температурі

Запуск двигуна без додаткових
розігрівачів можливий до
температури -27°С. Для цього
необхідне моторне масло
відповідної в'язкості, правильний
тип палива, вчасно проведене
технічне обслуговування та
акумулятор із достатнім зарядом.
При температурі нижче -27°С АКПП
потребує розігріву протягом,
приблизно, 5 хвилин. При цьому
важіль перемикача передач має
знаходитися в положенні P.

Припинення подачі
пального під час
перевищення швидкості
Подача пального автоматично
припиняється у разі перевищення
швидкості, тобто, коли автомобіль
рухається з увімкненою
передачею, але відпущеним
акселератором.

Паркування
■ Не залишайте автомобіль
у місцях, які можуть легко
загорітися. Висока температура
системи вихлопу може
спричинити займання поверхні,
на якій стоїть автомобіль.
■ Завжди застосовуйте стоянкове
гальмо, не натискаючи кнопку
вимкнення. Застосовуйте
максимально щільно на спуску чи
підйомі. Одночасно натисніть
педаль гальм, щоб зменшити
гальмівне зусилля.
■ Вимкніть двигун і запалення.
Повертайте кермо, доки не
спрацює його блокування.
■ Якщо автомобіль знаходиться на
рівній поверхні чи підйомі,
ввімкніть першу передачу чи
встановіть важіль селектора
в положення P перед
вимкненням запалення. На
підйомі поверніть передні колеса
від бордюру.
Якщо автомобіль знаходиться на
спуску, ввімкніть задню передачу

чи встановіть важіль селектора
в положення P перед
вимкненням запалення.
Поверніть передні колеса до
бордюру.
■ Заблокуйте автомобіль та
активуйте систему запобігання
викраденню.
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Вихлоп двигуна
9 Небезпека
Вихлопні гази містять отруйний
чадний газ, який є безбарвним
та не має запаху і може
призвести до смерті під час
вдихання.
Якщо вихлопні гази потраплять
в салон автомобіля, відчиніть
вікна. Для усунення
несправності зверніться до
майстерні.
Уникайте водіння з відчиненим
багажником, у протилежному
випадку вихлопні гази
потраплять у салон.

Сажовий фільтр
Система сажового фільтра вбирає
шкідливі частки сажі з вихлопних
газів. Система включає в себе
функцію самоочищення, яка
вмикається автоматично під час
руху. Фільтр чиститься
спалюванням часток сажі за

високої температури. Цей процес
відбувається автоматично
в зазначених умовах їзди та може
тривати від 10 до 25 хвилин. Під час
виконання цього процесу може
збільшитися витрата пального.
Викид запахів і диму під час цього
процесу є нормальним.

За певних умов водіння,
наприклад, під час долання
коротких відстаней, система не
може виконати очищення
автоматично.
Якщо фільтр потрібно очистити,
а попередні умови керування
автомобілем перешкодили
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проведенню його автоматичного
очищення, контрольний індикатор
% засвічується чи блимає.
Продовжуйте вести автомобіль,
підтримуючи мінімальну швидкість
50 км/г протягом, приблизно,
15 хвилин, або доти, доки не
погасне контрольний індикатор. За
потреби ввімкніть понижену
передачу. Після цього починається
чищення сажового фільтра.

Під час чищення не
рекомендується зупиняти
автомобіль або вимикати двигун.
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Обережно

Якщо процес чищення
переривається кілька разів,
існує великий ризик серйозного
пошкодження двигуна.
Найшвидше чищення виконується
в умовах високих обертів двигуна
та навантаження на нього.

Контрольний індикатор %
вимикається відразу після
завершення процедури
самоочищення.

Каталізатор
Каталізатор зменшує кількість
шкідливих речовин у вихлопних
газах.

Обережно
Якість пального, яка
відрізняється від вказаної на
сторінках 3 222, 3 282 може
призвести до пошкодження
каталізатора чи електроніки.
Неспалений бензин
перегріватиме та пошкодить
каталізатор. Тому уникайте
надмірного використання
стартера та руху з порожнім
баком. Забороняється запуск
двигуна буксируванням.
У випадку перебою запалення,
нерівномірної роботи двигуна,
зниження його продуктивності чи
інших незвичних проблем
зверніться до майстерні для
усунення причини несправності
в якомога стисліші терміни.
В аварійній ситуації на деякий час

рух можна продовжити,
підтримуючи швидкість автомобіля
та оберти двигуна на низькому
рівні.
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Автоматична
трансмісія

Важіль селектора

Автоматична трансмісія дає змогу
перемикати передачі вручну
(ручний режим) або автоматично
(автоматичний режим).

Дисплей трансмісії

Режим або вибрана передача
відображаються на дисплеї
трансмісії.

P = положення стоянки, колеса
заблоковані, вмикати лише,
коли автомобіль стоїть на
місці з натиснутим
стоянковим гальмом,
R = задня передача, вмикати
лише, коли автомобіль стоїть
на місці,
N = нейтральне положення,
D = автоматичний режим з усіма
передачами.
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Важіль селектора заблоковано
в положенні P. Щоб перемістити
важіль, увімкніть запалення,
натисніть педаль гальм і натисніть
кнопку відпускання.
Щоб увімкнути P чи R, натисніть
кнопку вимикання.
Не натискайте педаль
акселератора під час вмикання
передачі. Забороняється
натискати педаль акселератора та
гальм одночасно.
Коли передача ввімкнена,
автомобіль починає повільно
рухатися після відпускання гальм.

Гальмування двигуном

Щоб скористатися гальмівним
ефектом двигуна, виберіть нижчу
передачу в потрібний момент під
час спуску.
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Розгойдування автомобіля

Розгойдування дозволяється лише
тоді, коли автомобіль застряг
у піску, багні чи снігу. Поставте
важіль селектора між D і R кілька
разів. Не давайте повний газ
двигуну та уникайте стрімкого
прискорення.

Ручний режим

Паркування

Застосуйте стоянкове гальмо,
перемістіть важіль селектора
в положення P та вийміть ключ із
замка запалення.
Ключ запалення можна вийняти
лише, коли важіль селектора
знаходиться в положенні P.

Якщо кількість обертів двигуна
є надто низькою, трансмісія
автоматично перемкнеться на
нижчу передачу вище певної
швидкості авто.
На високих обертах двигуна
автоматичне перемикання на вищу
передачу не відбувається.

Електронні системи
водіння
Перемістіть важіль селектора
з положення D ліворуч, а потім
вперед або назад.
< = Перемкніть на вищу
передачу.
] = Перемкніть на нижчу
передачу.
Якщо вибрана вища передача,
коли швидкість автомобіля є надто
низькою, чи нижча передача, коли
швидкість авто є надто високою,
перемикання передач не
відбувається.

■ Після холодного запуску система
робочої температури підвищує
кількість обертів двигуна, щоб
каталізатор швидко дійшов до
потрібної температури.
■ Функція автоматичного
перемикання на нейтральну
передачу автоматично
перемикає на холостий хід, коли
автомобіль стоїть на місці
з увімкненою передньою
передачею.
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Перехід на нижчу передачу

213

Для усунення несправності
зверніться до майстерні.

Переривання подачі
живлення

Для збільшення швидкості
натисніть педаль акселератора до
кінця й утримуйте її. Трансмісія
переходить на нижчу передачу,
залежно від швидкості двигуна.

Помилка
У разі виникнення несправності
світиться відповідний індикатор
g. Трансмісія більше не
перемикає передачі ні
автоматично, ні вручну, оскільки її
було заблоковано на певній
передачі.

У випадку переривання подачі
живлення важіль селектора не
можна перемістити з положення P.
Ключ запалення не можна
витягнути із замка.
Якщо акумулятор розряджений,
запустіть двигун за допомогою
товстого дроту 3 262.
Якщо акумулятор не є причиною
несправності, відпустіть важіль
селектора та витягніть ключ
запалення із замка.

Відпустіть важіль селектора
1. Застосуйте стоянкове гальмо.

2. Відкрийте кришку праворуч від
важеля селектора.
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3. Вставте викрутку в отвір до
кінця та перемістіть важіль
селектора з положення P. У разі
повторного вибору P важіль
селектора буде знову
заблоковано в цій позиції. Для
усунення переривання
живлення зверніться до
майстерні.
4. Закрийте кришку.

Механічна трансмісія

Під час роботи повністю натисніть
педаль зчеплення. Не
використовуйте педаль як
підставку для ніг.

Обережно
Бажано, щоб обидві руки водія
були на кермі, коли це тільки
можливо. Не спирайте руки на
важіль селектора.

Щоб увімкнути задній хід,
необхідно повністю зупинити
автомобіль, потягнути за кільце на
важелі селектора та ввімкнути
передачу.
Якщо передача не вмикається,
установіть важіль у нейтральне
положення, відпустіть педаль
зчеплення та натисніть її знову;
потім повторіть вибір передачі.
Не дозволяйте зчепленню
проковзувати, коли це не потрібно.
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Гальма
Система гальм містить у собі два
незалежні контури гальм.
Якщо контур гальм виходить із
ладу, автомобіль можна
загальмувати з використанням
іншого контура гальм. Проте,
ефект гальмування досягається
лише за щільного натискання
педалі гальм. Для цього потрібно
застосувати значно більше сили.
Гальмівний шлях подовжується.
Зверніться по допомогу до
майстерні перед продовженням
подорожі.
Коли двигун не працює, підтримка
сервопристрою гальм зникає,
щойно педаль гальм була
натиснута раз або два. Ефект
гальмування не знижується, але
гальмування вимагає значно
більших зусиль. Це особливо
важливо під час буксирування.
Після зрушення з місця система
виконує самодіагностику, що
можна почути.
Контрольний індикатор R 3 74.

Антиблокувальна
система гальм
Антиблокувальна система гальм
(ABS) запобігає блокуванню коліс.
Система ABS починає регулювати
тиск гальмування, щойно виникає
ймовірність блокування коліс.
Автомобіль залишається
керованим, навіть під час різкого
гальмування.
Про роботу системи ABS свідчить
пульсування педалі гальм і шум
процесу регулювання.
Для оптимального гальмування
утримуйте педаль гальм повністю
натиснутою протягом усього
процесу гальмування, не зважаючи
на її пульсування. Не знижуйте тиск
на педаль.
Контрольний індикатор u 3 75.
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Помилка
9 Попередження
Якщо в системі ABS
є несправність, колеса можуть
блокуватися через
гальмування, яке є більш
жорстким, ніж звичайно.
Переваги системи ABS більше
недоступні. Під час різкого
гальмування автомобіль більше
не може керуватися та може йти
в заніс.
Для усунення несправності
зверніться за допомогою до
майстерні.
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Стоянкове гальмо

Підсилювач гальм
Якщо педаль гальм натискається
швидко та інтенсивно, автоматично
застосовується максимальне
гальмівне зусилля (повне
гальмування).
Підтримуйте стабільний тиск на
педаль гальм до досягнення
повного гальмування.
Максимальне гальмівне зусилля
автоматично зменшується, коли
педаль гальм відпускається.

Завжди використовуйте стоянкове
гальмо, не натискаючи на кнопку
відпускання, та застосовуйте його
максимально міцно на спуску чи
підйомі.
Щоб відпустити стоянкове гальмо,
злегка потягніть важіль угору,
натисніть кнопку відпускання та
повністю опустіть важіль.
Щоб зменшити зусилля
спрацьовування стоянкового
гальма, натисніть педаль гальм
в той же час.
Контрольний індикатор & 3 74.

Системи регулювання
плавності ходу
Протибуксовочна
гальмівна система
Антипробуксовочна гальмівна
система (TC) покращує стійкість
руху, коли це потрібно, незалежно
від типу дороги чи зчеплення шин із
дорогою, запобігаючи обертанню
ведучих коліс.
Щойно ведучі колеса починають
обертатися, потужність двигуна
знижується разом з індивідуальним
зменшенням кількості обертів
коліс. Це значно покращує стійкість
авто на слизьких дорогах.
Система TC спрацьовує, як тільки
гасне контрольний індикатор b.
Коли система TC є активною,
миготить b.
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9 Попередження
Забороняється випробовувати
цю спеціальну функцію безпеки,
наражаючись на небезпеку під
час руху.
Адаптуйте швидкість до
дорожніх умов.
Контрольний індикатор b 3 76.

Дезактивація

Систему TC можна вимкнути, коли
обертання ведучих коліс
є потрібним: натисніть та
утримуйте кнопку b приблизно
2 секунди.
Загориться контрольний
індикатор k.
Відновлення роботи системи TC
активується повторним
натисканням кнопки b.
Система TC також повторно
вмикається наступного разу, коли
вмикається система запалення.

Електронна система
курсової стійкості
Електронна система курсової
стійкості (ESC) покращує стійкість,
коли це потрібно, незалежно від
типу дороги чи зчеплення шин із
дорогою. Вона також запобігає
обертанню ведучих коліс.
Як тільки автомобіль починає
відхилятися від прямого шляху (по
причині недостатньої керованості/
занесення на повороті), потужність
двигуна знижується, і гальмо
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застосовується окремо до кожного
колеса. Це значно покращує
стійкість авто на слизьких дорогах.
Система ESC спрацьовує, як тільки
гасне контрольний індикатор b.
Коли система ESC є активною,
миготить b.

9 Попередження
Забороняється випробовувати
цю спеціальну функцію безпеки,
наражаючись на небезпеку під
час руху.
Адаптуйте швидкість до
дорожніх умов.
Контрольний індикатор b 3 76.
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Дезактивація

Для максимально розкутого
водіння систему ESC можна
дезактивувати: утримуйте кнопку
b натиснутою протягом,
приблизно, 7 секунд.
Загориться контрольний
індикатор n.
Система ESC повторно
активується натисканням кнопки
b. Якщо система TC була раніше
вимкнена, повторно активуються
обидві системи: TC і ESC.

Система ESC також повторно
вмикається наступного разу, коли
вмикається система запалення.

Круїз-контроль
Круїз-контроль може зберігати та
підтримувати швидкість приблизно
від 40 до 200 км/год. Під час руху на
підйомі чи на спуску можливі
відхилення від збережених
швидкостей.
Із міркувань безпеки круїз-контроль
не може бути активованим, доки не
буде натиснена педаль гальм хоча
б один раз.
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Забороняється використовувати
круїз-контроль, якщо не
рекомендується підтримувати
постійну швидкість.
З автоматичною трансмісією
активуйте круїз-контроль лише
в автоматичному режимі.
Контрольний індикатор m 3 78.

Увімкнення

Натисніть кулісний перемикач m
угорі, контрольний індикатор m
світиться білим.

Активація

Наберіть потрібну швидкість
і поверніть колесо регулятора
в положення SET/-; поточна
швидкість зберігається та
підтримується. Контрольний
індикатор m світиться зеленим.
Педаль акселератора можна
відпустити.
Швидкість автомобіля можна
збільшити натисканням педалі
акселератора. Коли педаль

акселератора відпускається,
попередньо збережена швидкість
повертається.

Збільшення швидкості

Коли круїз-контроль увімкнено,
утримуйте коліщатко регулятора
в положенні RES/+ або швидко
поверніть його в положення RES/+
кілька разів: швидкість
підвищується постійно чи
поступово.
У протилежному випадку наберіть
потрібну швидкість і збережіть її
поворотом до RES/+.

Зменшення швидкості

Коли круїз-контроль увімкнено,
утримуйте коліщатко регулятора
в положенні SET/- або швидко
поверніть його в положення SET/кілька разів: швидкість знижується
постійно чи поступово.
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Дезактивація

Натисніть кнопку y, контрольний
індикатор m світиться білим. Круїзконтроль
дизактивований.Швидкість
зберігається.
Автоматична дезактивація:
■ швидкість автомобіля нижча
40 км/год,
■ педаль гальм натиснута,
■ педаль зчеплення натиснута,
■ важіль селектора в положенні N,
■ увімкнено протибуксовочну
гальмівну систему чи електронну
систему курсової стійкості.

Відновлення збереженої
швидкості

Поверніть коліщатко до RES/+,
досягнувши швидкості більше
40 км/год. Автомобіль набуває
швидкості, яку було збережено.
Якщо різниця між поточною та
збереженою швидкостями
становить більше 40 км/год,
автомобіль не може відновити
збережену швидкість.

220

Керування автомобілем та експлуатація

Вимкнення

Натисніть кулісний перемикач m
унизу, контрольний індикатор m
вимикається. Збережений показник
швидкості видаляється. Якщо
вимкнути запалення, збережена
швидкість видаляється.

Системи виявлення
предметів
Система допомоги під
час паркування

Система складається із чотирьох
ультразвукових датчиків,
вмонтованих у задній бампер.
Контрольний індикатор r 3 75.
Примітка
Будь-які пристрої, які встановлені
на транспортному засобі в області
виявлення, можуть викликати збої
в роботі системи.

Активація

Система допомоги під час
паркування полегшує процес
паркування, визначаючи відстань
між автомобілем і перешкодами
позаду нього та відтворюючи
звуковий сигнал. Проте за
виконувані маневри під час
паркування відповідає лише водій.

Коли ввімкнена задня передача,
система автоматично активується.
Звукові сигнали попереджають про
наявність перешкоди. Що меншою
є відстань між автомобілем та
перешкодою, то коротшим
є інтервал між попереджувальними
сигналами. Коли відстань менша
40 см, звукове попередження лунає
безперервно.
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Дезактивація

Система автоматично
вимикається, якщо
■ швидкість автомобіля є вищою
10 км/г,
■ автомобіль припарковано,
■ у системі виникла несправність.

Помилка

У разі виникнення несправності
в системі r світиться.
Окрім цього, якщо причиною
неправильної роботи системи
є тимчасові фактори, наприклад,
вкриті снігом датчики, r
світиться.

Важливі поради щодо
використання систем
допомоги під час парковки
9 Попередження
За певних обставин різні
відбиваючі поверхні на
предметах або одязі, а також
зовнішні джерела шуму можуть
спричинити нездатність
системи виявити перешкоди.

Обережно
Якщо датчик забруднено
(наприклад, вкрито льодом або
снігом), ефективність його
роботи може знизитися.
Ефективність системи допомоги
під час паркування можна
знижуватися при зміні рівня
датчиків.
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Для високих автомобілів
(наприклад, позашляховиків,
мінівенів, транспортерів)
існують спеціальні умови.
Ефективне виявлення об'єктів
у верхній частині автомобіля не
гарантується.
Об'єкти з малою площею
відбиття (наприклад, вузькі
предмети або предмети з м'яких
матеріалів) система може не
виявляти.
Використання системи
допомоги під час паркування
з метою уникнення
несподіваних перешкод
неефективне.
Примітка
Датчик може виявляти неіснуючі
об'єкти (луносигнали), що
трапляється при наявності
зовнішніх акустичних або
механічних перешкод.
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Пальне
Пальне для бензинових
двигунів
Використовуйте лише
неетильоване пальне, яке
відповідає вимогам EN 228.
Використання палива такої якості,
що не відповідає технічним
стандартам, може призвести до
пошкодження двигуна та втрати
усіх гарантійних зобов'язань.
Можуть використовуватися
еквівалентні стандартизовані види
пального зі вмістом етанолу макс.
10% на об’єм. У такому випадку
використовуйте лише пальне, що
відповідає стандарту
Е DIN 51626-1.
Використовуйте пальне
з рекомендованим октановим
числом 3 282. Використання
пального з надто низьким
октановим числом може знизити
потужність двигуна та обертальний
момент і трохи підвищити витрати
пального.

Обережно
Використання палива, яке не
відповідає стандарту EN 228
або його аналогам, може
призвести до накопичення
відкладень або пошкодження
двигуна і втрати гарантії.

Використання палива такої якості,
що не відповідає технічним
стандартам, може призвести до
пошкодження двигуна та втрати
усіх гарантійних зобов'язань.
У країнах за межами ЄС
використовуйте євро дизель, де
концентрація сірки нижче
50 проміле.

Обережно

Обережно

Використання пального з надто
низьким октановим числом
може призвести до
неконтрольованої витрати
пального та пошкодження
двигуна.

Використання палива, яке не
відповідає стандарту EN 590
або його аналогам, може
призвести до втрати потужності
двигуна, підвищеного зношення
або пошкодження двигуна
і втрати гарантії.

Пальне для дизельних
двигунів
Використовуйте лише дизельне
пальне, яке відповідає вимогам
EN 590.

Не використовуйте морське
дизельне паливо, грубне паливо,
Aquazole та подібні водно-дизельні
емульсії. Дизпальне не повинно
розводитися пальним для
бензинових двигунів.
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Потік і здатність до фільтрування
дизельного пального залежать від
температури. При низьких
температурах використовуйте
дизельне пальне з гарантованими
зимовими властивостями.

Поповнення рівня
пального
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9 Небезпека

Обережно

Перед дозаправкою вимкніть
двигун і будь-які зовнішні
нагрівачі з камерами згорання.
Вимкніть мобільні телефони.
Дотримуйтеся інструкцій
з експлуатації та техніки безпеки
заправочної станції під час
дозаправки.

У випадку заправки
невідповідним типом палива не
заводьте двигун.
Кришка горловини паливного баку
розташована в задньому правому
крилі автомобіля.

9 Небезпека
Пальне є займистим
і вибухонебезпечним.
Забороняється палити.
Забороняється наявність
відкритого вогню.
Якщо в автомобілі є запах
пального, негайно зверніться до
майстерні.

Кришку горловини паливного баку
можна відчинити лише, якщо
автомобіль розблоковано.
Натиснувши кришку горловини
паливного баку, зніміть її.
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Кришка горловини паливного
баку
Лише оригінальна кришка
горловини паливного баку
забезпечує повну
функціональність. Автомобілі
з дизельними двигунами
оснащуються спеціальними
кришками горловини паливного
баку.

Кришка горловини паливного баку
може бути зафіксована в скобі на
горловині паливного баку.

Обережно
Витріть усі переливи.

Догляд за автомобілем
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Загальна інформація

Зберігання автомобіля

Аксесуари та модифікації
автомобіля

Зберігання протягом
тривалого періоду часу

Загальна інформація ............... 225
Перевірки автомобіля .............. 226
Заміна лампи ............................ 236
Електрична система ................ 244
Інструменти автомобіля .......... 250
Колеса та шини ........................ 251
Запуск із товстим дротом ........ 262
Буксирування ............................ 264
Догляд за зовнішнім виглядом 266

Рекомендуємо використовувати
оригінальні деталі, аксесуари,
а також схвалені виробником
частини для типу автомобіля. Ми
не можемо оцінити та гарантувати
надійність продуктів, навіть якщо
вони відповідають регулятивним
нормам або отримали будь-яке
інше схвалення.
Не вносьте жодних змін до
електричної системи, наприклад,
змін в електронні системи
керування (налаштування чіпа).

Якщо автомобіль потрібно
зберігати протягом кількох місяців:
■ Помийте автомобіль і натріть
його воском.
■ Перевірте віск у моторному
відсіку та на днищі.
■ Почистіть та законсервуйте
гумові ущільнювачі.
■ Повністю заповніть паливний
бак.
■ Заімніть масло.
■ Висушіть резервуар для миючої
рідини.
■ Перевірте анти-фриз і захист від
корозії.
■ Відрегулюйте тиск у шинах до
рівня, вказаного для повного
навантаження.
■ Поставте автомобіль в сухому,
добре провітрюваному місці.
Увімкніть першу або задню
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передачу чи встановіть важіль
селектора в положення P.
Попередьте відкат автомобіля.
■ Не застосовуйте стоянкове
гальмо.
■ Відчиніть капот, зачиніть усі
дверцята та заблокуйте
автомобіль.
■ Відключіть клему з негативного
виходу батареї автомобіля.
Майте на увазі, всі системи не
будуть функціонувати,
наприклад, система запобігання
викраденню автомобіля.

Повернення до експлуатації

Коли автомобіль потрібно
повернути до експлуатації:
■ Підключіть клему до негативного
виходу батареї автомобіля.
Активуйте систему
електропідйомників вікон.
■ Перевірте тиск у шинах.
■ Заповніть резервуар омиваючою
рідиною.
■ Перевірте рівень масла в двигуні.

■ Перевірте рівень охолоджуючої
рідини.
■ За потреби встановіть номерний
знак.

Перевірки автомобіля
Виконання робіт

Повернення автомобіля,
що відпрацював свій
термін
Інформація про центри прийому
автомобілів, що відпрацювали свій
термін, та переробку машин, термін
експлуатації яких закінчився,
доступна на нашому веб-сайті.
Довіряйте лише авторизованим
центрам переробки.

9 Попередження
Перевірки в моторному відсіку
здійснюйте лише, коли
вимкнено систему запалення.
Вентилятор охолодження може
почати працювати навіть, якщо
система запалення вимкнена.

Догляд за автомобілем
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9 Небезпека
Для системи запалення
використовується високий
рівень напруги. Не торкайтеся
до них.

Капот
Відкривання
Натисніть запобіжний затискач
ліворуч і відчиніть капот.

9 Попередження
У разі нагрівання двигуна
торкайтеся лише
пінопластового устілка на ручці
опорного стрижня для відкриття
капоту.
Потягніть важіль і поверніть його
в початкове положення.

Повітрозабірник 3 204.

Зафіксуйте опору капота.

Зачинення

Перед тим, як закрити капот,
натисніть опору в тримачі.
Опустіть капот і дайте йому
потрапити в запобіжний затискач.
Перевірте, щоб капот зачинився.
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Огляд моторного відділення
Бензиновий двигун, LDE та 2Н0

Догляд за автомобілем
Бензиновий двигун, LXT
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Дизельний двигун, LNP

Догляд за автомобілем
1. Бачок для рідини
гідропідсилювача керма 3 233
2. Кришка маслозаливної
горловини двигуна 3 231
3. Бачок гальмівної рідини 3 234
4. Бачок охолоджуючої рідини
двигуна 3 232
5. Блок запобіжників 3 246
6. Бачок рідини омивача 3 233
7. Акумулятор 3 234
8. Щуп для перевірки рівня масла
у двигуні 3 231
9. Повітряний фільтр двигуна
3 232

Перевірку потрібно здійснювати на
рівній поверхні. Має бути досягнуто
робочої температури двигуна. Його
слід вимкнути щонайменше на
10 хвилин.
Витягніть щуп, витріть його насухо,
вставте до упору, витягніть
і перевірте рівень масла в двигуні.
Вставте щуп до упору та зробіть
півоберт.
Коли рівень масла падає до
позначки MIN, долийте масла.

Моторні мастила
Регулярно перевіряйте рівень
масла в двигуні, щоб запобігти
пошкодженню двигуна.
Переконайтеся, що
використовуване масло відповідає
вказаним специфікаціям.
Рекомендовані рідини та мастила
3 275.

Залежно від варіанта двигуна
використовуються різні щупи.
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Ми рекомендуємо використовувати
масло тієї ж якості, яке
використовувалась під час
останньої заміни.
Рівень масла в двигуні не повинен
перевищувати позначку MAX на
щупі.

Повітряний фільтр
двигуна

Обережно
Надто низький рівень
охолоджуючої рідини може
спричинити пошкодження
двигуна.

Масло з двигуна потрібно злити.

Обережно
При водінні на схилах у центрі
інформації водія може
відображуватися
попереджувальний код 79 3 81.
Якщо код зникає після виїзду на
рівну ділянку, не додавайте
моторного масла.

Використовуйте тільки
схвалений анти-фриз.

Рівень охолоджуючої рідини

Обережно

Об’єм бака 3 288.
Установіть кришку рівно та
затисніть її.

Обережно

Щоб замінити повітряний фільтр
двигуна, викрутіть 6 гвинтів і зніміть
корпус фільтра.

Охолоджуюча рідина
двигуна
Охолоджуюча рідина забезпечує
захист від замерзання до
температури приблизно -27°C.
Підтримуйте належну
концентрацію антифризу на
постійній основі.

Догляд за автомобілем
Якщо система холодна, рівень
охолоджуючої рідини повинен бути
вище лінії наповнення. За умови
низького рівня долийте рідину.

9 Попередження
Залиште двигун для
охолодження перед
відкриванням кришки.
Обережно відкрийте кришку,
поступово знижуючи тиск.
Доливайте розчин
демінералізованої води
й антифризу, схваленого для
використання в автомобілі. Щільно
закрийте кришку. Перевіряти
концентрацію анти-фризу та
виявляти і усувати причини втрат
охолоджуючої рідини повинна
здійснювати спеціалізована
майстерня.

Робоча рідина
гідропідсилювача керма
Обережно
Навіть дуже незначна кількість
бруду може призвести до
пошкодження системи
кермового керування
і призвести до перебоїв в роботі.
Уникайте контакту бруду
з вологою стороною кришки
баку/щупу або його попаданню
в бак.
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Відкрийте ковпачок і зніміть його.
Витріть щуп насухо та поверніть
ковпачок у резервуар. Відкрийте
ковпачок знову, зніміть його та
перевірте рівень рідини
гідропідсилювача кермового
механізму.
Рівень цієї рідини має бути в межах
позначок MIN (мінімум) і MAX
(максимум).
Якщо рівень рідини є занадто
низьким, зверніться до майстерні.

Миюча рідина
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Акумулятор

В залежності від температури
навколишнього середовища
налийте відповідну рідину для
очищення вітрового скла.

Акумулятор автомобіля не
потребує обслуговування, оскільки
достатній його заряд досягається
під час руху автомобіля. Їзда на
короткі дистанції та часті запуски
двигуна розряджають акумулятор.
Уникайте використання
непотрібних пристроїв, що
споживають електроенергію.

Система гальм
У випадку мінімальної товщини
гальмівної колодки загориться g.
Подорож на великі відстані
є можливою, але слід у якомога
стисліші терміни замінити гальмівні
колодки.
Після встановлення нових
гальмівних колодок уникайте
зайвого різкого гальмування
протягом перших кількох поїздок.

Гальмівна рідина
9 Попередження
Гальмівна рідина є отруйною та
кородуючою. Уникайте контакту
з очима, шкірою, тканинами та
пофарбованими поверхнями.

Рівень гальмівної рідини повинен
бути між позначками MIN і MAX.
Під час доливання забезпечте
максимальну чистоту гальмівної
рідини, оскільки забруднення може
призвести до порушень у роботі
системи гальм. Для усунення
причин підтікання гальмівної
рідини зверніться до майстерні.
Використовуйте високоефективну
гальмівну рідину, схвалену
виробником автомобіля, Рідина
для системи гальм і зчеплення
3 275.

Акумулятори не належать до
побутових відходів. Їх потрібно
здати на утилізацію до відповідних
приймальних пунктів.
Якщо автомобіль не
використовується більше 4 тижнів,
акумулятор може розрядитися.
Відключіть клему з негативного
виходу батареї автомобіля.
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Перед підключенням або
відключенням батареї
переконайтеся, що запалення
вимкнено.

Система захисту від розряджання
акумулятора 3 97.

Попереджувальна табличка

9 Попередження
Тримайте легкозаймисті об’єкти
подалі від акумулятора, щоб
уникнути вибуху. Вибух
акумулятора може призвести до
пошкодження автомобіля,
травмування людей або їх
смерті.
Уникайте контакту з очима,
шкірою, тканинами та
пофарбованими поверхнями.
Рідина містить сірчану кислоту,
яка може спричинити ураження
чи травмування у випадку
безпосереднього контакту.
У разі контакту зі шкірою,
промийте ділянку водою та
негайно зверніться до пункту
медичної допомоги.
Тримайте подалі від дітей.
Не нахиляйте відкритий
акумулятор.
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■ Акумулятор містить сірчану
кислоту, яка може призвести до
сліпоти чи серйозних опіків.
■ Детальніше див. у Посібнику
з експлуатації.
■ Поруч із акумулятором може
накопичитися
вибухонебезпечний газ.

Випуск води й бруду
з системи дизельного
пального
Значення символів:
■ Не допускати виникнення іскор,
відкритого полум'я чи диму.
■ Завжди носіть засоби захисту
очей. Вибухонебезпечні гази
можуть призвести до сліпоти чи
травмування.
■ Тримайте акумулятор подалі від
дітей.

Якщо бак став сухим, систему
дизельного пального потрібно
прокачати. Вмикайте систему
запалення тричі на 15 секунд.
Потім робіть спроби запуску
двигуна тривалістю не більше
40 секунд. Повторіть цю процедуру
не менше ніж через 5 секунд. Якщо
двигун не запускається, зверніться
по допомогу до майстерні.
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Заміна щітки
склоочисника

Підніміть очисник. Натисніть важіль
відпускання та зніміть щітку
очисника.

Щітка склоочисника на
задньому вікні

Підніміть очисник. Від’єднайте
щітку очисника як показано на
рисунку та зніміть її.
Приставте склоочисник під
невеликим кутом до кронштейна
склоочисника та натисніть на
склоочисник, щоб зафіксувати
його.
Обережно опустіть склоочисник.

Заміна лампи
Вимкніть систему запалення та
вимкніть відповідний перемикач
або зачиніть дверцята.
Тримайте нову лампу лише за її
основу! Забороняється торкатися
скла лампи голими руками.
Для заміни використовуйте лише
лампи ідентичного типу.
Замінюйте лампи передніх фар
через моторний відсік.

Галогенові фари
Дальнє та ближнє світло
1. Від’єднайте з’єднувальний
рознім від лампи.
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2. Зніміть захисну кришку.

4. Вийміть лампу з корпуса
рефлектора.
5. Установлюючи нову лампу,
вставте затискачі в пази на
рефлекторі.
6. Установіть пружинний тримач.
7. Поставте захисну кришку фари
на місце та закрийте її.
8. Під’єднайте рознім до лампи.
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2. Зніміть захисну кришку.

Бокові ліхтарі
3. Натисніть пружинний тримач,
від’єднайте та поверніть його
вгору.

1. Від’єднайте з’єднувальний
рознім від лампи.

3. Вийміть тримач лампи бокового
освітлення з рефлектора.
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Передній сигнал повороту та
габаритні ліхтарі

4.
5.
6.
7.

Вийміть лампу з патрона.
Вставте нову лампу.
Вставте тримач у рефлектор.
Поставте захисну кришку фари
на місце та закрийте її.
8. Під’єднайте рознім до лампи.

1. Крутіть тримач лампи проти
годинникової стрілки, щоб зняти
його.

2. Легко втисніть лампу в патрон,
поверніть проти годинникової
стрілки, зніміть несправну
лампу та замініть її новою.
3. Вставте тримач лампи
в рефлектор, поверніть за
годинниковою стрілкою, щоб
зафіксувати.

Протитуманні ліхтарі
Заміну лампочок потрібно
проводити у майстерні.
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Задні ліхтарі
4-дверні моделі

2. Відкрутіть обидва гвинти.

1. Відкрийте обидві кришки.

3. Зніміть блок задніх ліхтарів.
Будьте обережні, канал кабелю
повинен залишатися на місці.

4. Фара заднього ходу (1)
Увімкніть поворот (2)
Задні фари/стоп-сигнал (3)
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5. Обертайте тримач лампи проти
годинникової стрілки.

6. Зніміть тримач лампи. Легко
втисніть лампу в патрон,
поверніть проти годинникової
стрілки, зніміть несправну
лампу та замініть її новою.
7. Вставте тримач лампи в блок
задніх ліхтарів і прикрутіть на
місце. Підключіть
з'єднувальний зажим.
Установіть задню фару в кузов
і прикрутіть її. Закрийте кришки
та зафіксуйте їх.
8. Увімкніть систему запалення,
активуйте і перевірте всі ліхтарі.

5-дверний хетчбек

1. Відкрийте три кришки.

3. Зніміть блок задніх ліхтарів.
Будьте обережні, канал кабелю
повинен залишатися на місці.

2. Викрутіть три гвинта.

4. Увімкніть сигнал повороту (1)
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Задні фари/стоп-сигнал (2)

5. Обертайте тримач лампи проти
годинникової стрілки.

6. Зніміть тримач лампи. Легко
втисніть лампу в патрон,
поверніть проти годинникової
стрілки, зніміть несправну
лампу та замініть її новою.
7. Вставте тримач лампи в блок
задніх ліхтарів і прикрутіть на
місце. Підключіть
з'єднувальний зажим.
Установіть задню фару в кузов
і прикрутіть її. Закрийте кришки
та зафіксуйте їх.
8. Увімкніть систему запалення,
активуйте і перевірте всі ліхтарі.

3. Вийміть лампу із тримача та
замініть її новою.
4. Повторне встановлення
виконується у зворотному
порядку.

Освітлення номерного
знака
4-дверні моделі

Ліхтар заднього ходу
Заміну лампочки потрібно
проводити у майстерні.

Бокові вказівники
поворотів
1. Проштовхніть фари всередину
та вийміть їх.
2. Обертайте тримач лампи проти
годинникової стрілки.
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1. Відкрутіть обидва гвинти.
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5-дверний хетчбек

2. Опустіть патрон донизу,
проявляючи обережність, щоб
не зачепитися за кабель.
Крутіть патрон проти
годинникової стрілки, щоб
відкрутити його.
3. Вийміть лампочку з тримача та
замініть її на нову.
4. Вставте тримач лампочки
в корпус патрона, а потім
поверніть за годинникою
стрілкою.
5. Вставте корпус лампи та
зафіксуйте його за допомогою
викрутки.

1. Вставте викрутку в патрон,
натисніть убік і відпустіть
пружину.
2. Опустіть патрон донизу,
проявляючи обережність, щоб
не зачепитися за кабель.

3. Крутіть патрон проти
годинникової стрілки, щоб
відкрутити його.
4. Вийміть лампочку з тримача та
замініть її на нову.
5. Вставте тримач лампочки
в корпус патрона, а потім
поверніть за годинникою
стрілкою.
6. Вставте та зафіксуйте корпус
патрона.
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Задні протитуманні фари

Ліхтарі салону

4-дверні моделі

Підсвітка, світильники для
читання
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Заміну лампочок потрібно
проводити у майстерні.

Освітлення багажного
відділення

1. Зніміть панель кришки
багажника.
2. Обертайте тримач лампи проти
годинникової стрілки.

3. Зніміть тримач лампи. Легко
втисніть лампу в патрон,
поверніть проти годинникової
стрілки, зніміть несправну
лампу та замініть її новою.
4. Вставте тримач лампи в кришку
багажника. Установіть обшивку
кришки багажника.
5. Увімкніть систему запалення,
активуйте й перевірте роботу
всіх фар.

5-дверний хетчбек

Заміну лампочки потрібно
проводити у майстерні.

1. Зніміть лампу за допомогою
викрутки.
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Електрична система
Запобіжники

2. Легко натисніть лампу до
пружинного зажиму та вийміть
її.
3. Вставте нову лампу.
4. Установіть лампу.

Підсвічування панелі
приладів
Заміну лампочок потрібно
проводити у майстерні.

Дані на запобіжнику, який
планується використати для
заміни, повинен відповідати даним
пошкодженого запобіжника.
В автомобілі є два блоки
запобіжників:
■ спереду ліворуч у моторному
відсіку,
■ у салоні за багажним відділенням
або за відділенням для
зберігання дрібних речей (в
автомобілях для
правостороннього руху).
У ящику над позитивною клемою
акумулятора знаходяться деякі
основні запобіжники. Якщо
потрібно їх замінити, зверніться за
допомогою до майстерні.
Перед заміною запобіжника
вимкніть відповідний перемикач
і систему запалення.

Окислений запобіжник можна
розпізнати за сплавленим дротом.
Не замінюйте запобіжник, доки не
буде усунута причина
несправності.
Деякі функції захищені кількома
запобіжниками.
Запобіжники можуть бути вставлені
без наявності функції.
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Знімач запобіжника

Знімач запобіжника може бути
розташований у коробці
запобіжників у моторному відсіку.
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Установіть знімач запобіжника на
різні типи запобіжників зверху чи
збоку та витягніть запобіжник.
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Блок запобіжників
моторного відділення

Коробка запобіжників знаходиться
праворуч скраю відділення для
двигуна.
Зніміть кришку, підніміть її вгору та
зніміть.
Не всі описи блоку запобіжників,
наведені в цьому посібнику, можуть
стосуватися вашого автомобіля.
Під час огляду блока запобіжників
див. відповідні позначення.

№ Контур
1

Модуль керування трансмісією

2

Модуль керування двигуном

3

–

4

Ємність для залишків із повіт‐
ропроводу

5

Запалення

6

Передні склоочисники

7

–

8

Впорскування пального

9

Впорскування пального,
система запалення

10 Модуль керування двигуном
11 Кисневий датчик
12 Соленоїд стартера
13 Ємність для залишків із повіт‐
ропроводу
14 –
15 Задній склоочисник
16 Запалення, датчик якості
повітря
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№ Контур

№ Контур

№ Контур

17 Запалення, подушка безпеки

35 Інформаційно-розважальна
система, підсилювач

53 Електрохроматичне дзеркало

18 Модуль керування пальним

36 –

54 Перемикач світла, управління
освітленням

37 Дальнє світло, права сторона

55 Складання дзеркал

38 Дальнє світло, ліва сторона

56 Омивач лобового скла

39 –

57 Блокування колонки керма

23 –

40 –

58 –

24 Передні вікна з електропри‐
водом

41 –

59 Підігрів дизельного пального

42 Охолоджуючий вентилятор

60 Обігрів дзеркала

25 Електронний вакуумний насос

43 –

61 Обігрів дзеркала

26 ABS

44 –

27 –

45 Охолоджуючий вентилятор

62 Система кондиціонування
повітря

28 Заднє вікно з підігрівом

46 Охолоджуючий вентилятор

29 –

47 Кисневий датчик

30 ABS

48 Протитуманні фари

31 Модуль керування кузовом

49 –

32 Модуль керування кузовом

50 –

33 Підігрів переднього сидіння

51 Звуковий сигнал

34 Люк

52 Панель приладів

19 –
20 Паливний насос
21 Задні вікна з електроприводом
22 –

63 Датчик задніх вікон
64 Датчик якості повітря
65 Задня протитуманна фара
66 Омивач заднього скла
67 Модуль керування паливної
системи
68 –
69 Датчик напруги акумулятора
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№ Контур
70 Датчик дощу
71 –

Блок запобіжників панелі
приладів

3. Знімайте нижню частину
відділення через обидва пази
в напрямку стрілок.
Повторно встановіть відділення,
виконавши описані вище дії
у зворотному порядку.

Коробка запобіжників знаходиться
за відділенням для зберігання
в панелі приладів.
1. Відкрийте багажне відділення.
2. Знімайте нижню частину
відділення в напрямку стрілок.

В автомобілях для
правостороннього руху коробка
запобіжників розташована за
кришкою в бардачку. Відчиніть
бардачок і пересуньте кришку.
Не всі описи блоку запобіжників,
наведені в цьому посібнику, можуть
стосуватися вашого автомобіля.
Під час огляду блока запобіжників
див. відповідні позначення.
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№ Контур

№ Контур

7

Розетка

25 Блокування колонки керма

8

Модуль керування кузовом

26 –

9

Модуль керування кузовом

10 Модуль керування кузовом
11 Вентилятор салона
12 –
13 Сидіння з підігрівом
14 Діагностичний з'єднувач
№ Контур

15 Подушка безпеки

1

Інформаційно-розважальна
система, телефон із функцією
"вільні руки"

16 Центральний замок, багажник

2

–

3

Система керування кузовом

4

Інформаційно-розважальна
система

5

Інформаційний дисплей,
система допомоги під час
паркування, звукове
сповіщення даних підсилення

6

Запальничка

17 Система кондиціонера
18 –
19 Важіль перемикання передач
20 –
21 Прилад
22 Система запалення.
23 Модуль керування кузовом
24 Модуль керування кузовом
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Інструменти
автомобіля
Інструменти
Автомобілі з набором для
ремонту шин

Інструменти та набір для ремонту
шин зберігаються під поликом
багажного відділення.

Автомобілі із запасним
колесом

Домкрат та інструменти
зберігаються в багажному
відділенні під запасним колесом.
Запасне колесо 3 261.
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Колеса та шини
Стан шини, стан колеса

Повільно їздіть краями дороги та
під правильними кутами, якщо
можливо. Водіння над різкими
краями може спричинити
пошкодження шини та колеса. Не
торкайтеся шинами бордюрів під
час паркування.
Регулярно перевіряйте колеса на
предмет пошкодження. Зверніться
по допомогу до майстерні у випадку
пошкодження чи незвичного
спрацювання.

Зимові шини
Зимові шини підвищують безпеку
їзди за температури нижче 7°C. Їх
слід установлювати на всі колеса.
Згідно нормативів, встановлених
у певних країнах, у полі зору водія
має бути розташована табличка
швидкості.

Шини розміру 205/60 R 16,
215/50 R 17 та 225/50 R17 можна
використовувати в якості зимових
шин.
Шини розміру 215/60 R 16 та
225/55 R16 не можна
використовувати в якості зимових
шин.

Позначення шин
Наприклад, 215/60 R 16 95 H
215 = Ширина шини, мм
60 = Коефіцієнт поперечного
перерізу (висота шини до її
ширини), %
R
= Тип брекера: Радіальний
RF = Тип: RunFlat
16 = Діаметр колеса, дюйми
95 = Індекс навантаження,
наприклад, 95
є еквівалентом 690 кг
H
= Кодова літера швидкості
Кодова літера швидкості:
Q = до 160 км/год
S = до 180 км/год
T = до 190 км/год
H = до 210 км/год
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V = до 240 км/год
W = до 270 км/год

Тиск у шинах
Перевіряйте тиск холодних шин
щонайменше кожні 14 днів і перед
будь-якою тривалою поїздкою. Не
забувайте про запасне колесо.
Відкрутіть ковпачок вентиля.

Тиск у шинах 3 288 і на ярлику,
розташованому на дверній рамі
дверцят водія.
Дані про тиск у шинах стосуються
холодних шин. Це стосується
і літніх, і зимових шин.
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Завжди накачуйте запасне колесо
до тиску, вказаного для повного
навантаження.
ЕСО-тиск у шинах допоможе
знизити споживання палива.
Неправильний тиск у шинах
негативно вплине на безпеку,
поводження автомобіля, комфорт
і витрату пального, а також
підвищить спрацювання шин.

Шини потрібно міняти з міркувань
безпеки, якщо глибина малюнку
протектора становить 2-3 мм
(4 мм для зимових шин).

Зміна шини та розміру
колеса

9 Попередження
Якщо тиск є надто низьким, це
може призвести до значного
перегрівання шини та
внутрішнього пошкодження, що
веде до відділення протектора
та навіть до розриву шини на
високих швидкостях.

Глибина малюнка
протектора
Перевіряйте глибину малюнку
протектора регулярно.

Якщо зношення передніх шини
більше, ніж задніх, поміняйте їх
місцями. Переконайтеся, що
напрямок руху коліс є таким, як
і раніше.
Шини старіють, навіть якщо не
використовуються.
Рекомендується замінювати шини
кожні 6 років.

Про знос протектора свідчать
показання відповідного індикатора
(TWI), які вказують на досягнення
протектором мінімально
встановленої законодавством
глибини малюнка (1,6 мм).
Положення цих індикаторів указано
позначками на боковій частині.

Якщо використовуються шини
різного розміру, ніж ті, що були
встановлені з заводу, може
виникнути потреба
у перепрограмуванні спідометра,
а також номільнального тиску
в шинах та внесенні інших змін.
Після заміни шин на шини іншого
розміру замініть ярлики з тиском
у шинах.
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9 Попередження

Ланцюги для шин

Використання невідповідних
шин або коліс може призвести
до ДТП і скасує схвалення типу
автомобіля.

9 Попередження
Використання невідповідних
шин або ковпаків може
призвести до різкої втрати тиску
та, як наслідок, до ДТП.

Завжди використовуйте дрібні
ланцюги, що збільшують протектор
шини та бокові частини не більше
ніж на 10 мм (включаючи замок
ланцюга).

9 Попередження

Ковпаки на колеса
Слід використовувати ковпаки та
шини, схвалені виробником для
відповідного автомобіля та ті, що
відповідають всім діючим вимогам
щодо поєднання коліс і шин.
У разі використанння ковпаків
і шин, які не схвалено виробником,
шини повинні мати захисний
профіль ободу.
Ковпаки на колеса не повинні
заважати охолодженню гальм.
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Пошкодження може призвести
до розриву шини.

Комплект для ремонту
шин
Ланцюги для шин дозволяються
лише на передніх колесах.
Снігові ланцюги для шин
дозволяється використовувати
тільки на шинах розміром
205/60 R 16.
Не дозволяється використовувати
ланцюги на шинах наступних
розмірів: 215/50 R 17, 215/60 R 16,
225/50 R17 та 225/55 R 16.

Мінімальне пошкодження поверхні
шини можна усунути за допомогою
набору для ремонту шин.
Не виймайте сторонні предмети із
шин.
За допомогою цього набору не
можна усунути пошкодження шини
більше 4 мм або бокове
пошкодження шини біля колісного
диска.
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Не перевищуйте швидкість
80 км/год.
Забороняється
використовувати протягом
тривалого періоду.
Можливий вплив на керування
та поводження автомобіля.

Набір для ремонту шин
знаходиться у відділенні під
кришкою полика в багажному
відділенні.
1. Вийміть набір для ремонту шин
із відділення.
2. Вийміть компресор.

Якщо у вас спущене колесо:
Застосуйте стоянкове гальмо та
ввімкніть першу передачу, задню
передачу або встановіть селектор
у положення положення P.

3. Вийміть електричний кабель
і шланг для подачі повітря
з відділень зберігання знизу
компресора.

4. Прикрутіть повітропровід
компресора до з'єднання на
корпусі ущільнювача.
5. Установіть корпус ущільнювача
у фіксатор на компресорі.
Установіть компресор біля
шини таким чином, щоб корпус
ущільнювача був
розташований вертикально.

Догляд за автомобілем
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10 хвилин. Тиск у шинах 3 288.
Після досягнення належного
тиску в шинах компресор
вимикається.

6. Відкрутіть ковпачок вентиля зі
спущеного колеса.
7. Прикрутіть насадку на клапан
шини.
8. Перемикач на компресорі
повинен бути встановленим
у положення J.
9. Під’єднайте штепсель
компресора до розетки для
аксесуарів на задній панелі.
Щоб уникнути розряджання
акумулятора, ми рекомендуємо
запустити двигун.

10. Установіть кулісний перемикач
на компресорі в положення I.
Шина наповнюється
ущільнювачем.
11. Датчик тиску компресора
показує 6 бар, коли шина
заповнюється ущільнювачем із
пляшки (приблизно 30 секунд).
Після цього тиск починає
падати.
12. Увесь ущільнювач закачаний
у шину. Після цього
розпочинається накачування
шини.
13. Указаний рівень тиску в шинах
досягається протягом

Якщо протягом 10 хвилин
указаного рівня тиску не
досягнуто, зніміть набір для
ремонту шин. Пересуньте
автомобіль на один оберт шини.
Повторно під’єднайте набір для
ремонту шин і продовжте
заповнювати шину протягом
10 хвилин. Якщо вказаний тиск
у шинах все ще не вдається
отримати, це свідчить про
серйозне пошкодження шини.
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Зверніться за допомогою до
майстерні.
Знизьте зайвий тиск у шинах,
натиснувши кнопку над
індикатором тиску.
Не користуйтеся компресором
більше 10 хвилин.
14. Зніміть набір для ремонту шин.
Натисніть пристрій захоплення
на кронштейні, щоб зняти
корпус ущільнювача
з кронштейна. Прикрутіть шланг
для накачування шин до
вільного місця під'єднання
корпусу ущільнювача. Це
запобігає протіканню
ущільнювача. Зберігайте набір
для ремонту шин у багажнику.
15. Усуньте надлишки
ущільнювача за допомогою
тканини.
16. Візьміть ярлик, який вказує
максимальну допустиму
швидкість, із пляшки
з ущільнювачем і зафіксуйте
його в полі зору водія.

17. Відразу після цього продовжіть
рух, щоб дозволити
ущільнювачу рівномірно
розподілитися в шині.
Проїхавши приблизно 10 км
(але не більше 10 хвилин),
зупиніться й перевірте тиск
у шині. Прикрутіть
повітропровід компресора
безпосередньо до клапана
шини та компресора.

Якщо тиск у шинах перевищує
1,3 бар, відрегулюйте його до
правильного значення.
Повторюйте процедуру до
припинення падіння тиску.

Якщо тиск у шинах нижче
1,3 бар, автомобіль не можна
використовувати. Зверніться за
допомогою до майстерні.
18. Зберігайте набір для ремонту
шин у багажнику.
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Примітка
Характеристики водіння на
ремонтованій шині значно
погіршується, тому замініть цю
шину.
Якщо чується незвичний шум або
компресор стає гарячим, вимкніть
його принаймні на 30 хвилин.
Вбудований запобіжний клапан
відкривається за наявності тиску
в 7 бар.
Зверніть увагу на термін служби
набору для ремонту шин. Після
цієї дати його герметизуючі
властивості не гарантуються.
Зверніть увагу на інформацію про
зберігання на пляшці
ущільнювача.
Замініть використану пляшку.
Утилізуйте пляшку відповідно до
чинного законодавства.
Компресор та ущільнювач можна
використовувати при температурі
від -30 °C.

Адаптери, що постачаються,
можна використовувати для
накачування інших предметів,
наприклад, футбольних м'ячів,
повітряних матраців, рятувальних
надувних човнів тощо. Вони
розташовані на зворотньому боці
компресора. Щоб їх зняти,
прикрутіть на компресор
повітропровід і зніміть адаптер.

Заміна коліс
Деякі автомобілі замість запасного
колеса оснащені набором для
ремонту шин 3 253.
Проведіть такі підготовчі заходи та
ознайомтеся з такою інформацією:
■ Зупиніть автомобіль на рівній,
твердій та неслизькій поверхні.
Передні колеса повинні стояти
рівно.
■ Застосуйте стоянкове гальмо та
ввімкніть першу передачу, задню
передачу або встановіть
селектор у положення
положення P.
■ Вийміть запасне колесо 3 261.
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■ Забороняється замінювати
кілька коліс одночасно.
■ Застосовуйте домкрат лише під
час заміни коліс для усунення
проколу, але не для сезонної
заміни шин (зима-літо).
■ Якщо автомобіль стоїть на м’якій
поверхні, потрібно підкласти під
домкрат тверду дошку
(товщиною макс. 1 см).
■ Під час застосування домкрата
перебування в автомобілі людей
або тварин заборонено.
■ Забороняється підповзати під
автомобіль, піднятий на
домкраті.
■ Забороняється запускати двигун,
коли автомобіль піднятий на
домкраті.
■ Перед встановленням колеса
очистіть колісні гайки та різь
чистою тканиною.
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Не змащуйте колісний болт,
колісну гайку та конус колісної
гайки.

1. Зніміть ковпачки гайок за
допомогою викрутки і відкладіть
їх в сторону. Щоб зняти ковпак,
потягніть його за гачок.
Інструменти для автомобіля
3 250.
Легкосплавні диски: Зніміть
ковпачки гайок за допомогою
викрутки і відкладіть їх
в сторону. Щоб захистити

колесо, покладіть м'яку тканину
між викруткою та
легкосплавним диском.
2. Варіант 1:

Установіть ключ
і переконайтеся, що він
розташований надійно. На
півоберта послабте кожну
гайку.
Варіант 2:

Розкладіть ключ і встановіть
його, перевіривши надійність
його положення, після чого
відкрутіть кожну гайку
впівоберта.
3. Тільки спортивна модель:
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5. Варіант 1:

Покладіть руку на край кришки
на панелі поріжка.
Потягніть вниз та назовні, щоб
зняти кришку. Кришка
зафіксована кріпленням.

4. Переконайтеся, що домкрат
стоїть правильно по
відношенню до отворів для
домкрата автомобіля.

Установіть домкрат на потрібну
висоту. Розташуйте його
безпосередньо під точкою
підйому, переконавшись, що він
надійно зафіксований на місці.
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6.
7.
8.
9.
10.
Причіпіть ручку домкрата і після
правильного його вирівнювання
обертайте ручку, доки колесо не
почне звисати над землею.
Варіант 2:

Установіть домкрат на потрібну
висоту. Розташуйте його
безпосередньо під точкою
підйому, переконавшись, що він
надійно зафіксований на місці.
11.

12.

Причепіть колісний ключ та
після правильного його
вирівнювання обертайте
колісний ключ, доки колесо не
почне звисати над землею.
Відкрутіть колісні гайки.
Замініть колесо.
Накрутіть гайки.
Опустіть машину.
Установіть ключ
і переконайтеся, що він надійно
розташований, після чого
закрутіть гайки в послідовності
одну навпроти іншої.
Обертальний момент
затягування становить 140 Нм.
Перед встановленням
вирівняйте отвір для клапана
камери в колпаку по
відношенню до клапана шини.
Установіть кришки колісних
гайок.
Тільки спортивна модель:
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Запасне колесо

Поверніть кришку на місце.
Вставте два задніх загвіздка
в отвори на панелі поріжка та
поверніть кришку вгору, щоб
зафіксувати її.
13. Покладіть замінене колесо
3 253 та інструменти
автомобіля 3 250 в місце для
зберігання.
14. Перевірте тиск у встановленій
шині, а також обертальний
момент закручування якомога
швидше.
Пошкоджену шину потрібно
замінити чи відремонтувати.

Запасне колесо вважається
тимчасовим запасним колесом,
залежно від розміру в порівнянні
з іншими встановленими колесами
та нормативами, чинними в країні.
Запасне колесо має стальний обід.
Встановлення запасного колеса,
яке за розміром є меншим від інших
коліс, або у поєднанні із зимовими
шинами може спричинити
порушення керованості
автомобіля. Замініть несправну
шину якомога швидше.
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Запасне колесо розташоване
в багажному відділенні під
покриттям полика. Воно кріпиться
в заглибленні крильчатою гайкою.
Заглиблення для запасного колеса
не призначено шин усіх допустимих
розмірів. Якщо ви замінили колесо,
яке є ширшим за запасне, і після
заміни коліс його потрібно покласти
в заглиблення для запасного
колеса, ви можете розмістити
покриття полика поверх нього.

Тимчасове запасне колесо

Використання тимчасового
запасного колеса може вплинути
на керованість. Оновіть або
відремонтуйте несправну шину
якомога швидше.
Можна встановлювати лише одне
тимчасове запасне колесо. Не
перевищуйте швидкість 80 км/год.
Повільно їдьте на поворотах.
Забороняється використовувати
запасне колесо протягом
тривалого періоду.
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Якщо ваш автомобіль отримає
прокол колеса на задній вісі під час
буксирування іншого автомобіля,
встановіть тимчасове запасне
колесо на передню вісь,
а повнорозмірне колесо - на задню
вісь.
Ланцюги для шин 3 253.

Направлені шини

Установіть направлені шини,
оскільки вони обертаються
в напрямку руху. Напрямок руху
вказується символом (наприклад,
стрілкою) на боковій частині.
Нижче наведено інформацію
стосовно шин, встановлених проти
напрямку обертання:
■ Керованість може змінюватися.
Оновіть або відремонтуйте
несправну шину якомога
швидше.
■ На мокрій та вкритій снігом
поверхні слід рухатися дуже
обережно.

Запуск із товстим
дротом
Запуск від зовнішнього
джерела
Не запускайте двигун за
допомогою швидкого зарядного
пристрою.
Автомобіль із розрядженим
акумулятором можна запустити за
допомогою товстих дротів та
акумулятора іншої машини.

9 Попередження
Будьте надзвичайно
обережними під час запуску
двигуна через товсті дроти.
Будь-яке відхилення від
наведених інструкцій може
призвести до травмування чи
збитків, спричинених вибухом
батареї, чи пошкодження
електричних систем обох
пристроїв.

9 Попередження
Уникайте контакту з очима,
шкірою, тканинами та
пофарбованими поверхнями.
Рідина містить сірчану кислоту,
яка може спричинити ураження
чи травмування у випадку
безпосереднього контакту.
■ Забороняється залишати
акумулятор під дією вогню та
іскор.
■ Розряджений акумулятор може
замерзнути за температури 0°C.
Розморозьте замерзлий
акумулятор перед підключенням
дротів підзарядки від іншого
автомобіля.
■ Під час роботи з акумулятором
одягайте захисні окуляри та одяг.
■ Використовуйте додатковий
акумулятор з ідентичним рівнем
напруги (12 В). Його ємність (Ah)
не повинна значною мірою
відрізнятися від ємності
розрядженого акумулятора.
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■ Використовуйте товсті дроти
з ізольованими клемами та
поперечним перерізом мінімум
16 мм2 (25 мм2 для дизельних
двигунів).
■ Не відключайте розряджений
акумулятор від автомобіля.
■ Вимкніть усі непотрібні
електроспоживачі.
■ Під час запуску через товсті
дроти не нахиляйтеся над
акумулятором.
■ Уникайте контактів клем одного
дроту з клемами іншого.
■ Під час запуску через товсті
дроти автомобілі не повинні
контактувати.
■ Застосуйте стоянкове гальмо,
перемістіть селектор
в нейтральне положення,
а селектор автоматичної
трансмісії в положення P.

Порядок підключення дротів:
1. Підключіть червоний дріт до
позитивного виходу
додаткового акумулятора.
2. Підключіть інший кінець
червоного дроту до
позитивного виходу
розрядженого акумулятора.
3. Підключіть чорний дріт до
негативного виходу
додаткового акумулятора.
4. Підключіть інший кінець
чорного дроту до точки
заземлення автомобіля,
зокрема, блока двигуна чи
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болта кріплення двигуна.
Під’єднуйте на максимальній
відстані від розрядженого
акумулятора (щонайменше на
відстані 60 см від нього).
Спрямуйте дроти таким чином,
щоб вони не могли потрапити на
рухомі частини в моторному
відсіку.
Щоб запустити двигун:
1. Запустіть двигун автомобіля,
акумулятор якого ви
використовуєте як додатковий.
2. Через 5 хвилин запустіть інший
двигун. Запускати двигун слід
не раніше ніж через 15 секунд
з інтервалом в 1 хвилину.
3. Обидва двигуни мають
працювати на холостому ході
приблизно 3 хвилини
з підключеними дротами.
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4. Увімкніть електроспоживачі
(наприклад, фари, заднє вікно
з підігрівом) автомобіля, який
отримує енергію.
5. Повторіть у зворотному порядку
вказану вище послідовність дій
під час знімання дротів.

Буксирування
Буксирування
автомобіля

Від’єднайте кришку, натиснувши
позначку, після чого зніміть кришку.
Буксирна провушина зберігається
разом з інструментами для
автомобіля 3 250.

Вкрутіть буксирну провушину
максимально далеко, доки вона не
зупиниться в горизонтальному
положенні.
Під'єднайте буксир або буксирну
тягу до буксирної провушини.
Буксирна провушина повинна
використовуватися лише для
буксирування, а не для ремонту
автомобіля.
Увімкніть систему запалення, щоб
розблокувати рульову колонку та
забезпечити роботу стоп-сигналів,
звукового сигналу та очисників
лобового скла.
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Трансмісія в нейтральному
положенні.
Увімкніть ліхтарі аварійної
сигналізації на обох автомобілях.

Обережно
Їдьте спокійно і повільно. Різкий
стиль водіння може призвести
до пошкодження автомобіля.
Якщо двигун не працює, для
гальмування та керування потрібно
значно більше сили.
Щоб запобігти потраплянню
вихлопних газів з буксирувального
автомобіля, увімкніть
рециркуляцію повітря та зачиніть
вікна.
Автомобілі з автоматичною
трансмісією: Автомобілі мають
буксируватися вперед зі швидкістю
не більше 80 км/год і на відстань не
більше 100 миль. В іншому випадку
або, якщо трансмісія несправна,
потрібно підняти передню вісь.
Зверніться за допомогою до
майстерні.

Після буксирування відкрутіть
буксирну провушину.
Вставте кришку нижче та закрийте
її.
Найкращим способом
транспортування є використання
автомобіля-евакуатора.
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Буксирна провушина зберігається
разом з інструментами для
автомобіля 3 250.

Буксирування іншого
автомобіля

Від’єднайте кришку, натиснувши
позначку, після чого зніміть кришку.

Вкрутіть буксирну провушину
максимально далеко, доки вона не
зупиниться в горизонтальному
положенні.
Не використовуйте отвір для
кріплення, розташований ззаду
внизу автомобіля в якості буксирної
провушини.
Під'єднайте буксир або буксирну
тягу до буксирної провушини.
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Буксирна провушина повинна
використовуватися лише для
буксирування, а не для ремонту
автомобіля.

Обережно
Їдьте спокійно і повільно. Різкий
стиль водіння може призвести
до пошкодження автомобіля.
Після буксирування відкрутіть
буксирну провушину.
Вставте кришку нижче та
зафіксуйте її на місці.

Догляд за зовнішнім
виглядом
Догляд за зовнішніми
частинами
Замки

Замки змащуються на заводі
з використанням високоякісного
мастила для замків.
Використовуйте речовину для
видалення льоду лише в разі
нагальної потреби, оскільки вона
це сприяє видаленню змазки та
негативно впливає на функцію
блокування. Після використання
розморожуючої речовини потрібно
повторно промастити замки
у майстерні.

Миття

Лакофарбове покриття вашого
автомобіля зазнає дії чинників
навколишнього середовища.
Регулярно мийте автомобіль та
натирайте його воском. Під час

використання автоматичних
автомийок, виберіть програму, яка
включає в себе натирання воском.
Зовнішні забруднювачі, такі як
пташиний послід, мертві комахи,
смола дерева та пилок необхідно
негайно змивати з автомобіля,
оскільки ці речовини можуть
пошкодити фарбу.
Якщо ви користуєтесь послугами
автомийки, дотримуйтесь
інструкцій виробника щодо миття
автомобіля. Очисники лобового
скла та заднього вікна повинні бути
вимкнені. Заблокуйте автомобіль,
щоб кришку горловини паливного
бака неможливо було відкрити.
Зніміть антену та зовнішні
аксесуари, зокрема, багажник
тощо.
Якщо ви миєте автомобіль вручну,
переконайтеся, що внутрішній бік
колісних арок також ретельно
змочено.
Мийте краї та згини на відчинених
дверцятах і капоті, а також зони, які
вони закривають.
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Змастіть у майстерні дверні петлі
всіх дверцят.
Забороняється мити моторний
відсік водою або паром під високим
тиском.
Змочіть ганчірку зі шкіри та
протріть нею автомобіль.
Періодично змочуйте шкіру.
Використовуйте окремі шматки
шкіри для фарбованих і скляних
поверхонь: залишки воску на вікнах
погіршать видимість.
Забороняється використовувати
тверді предмети для усунення
плям від смоли. Використовуйте
спрей для видалення смоли
з пофарбованих поверхонь.

Зовнішнє освітлення

Щитки фар та інших приборів
освітлення виготовлені з пластика.
Забороняється використовувати
абразиви чи каустичні речовини, не
користуйтеся шкребком і не чистіть
без води.

Полірування та воскування

Регулярно натирайте автомобіль
воском (найпізніше, коли вода
перестане капати).
У протилежному випадку фарба
пересохне.
Полірування є потрібним лише,
якщо фарба стала тьмяною або
якщо на неї начіплялися тверді
відкладення.
Поліроль для фарби із силіконом
утворює захисну плівку, після чого
воскування виконувати непотрібно.
Пластикові деталі кузова не
потрібно обробляти ні воском, ані
полірувальними речовинами.

Щітки склоочисників вікон
і лобового скла

Використовуйте м'яку тканину чи
шкіру верблюда разом із очисником
вікон і інсектицидом.
Під час чищення заднього вікна
переконайтеся, що нагрівальний
елемент усередині вікна не
пошкоджено.
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Для механічного усунення льоду
використовуйте шкребок
загостреної форми. Щільно
притискайте шкребок до скла, щоб
між ним і склом не залишився бруд.
Витирайте щітки очисників м'якою
тканиною та засобом чищення
вікон.

Люк

Забороняється використовувати
сольвенти чи абразивні речовини,
пальне, шкідливі засоби
(наприклад, засіб для очищення
фарби, розчини з вмістом ацетону
і т.п.), кислотні чи високолужні
засоби чи абразивні серветки.
Забороняється застосовувати віск
або інші полірувальні агенти до
середини даху.

Колеса та шини

Забороняється очисники під
високим тиском.
Помийте ободи очисником для
коліс з нейтральним рівнем pH.
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Як правило ободи коліс
пофарбовані, а догляд за ними
потрібно здійснювати таким же
чином, як і за кузовом.

Пошкодження фарби

Усуньте найменше пошкодження
фарби за допомогою олівця для
підфарбовування до того, як
утвориться іржа. У випадку більш
крупних пошкоджень або
утворення іржі потрібно звертатися
до майстерні.

Днище

Деякі зони днища автомобіля
мають покриття ПВХ у той час, як
інші критичні місця мають надійне
захисне покриття з воску.
Після миття днища перевірте його
та за потреби покрийте воском.
Бітум/гумові матеріали можуть
пошкодити покриття ПВХ. За
потреби в ремонті днища
зверніться до майстерні.
Перед і після зими мийте днище та
перевіряйте захисне воскове
покриття.

Догляд за салоном
Салон і внутрішня обшивка

Лише чистіть салон автомобіля,
в тому числі панель приладів
і обшивку сухою тканиною або
пилососом.
Протріть шкіряну оббивку м'якою
тканиною, змоченою у чистій воді.
При сильному забрудненні
скористайтеся засобами догляду
за шкірою.
Панель приладів потрібно чистити
лише за допомогою м'якої вологої
тканини.
Чистіть обшивку пилососом
і щіткою. Видаляйте плями
пилососом для обшивки.
Чистіть паски безпеки теплою
водою чи пилососом.

Обережно
Закрийте застібки Velcro,
оскільки відкриті застібки Velcro
можуть пошкодити обшивку
сидінь.

Пластикові та гумові частини

Пластикові та гумові частини
можна чистити тим же пилососом,
що використовувався для чищення
кузова. Використовуйте пилосос
для салона за потреби. Не
використовуйте будь-який інший
агент. Уникайте використання
сольвентів, а особливо бензину.
Забороняється очисники під
високим тиском.

Ремонт і технічне обслуговування
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Загальна інформація
Інформація про
обслуговування
Для забезпечення економної та
безпечної експлуатації автомобіля
та збереження його вартості
життєво важливо, щоб всі роботи
з технічного обслуговування
виконувалися з правильними
інтервалами, як вказано
в документації.

Підтвердження

Підтвердження обслуговування
записується в гарантійний талон.
Дата та пробіг доповнюються
штампом і підписом майстерні, яка
провела техобслуговування.
Переконайтеся, що гарантійний
талон заповнений правильно,
оскільки постійне підтвердження
обслуговування є важливим, якщо
виникають будь-які гарантійні чи
добровільні скарги, і також
є перевагою під час продажу
автомобіля.

Моніторинг терміну
експлуатації масла для
дизельних двигунів
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Інтервали обслуговування
залежать від кількох факторів
використання автомобіля та
визначаються саме на основі цих
факторів.
Моніторинг терміну служби
моторного масла дозволяє
встановити дату заміни масла.
3 81
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Планове технічне обслуговування
Графіки проведення обслуговування
Інтервал ТО
Щороку / 15000 км (в залежності від того, що настане першим)
ТО І: Використовуйте ТО І в якості першого технічного обслуговування, або якщо ТО ІІ був проведений раніше.
ТО ІІ: Використовуйте ТО ІІ, якщо попереднє технічне обслуговування було виконано за програмою ТО І.
Для автомобілів, устаткованих системою моніторингу терміну експлуатації масла:
Якщо в центрі інформації водія відображається код номер 82, а попереднє технічне обслуговування проводилося
щонайменше 10 місяців тому, необхідно провести відповідне технічне обслуговування.
Сервісні роботи

ТО І ТО ІІ

Замініть моторне масло та масляний

фільтр.1)

Огляньте на предмет будь-яких теч чи
Огляньте повітряний фільтр

пошкодження.2)

двигуна.3)

Огляньте шини на предмет тиску та зношення.

1)

2)
3)

З

З

О

О

О

О

О

О

При експлуатації в екстремальних умовах: їзда на короткі дистанції, тривалий час роботи на холостих обертах,
їзда в пильних умовах, тощо, моторне масло і фільтр можуть потребувати заміни частіше. Для дизельних
двигунів: міняйте масло і фільтр, коли в центрі інформації водія з'являється кодовий номер 82.
Втрата рідини у будь-якій системі автомобіля може свідчити про проблему. Систему слід оглянути та відремон‐
тувати, а також перевірити рівень рідини. Додайте рідину за необхідності.
При експлуатації в умовах запиленості перевіряйте фільтр частіше. Фільтр може потребувати заміни частіше.

Ремонт і технічне обслуговування
Сервісні роботи

271

ТО І ТО ІІ
О

О

Перевірте рівні охолоджувальної рідини двигуна та рідини омивача, додайте рідини за необхідності.

О

О

Огляньте підвіску та компоненти кермового керування.5)

О

О

О

О

Огляньте ремені приводів.

О

О

Проведіть будь-які необхідні додаткові сервісні роботи - див. відповідний розділ.

О

О

Перевірте вузли в роботі.

О

О

–

З

Огляньте гальмівну

систему.4)

Огляньте щітки склоочисників та роботу зовнішнього

Замініть гальмівну

4)

5)

6)
7)

рідину.7)

освітлення.6)

Огляньте канали і шланги гальмівної системи на предмет злипання, течі, тріщин, пошкоджень, тощо. Огляньте
гальмівні колодки та диски на предмет зношення, оцініть стан поверхні гальмівних дисків. Огляньте башмаки/
накладки гальмівних барабанів на предмет зношення чи тріщин. Огляньте інші деталі гальм, включаючи
барабани, циліндри, супорти, стоянкове гальмо, тощо.
Огляньте передню та задню підвіску та кермову систему на предмет пошкоджень, розбовтаних чи втрачених
деталей, ознак зношення. Огляньте компоненти гідропідсилювача керма на предмет злипання, тріщин,
пошкоджень, тощо.
Огляньте щітки склоочисників на предмет зношення, тріщин чи забруднення. Вимийте лобове скло та щітки
склоочисників, якщо вони забруднилися. Замініть зношені чи пошкоджені щітки склоочисників.
При їзді у суворих умовах: їзда у гірській чи пагористій місцевості, або часте транспортування причепів, гальмівна
рідина може потребувати частішої заміни.
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Сервісні роботи

ТО І ТО ІІ

Огляньте охолоджувальну систему
Огляньте компоненти систем

двигуна.8)

безпеки.9)

Огляньте силовий агрегат та елементи приводу.
Змастіть компоненти

кузова.10)

–

О

–

О

–

О

–

О

О: Огляньте ці вузли та їхні частини. За необхідності, відкорегуйте, очистіть, додайте, відрегулюйте або замініть.
З: Заміна.

8)

9)

10)

Огляньте шланги і замініть їх, якщо вони розтріскані, деформовані чи зіпсовані. Огляньте усі трубки, фітинги та
хомути; за потреби замініть їх фірмовими запасними деталями. Щоб забезпечити коректну роботу систем, ре‐
комендується провести випробовування охолоджувальної системи та герметичної кришки під тиском, а також
очистити зовнішню поверхню радіатора та конденсатора кондиціонера.
Пересвідчіться в тому, що індикатор нагадувача паска безпеки та конструктивні елементи пасків безпеки
працюють належним чином. Звертайте увагу на будь-які незакріплені чи пошкоджені деталі системи пасків
безпеки. Якщо ви побачите будь-що, що може призвести до втрати функціональності системи пасків безпеки,
зверніться для ремонту пошкоджених елементів. Пересвідчіться в тому, що надірвані чи розсатані паски безпеки
були замінені.
Змастіть усі циліндри замків, петлі та защіпки дверцят, капоту та кришки багажника. У корозійних умовах може
знадобитися частіше змащення. Змащення гумових прокладок силіконовим мастилом за допомогою чистої
тканини забезпечить триваліший термін експлуатації, кращу герметизацію та відсутність прилипання чи скрипу.
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Сервісні роботи

Інтервал

Замініть фільтр пилку.

Кожні 45000 км / 2 роки

Замініть повітряний фільтр.

Кожні 60000 км / 4 роки

Замініть свічки запалення.

LXT: кожні 30000 км / 2 роки
LDE та 2H0: кожні 60000 км / 4 роки

Замініть кабель запалення.

LXT: кожні 45000 км / 3 роки

Замініть фільтр дизельного
пального.

Кожні 60000 км / 2 роки

Замініть охолоджувальну рідину.

Кожні 240000 км / 5 років

Замініть трансмісійне масло АКПП.

Кожні 150000 км для нормальних умов експлуатації, кожні 75000 км для
суворих умов експлуатації

Замініть допоміжний ремінь.

LDE та 2H0: кожні 90000 км / 10 років

Замініть ремінь ГРМ.

LXT: кожні 60000 км / 4 роки
LDE та 2H0: кожні 150000 км / 10 років

Огляньте зазор клапанів, за
необхідності, відрегулюйте.

LDE та 2H0: кожні 150000 км / 10 років

Замініть ланцюг ГРМ.

LNP: кожні 240000 км / 10 років
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Роботи із загального технічного обслуговування
Роботи
Сервісні роботи
Усі

Перевіряйте усі системи на предмет перешкод, виходу з ладу, а також пошкодження чи
втрачених деталей. Замініть деталі у разі необхідності. Замініть будь-які компоненти, які
мають ознаки сильного зношення.

Автоматична
трансмісія

Замінюйте масло та фільтр АКПП, якщо автомобіль, в основному, їздить за однієї чи
декількох наступних умов:
У щільному міському русі, де температура зовнішнього повітря регулярно сягає 32°C та
вище.
У пагористій чи гірській місцевості.
При частому транспортуванні причепа.
При використанні в якості таксі, поліції чи у службі доставки.

Паски

Візуально огляньте ремінь на предмет протирання, великої кількості тріщин або очевидних
ознак пошкодження.
Замініть ремінь за необхідності.

Стан та тиск шин

Стан шин слід перевіряти перед подорожжю, тиск шини необхідно перевіряти при кожній
заправці, але щонайменше раз на місяць за допомогою шинного манометра.

Балансування коліс

За необхідності, міняйте колеса місцями та балансуйте їх.
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Додаткове
обслуговування
Екстремальні умови
експлуатації o

Екстремальними умовами
експлуатації вважаються
періодичне виконання
щонайменше однієї дії
з наведеного нижче списку:
■ "Холодні" запуски
■ Часті зупинки
■ Буксирування причепа
■ Долання схилів і/або великих
висот
■ Погана якість дорожнього
покриття
■ Пісок і пил
■ Екстремальні коливання
температур
Поліцейські автомобілі, таксі та
шкільний транспорт також
вважаються транспортними
засобами, що експлуатуються
в екстремальних умовах.

За екстремальних умов
експлуатації може виникнути
потреба в певних планових
обслуговуваннях, які
проводитимуться частіше, ніж за
звичайного графіку.
Дізнайтеся про технічні вимоги до
обслуговування, що залежать від
певних умов експлуатації.
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Рекомендовані рідини,
мастила та частини
Рекомендовані рідини та
мастила
Використайте лише ті продукти, що
відповідають рекомендованим
характеристикам. Пошкодження,
які виникли через використання
продуктів, що не відповідають цим
характеристикам, не будуть
покриватися умовами гарантії.

9 Попередження
Робочі матеріали
є небезпечними та можуть бути
отруйними. Поводьтеся
обережно. Зверніть увагу на
надану інформацію на
контейнерах.
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Моторне масло

Характерними ознаками кожної
марки моторного масла є його
якість і в’язкість. Під час вибору
моторного масла якість є більш
важливою, ніж в'язкість. Висока
якість моторного масла забезпечує
чистоту двигуна, захищає деталі
від зношування та контролює
старіння масла, а ступінь в’язкості
дозволяє визначити його густоту
відповідно до діапазону
температур.
Якість моторного мастила
dexos 2
Бензинові й дизельні
двигуни
ACEA
A3/B3,
ACEA
A3/B4,
ACEA
C3,
API SM,
API SN

Тільки LXT (якщо
моторне масло,
затверджене dexos
немає)

Вибір правильного моторного
масла
Вибір правильного моторного
масла залежить від відповідних
характеристик та класу в'язкості
масла.
Використовуйте та запитуйте
у продажу масла з сертифікатом
dexos. Масла, що відповідають
вимогам вашого автомобіля,
повинні мати позначку про
сертифікат dexos на контейнері. Ця
позначка про сертифікацію
позначає, що масло було схвалено
для сертифікації dexos.
Ваш автомобіль на заводі був
заправлений моторним маслом,
схваленим dexos.
Використовуйте тільки моторне
масло, яке було схвалено згідно
з характеристиками dexos, або
еквівалентне моторне масло
відповідного класу в'язкості.
Невикористання рекомендованого
моторного масла або його
еквівалента може призвести до

пошкодження двигуна, яке не буде
покриватися гарантією на
автомобіль.
Якщо ви не впевнені у тому, чи було
ваше масло схвалене за
характеристиками dexos,
зверніться до вашого автосервісу.
Використання замінних моторних
масел, якщо масло dexos
недоступне: Якщо моторне масло,
схвалене dexos недоступне на
СТО, а також для підтримки
належного рівня масла, ви можете
використовувати замінне моторне
масло зазначеної вище якості.
Проте, використання масел, які не
відповідають характеристикам
dexos, може призвести до
обмеженої ефективності
експлуатації за певних умов.
Доливка моторного масла
Моторні масла різних виробників
і торгових марок можуть
змішуватися, оскільки вони
відповідають характеристикам
потрібного моторного масла (якість
і в'язкість).
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Якщо моторне масло потрібної
якості є недоступним, можна
використати максимум 1 літр масла
ACEA A3/B4 або A3/B3 (лише один
раз між кожною заміною масла).
В'язкість повинна відповідати
схваленим показникам.
Забороняється використовувати
моторне масло лише класу
ACEA A1/B1 або лише A5/B5,
оскільки це може спричинити
серйозне пошкодження двигуна за
певних умов експлуатації.

Ступені в’язкості моторного масла

Присадки до моторних масел
Використання присадок до
моторного масла може спричинити
пошкодження та призвести до
скасування дії гарантії.

SAE 5W-30 є найкращим класом
в'язкості для цього автомобіля. Не
використовуйте масла іншої
в'язкості, такі як SAE 10W-30,
10W-40 або 20W-50.
Експлуатація при холодних
температурах:
Якщо ви знаходитесь у регіоні
з дуже холодним кліматом, де
температура падає нижче -25°C,
слід використовувати масло
SAE 0W-30. Масло цього класу
в'язкості забезпечуватиме
полегшений холодний старт
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двигуна у дуже низьких
температурах. При обранні масла
відповідного класу в'язкості,
пересвідчіться в тому, що масло
відповідає характеристикам dexos.
■ Починаючи з -25°C і нижче:
0W-30, 0W-40.
■ До -25°C: 5W-30, 5W-40.
■ До -20°C: 10W-30, 10W-40 (тільки
для LXT).
■ До -15°C: 15W-30, 15W-40 (тільки
для LXT).
Ступінь в’язкості SAE дозволяє
визначити густоту моторного
масла. Універсальне масло
вказується двома показниками.
Перша цифра, після якої зазначено
літеру W, позначає в’язкість за
низької температури, а друга – за
високої.

Охолоджуюча рідина та
антифриз

Використовуйте лише
охолоджуючу рідину антифриз без
силікату (LLC).
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На виробництві систему заповнено
охолоджуючою рідиною для
оптимального захисту від корозії та
запобігання замерзанню за
температури не нижче прибл.
-27°C. Слідкуйте, щоб указана
концентрація охолоджуючої рідини
не змінювалася протягом усього
року. Присадки для охолоджуючої
рідини, призначені для
забезпечення додаткового захисту
від корозії чи запобігання
найменшому протіканню, можуть
викликати несправності в роботі
системи. Виробник не несе
відповідальності за наслідки
використання присадок для
охолоджуючої рідини.

Рідина для системи гальм
і зчеплення

Використовуйте лише рідину DOT4
для гальм.
Із часом гальмівна рідина поглинає
вологу, яка може знизити
ефективність гальмування.
Гальмівну рідину потрібно
замінювати через вказаний
інтервал.

Гальмівна рідина повинна
зберігатися в запакованому
контейнері для уникнення
поглинання води.
Переконайтеся, що гальмівна
рідина не забруднилася.

Технічні характеристики

Технічні
характеристики
Інформація про автомобіль ..... 279
Дані про автомобіль ................. 282

Інформація про
автомобіль
Ідентифікаційний номер
автомобіля

Ідентифікаційний номер
автомобіля також видно через
лобове скло.

Ідентифікаційний номер
автомобіля знаходиться на підлозі
із правого боку під кришкою між
передніми дверцятами та
сидінням.
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Маркувальна табличка

Варіант 2:

Варіант 1:

Номерний знак знаходиться
у відсіку для двигуна.

Маркувальна табличка
розташована на передній лівій
дверній рамі.

Інформація на маркувальній
табличці:
1 = Ідентифікаційний номер
автомобіля
2 = Номер схвалення типу
3 = Виробник
4 = Допустима повна маса
автомобіля (у кг)
5 = Допустима повна маса
автомобіля з причепом (у кг)
6 = Максимально допустиме
навантаження на передню
вісь (у кг)

Технічні характеристики
7 = Максимально допустиме
навантаження на задню вісь
(у кг)
8 = Дані стосовно автомобіля чи
країни
Загальне навантаження на
передню і задню вісі не повинно
перевищувати допустиму загальну
вагу автомобіля. Наприклад, якщо
на передню вісь навантаження
є максимально допустимим, то
навантаження на задню вісь може
дорівнювати лише загальній масі
автомобіля мінус навантаження на
передню вісь.
Технічні характеристики
визначаються відповідно до
стандартів ЄС. Ми залишаємо за
собою право вносити зміни.
Специфікації в документації до
автомобіля завжди
є пріоритетнішими специфікацій,
наведених у цьому посібнику.
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Дані про автомобіль
Дані про двигун

Торгові позначення
Код ідентифікації двигуна

1.6D
LXT

1.6D
LDE

1.8D
2H0

2.0дизель
LNP

Кількість циліндрів

4

4

4

4

Робочий об'єм [см3]

1598

1598

1796

1998

Потужність двигуна [кВт]

80

91

104

120

при об/хв

6000

6200

6200

3800

Обертальний момент [Нм]

150

155

176

360

при об/хв

4200

4000

3800

2000

Тип пального

Бензин

Бензин

Бензин

Дизель

рекомендується

91

95

95

можливий

87

91

91

Торгові позначення
Код ідентифікації двигуна

1.6D
LXT

1.6D
LDE

1.8D
2H0

2.0дизель
LNP

Кількість циліндрів

4

4

4

4

Робочий об'єм [см3]

1598

1598

1796

1998

Потужність двигуна [кВт]

80

91

104

120

Октанове число RON

Технічні характеристики
Торгові позначення
Код ідентифікації двигуна

1.6D
LXT

1.6D
LDE

1.8D
2H0

2.0дизель
LNP

при об/хв

6000

6200

6200

3800

Обертальний момент [Нм]

150

155

176

360

при об/хв

4200

4000

3800

2000

Тип пального

Бензин

Бензин

Бензин

Дизель

рекомендується

95

95

95

можливий

91

91

91
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Октанове число RON

Ходові характеристики
4-дверні моделі
Двигун

LXT

LDE

2H0

LNP

Механічна трансмісія

185

185

200

205

Автоматична трансмісія

177

180

190

209

Максимальна

1)

швидкість1)

[км/год]

Указана максимальна швидкість досягається зі спорядженою масою (не враховуючи вагу водія) плюс 200 кг
корисного вантажу. Додаткове обладнання може зменшити вказану максимальну швидкість автомобіля.
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5-дверний хетчбек
Двигун

LXT

LDE

2H0

LNP

Механічна трансмісія

2)

190

200

205

Автоматична трансмісія

2)

185

195

209

Максимальна

швидкість1)

Витрати пального - викиди CO2
4-дверні моделі

Механічна трансмісія / автоматична трансмісія.
Двигун

LXT

LDE

2H0

LNP

у міському циклі [л/100 км]

9,8/12,0

8,8/10,5

9,3/11,3

7,6/9,2

у позаміському циклі [л/100 км]

5,7/5,8

5,1/5,6

5,3/5,8

4,4/5,2

у змішаному циклі [л/100 км]

7,2/8,1

6,5/7,4

6,8/7,8

5,6/6,6

CO2 [г/км]

171/192

153/174

159/184

147/175

1)
2)

Указана максимальна швидкість досягається зі спорядженою масою (не враховуючи вагу водія) плюс 200 кг
корисного вантажу. Додаткове обладнання може зменшити вказану максимальну швидкість автомобіля.
Значення не було доступне на час друку.

Технічні характеристики
5-дверний хетчбек

Механічна трансмісія / автоматична трансмісія.
Двигун

LXT

LDE

2H0

LNP

у міському циклі [л/100 км]

3)/3)

8,9/10,3

8,9/10,7

7,7/8,7

у позаміському циклі [л/100 км]

3)/3)

5,2/5,7

5,2/5,5

4,4/5,0

у змішаному циклі [л/100 км]

3)/3)

6,6/7,4

6,6/7,4

5,6/6,3

CO2 [г/км]

3)/3)

153/174

155/174

147/167

Маса автомобіля
Споряджена маса, базова модель без додаткового обладнання

Споряджена маса включає вагу водія (68 кг), вантажу (7 кг) і всіх рідин (за умови заповнення бака на 90%).
4-дверні моделі
без/із кондиціонером
[кг]

3)

Двигун

Механічна трансмісія

Автоматична трансмісія

LXT

1360/1374

1385/1399

LDE

1360/1374

1385/1399

2H0

1365/1379

1390/1404

LNP

1502/1516

1530/1544

Значення не було доступне на час друку.
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5-дверний хетчбек
без/із кондиціонером
[кг]

Двигун

Механічна трансмісія

Автоматична трансмісія

LXT

4)/4)

4)/4)

LDE

1380/1394

1390/1404

2H0

1385/1399

1394/1408

LNP

1555/1569

1585/1599

Споряджена маса, базова модель з усім додатковим обладнанням

Споряджена маса включає вагу водія (68 кг), вантажу (7 кг) і всіх рідин (за умови заповнення бака на 90%).
4-дверні моделі
без/із кондиціонером
[кг]

4)

Двигун

Механічна трансмісія

Автоматична трансмісія

LXT

1438/1452

1463/1477

LDE

1451/1465

1476/1490

2H0

1456/1470

1481/1495

LNP

1593/1607

1621/1635

Значення не було доступне на час друку.

Технічні характеристики
5-дверний хетчбек
без/із кондиціонером
[кг]

Двигун

Механічна трансмісія

Автоматична трансмісія

LXT

4)/4)

4)/4)

LDE

1470/1484

1480/1494

2H0

1475/1489

1484/1498

LNP

1645/1659

1675/1689

Габаритні розміри автомобіля
4-дверні моделі

5-дверний хетчбек

Довжина [мм]

4597

4510

Ширина без зовнішніх дзеркал [мм]

1788

1797

Ширина із двома зовнішніми дзеркалами [мм]

2067

2067

Висота (без антени) [мм]

1477

1477

Довжина полика багажного відділення [мм]

1014

908

Ширина багажного відділення [мм]

1010

1026

Висота багажного відділення [мм]

512

448

Колісна база [мм]

2685

2685

Діаметр повороту [м]

10,9

10,9

4)

Значення не було доступне на час друку.
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Властивості
Моторне масло
Двигун

LXT

LDE

2H0

LNP

включаючи фільтр [л]

3,75

4,5

4,5

5,6

між MIN і MAX [л]

1,0

1,0

1,0

1,2

Паливний бак
Бензин/дизпальне, номінальний об'єм [л]

60

Тиск у шинах
Двигун

Шини

передні
[кПа/бар] ([фунт/кв.дюйм])5)

задні
[кПа/бар] ([фунт/кв.дюйм])5)

LXT

205/60 R16,

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

215/60 R16
LDE

205/60 R16,
215/50 R17,
215/60 R16

5)

Тиск ECO: 270/2,7 (39) [кПа/бар] ([фунт/кв.дюйм])

Технічні характеристики
Двигун

Шини

передні
[кПа/бар] ([фунт/кв.дюйм])5)

задні
[кПа/бар] ([фунт/кв.дюйм])5)

2H0

205/60 R16,

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

420/4,2 (61)

420/4,2 (61)

215/50 R17,
215/60 R16
LNP

205/60 R16,
215/60 R16,
225/50 R17,
225/55 R17

Усі

Тимчасове запасне колесо
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Інформація для споживача

Інформація для
споживача
Запис даних автомобіля та
конфіденційність ...................... 290

Запис даних
автомобіля та
конфіденційність
Записуючі пристрої
даних про події
Автомобіль оснащено
високотехнологічними системами,
які слідкують та фіксують деякі дані
автомобіля. Деякі дані можуть
зберігатися під час регулярної
експлуатації для забезпечення
ремонту визначених неполадок,
інші дані зберігаються модулями
систем вашого авто, що мають
функцію запису даних події
(наприклад контрольний модуль
подушки безпеки), тільки у випадку
аварії або ж виникнення аварійної
ситуації.
Системи можуть записувати
діагностичні дані про стан
автомобіля (наприклад, рівень
масла чи пробіг автомобіля),
а також інформацію про режим

експлуатації (наприклад, оберти
двигуна, застосування гальм та
використання паска безпеки).
Для зчитування цих даних потрібне
спеціальне обладнання та доступ
до системи автомобіля. Деякі
діагностичні дані передаються
електронним шляхом до
глобальних систем Chevrolet під
час проведення сервісного
обслуговування автомобіля
в автомайстерні для документації
сервісної історії автомобіля. Це
дозволяє автомайстерні
пропонувати вам ефективне
обслуговування та ремонт, яке
точно відповідає потребам вашого
авто, - щоразу, коли ви
повертаєтеся до автомайстерні.
Виробник не буде заходити до
інформації про поведінку водія,
пов'язану з аварійною ситуацією
або розповсюджувати її іншим
сторонам, окрім наступних
випадків:

Інформація для споживача
■ випадків, коли на це дає свою
згоду власник або орендатор
автомобіля (якщо він перебуває
в оренді)
■ у відповідь на офіційний запит
органів внутрішніх справ або
відповідного урядового органу
■ в якості захисту виробника
у позовних справах
■ якщо вимагається законом
Окрім цього, виробник може
використовувати зафіксовані чи
отримані діагностичні дані:
■ для проведення власних
досліджень
■ для їх надання в рамках
проведення дослідження зі
збереженням конфіденційності
та ознайомлення з потребою
у проведенні
■ для обміну загальними даними
(не пов'язаними з конкретним
автомобілем) з іншими
організаціями для проведення
дослідження

Радіочастотна
ідентифікація (RFID)
Технологія радіочастотної
ідентифікації (RFID)
використовується в деяких
транспортних засобах для таких
функцій, як контроль тиску в шинах
і безпека системи запалювання.
Вона також використовується
спільно з такими пристроями, як
радіопульти дистанційного
керування для замкнення та
відімкнення дверей і пуску двигуна,
а також зі встановленими
в автомобілі передавачами,
призначеними для відкривання
дверей гаража. Технологія RFID
в автомобілях Chevrolet не
використовує і не записує особисту
інформацію й не зв’язана з жодною
іншою системою Chevrolet, що
містить особисту інформацію.
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