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ПЕРЕДМОВА
У конструкцію Вашого автомобіля можуть бути внесені зміни, направлені на поліпшення споживчих якостей, не
відбиті в даному виданні. У залежності від комплектації автомобіля деякі деталі і вузли можуть бути відсутні чи мати
відмінну від описаної у данному виданні конфігурацію.
Консультацію з питань комплектації особливостей роботи деталей і вузлів Ви можете отримати у дилера при п окупці автомобіля або на станціях технічного обслуговування офіційної дилерської мережі Дистриб‟юторської компанії
ТОВ «Дженерал Авто Груп».
Підготовлено до видання авторським колективом ВГК ПАТ “ЗАЗ”.
Відповідальний редактор – Головний конструктор ПАТ "ЗАЗ" Ю. Ю. Ральченко.
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ДО УВАГИ ВЛАСНИКА
“Посібник з експлуатації автомобіля
“Aveo” (далі Посібник) ознайомить Вас із
роботою та технічним обслуговуванням
Вашого нового автомобіля виробництва
GM DAEWOO AUTO & TECHNOLOGY
(GM KOREA COMPANY). Крім того, Посібник містить важливу інформацію стосовно правил безпечної експлуатації автомобіля.
Автомобіль відповідає вимогам
ТУ У 34.1-25480917-209-2004 і має
"Сертифікат відповідності", виданий
органом по сертифікації у системі
УкрСЕПРО.
Автомобіль “Aveo” – легковий категорії М1 з поперечним розташуванням двигуна та з приводом на передні
колеса, призначений для перевезення
пасажирів та багажу по автомобільних
дорогах, відповідних за ДБН В.2.3-4 та
ДСТУ 3587.
Автомобіль призначений для експлуатації при температурах навколишнього середовища від мінус 30 до
плюс 40 С та відносній вологості 80%
при температурі плюс 15 С.
Для проведення технічного обслуговування автомобіля рекомендуємо
звертатися до офіційної дилерської
мережі. Кваліфікований персонал за-

безпечуватиме проведення усіх операцій технічного обслуговування Вашого автомобіля на належному рівні.
На сервісних станціях Ви зустрінете
найуважніше та зацікавлене ставлення до Вас та Вашого автомобіля.
Зберігайте цей Посібник у автомобілі, щоб він завжди був під рукою,
для використання за потребою. При
наступному продажу автомобіля передайте Посібник новому власнику.
Користуючись нагодою, дякуємо
Вам за вибір продукції виробництва
GM KOREA COMPANY. Підприємство
і надалі робитиме усе для того, щоб
Ви отримали задоволення від експлуатації Вашого автомобіля.
Перед початком експлуатації автомобіля уважно прочитайте Посібник
та суворо дотримуйтесь усіх рекомендацій. Дотримання рекомендацій забезпечуватиме безпечну експлуатацію, надійну та безвідмовну роботу
агрегатів та систем автомобіля на
протязі усього терміну служби та надаватиме почуття задоволення власнику автомобіля.
Щоб привернути увагу та наочно
виділити найважливіші для власника
відомості у Посібнику використовуються спеціальні сигнальні слова:
Попередження! та Примітка

Попередження! Інструкції, рекомендації та попередження, наступні
за цим словом, відносяться до тих
потенційно небезпечних ситуацій,
які здатні викликати легкі чи середні
за тяжкістю травми, а також можуть призвести до пошкодження
автомобіля або іншої власності, якщо Ви будете нехтувати рекомендованими заходами безпеки.
Примітка. Цим словом позначена
додаткова пояснювальна інформація,
що розвиває та пояснює деякі рекомендації цього Посібника. Ці відомості допоможуть Вам при проведенні
технічного обслуговування та у догляді за автомобілем.
* або (варіант): таким чином у цій
Інструкції відмічають обладнання, що
може бути відсутнє на автомобілі. Це
додаткове обладнання може встановлюватися на спеціальне замовлення
або може бути призначене лише для
окремих варіантів комплектації автомобілів, наприклад, таких, що оснащуються більш потужним двигуном
або таких, що поставляються у деякі
країни.
Технічний опис автомобіля, ілюстрації та технічні характеристики, наведені у цьому Посібнику, враховують
усі останні зміни, внесені до конструкДО УВАГИ ВЛАСНИКА
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ції автомобіля, та відповідають стану
технічної документації виготовлювача
на дату публікації.
GM KOREA COMPANY залишає за
собою право у будь-який час вносити
зміни до конструкції чи у технічні характеристики автомобілів, які покращують їх властивості, без попереднього повідомлення та будь-яких зобов„язань зі свого боку.
Перед тим як зареєструвати автомобіль у любій іншій країні, переконайтеся у тому, що він повністю задовольняє вимогам місцевих норм та
правил.
У даному Посібнику описані усі
варіанти додаткового обладнання,
яке може встановлюватися на спеціальне замовлення покупця, а також різноманітні варіанти оздоблення салону автомобіля, що пропонується підприємством GM KOREA
COMPANY на дату публікації цього
Посібника, тому деякі із згаданих у
Посібнику позицій додаткового обладнання або оснащення салону
можуть бути відсутні на Вашому автомобілі. За потребою зверніться на
сервісну станцію за повною інформацією відносно додаткового обладнання, що пропонується, рівнів
оснащення та оздоблення салону.
ДО УВАГИ ВЛАСНИКА

Слід мати на увазі, що запасні частини та приналежності, виготовлені
іншими фірмами, не пройшли призначених випробувань та офіційно не
схвалені GM KOREA COMPANY для
застосування на автомобілях підприємства.
Технічні служби підприємства не
можуть сертифікувати придатність та
перевірити безпечність усієї різноманітної продукції, що виготовляється
багатьма незалежними виробниками,
яку Ви вже встановили або тільки
збираєтеся встановити на свій автомобіль. Підприємство не несе відповідальності за будь-які ушкодження автомобіля, викликані застосуванням
запасних частин, приладдя та додаткового обладнання, яке не має марку
GM KOREA COMPANY.
В залежності від комплектації, на
Вашому автомобілі можливе встановлення запобіжного щита моторного
відсіку, який забезпечує:
- оптимальний температурний режим двигуна;
- зменшення забруднення моторного відсіку;
- розподіл зусиль і деформацій
внаслідок удару, з метою не допустити деформації кузова і пошкодження

встановлених на ньому деталей.
Оскільки застосування запобіжних
щитів інших виробників, не перевірених і схвалених GM KOREA COMPANY, може привести до порушення теплових режимів двигуна, руйнування
кузова або деталей двигуна і автомобіля, гарантія на автомобіль зберігається тільки у разі встановлення запобіжних щитів виробництва GM KOREA COMPANY.
Рік випуску автомобіля вказується
виробником в акті прийому-передачі
транспортного засобу, а продавцем –
в Сервісній книжці автомобіля.
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Завжди використовуйте
ремені безпеки!
На протязі багатьох років більшість приватних та державних досліджень і розробок була присвячена забезпеченню захисту водія та пасажирів. Двома компонентами захисту водія та пасажирів у автомобілі є ремені
безпеки, які передбачені для кожного
місця сидіння, та додаткова система
забезпечення пасивної безпеки або
пневматичні подушки, передбачені
для місць сидіння водія та переднього
пасажира. Лише використання ременів безпеки може захистити Вас та
Ваших пасажирів від травмування та
загибелі. Пневматична подушка є додатковим захисним пристроєм, який є
більш ефективним та безпечним, як
пристрій забезпечення пасивної безпеки, при використовуванні тільки ременів безпеки.
Чому треба користуватися ременями безпеки. Ремені безпеки можуть
бути корисними з декілька різних причин:
- ремені безпеки утримують водія
та пасажирів на сидіннях при аварії
автомобіля;
- ремені безпеки утримують водія
та пасажирів на сидіннях для того,

щоб вони могли використовувати простір між їх місцем сидіння перед зіткненням та передньою частиною автомобіля для гасіння швидкості до більш
поступової зупинки, по мірі того як натягуються їх ремені безпеки та передня частина автомобіля поглинає енергію удару шляхом зім‟яття;
- ремені безпеки утримують водія
на сидінні, щоб дати йому можливість
відновити управління автомобілем у
деяких аварійних ситуаціях;
- ремені безпеки утримують пасажирів на сидіннях та перешкоджають травмуванню водія та інших пасажирів.
Попередження!
Ремені безпеки є найбільш ефективним засобом, який запобігає травмуванню та загибелі водія та пасажирів при аварії автомобіля!
Будучи власником або водієм автомобіля, Вам необхідно перевірити,
що кожний пасажир як слід використовує ремінь безпеки, передбачений
на місті сидіння.
Вагітні жінки, травмовані та фізично неповноцінні особи повинні також користуватися ременями безпеки. Їх невикористання може стати
причиною серйозного травмування
чи загибелі людей.

Найкращій засіб захисту плода є
захист матері.
У цьому розділі пояснюється як
працюють ремені безпеки, як треба
користуватися ними і як належним
чином можна відрегулювати місце
сидіння. Прочитайте усю надану
тут інформацію та завжди дотримуйтесь цих інструкцій та попереджень для корисного використання
систем безпеки.
Як працює ремінь безпеки. Водій
та пасажири автомобіля травмуються,
якщо сила, діюча на структуру тіла, є
більшою, ніж тіло може витримати, не
будучи травмованим. Якщо тіло людини різко зупиняється, сила, діюча на
структуру тіла, буде вище, а якщо тіло
поступово гасить швидкість на деякій
відстані, сила буде значно меншою.
Таким чином, щоб запобігти травмуванню водія та пасажирів при дорожньо-транспортній пригоді, треба дати
їм для зупинки якомога більше часу та
більшу відстань.
Уявимо собі людину, що головою
ударяється в цементну стіну зі швидкістю 25 км/г. Також уявимо другу людину, що ударяється в стіну, прикриту
товстою деформівною подушкою, зі
швидкістю 25 км/г. У першому випадку,
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людина могла б отримати серйозну
травму або навіть загинути. У другому
випадку, людина могла б залишитися
нетравмованою. Чому? У першому випадку, тіло ударяється об тверду цементну поверхню та відразу зупиняється. Уся енергія, яку накопичила
людина, була поглинута структурою
тіла, а не твердою цементною поверхнею. У другому випадку, тіло мало
точно такий об‟єм енергії, який мав
бути поглинутий, як у першому випадку, але він продовжував входити у подушку, даючи тілу додатковий час та
відстань для гасіння швидкості, по мірі
того як подушка поглинала енергію
людини шляхом деформування.
Якщо автомобіль ударяється в цементну стіну зі швидкістю 50 км/г, передній бампер автомобіля негайно зупиняється, але салон автомобіля зупиняється більш поступово, по мірі того як
зминається передня структура автомобіля. Пристебнуті водій та пасажири
утримуються на своїх сидіннях та використовують подушку, яка розкривається
при зім‟ятті передньої частини автомобіля та натягненні ременів безпеки. Тіла
пристебнутих водія та пасажирів гасять
швидкість з 50 до 0 км/г на відстані 90 120 см. Також тіла пристебнутих водія
та пасажирів залишаються як слід роз-

ташованими для того, щоб, коли пневматична подушка розгортається при
лобовому ударі, водій та пасажири не
могли б ударитись об тверді частини в
салоні автомобіля.
Непристебнуті водій та пасажири
не одержують таких переваг. Непристебнута людина не утримується на
сидінні і тому вона продовжує небезпечно переміщуватися уперед зі швидкістю автомобіля до зіткнення
50 км/г, доки не удариться об твердий
предмет зі швидкістю приблизно
50 км/г та різко не зупиниться. Навіть
при лобовому ударі, коли розгортається пневматична подушка, Непристебнута особа ризикує отримати серйозну травму або загинути з більшою
вірогідністю ніж передній пасажир,
утримуваний як слід на сидінні.
Попередження!
Згідно за статистикою дорожньо-транспортних пригод, водії та
пасажири, які належним чином користуються ременями безпеки, менш
ризикують отримати травми та
мають більшу нагоду вижити при
дорожньо-транспортній пригоді. З
цієї причини, використання ременів
безпеки вимагається законодавством більшості країн.
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Кожне переднє та заднє сидіння
Вашого автомобіля оснащується системою ременів безпеки з триточковим кріпленням. Механізм підтримання постійного натягнення та
вибору послаблення ременя блокує
ремені безпеки передніх та заднього
сидінь, а також забезпечує їх постійне попереднє натягнення та щільне
прилягання до тіла. В нормальному
режимі аварійного блокування ремені
безпеки з триточковим кріпленням
не потребують регулювання довжини та практично не обмежують свободу рухів пасажирів та водія, що
знаходяться на сидіннях, якщо автомобіль рухається у звичайних експлуатаційних режимах із встановленою швидкістю та не зазнає різких
уповільнень.
Однак при лобовому ударі чи різкому прискоренні або уповільненні
автомобіля інерційна котушка автоматично блокується та ремінь
утримує тіло людини від небезпечних переміщень.
З метою запобігання серйозних
травм при дорожньо-транспортній
пригоді чи різкому маневрі автомобіля завжди правильно користуйтеся
ременями безпеки та розташовуйтеся на сидінні наступним чином.
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Поставте спинку сидіння у положення, максимально близьке до вертикального (не нахиляйте спинку
сидіння назад на великий кут, щоб
ремені безпеки якнайближче прилягали до тіла та запобігали травмуванню уразливих частин тіла при
аварії автомобіля).
Сядьте прямо (не сутультеся,
щоб як слід розташувати поясну та
плечову лямки ременя безпеки для
утримання на сидінні та запобігання
травмування м‟яких та уразливих
частин тіла при дорожньо-транспортній пригоді).
Міцно пристебніть скобу ременя
безпеки до відповідної пряжки (якщо
ремінь безпеки не пристебнути як
слід, він не зможе забезпечити надійний захист; перевірте надійність його фіксації).
Вагітні жінки повинні бути особливо
уважними до правильного положення
ременя безпеки відносно тіла. Розташовуйте поясну лямку ременя безпеки
якомога нижче на стегнах і тазу (не на
животі, де утримуюча лямка ременя
безпеки могла б причинити серйозні
травми при аварії автомобіля).
Покладіть плечову лямку ременя
безпеки посередині зовнішнього плеча
та на грудну клітину (ні в якому разі

лямка не повинна знаходитися під рукою, на шиї, на внутрішньому плечі або
за спиною, а також бути ненатягнутою, щоб запобігти небезпечне переміщення при аварії автомобіля).
Розташовуйте коліна прямо перед собою (так щоб бокові передні
колінні буфери водія (варіант) могли
утримати Вас у сидінні при дорожньо-транспортній пригоді).
Заборонено пристібати одним
ременем більше однієї людини (використання одного ременя понад однією людиною може перевищити допустиме навантаження ременів безпеки та спричинити серйозні травми
при дорожньо-транспортній пригоді).
При перевезенні у автомобілі малюків або дітей дошкільного віку
завжди слід використовувати спеціальні засоби забезпечення безпеки
(заборонено пристібати дорослу людину і дитину на руках одним ременем, тому що при дорожньотранспортній пригоді від дуже сильного удару доросла людина може
травмувати дитину).
Водій та усі пасажири, що знаходяться у автомобілі, повинні бути
обов‟язково пристебнуті ременями
безпеки (водій та пасажири, які не
користуються ременями безпеки,

ризикують отримати самі та причинити травми іншим, тому що при
аварії автомобіля вони не утримуються на сидіннях і при падінні ударяються об інших людей).
Заборонено користуватися ременем безпеки з перекрученою лямкою.
Увімкніть блокування замків дверей
(незаблоковані замки дверей збільшують ризик травмування та гибелі від
зовнішніх ударів та небезпечного переміщення при аварії автомобіля).
Проводьте періодичні перевірки
(при експлуатації автомобіля час од
часу перевіряйте, щоб поясна лямка
ременя безпеки була розташована
на стегнах, а не на талії, а також,
щоб плечова лямка ременя безпеки
була розташована на середині плеча
та грудній клітині.
Якщо ремінь безпеки проходить
над підлокітником (при його наявності), поясна лямка ременя безпеки буде
діяти при аварії автомобіля на зону
живота, а не тазу водія та пасажирів.
Переконайтеся, що ремінь безпеки проходить під підлокітником.
Недотримання цієї інструкції може стати причиною травмування чи
навіть загибелі водія та пасажирів
при аварії автомобіля.
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Переднє сидіння водія
та пасажира
Переднє сидіння водія та пасажира
оснащується регульованим місцем та
регульованим по висоті підголівником,
поясним та плечовим ременем безпеки
з триточковим кріпленням та додатковою системою забезпечення пасивної
безпеки (пневматична подушка).
Заднє сидіння пасажирів
Заднє сидіння пасажирів оснащується двома боковими та одним середнім сидячими місцями з поясними та
плечовими ременями безпеки.
Кожне бокове сидяче місце оснащується нижніми кріпленнями системи
забезпечення пасивної безпеки дітей.
Попереджуючий звуковий
сигнал про непристебнутий
ремінь безпеки
Якщо ремінь безпеки водія непристебнутий належним чином та ключ запалювання повернутий у положення
“ON” (запалювання увімкнене), вмикається попереджуючий звуковий сигнал,
що лунає на протязі 6 секунд. Якщо Ви
почуєте цей попереджуючий звуковий

сигнал, переконайтеся, що перед експлуатацією автомобіля водій як слід
пристебнувся ременем безпеки.

кому прискоренні або уповільненні автомобіля інерційна котушка автоматично блокується та ремінь утримує тіло
людини від небезпечних переміщень.

Ремені безпеки
З метою зниження ризику отримання травм при лобовому ударі чи
різкому уповільненні автомобіля, Ваш
автомобіль оснащується інерційними
ременями. Два передніх сидіння та
два бокових задніх сидячих міста
оснащуються інерційними ременями
безпеки із триточковим кріпленням. Ці
ремені безпеки кріпляться у трьох точках, щоб надійно утримати водія та
пасажирів при належному розташуванні на сидіннях та правильному користуванні ременями безпеки.
Середнє заднє місце оснащується
поясним ременем безпеки.
Ремені безпеки з триточковим кріпленням в режимі автоматичного блокування інерційної котушки не потребують регулювання довжини та практично не обмежують свободу рухів
пасажирів та водія, що знаходяться
на сидіннях, якщо автомобіль рухається у звичайних експлуатаційних
режимах із встановленою швидкістю
та не зазнає різких уповільнень.
Однак при лобовому ударі чи різ-
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Завжди правильно
пристьобуйте ремінь безпеки
1. Закрийте та замкніть двері.
2. Переконайтеся, що спинка сидіння знаходиться у положенні, максимально близькому до вертикального.
3. Візьміть запірну скобу та скористуйтеся нею, щоб натягнути ремінь
безпеки. Переконайтеся, щоб лямка
ременя безпеки не була перекручена.
Якщо ремінь безпеки заблоковується
при його витягуванні з інерційної котушки, слід відпустити ремінь та подати його назад. Тоді знову повільно витягніть ремінь на зручну та безпечну
довжину.
4. Плечова лямка ременя безпеки
повинна лежати посередині плеча і
грудної клітини, та ні в якому разі вона
не повинна знаходитись на шиї.
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Пристрій попереднього
натягу ременів безпеки

Мал. 1.1
5. Поясний ремінь повинен знаходитися низько та зручно на стегнах, а
не на талії.
6. Вставте запірну скобу у пряжку
до клацання механізму. Переконайтеся, що Ви використовуєте належну
пряжку. Неодмінно розташовуйте пускову кнопку пряжки так, щоб можна
було при необхідності швидко відстібнути поясний ремінь безпеки.
7. Переконайтеся, що запірна скоба надійно зафіксована у пряжці.
8. Щоб відстібнути ремінь безпеки
необхідно натиснути на червону кнопку на пряжці. Ремінь автоматично відводиться назад. Направляйте ремінь
так, щоб не пошкодити поверхні в салоні автомобіля та не нанести травми
водію та пасажирам.

Мал. 1.2
Догляд за ременями безпеки
1. Періодично перевіряйте усі ремені
безпеки, відповідні деталі та вузли. Якщо
ремені безпеки, вузли та відповідні деталі ушкоджені, треба замінити їх на СТО
офіційної дилерської мережі.
2. Необхідно замінити ремінь безпеки або відповідну деталь, котра була розтягнута або пошкоджена при
аварії автомобіля, навіть якщо розтягнення чи пошкодження не наявне. Розтягнуті ремені безпеки та пошкоджені
деталі не функціонують ефективно.
Несправні ремені безпеки треба замінити на нові.
3. Рекомендуємо після аварії замінити повністю вузол ременя безпеки.
4. Небезпечно експлуатувати автомобіль з несправними ременями
безпеки та іншими деталями.

Ремінь безпеки для кожного переднього сидіння оснащується ременем з автоматичним пристроєм натягування.
Ремені безпеки у поєднанні з
пристроєм забезпечують більш надійний захист водія та переднього
пасажира від травм при лобовому
ударі автомобіля.
Пристрій натягування автоматично
спрацьовує при сильному лобовому
ударі автомобіля. У цей час ремені
безпеки дістають додаткового натягнення та більш ефективно утримують
водія та переднього пасажира на сидіннях, перешкоджаючи небезпечному
переміщенню уперед.
Пристрій натягування ременів безпеки не спрацьовують при слабкому
лобовому ударі, при ударі ззаду, збоку та при перевертанні автомобіля.
Замініть ремінь безпеки та пристрій
натягування після спрацьовування.
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Нехтування попередженнями може стати причиною травмування та
навіть загибелі водія та пасажирів
при аварії автомобіля.
Ремінь безпеки для середнього
пасажира на задньому сидінні

Мал. 1.3
Регулювання верхньої
точки кріплення ременя безпеки
Щоб користуватися ременями безпеки з регульованою по висоті проміжною скобою необхідно зробити наступне:
- витягніть ремінь безпеки;
- натисніть на регулятор висоти в зоні, яка позначена на малюнку стрілкою;
- перед початком руху відрегулюйте положення проміжної скоби
ременя по висоті так, щоб плечова
лямка ременя безпеки була розташована посередині плеча, яке ближче до дверей.

Мал. 1.4
Попередження!
Неправильне положення лямок
ременя знижує його ефективність як
засобу забезпечення пасивної безпеки при дорожньо-транспортній пригоді, та збільшує ймовірність серйозного травмування.
Ніколи не їздіть з неправильно відрегульованим положенням лямок
ременів безпеки. З метою запобігання травм, завжди треба дотримуватися наступних інструкцій:
- перед початком руху відрегулюйте положення проміжної скоби
ременя по висоті;
- плечова лямка ременя повинна
бути розташована посередині плеча;
- перевірте надійність фіксації
проміжної скоби.
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Ваш автомобіль оснащується ременем безпеки для середнього пасажира на задньому сидінні. Ця система
ременя безпеки включає в себе втяжний ремінь безпеки, пряжку з чорною
пусковою кнопкою, пряжку з червоною
пусковою кнопкою із маркуванням
“CENTER” (середнє місце).
Попередження!
Користуйтеся напрямним пристроєм ременя тільки в призначених
цілях (лише моделі Хетчбек).
Не користуйтеся напрямним пристроєм як рукояткою, коли складаєте або розкладаєте спинку заднього
сидіння.
Не тримайтеся за лямки, ремені
безпеки для бокових пасажирів на задніх сидіннях або оснащення чи обладнання у Вашому автомобілі.
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Щоб пристебнути ремінь безпеки
для середнього пасажира на задньому сидінні:
- витягніть ремінь безпеки для середнього пасажира на задньому сидінні із
пристрою натягу ременя безпеки;
- вставте запірну скобу ременя у
пряжку з чорною пусковою кнопкою до
клацання фіксатора. Переконайтеся,
щоб лямка ременя не була перекручена. Після цього Ви побачите металеву деталь запірної скоби, як зображено на малюнку.
Примітка
Запірна скоба лямки ременя безпеки для середнього пасажира на задньому сидінні вставляється лише у
пряжку з чорною пусковою кнопкою.
Лише хетчбек

- вставте верхню частину лямки
ременя в напрямний пристрій (лише
моделі Хетчбек). Переконайтеся, що
лямка не була перекручена (лише
моделі Хетчбек).
Попередження!
Після будь-якої дорожньо-транспортної пригоди перевіряйте справність ременів безпеки та інших деталей та вузлів. Замініть пошкоджені
деталі на сервісній станції офіційної
дилерської мережі.
Небезпечно експлуатувати автомобіль з ременями безпеки та іншими
деталями, які зазнали пошкоджень при
дорожньо-транспортній пригоді.
Невиконання відповідних ремонтних робіт може стати причиною додаткового пошкодження автомобіля
або травмування водія та пасажирів.
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Особливості використання
ременів безпеки
вагітними жінками

1

Мал. 1.5

Вагітним жінкам, також, як іншим
пасажирам, рекомендується користуватися ременем безпеки.
Як усі пасажири, вагітні жінки також можуть отримати серйозні травми, якщо вони не будуть користувати-

ся ременями безпеки. Крім цього, коли ремінь безпеки використовується
належним чином, плід більш ймовірно
не постраждає при дорожньо-транспортній пригоді.
З метою забезпечення максимального рівня безпеки на протязі усього
терміну вагітності вагітні жінки повинні
розташовувати поясну лямку ременя
безпеки якомога нижче.
Засоби забезпечення
безпеки дітей
Існує широкий спектр розмірів та
конфігурацій засобів забезпечення
безпеки дітей. Форма та розміри салону та сидінь Вашого автомобіля
впливають на вибір спеціальних засобів забезпечення безпеки дітей.
Необхідно переконатися, що засоби забезпечення безпеки дітей, які Ви
встановлюєте у автомобіль, належним
чином співвідносяться з формою та
розмірами салону та сидінь Вашого
автомобіля та можуть пропорційно
прикріплюватися до сидінь автомобіля
за допомогою ременів безпеки та системи кріплення засобів безпеки дітей.
Використання засобів забезпечення
безпеки дітей, які за розміром не підходять до Вашого автомобіля або для ди-
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тини, або неправильно встановлених засобів безпеки, може стати причиною серйозного травмування дитини та інших
пасажирів при аварії автомобіля.
Після того, як Ви виберете відповідний засіб забезпечення безпеки
дітей, необхідно прочитати та суворо дотримуватись інструкцій виробника відносно встановлення та використання цієї системи безпеки.
Система забезпечення безпеки дітей повинна бути співвідносною віку,
зросту та масі дитини; також вона
повинна як слід та міцно встановлюватися в автомобілі. Існують різні
види засобів забезпечення безпеки
дітей, які співвідносяться з любим
зростом та масою дитини, аж доки
вона не зможе безпечно користуватися ременем безпеки.
Попередження!
Ваш автомобіль спроектовано
для встановлення універсальних засобів забезпечення безпеки дітей
лише на задніх бокових сидіннях.
Забороняється встановлювати
універсальні засоби забезпечення
безпеки дітей на передньому сидінні
пасажира та на задньому сидінні середнього пасажира.

Згідно за статистикою дорожньотранспортних пригод, травматизм дітей менший з використанням спеціального крісла чи люльки на задньому,
а не на передньому сидінні.
Діти, зріст котрих не дозволяє використовувати спеціальні дитячі засоби забезпечення безпеки, повинні сидіти на задньому сидінні та бути пристебнуті ременями безпеки. Переконайтеся, що плечова лямка не розташовується надто близько до шиї та
поясна лямка знаходиться на стегнах.
Час від часу перевіряйте безпечне
положення лямки.
Якщо дитина мусить сидіти на передньому сидінні, переконайтеся, що
плечова лямка не розташовується на
обличчі або шиї дитини. Якщо плечова
лямка ременя безпеки розташовується
безпосередньо на обличчі або шиї дитини, пересадіть дитину ближче до середини автомобіля, так щоб ремінь
безпеки знаходився на плечі дитини.
Не дозволяйте дітям стояти на ногах чи колінах на сидіннях автомобіля
або у багажному відділенні під час руху автомобіля.
Якщо прилад безпеки тимчасово не
використовується, закріпіть його ременем безпеки або зніміть з автомобіля
для запобігання небезпечних пересу-
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вань по салону при різкому гальмуванні
або дорожньо-транспортній пригоді.
Попередження!
Заборонено тримати дітей на
руках під час руху автомобіля. Неодмінно закріпіть малюка або дитину у
люльці або спеціальному кріслі, затвердженому для використання.
При аварії дитина стане настільки важкою, що Ви не зможете втримати її. Наприклад, при аварії автомобіля на швидкості лише 40 км/г
малюк масою 5,5 кг буде діяти на
Ваші руки силою 110 кг.
Незакріплені малюки та діти дошкільного віку у люльці або спеціальному кріслі, затвердженому для використання, може стати причиною
травм або навіть загибелі при аварії
автомобіля.
Згідно за статистикою дорожньо-транспортних пригод, травматизм дітей менший з використанням
спеціального крісла чи люльки на задньому, а не на передньому сидінні.
Не встановлюйте засоби забезпечення безпеки дітей на сидінні переднього пасажира, якщо автомобіль
оснащується боковою пневматичною подушкою.
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Попередження!
Не використовуйте дитяче крісло,
у якому дитина сидітиме обличчям назад, на сидіннях, обладнаних спереду
пневматичною подушкою безпеки!
Завжди встановлюйте дитячі крісла, у
яких дитина сидить обличчям назад,
лише на задньому сидінні.

зараз оснащує свої автомобілі системою нижніх кріплень для засобів забезпечення безпеки дітей. Ці нижні
кріплення встановлюються на двох
бокових задніх сидіннях та забезпечують кріплення засобів забезпечення
безпеки дітей прямо до корпусу автомобіля.

Нижні кріплення

Мал. 1.6
Кріплення засобів
забезпечення безпеки дітей
У минулому, засоби забезпечення
дітей кріпилися у автомобілі за допомогою ременів безпеки. У результаті
засоби забезпечення безпеки дітей
встановлювалися неправильно або
ненадійно, щоб забезпечити надійний
захист дитини. GM KOREA COMPANY

Мал. 1.7
Щоб встановити засоби забезпечення безпеки дітей, які оснащуються
нижніми кріпильними пристроями,
слід дотримуватися інструкцій, що надаються разом з Вашими засобами
забезпечення безпеки дітей.
Ми рекомендуємо Вам уважно прочитати та суворо дотримуватися усіх інструкцій, що надаються на наступних
сторінках або разом з засобами забезпе-

чення безпеки дітей. Від цього залежить
безпека Вашої дитини!
Якщо у Вас виникли деякі запитання або сумніви стосовно того, чи правильно Ви встановили засіб забезпечення безпеки дитини, необхідно
зв‟язатися з виробником засобів забезпечення безпеки дітей. Якщо у Вас
постійно виникають проблеми із встановленням засобів забезпечення безпеки дітей у Вашому автомобілі, радимо проконсультуватися на сервісній
станції офіційної дилерської мережі.
Попередження!
Використовуйте кріплення заходів забезпечення безпеки дітей лише
по їх призначенню.
Нижні кріплення засобів забезпечення безпеки дітей призначені лише
для утримування засобів забезпечення безпеки дітей, які оснащуються нижніми кріпильними пристроями.
Не використовуйте нижні кріплення засобів забезпечення безпеки
дітей для утримування ременів безпеки для дорослих людей, лямки чи
інші одиниці обладнання у Вашому
автомобілі.
Використання кріплень засобів
забезпечення безпеки дітей для
утримання ременів безпеки дорослих
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людей, лямок або інших одиниць обладнання у Вашому автомобілі не
забезпечить надійний захист при
дорожньо-транспортній пригоді та
стане причиною травм чи навіть загибелі.
Встановлення засобів забезпечення безпеки дітей з нижніми кріпильними пристроями. Щоб встановити засоби забезпечення безпеки дітей, що призначені для прикріплення
до нижніх кріплень:
- виберіть одне з бокових задніх
сидінь для встановлення люльки або
спеціального дитячого крісла;

вання кожного нижнього кріплення позначається круглим значком на нижньому краю спинки заднього сидіння;
- щоб дістатися нижніх кріплень
для засобів забезпечення безпеки дітей необхідно повністю розстібнути
застібку-блискавку, що закриває кожне з обох кріплень;

Мал. 1.9

Положення для належного встановлення

Мал. 1.8
- встановить місцезнаходження
двох нижніх кріплень для засобів забезпечення безпеки дітей. Розташу-

Попередження!
При невикористанні нижніх кріплень засобів забезпечення безпеки
дітей застібки-блискавки повинні
бути застібнутими.
Якщо застібки-блискавки залишаються відкритими, сторонні предмети можуть назбиратися навколо нижніх кріплень засобів забезпечення
безпеки дітей та запобігти належно-
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му з‟єднанню люльки чи спеціального
дитячого крісла з кріпленнями.
- переконайтеся у тому, що навколо нижніх кріплень засобів забезпечення безпеки дітей не має сторонніх
предметів, включаючи ременів безпеки або пряжок ременів безпеки. Сторонні предмети можуть заважати належному з‟єднанню люльки чи спеціального дитячого крісла з кріпленнями;
- покладіть люльку або спеціальне
дитяче крісло на сидіння зверху двох
нижніх кріплень засобів забезпечення
безпеки дітей та приєднайте люльку
чи спеціальне дитяче крісло до кріплень, дотримуючись інструкцій, що
надаються разом із засобами забезпечення безпеки дітей;
- відрегулюйте та затягніть засоби
забезпечення безпеки дітей згідно з
інструкціями, що надаються разом із
засобами забезпечення безпеки дітей;
- після встановлення штовхніть та
потягніть на себе люльку чи спеціальне дитяче крісло, щоб переконатися у
їх надійній фіксації.
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го угору чи опустити униз, водночас
натискаючи на кнопку фіксатора.
Демонтаж підголівників
виконуйте таким чином:
- підніміть підголівник угору до
упору;
- одночасно натискаючи на кнопку
фіксатора підголівника, витягніть основи
підголівника із спрямовуючих втулок;
Мал. 1.10
Підголівники
Підголівники призначені для зменшення ризику ушкодження шиї при
ударі автомобіля ззаду.
Для максимального захисту відрегулюйте підголівники по висоті так, щоб
центр подушки підголівника знаходився на одному рівні із потилицею.

Попередження!
Переконайтеся, що підголівники знаходяться на місці та правильно відрегульовані перед поїздкою на автомобілі.
- знову вставте підголівник та зафіксуйте його у необхідному положенні перед поїздкою на автомобілі.

restraint.

Попередження!
Зняті або неправильно відрегульовані підголівники можуть стати
причиною серйозних травм голови
або шиї при ударі автомобіля ззаду.
Щоб відрегулювати підголівники
переднього або заднього (варіант) сидіння по висоті, необхідно підняти йо-

Передні сидіння
Повздовжнє регулювання переднього сидіння. Щоб відрегулювати повздовжнє положення переднього
сидіння:
- підніміть угору та утримуйте важіль фіксатора, який розміщується
спереду під подушкою переднього
сидіння;
- зсуньте сидіння у бажане положення;
- відпустіть важіль для фіксації
сидіння.
Попередження!
Забороняється регулювати положення сидіння водія на ходу автомобіля.
Водій може втратити контроль
над автомобілем та може статися
аварійна ситуація, що стане причиною травмування водія та пасажирів
або пошкодження автомобіля.

Мал. 1.11
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збоку подушки сидіння, доки подушка
сидіння не прийме бажане положення.

Мал. 1.12
Регулювання нахилу спинки переднього сидіння. Щоб відрегулювати нахил спинки сидіння поверніть маховик, що розміщується посередині
спинки сидіння, доки спинка сидіння
не стане у бажане положення.
Попередження!
Забороняється регулювати нахил спинки сидіння водія на ходу автомобіля.
Водій може втратити контроль
над автомобілем, а також може статися аварійна ситуація, що стане
причиною травмування водія та пасажирів або пошкодження автомобіля.

Мал. 1.13
Якщо спинки передніх сидінь надто
нахилені назад, при аварії автомобіля
спинки сидіння та ремені безпеки можуть не утримати водія та пасажира,
котрі висковзнуть з-під ременя безпеки або відкинуться уперед на ремінь
безпеки у незручному положенні.
Забороняється регулювати нахил спинки сидіння водія та переднього пасажира назад під час руху
автомобіля.
Це може спричинити серйозні
травми, загибель та катапультування з автомобілю.
Регулювання сидіння водія по
висоті (варіант). Щоб відрегулювати
положення подушки сидіння водія поверніть маховик, що розміщується
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Мал. 1.14
Задні сидіння
Складання спинки
заднього сидіння
Попередження!
Забороняється розташовувати
багаж та інший вантаж вище рівня
спинок передніх сидінь.
Не дозволяйте пасажирам сидіти
на спинці заднього сидіння (у складеному стані) під час руху автомобіля.
Ваш автомобіль має окремі місця,
спеціально призначені для перевезення вантажу та пасажирів.

19
Незакріплений багаж або пасажири,
котрі сидять на спинці заднього сидіння (у складеному стані) можуть небезпечно переміститися по салону або
катапультуватися із автомобіля при
різкому гальмуванні автомобіля чи дорожньо-транспортній пригоді.
Це може спричинити тяжкі травми або загибель.
Щоб скласти ліву або праву секцію
спинки:
- перемістіть угору рукоятку фіксатора, що розміщена зверху на відповідній секції спинки;
- опустіть спинку на подушку заднього сидіння.
Щоб повернути спинку із складеного у нормальне положення:
- підніміть спинку заднього сидіння
та поставте її у нормальне положення. Переконайтеся у тому, що ремені
безпеки не перетиснуті фіксатором;
- зафіксуйте спинку сидіння у положенні, потягнувши її назад за верхній край;

людей, котрі знаходяться у салоні
автомобіля.
Подвійне складання спинки
заднього сидіння
(лише для моделі Хетчбек)

Мал. 1.15
- потягніть спинку сидіння вперед,
щоб переконатися у її надійній фіксації;
- установіть ремінь безпеки для
середнього пасажира на задньому
сидінні.
Попередження!
Переконайтеся у тому, що права
та ліва спинки заднього сидіння повністю розкладені та зафіксовані у положенні перед експлуатацією автомобіля
з пасажирами на задньому сидінні.
Не тягніть уверх рукоятку фіксатора, що розміщена зверху на відповідній секції спинки під час руху автомобіля.
Переміщення угору рукоятки фіксатора під час руху автомобіля може
стати причиною травм або загибелі

Попередження!
Забороняється розташовувати
багаж та інший вантаж вище рівня
спинок передніх сидінь.
Не дозволяйте пасажирам сидіти у
задньому відділенні, коли задні сидіння
знаходяться у складеному стані.
Незакріплений багаж або пасажири
у задньому відділенні можуть небезпечно переміститися по салону або
катапультуватися із автомобіля при
різкому гальмуванні автомобіля чи
дорожньо-транспортній пригоді.
Це може спричинити тяжкі травми або загибель.
Щоб скласти заднє сидіння для
збільшення розміру багажного відділення:
- опустіть спинку заднього сидіння;
- якщо Ваш автомобіль оснащується регульованим підголівником,
повністю опустіть його;
- витягніть ремінь безпеки та пряжку ременя безпеки із відділення між
спинкою та подушкою сидіння;
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- підніміть, складіть та прикріпіть
сидіння до підголівника переднього
сидіння, використовуючи вмонтований гачок;

Мал. 1.16
- розблокуйте подушку заднього
сидіння, потягнувши назад фіксаторні
рукоятки, що розміщуються на задній
стороні подушки сидіння;

Мал. 1.19

Мал. 1.18
- покладіть ремінь безпеки та пряжку ременя безпеки для заднього сидіння у сховище під підлоговий килимок.

Мал. 1.17

Попередження!
Коли заднє сидіння складене, покладіть ремінь безпеки та пряжку ременя безпеки у сховище, щоб запобігти пошкодження ременя безпеки та
пряжки ременя безпеки від недбалого
поводження.
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Щоб повернути заднє сидіння у
його нормальне положення:
- відчепіть гачок від підголівника
переднього сидіння;
- опустіть подушку заднього сидіння, переконуючись у тому, що ремінь безпеки та пряжка ременя безпеки для заднього сидіння були вийняті із їх сховища.
Попередження!
Якщо ремінь безпеки та пряжка
перетиснуті подушкою заднього сидіння, може статися пошкодження
пряжки ременя безпеки або механізму
блокування заднього сидіння.
Не кладіть ремінь безпеки та
пряжку на підлогу під подушкою заднього сидіння, коли заднє сидіння
знову встановлюється у його нормальне сидяче положення.
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- зафіксуйте подушку заднього сидіння на підлозі. Переконайтеся у тому, що подушка заднього сидіння надійно закріплена, потягнувши її уверх
та униз;
- поверніть спинку заднього сидіння
у її нормальне положення. Переконайтеся у тому, що спинка надійно закріплена, потягнувши її назад та уперед;
- покладіть ремінь безпеки та пряжку ременя безпеки для заднього сидіння у відділення між спинкою та подушкою заднього сидіння.
Переконайтеся у тому, що лямки
ременя безпеки не перекручені.

Мал. 1.20

Додаткова система
забезпечення пасивної безпеки
(пневматична подушка)
Ваш автомобіль оснащується
додатковою системою забезпечення пасивної безпеки, що складається з надувної подушки та призначена захистити водія та переднього
пасажира, котрі як слід сидять на
своїх місцях та використовують ремені безпеки. Крім ременів безпеки
з триточковим кріпленням та іншими засобами забезпечення безпеки,
сидячі місця водія та переднього
пасажира оснащуються надувними
подушками для водія та пасажира
та боковими надувними подушками
(у разі оснащення). Кожна надувна
подушка знаходиться у спеціальному модулі та автоматично спрацьовує при сильному лобовому ударі,
який може стати причиною тяжкого
травмування чи загибелі водія та
пасажирів.
Надувна подушка для водія. Модуль надувної подушки для водія знаходиться під накладкою маточини
кермового колеса.

Надувна подушка для переднього пасажира (варіант). Модуль надувної подушки для пасажира знаходиться на панелі приладів, над ящиком для речей.
Надувнаподушка
дляводія

Надувнаподушка
дляпередньогопасажира

Мал. 1.21
Попередження!
Надувні подушки є лише додатковими засобами забезпечення пасивної
безпеки та найбільш ефективні у
комбінації з ременями безпеки.
Водій та пасажири автомобіля
повинні завжди користуватися ременями безпеки, незалежно від того,
оснащується їх сидяче місце надувною подушкою чи ні, щоб знизити ризик тяжкого травмування або загибелі при аварії автомобіля.
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Надувні подушки не спрацьовують при ударах ззаду або збоку. Водій та пасажири, котрі не користуються ременями безпеки, не будуть
захищені системою забезпечення пасивної безпеки, що може стати причиною тяжкого травмування або навіть загибелі при таких зіткненнях.
Водій та пасажири, котрі як слід
не користуються ременями безпеки,
можуть при гальмуванні перед ударом переміститися уперед, розташовуючи свої тіла біля або проти
модулів надувних подушок. Це може
спричинити тяжке травмування від
сили спрацювання надувної подушки.
Як працюють надувні подушки.
Надувні подушки призначені утримати
Вашу голову, шию та грудну клітину
від зіткнення із панеллю приладів,
кермовим колесом або лобовим склом
при лобовому ударі. Надувні подушки
не призначені спрацьовувати при
ударі ззаду або перекиданні чи при
більшості ударів збоку. Ваші надувні
подушки призначені спрацьовувати
при ударах, що еквівалентні або привищують силу автомобіля, що рухається зі швидкістю 14,5 - 23 км/г та
ударяється об тверду нерухому стіну.

Мал. 1.22
У реальному світі автомобілі рідко
вдаряються у нерухомі стіни під прямим
кутом. Надувні подушки найбільш часто
спрацьовують, коли автомобіль зштовхується з іншим автомобілем. Фактична
швидкість, при якій спрацьовують надувні подушки, може бути вище у реальному
світі, тому що реальні аварії звичайно
охоплюють більш ускладнені зіткнення
між багатьма автомобілями, удари під
кутом та неповні лобові удари (наприклад, сильний удар збоку), та тому що
ударяємий об‟єкт звичайно не є нерухомим. Тому що інший автомобіль поглинає деяку силу удару, у відміні від нерухомої стіни, удар об нерухому стіну на
швидкості 14,5 - 23 км/г є еквівалентним
лобовому зіткненню з нерухомим автомобілем однакового розміру та маси на
швидкості 26 - 45 км/г.
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Примітка
Надувна подушка також може
спрацювати
у
ситуаціях
не
пов`язаних із зіткненням (наприклад,
при ударах у якусь перешкоду ходовою
частиною або іншим твердотільним
елементом автомобіля, що провисає,
об рухому поверхню), де датчики удару видають сигнал, який є еквівалентним удару об тверду нерухому перешкоду на швидкості 14,5 - 23 км/г.
Надувні подушки надуваються, коли датчики виявляють лобовий удар
силою, що достатня для спрацювання
надувної подушки. Датчик удару посилає електричний сигнал, щоб почати наповнення надувної подушки. Запалюється пропелент, який швидко
згорає всередині модуля надувної подушки, генеруючи достатню кількість
азоту, щоб повністю наповнити надувну подушку. Хімічний процес та азотний газ не шкідливі для водія та пасажирів автомобіля. За 0,045 секунди
виявлення удару, тиск надувної подушки, що наповнюється, розриває
пластмасове оздоблювальне покриття
модуля, що має надрізи на внутрішній
поверхні, які дозволяють розірвати
оздобу маточини кермового колеса та
панелі приладів зі сторони пасажира.
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Надувна подушка повністю накачується, щоб створити поверхню, що
може перехопити переміщення уперед голови та верхнього торсу переднього пасажира. Коли водій та передній пасажир стикаються з надувною
подушкою, газ виходить із надувної
подушки через отвори, що знаходяться в основі подушки, щоб поглинути
силу від переміщення водія чи пасажира уперед.
Примітка
Надувні подушки не можуть задушити Вас. Також вони не обмежують Ваше переміщення. Надувні подушки мають отвори, тому вони випускають газ одразу після стикання.
Весь процес від первинного контакту до наповнення та випускання газу
із надувної подушки триває 0,2 секунди. Тому що зіткнення закінчується за
долю секунди та автомобілі, що потрапили у аварію, звичайно повністю
зупиняються лише за одну чи дві секунди після первинного контакту, додаткова система забезпечення пасивної безпеки повинна миттєво виявити
удар та визвати спрацювання надувної подушки, щоб захистити водія та
переднього пасажира автомобіля.

Бокові надувні подушки (варіант). Модуль бокової надувної подушки знаходяться на зовнішній стороні
спинки переднього сидіння.
Попередження!
Надувні подушки є лише додатковим засобом забезпечення безпеки
та найбільш ефективні у комбінації з
ременями безпеки.
Водій та пасажири повинні завжди
користуватися ременями безпеки,
оснащуються їх сидячі місця надувними подушками чи ні, щоб зменшити ризик тяжкого травмування чи
загибелі при аварії автомобіля.

Мал. 1.23
Не кладіть предмети на модулі,
або біля бокових надувних подушок, що

знаходяться на зовнішній стороні кожного переднього сидіння. Вони можуть
стати кулями під час наповнювання
газом, спричиняючи тяжкі травми.
Не встановлюйте допоміжні чохли сидіння на передні сидіння. Це перешкоджає спрацьовуванню бокових
надувних подушок при аварії автомобіля, приводячи до тяжких травм.
Забороняється опиратися частиною тіла чи головою об двері.
Бокова надувна подушка може сильно вдарити водія або пасажира,
коли вона спрацьовує при аварії
автомобіля, приводячи до тяжкого
травмування.
Не встановлюйте будь-які засоби
забезпечення безпеки дітей на сидіння переднього пасажира, якщо Ваш
автомобіль оснащується боково надувною подушкою.
Недотримання цих попереджень
може стати причиною тяжкого
травмування чи навіть загибелі.
Як працюють бокові надувні подушки. Бокові надувні подушки призначені утримувати Вашу голову, шию,
руки та плечі від удару об передні
двері та вікно при ударі збоку.
Бокові надувні подушки наповнюються газом, коли датчик виявляє боковий удар тяжкістю, що є достатньою
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для спрацювання бокової надувної
подушки.
Ваші надувні подушки призначені
спрацювати при бокових ударах, що є
еквівалентними або привищують силу
автомобіля, що вдаряється у тверду
нерухому стіну зі швидкістю 25 км/г.
Той факт, що Ваш автомобіль потрапив у аварію та бокові надувні подушки не спрацювали, не означає, що
Ваші бокові надувні подушки не працюють. Бокові надувні подушки призначені наповнюватися газом при удару збоку, а не при лобовому ударі,
ударі ззаду чи перекиданні, якщо вони
не створюють достатній боковий удар
для спрацювання бокових надувних
подушок.
Попередження!
Діти, що сидять у безпосередній
близькості від бокової надувної подушки можуть отримати тяжкі поранення або загинути, особливо якщо голова, шия або грудна клітина
дитини знаходиться біля надувної
подушки під час її спрацювання.
Ніколи не дозволяйте дітям опиратися на двері або сидіти біля модуля бокової надувної подушки.
Переконайтеся у тому, що найнебезпечніше місце у автомобілі для
Ваших дітей, котрі як слід розташо-

вуються на сидіннях та користуються спеціальними засобами забезпечення безпеки, є заднє сидіння.
Після спрацювання надувної подушки. Після спрацювання надувної
подушки Ви можете відчути запах горіння та помітити дим і білий порошок у
салоні автомобіля. Запах горіння утворюється від пропеленту, що запалився,
щоб наповнити газом надувну подушку. Білий порошок може бути сумішшю
майцени, тальку або натрію, якою
змащується надувна подушка для зниження тертя надувної подушки під час
зберігання та накачування газом. Незважаючи на те, що ці суміші можуть
визвати деяке подразнення шкіри або
очей, вони не токсичні.
Обслуговування додаткової системи забезпечення безпеки. Фактично технічне обслуговування додаткової системи забезпечення безпеки
здійснюється коли завгодно.
Однак, якщо виникають наступні
ситуації, слід негайно звернутися на
сервісну станцію офіційної дилерської
мережі за технічною допомогою:
- спрацювала будь-яка з Ваших
надувних подушок;
- індикаторна лампа надувної подушки вказує на порушення нормальної роботи.
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Примітка
Якщо Ваш автомобіль оснащується боковими подушками, вузол переднього сидіння слід замінити після
того, як спрацюють надувні подушки.
Для отримання більш детальної інформації зверніться на сервісну станцію офіційної дилерської мережі.
Попередження!
Не їздіть на Вашому автомобілі
після спрацювання однієї або кількох
надувних подушок.
Не пробуйте самостійно ремонтувати, переробити або вилучити
надувну подушку.
Надувні подушки встановлюються
під високим тиском разом із універсальними системами виявлення удару
та накачування газом надувної подушки. Встановлення надувної подушки
ненавченим та неповноважним персоналом може стати причиною тяжкого травмування або загибелі.
Негайно зв‟яжіться з сервісною
станцією офіційної дилерської мережі,
якщо спрацювала одна з надувних подушок у Вашому автомобілі, якщо Ваш
автомобіль зазнав пошкодження в або
біля кожного з модулів надувних подушок, або якщо Ви вважаєте з будь-якої
причини, що робочий стан кожної з надувних подушок погіршився.
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Експлуатація автомобіля після
спрацювання надувної подушки без
належного
обслуговування
може
стати причиною тяжкого травмування та загибелі.
Як надувні подушки захищають
водія та переднього пасажира. Водій та пасажири взагалі отримують
травми при дорожньо-транспортних
пригодах, тому що їх тіла кидає на нерухомі об‟єкти або всередині автомобіля, такі як кермове колесо, панель
приладів чи вітрове скло, або ззовні
автомобіля, такі як рухома поверхня
або дерево, коли водія або пасажира
викидає із автомобіля. Тяжкі травми
також можуть статися при підкиданні
водія та пасажирів від удару, навіть
якщо їх тіла не стикаються із нерухомим об‟єктом або поверхнею.

Мал. 1.24
Усі ці травми спричиняються силою, що утворюється при аварії, коли
автомобіль раптово зупиняється. Час
та відстань, які дозволяються автомобілю для зниження швидкості та зупинення, більшою частиною визначають
тяжкість дії удару на водія та пасажирів автомобіля. Наприклад, коли автомобіль гальмує, щоб зупинитися на
червоне світло, тіла водія та пасажирів вимушені переміститися уперед.
Це відбувається з тієї причини, що як і
автомобіль, так і водій та пасажири з
початку рухаються з однаковою швидкістю. Гальма збавляють хід автомобіля, а водій та пасажири продовжують рухатися уперед всередині автомобіля. Однак водій та пасажири, котрі як слід розташовуються на сидіннях

та користуються ременями безпеки,
рідко отримують травми, коли автомобіль зупиняється при навіть неочікуваному та різкому гальмуванні. Це
трапляється з тієї причини, що навіть
різке гальмування надає порівняно
довгий час та відстань для зупинення
автомобіля. Ременів безпеки та сили
водія і пасажирів в цілому достатньо
для того, щоб безпечно протидіяти
силі зупинення при гальмуванні.
Надувні подушки забезпечують додатковий час та відстань зупинення
для голови та верхньої частини тіла
водія та переднього пасажира при помірно-жорстоких лобових або близько
лобових ударах. Цей додатковий час
та відстань можуть врятувати життя та
запобігти тяжке травмування.
Надувні подушки не тільки рятують
Ваше життя, а також можуть наражати
на помірну небезпеку.
Тому що надувна подушка спрацьовує дуже сильно, швидко та несподівано, додаткова система забезпечення безпеки буде ефективною,
якщо водій та пасажири будуть як слід
розташовуватися на своїх сидіннях.
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Попередження!
Обов‟язкові правила використання надувних подушок:
- заборонено встановлювати дитяче крісло, у якому дитина сидить
лицем назад, на переднє сидінь;.
- діти віком до 12 років повинні
їхати в автомобілі при можливості
на задньому сидінні;
- завжди користуйтеся ременями безпеки, навіть якщо Ваш автомобіль оснащується надувними
подушками;.
- перемістіть Вашу спинку сидіння назад настільки, наскільки це буде
зручно та небезпечно, нахиліть
трохи спинку сидіння та сядьте так,
щоб Ваша спина щільно прилягала до
спинки сидіння;
- не кладіть будь-які предмети на
або біля модулів надувних подушок.
Вони можуть стати кулями під час
спрацювання надувної подушки та
спричинити тяжке травмування;
- не нахиляйтеся уперед або не
опирайтеся будь-якою частиною
Вашого тіла на оздоблення, що закриває модулі надувних подушок;
- нахиліть кермове колесо униз
при управлінні автомобілем.
Недотримання цих правил безпеки при використанні надувних поду-

шок може стати причиною тяжких
травм та загибелі.
Завжди встановлюйте дитяче
крісло, у якому дитина сидить лицем назад, на задньому сидінні. Засоби забезпечення безпеки дітей, у
яких дитина сидить лицем назад, не
повинні встановлюватися на передньому сидінні. Спрацьовування надувної подушки може стати причиною
тяжкого травмування або загибелі дитини, якщо дитяче крісло, у якому дитина сидить лицем назад, було встановлене на передньому сидінні.
Діти повинні сидіти на задньому
сидінні. Згідно з статистикою дорожньо-транспортних пригод, діти віком
до 12 років знаходяться у більшій
безпеці, коли вони належним чином
утримуються на задньому сидінні, а
не на передньому сидінні, тому повинні їхати в автомобілі, коли можливо, на задньому сидінні. Дослідження
показали, що діти знаходяться у більшій безпеці, коли вони сидять на
задньому сидінні, а не на передньому
сидінні без надувної подушки.
Належне розташування дорослих та підлітків. Дорослі та підлітки,
котрі сидять на сидіннях водія та пе-

1 СИДΙННЯ ТА СИСТЕМА ЗАХИСТУ ВОДΙЯ ТА ПАСАЖИРΙВ

реднього пасажира, можуть також підвищити рівень своєї безпеки та ефективність надувних подушок, використовуючи належні сидячі положення.
Для найкращого сидячого положення дорослих та підлітків:
1. Завжди користуйтеся ременями
безпеки.
Водій та пасажири повинні завжди
користуватися своїми ременями безпеки, оснащується їх сидяче місце надувною подушкою чи ні, щоб зменшити ризик тяжкого травмування або загибелі при аварії автомобіля.
Надувні подушки не спрацьовують
при ударі ззаду або збоку. Водій та
пасажири, котрі не користуються ременями безпеки, не будуть захищені
ніякою системою забезпечення пасивної безпеки, що може стати причиною тяжкого травмування або загибелі при зіткненнях такого типу.
Водій та пасажири, котрі не користуються як слід своїми ременями
безпеки, можуть небезпечно переміститися уперед при гальмуванні перед ударом, розташовуючи свої тіла
біля або проти модулів надувних
подушок. Це може спричинити тяжке
травмування від сили спрацювання
надувної подушки.
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2. Перемістіть спинку сидіння назад на зручну та безпечну відстань.
Розташування Вашого сидіння на
відстані від модуля подушки не зменшить ефективність надувної подушки.
Більша відстань від модуля надувної
подушки означає більший захист від
сильного та випадкового спрацьовування надувної подушки. Ніколи не
переміщайте спинку сидіння водія назад на відстань, що може зменшити
здатність водія зручно дістатися до
кермового колеса, педалей та інших
приладів та органів управління.
3. Наклоніть трохи спинку сидіння
назад, та самі не нахиляйтеся уперед.
Трохи наклоніть спинку сидіння
та сядьте так, щоб Ваша спина
щільно прилягала до спинки сидіння. Не опирайтеся та не розташовуйте Ваше тіло близько – у межах
15 см – від модуля надувної подушки. Не розташовуйте будь-яку частину Вашого тіла на або біля пластмасового оздоблення, що закриває
модуль надувної подушки (маточина
кермового колеса або панель приладів над речовим ящиком). Спробуйте утримувати голову та тіло на
відстані більш ніж 25-30 см від надувної подушки. Більша відстань
означає більшу безпеку.

Попередження!
Для належної ефективності надувна подушка повинна спрацювати
швидко. Сила є найбільшою на відстані 5-8 см під час розриву покриття
та початку наповнювання подушки
газом. Ці 5 - 8 см утворюють зону
небезпеки.
Якщо тіло водія або переднього пасажира знаходиться у цій зоні небезпеки, коли спрацьовує надувна подушка,
то це може стати причиною тяжкого
травмування або навіть загибелі.
Сила зменшується по мірі того,
як надувна подушка наповнюється
газом, віддаляючись від модуля.
Більша відстань від модуля надувної подушки означає більшу безпеку
при спрацьовуванні надувної подушки.
4. Не розташовуйте предмети, дітей або домашніх тварин між Вами та
модулем надувної подушки.
Модулі надувних подушок у Вашому
автомобілі знаходяться на кермовому
колесі та на панелі приладів над ящиком для речей. Розташування предметів на, над або біля пластмасового
оздоблення, що закриває ці модулі надувних подушок, може стати причиною
тяжкого травмування Вашого обличчя
або торсу при спрацьовуванні надувної
подушки, штовхаючи їх уперед.

Діти та домашні тварини не повинні
сидіти на колінах інших пасажирів, коли
рухається автомобіль. Не кладіть на коліна пасажира предмети, що можуть стати причиною тяжкого травмування при
спрацьовуванні надувної подушки.
5. Нахиліть кермове колесо униз
(якщо оснащується), направляючи
надувну подушку на грудну клітину, а
не на голову та шию.
Ніколи не встановлюйте кермове
колесо у найвище положення. Це положення слід використовувати, щоб легко
зайняти або покинути місце водія. Опустіть кермове колесо перед початком
руху. Це направить надувну подушку
скоріше на грудну клітину водія, ніж на
більш вразливі голову та шию.
Примітка
Той факт, що Ваш автомобіль
отримує тяжкі пошкодження, а надувні
подушки не спрацьовують, або той
факт, що автомобіль відносно не пошкоджується, а надувна подушка
спрацьовує, не означає обов‟язково, що
система надувної подушки не працює
належним чином. Датчики удару виявляють його силу, а не ступінь пошкодження автомобіля.
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Панель приладів
та органи управління
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Мал. 2.1. Панель приладів та органи управління:
1 – надувна подушка для водія;
2 – надувна подушка для переднього пасажира (варіант);
3 – комбінація приладів;
4 – годинник із цифровою індикацією і комбінація допоміжних приладів;
5 – центральна вентиляційна решітка;
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6 – індикатор увімкнення задніх
протитуманних ліхтарів;
7 – аварійна світлова сигналізація;
8 – бокова вентиляційна решітка;
9 – аудіосистема (варіант);
10 – регулятор температури повітря (варіант);
11 – речовий ящик;
12 – тримач чашок;

13 – попільничка;
14 – прикурювач;
15 – педаль акселератора;
16 – педаль гальма;
17 – педаль зчеплення;
18 – рукоятка відмикання замка
капота.
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Мал. 2.2. Комбінація приладів
(Delux):
1 – тахометр;
2 – спідометр;
3 – покажчик рівня палива у баці;
4 – покажчик температури охолоджуючої рідини двигуна;
5 – одометр;
6 – кнопка вибору режиму одометра;
7 – індикатор увімкнення покажчиків повороту та аварійної світлової сигналізації;
8 – індикатор увімкнення дальнього світла фар;
9 – індикатор гальмової системи;
10 – індикатор мінімального рівня
палива у баці;
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11 – індикатор увімкнення задніх
протитуманних ліхтарів;
12 – індикатор несправності системи двигуна;
13 – годинник з цифровою індикацією;
14 – індикатор несправності АБС
(варіант);
15 – індикатор увімкнення передніх
протитуманних фар (варіант);
16 – індикатор режиму утримування передачі АКП (варіант);
17 – індикатор падіння тиску масла
у двигуні;
18 – індикатор незачинених дверей;
19 – індикатор розряду акумуляторної батареї;

20 – індикатор непристебнутого
ременя безпеки;
21 – індикатор безпеки;
22 – індикатор несправності подушки безпеки.
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Мал. 2.3. Комбінація приладів
(Standard):
1 – покажчик рівня палива у баці;
2 – покажчик температури охолоджуючої рідини двигуна;
3 – спідометр;
4 – одометр;
5 – кнопка вибору режиму одометра;
6 – індикатор увімкнення покажчиків повороту та аварійної світлової сигналізації;
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7 – індикатор увімкнення дальнього світла фар;
8 – індикатор гальмової системи;
9 – індикатор мінімального рівня
палива у баці;
10 – індикатор несправності подушки безпеки;
11 – індикатор увімкнення задніх
протитуманних ліхтарів;
12 – індикатор незачинених дверей;
13 – індикатор розряду акумулято-
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рної батареї;
14 – індикатор несправності системи двигуна;
15 – індикатор падіння тиску масла
у двигуні;
16 – індикатор непристебнутого
ременя безпеки.
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Спідометр
Спідометр показує швидкість автомобіля у кілометрах на годину
(км/год).
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Існує два самостійних покажчики
пробігу автомобіля, які показують відстань, що проїхав автомобіль з часу
останнього встановлення покажчика
на нуль.
Щоб скинути показання одометра
на нуль, слід натиснути та утримувати
кнопку вибору режиму до скидання
показань на нуль.
Можна переключити одометр з подорожі А на подорож В, якщо натиснути кнопку вибору режиму.

(стрілка не повинна заходити у червону зону шкали).
Це може призвести до високих
витрат на проведення ремонтних
робіт при виході двигуна з ладу.
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Тахометр

Мал. 2.4
Одометр та покажчик пробігу за
подорож. Одометр показує загальний
пробіг автомобіля у кілометрах.
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Мал. 2.5
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Тахометр показує частоту обертання колінчастого вала двигуна у тисячах обертів на хвилину (об/хв). Щоб
збільшити економічність палива, підтримуйте оберти двигуна у діапазоні
від 2000 до 3000 об/хв.
Уникайте перевищення припустимих обертів колінчастого вала двигуна
(стрілка не повинна заходити у червону зону шкали).
Попередження!
Форсування частоти обертання
колінчастого валу може призвести
до виходу двигуна з ладу.
Не допускайте форсування частоти обертання колінчастого валу

Мал. 2.6

6

8
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Покажчик рівня палива у баці
Прилад показує відносний рівень
палива у баці.
Після заправки паливного бака та
увімкнення запалювання показання
приладу зміниться. Стрілка покажчика
поволі переміститься у нове положення, відповідне фактичному рівню палива у баці.
Стрілка покажчика може рухатися
під час гальмування, розгону автомобіля або на поворотах.
3аправочна ємність паливного бака складає 45 л.

Покажчик температури
охолоджуючої рідини двигуна
Прилад показує температуру охолоджуючої рідини двигуна (при увімкненому запалюванні).
Попередження!
Якщо стрілка покажчика знаходиться у червоній зоні шкали, зупиніть автомобіль та вимкніть запалювання. Це означає перегрівання
двигуна Вашого автомобіля.
Продовження руху при перегріванні двигуна може стати причиною
пошкодження Вашого автомобіля.

Індикатори
Індикатор мінімального рівня палива у баці загорається, коли у баці
лишається приблизно 7,5 л палива.
Попередження!
Не рекомендується продовжувати рух автомобіля, коли загорівся
індикатор мінімального рівня палива
у баці.
Це може пошкодити каталітичний нейтралізатор вихлопних газів.
Якщо загорівся індикатор мінімального рівня палива, при першій можливості заправте паливний бак.

F:
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E:
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E

C

Мал. 2.7
Мал. 2.8

Мал. 2.9
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Індикатор несправності АБС
(варіант) короткочасно загорається
при увімкненні запалювання. Це означає, що система виконує самоперевірку та лампочка індикатора працює
належним чином. Індикатор повинен
згаснути приблизно через дві секунди.
Зверніться на сервісну станцію
офіційної дилерської мережі, якщо індикатор:
- не загорається при увімкненні запалювання;
- не згасає;
- загорається на ходу автомобіля.

Попередження!
Не продовжуйте рух автомобіля,
якщо загорається індикатор несправності АБС.
Увімкнення індикатора може
означати, що гальма у Вашому
автомобілі не працюють належним чином.
Відмова від зберігання системи
гальмування в належному робочому
стані може призвести до аварії автомобіля, яка стане причиною травмування водія та пасажирів, а також пошкодження Вашого автомобіля та іншої власності.
Якщо індикатор загорається на ходу автомобіля, це може означати про
відмову антиблокувальної системи.
Хоча Ваш автомобіль буде нормально
працювати без АБС, все одно зверніться на сервісну станцію офіційної
дилерської мережі для перевірки та
ремонту АБС.

Мал. 2.10

2 ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Індикатор несправності подушки
безпеки (варіант) після увімкнення
запалювання спалахує декілька раз.
Це означає, що лампочка індикатора
та система подушки безпеки працюють належним чином.

Мал. 2.11
Попередження!
Якщо індикатор не гасне при увімкненні запалювання, це свідчить
про несправність у системі подушки
безпеки.
Не рекомендується управляти
автомобілем, якщо горить індикатор несправності подушок безпеки.
Негайно зверніться на сервісну станцію офіційної дилерської мережі
щоб усунути несправність подушки
безпеки.
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Управління автомобілем з системою надувної подушки, що не функціонує належним чином, може стати
причиною тяжкого травмування або
навіть загибелі при аварії автомобіля.
На несправність у системі подушки
безпеки можуть вказувати те, що індикатор:
- не спалахує при увімкненні запалювання;
- не гасне після декількох спалахувань;
- спалахує на ходу автомобіля;
- не гасне довгий час на ходу автомобіля.

Індикатор гальмової системи загорається, коли приводиться у дію
стоянкове гальмо. Індикатор гасне,
коли відпускається стоянкове гальмо.
Переконайтеся, що стоянкове гальмо
повністю відпущено перед рухом автомобіля.

Мал. 2.12
Попередження!
Забороняється управляти автомобілем, якщо горить індикатор гальмової системи.
Це може означати, що Ваші гальма не працюють належним чином.
Управління автомобілем з несправними гальмами може призвести до
аварії, що стане причиною травмування водія та пасажирів, а також
пошкодження Вашого автомобіля та
іншої власності.

Якщо індикатор гальмової системи
загорається, навіть коли стоянкове
гальмо повністю вимкнуте, це може
означати небезпечне падіння рівня
гальмової рідини у бачку головного
гальмового циліндра.
У такому випадку виконайте наступне:
1. Знизьте швидкість та, з„їхавши
обережно на узбіччя, обережно загальмуйте автомобіль.
2. Перевірте рівень гальмової рідини у бачку головного гальмового
циліндра.
3. За потребою долийте у бачок
гальмову рідину рекомендованого типу та доведіть її рівень до відмітки
“МАХ”.
4. Їдьте негайно та на безпечній
швидкості на сервісну станцію офіційної дилерської мережі, щоб перевірити гальмову систему, якщо:
- гальма Вашого автомобіля працюють нормально;
- Ви вважаєте, що гальмова система Вашого автомобіля не пошкоджена.
5. Відбуксируйте автомобіль на
найближчу сервісну станцію офіційної
дилерської мережі для перевірки та
ремонту гальмової системи, якщо:
- Ви знаходите витік гальмової рі2 ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
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дини із бачку головного гальмового
циліндра;
- індикатор гальмової системи
продовжує горіти;
- гальмова система не функціонує
нормально.

Індикатор розряду акумуляторної батареї. Увімкнення індикатора
свідчить про розряд акумуляторної
батареї. Індикатор загорається при
увімкненні запалювання. Лампа повинна згаснути при запуску двигуна.

Попередження!
Забороняється управляти автомобілем, якщо індикатор гальмової
системи не загорається при застосуванні стоянкового гальма.
Переконайтеся у тому, що лампа
індикатора працює належним чином.
Якщо лампа не загорається при застосуванні стоянкового гальма, навіть хоча лампа індикатора працює
належним чином, зверніться на сервісну станцію офіційної дилерської
мережі для перевірки справності гальмової системи.
Це вказує на несправність гальмової системи Вашого автомобіля.
Відмова від підтримання гальмової системи в належному робочому
стані може призвести до зіткнення
автомобіля, що стане причиною
травмування водія та пасажирів, а
також пошкодження Вашого автомобіля та іншої власності.

Попередження!
Індикатор розряду акумуляторної
батареї вказує на несправність системи електропостачання.
Не їздіть на автомобілі, коли загорається індикатор розряду акумуляторної батареї.
Їзда на автомобілі з несправною
системою електропостачання може
стати причиною пошкодження Вашого автомобіля.
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Мал. 2.13

Якщо індикатор загорівся при русі
автомобіля, виконайте наступне:
- зверніть безпечно на узбіччя дороги;
- зупиніть Ваш автомобіль;
- перевірте натягнення та цілісність ременя приводу електричного
генератора;
- якщо ремінь приводу знаходиться
у належному робочому стані але горить індикатор розряду акумуляторної
батареї – несправність у генераторі,
регуляторі напруги або інших елементах системи електропостачання.
Слід негайно знайти та усунути
несправність, звертайтеся на сервісну
станцію офіційної дилерської мережі.
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Індикатор падіння тиску масла у
двигуні загорається при увімкненні
запалювання перед запуском двигуна.
Це передбачено для контролю справності лампи індикатора.
Лампа індикатора повинна згаснути після запуску двигуна.
Якщо індикатор загорівся під час
руху автомобіля, це вказує на небезпечне падіння тиску у системі змащування двигуна. Негайно зупиніться та
вимкніть двигун. Перевірте рівень масла у двигуні.

нем масла у двигуні може стати
причиною пошкодження Вашого автомобіля, яке буде дуже дорого коштувати, щоб відремонтувати.
Якщо рівень масла низький, долийте у двигун моторне масло рекомендованого типу. При нормальному
рівні масла слід звернутися на сервісну станцію для перевірки системи
змащування.
Індикатор несправності системи
двигуна (СНЕСК) загорається при
увімкненні запалювання перед запуском двигуна. Це означає, що лампа
індикатора працює належним чином.
Лампа повинна згаснути після запуску
двигуна.

Мал. 2.14
Попередження!
Рівень масла у Вашому двигуні
може бути небезпечно малим.
Заборонено експлуатувати двигун при увімкненому індикаторі падіння тиску масла.
Їзда на автомобілі з низьким рів-

Мал. 2.15

Попередження!
Не експлуатуйте автомобіль,
якщо горить лампа індикатора несправності двигуна.
Увімкнення індикатора при працюючому двигуні свідчить про наявність несправності у системах двигуна. Не слід експлуатувати автомобіль на протязі тривалого часу
при увімкненому індикаторі СНЕСК,
бо це призводить до виходу з ладу
системи нейтралізації відпрацьованих газів. Крім того, збільшуються
витрати палива та знижуються тяглово-динамічні властивості Вашого
автомобіля.
З метою усунення несправності
зверніться якомога скоріше на сервісну станцію офіційної дилерської
мережі.
Індикатор несправності системи
двигуна буде загоратися, якщо не
працюють відповідні компоненти системи нейтралізації відпрацьованих газів або відповідні підсистеми.
Індикатор продовжуватиме горіти
поки модуль електронного контролю
буде вказувати на несправність. При
виявленні тяжкого рівня перебою запалювання індикатор несправності
системи двигуна буде безперервно
2 ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
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блимати. Тяжкий перебій запалювання може спричинити пошкодження каталітичного нейтралізатора вихлопних
газів.
Електронний блок управління двигуном переходить у аварійний режим
роботи, що дозволяє продовжувати
рух. Однак з метою скорішого усунення
несправності зверніться на сервісну
станцію.

Індикатор режиму утримування
передачі АКП (варіант) загорається
при натисканні перемикача режиму
утримування передачі.
Режим утримування передачі АКП
дозволяє утримувати передачу автоматичної коробки передач до перемикання ручним засобом.
Для відміни режиму утримування
знов натисніть на перемикач.

Індикатор увімкнення передніх
протитуманних фар загорається при
увімкненні передніх протитуманних
фар.

Індикатор незачинених дверей
горить, якщо одну з дверей відчинено
або не повністю зачинено.

HOLD
Мал. 2.17

Мал. 2.16
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Індикатор увімкнення задніх
протитуманних ліхтарів загорається
при увімкненні задніх протитуманних
ліхтарів.

Індикатор непристебнутого ременя безпеки. Вам необхідно надійно
пристебнути ремінь безпеки водія, коли ключ запалювання повернутий у
положення “ON” або коли:
- загорається індикатор непристебнутого ременя безпеки;
- звуковий сигнал лунає на протязі
6 секунд.

Індикатор увімкнення покажчиків поворотів та аварійної сигналізації підтверджує, що зовнішні покажчики поворотів та аварійної сигналізації працюють належним чином.
Якщо індикатори у вигляді зелених
стрілок не вмикаються, коли Ви вмикаєте поворот або натискаєте на кнопку аварійної сигналізації, перевірте
електричний запобіжник та справність
ламп покажчиків поворотів та замініть
їх при неналежному функціонуванні.

Мал. 2.19

Мал. 2.20
Мал. 2.21
Попередження!
Ці індикатори потрібні для безпечного руху.
Неодмінно замініть лампи, які перегоріли, в Ваших індикаторах увімкнення покажчиків поворотів та
аварійної сигналізації.
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Відмова від підтримання цих індикаторів у належному робочому стані
може призвести до аварії, що стане
причиною травмування водія або пасажирів, а також пошкодження Вашого автомобіля та іншої власності.
Примітка
Надто часте мигання індикатора
вказує на несправність лампи покажчика повороту та необхідність зробити її заміну.

Індикатор активізації протиугінної системи (варіант) загорається,
щоб вказати на активізацію протиугінної системи.
Індикатор активізації протиугінної
системи згасає, коли двері відчиняються при застосуванні ключа або
пульту дистанційного управління.
Індикатор активізації протиугінної
системи загорається, коли Ви відчиняєте двері, використовуючи пульт
дистанційного управління.

Вимикачі та органи управління
Центральний вимикач зовнішнього освітлення. Щоб увімкнути або вимкнути прилади зовнішнього освітлення
(фари, задні та габаритні вогні), поверніть рукоятку розташовану на кінці важеля управління покажчиками поворотів.
Рукоятка має наступні три положення:
- OFF: усі прилади зовнішнього
освітлення вимкнуті;
: габаритні, стоянкові ліхтарі,
ліхтарі освітлення номерного знаку та
освітлення комбінації приладів та панелі приладів увімкнені;

Індикатор увімкнення дальнього
світла фар загорається при увімкненні дальнього світла.

M

: ближнє світло фар та усі
перераховані вище прилади освітлення увімкнені.

Мал. 2.23

Мал. 2.22
Мал. 2.24
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Попереджуючий звуковий сигнал увімкнення фар. Якщо при увімкненому зовнішньому освітленні повернути ключ запалювання у положення “LOCK” або “ACC” та відкрити
двері з боку водія, лунатиме попереджуючий звуковий сигнал, що нагадуватиме водію про необхідність вимкнення освітлення.
Попередження!
Не залишайте фари включеними
при вимкненні запалення.
В протилежному випадку це може
стати причиною розрядження акумулятора.
Регулятор потужності (варіант).
Регулятор потужності потрібен для запобігання розрядження акумулятора.
Якщо Ви залишаєте рукоятку
центрального вимикача зовнішнього
освітлення в положенні
або
,
витягніть ключ із замка запалення та
закрийте двері з боку водія, вогні вимкнуться автоматично.

Примітка
Якщо Ви витягуєте ключ із замка
запалення та закриваєте двері з боку водія, коли горить плафон освітлення салону, лампа плафону освітлення салону автоматично не вимикається.
Вимикач покажчиків повороту.
Підніміть важіль у верхнє фіксоване
положення, щоб увімкнути праві покажчики поворотів.
Опустіть важіль у нижнє фіксоване
положення, щоб увімкнути ліві покажчики повороту.
Повернення кермового колеса у
нейтральне положення (при виході
автомобіля з повороту) супроводжується автоматичним поверненням важеля у вихідну позицію з одночасним
вимкненням покажчиків повороту.
Змінюючи смуги руху, перемістіть
важіль управління догори чи униз у
проміжне нефіксоване положення та
утримуйте його у процесі маневру. У
цей час будуть працювати відповідні
покажчики повороту. Після відпускання важіль повернеться у середнє
положення та покажчики повороту
вимкнуться.
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Мал. 2.25
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Перемикач дальнього світла фар.
Щоб включити дальнє світло фар:
- переконайтеся у тому, що включене ближнє світло фар;
- натисніть на важіль управління
покажчиками поворотів від себе (до
панелі приладів).
При увімкненні дальнього світла
фар загориться індикатор увімкнення
дальнього світла фар.
Щоб переключити дальнє світло
на ближнє натисніть на важіль управління покажчиками поворотів на себе
(до кермового колеса) у його нормальне положення.
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Попередження!
Завжди слід переключати дальнє
світло фар на ближнє, коли наближаються зустрічні машини або коли
спереду їдуть інші автомобілі.
Дальнє світло фар може тимчасово осліпити інших водіїв, що може
стати причиною дорожньо-транспортної пригоди.
Сигнал дальнім світлом фар.
Щоб на короткий час увімкнути дальнє
світло фар натисніть на важіль управління покажчиками поворотів у напрямку до себе (до кермового колеса)
та потім відпустіть його. Коли Ви відпустите важіль, він повернеться у його
нормальне положення.
Дальнє світло фар буде увімкнене
доти, доки Ви не відпустите важіль.
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Вимикач задніх протитуманних
ліхтарів (варіант). Протитуманні фари забезпечують:
- додаткове освітлення;
- покращують видимість у тумані
та під час снігопаду.
Щоб включити протитуманні фари:
- переконайтеся у тому, що включені фари ближнього світла;
- поверніть кільцеву рукоятку, розташовану посередині важеля управління покажчиками поворотів, у положення “ON”.
Індикатор протитуманних фар загорається на панелі приладів, коли
включаються протитуманні фари.
Щоб вимкнути протитуманні фари
поверніть кільцеву рукоятку, розташовану посередині важеля управління покажчиками поворотів, у положення “OFF”.

Мал. 2.26

Мал. 2.27
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Вимикач задніх протитуманних
ліхтарів. Щоб увімкнути задні протитуманні ліхтарі натисніть на кнопку,
розташовану праворуч від керма, коли увімкнені фари ближнього світла.
На панелі приладів загорається індикатор увімкнення задніх протитуманних фар при їх увімкненні.
Щоб вимкнути задні протитуманні
ліхтарі знову натисніть на кнопку, розташовану праворуч від керма.

Мал. 2.29
Склоочисники
Попередження!
Обмежена видимість водія може
призвести до аварії, що стане причиною травмування водія та пасажирів, а також пошкодження Вашого
автомобіля та іншої власності.

Не вмикайте склоочисники, коли
лобове скло сухе або покрите снігом
або льодом. Використання склоочисників, коли лобове скло вкрите снігом
або льодом, може пошкодити щітки
та привід склоочисників, а також саме скло.
Перевірте, щоб щітки склоочисників не примерзли до скла перед їх
використанням у холодну погоду. Використання склоочисників, коли їх
щітки примерзли до скла, може
стати причиною пошкодження привода склоочисників.
Щоб увімкнути склоочисник вітрового скла увімкніть запалювання та
перемістіть угору важіль вимикача
склоочисника/склоомивача.
Склоочисники можуть працювати у
наступних чотирьох положеннях:
- OFF: склоочисник вимкнутий; за
умовчанням;
- INT: переривчастий режим роботи склоочисника. Важіль на один рівень уверх;
- LO: постійний режим роботи
склоочисника із низкою швидкістю,
важіль на два рівня уверх;
- HI: постійний режим роботи склоочисника з високою швидкістю, важіль
на три рівня уверх.

Мал. 2.30
Примітка
Щітка склоочисника буде зношуватися та не буде чистити належним чином, зменшуючи передню видимість.
Слід замінити щітки склоочисника, що вже зносилися.
Короткочасне увімкнення склоочисника. Щоб увімкнути склоочисник
на один цикл у разі легкого дощу або
туману, злегка натисніть на важіль
склоочисника/склоомивача у бік положення INT та відпустіть його.
Важіль автоматично повернеться у
положення “OFF”.
У цей час щітки склоочисника виконають один змах та повернуться у
вихідне положення.
2 ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
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Склоомивачі
Попередження!
Обмежена видимість водія може
призвести до аварії, що стане причиною травмування водія та пасажирів, а також пошкодження Вашого
автомобіля та іншої власності.
При температурі повітря нижче
0 С рідина омивача може замерзнути
на склі.
Не вмикайте склоомивач, доки
вітрове скло достатньо не прогріється.
Рідина омивача може замерзнути
на склі, та льодова плівка, що утворилася, погіршить видимість через
вітрове скло.

Для розприскування рідини омивача на лобовому склі:
- увімкніть запалювання;
- потягніть важіль вимикача склоочисника/склоомивача до себе.
Коли Ви тягнете важіль вимикача
склоочисника/склоомивача до себе
менш ніж 0,6 секунди, може трапитися
наступне:
- рідина омивача розприскується
на лобовому склі. (Склоочисники не
працюють).
Коли Ви тягнете важіль вимикача
склоочисника/склоомивача до себе
більш ніж 0,6 секунди:
- рідина омивача розприскується
на лобовому склі;
- склоочисники вмикаються на три
цикли або доки Ви не відпустите важіль.
Попередження!
Не вмикайте склоомивач, якщо у
бачку відсутня рідина. Вмикайте
склоомивач не довше, аніж на 10
секунд.
Це може призвести до перегрівання та виходу з ладу електродвигуна насоса.

Мал. 2.31
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Склоочисник та омивач заднього скла (варіант). Обмежена
видимість водія може призвести до

аварії, що стане причиною травмування водія та пасажирів, а також
пошкодження Вашого автомобіля та
іншої власності.
Не вмикайте склоочисники заднього скла, коли заднє скло сухе або покрите снігом або льодом. Використання склоочисників, коли заднє скло
вкрите снігом або льодом, може пошкодити щітки та привід склоочисників,
а також саме скло.
Перевірте, щоб щітки склоочисників не примерзли до скла перед їх використанням у холодну погоду. Використання склоочисників, коли їх щітки
примерзли до скла, може стати причиною пошкодження привода склоочисників.
Увімкнення очисника та омивача
заднього скла виконується натисканням на важіль по напрямку до панелі
приладів.
Важіль управління може знаходитися у двох положеннях. У першому
положенні склоочисник буде працювати безперервно з малою швидкістю.
Для розприскування рідини омивача переведіть важіль у друге положення.
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Це може призвести до перегрівання та виходу з ладу електродвигуна насоса.

Мал. 2.32
Попередження!
Обмежена видимість водія може
призвести до аварії, що стане причиною травмування водія та пасажирів, а також пошкодження Вашого
автомобіля та іншої власності.
Не розприскуйте рідину омивача
на задньому склі при температурі
нижче 0 С.
Не вмикайте склоомивач заднього скла, доки заднє скло достатньо
не прогріється.
Рідина омивача може замерзнути
на задньому склі та льодова плівка,
що утворилася, погіршить видимість крізь заднє скло.
Не вмикайте омивач заднього
скла, якщо у бачку відсутня рідина.
Вмикайте склоомивач не довше, аніж
на 10 секунд.

Кнопка аварійної світлової сигналізації. Використовуйте аварійну
сигналізацію у наступних ситуаціях:
- щоб попередити інших учасників
дорожнього руху про аварійні стани
(зупинку або стоянку у недозволеному
місці);
- коли Ваш автомобіль може бути
загрозою безпеки руху транспорту, а
також у інших випадках, передбачених правилами дорожнього руху.
Аварійна сигналізація працює як із
увімкненим, так і з вимкненим запалюванням.
Щоб увімкнути аварійну світлову
сигналізацію натисніть на кнопку вимикача.
Щоб вимкнути аварійну сигналізацію ще раз натисніть на ту ж кнопку.

Мал. 2.33
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Вимикач електрообігрівача
заднього скла та
зовнішнього дзеркала
Попередження!
Не використовуйте електрообігрівач заднього скла у наступних обставинах:
- двигун не працює;
- Ви щойно запускаєте двигун;
- зовнішня поверхня заднього скла
вкрита снігом та льодом.
Якщо Ви використовуєте електрообігрівач заднього скла у цих обставинах, Ви можете розрядити
Ваш акумулятор.
Це може спричинити пошкодження Вашого автомобіля, вимагаючи
заміни деяких деталей.

Мал. 2.34
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Щоб увімкнути електрообігрівач
увімкніть запалення та натисніть на
кнопку вимикача електрообігрівача
заднього скла та зовнішнього дзеркала. Водночас з увімкненням електрообігрівача заднього скла та зовнішнього дзеркала загорається індикатор,
вмонтований у кнопку вимикача.
Електрообігрівач заднього скла
автоматично вимкнеться приблизно
через 10 хвилин.
Щоб вимкнути електрообігрівач
заднього скла ще раз натисніть на ту
ж кнопку.
Своєчасно вимикайте електрообігрівач після очистки заднього скла.
Попередження!
Відсутність належного технічного обслуговування може спричинити
пошкодження сітки електрообігрівача та подряпання скла (дзеркала).
Не слід використовувати гострі
інструменти або засоби, що містять абразивні компоненти, для
чистки заднього скла у Вашому
автомобілі.
Не подряпайте або не спричиніть
пошкодження сітки електрообігрівача, коли Ви чистите або виконуєте
роботу навколо заднього скла.
Обмежена видимість водія може

призвести до аварії, що стане причиною травмування водія та пасажирів, а також пошкодження Вашого
автомобіля та іншої власності.
Регулятор напрямку світлових
променів фар. Увімкніть ближнє світло фар та відрегулюйте напрямок
світлових променів у залежності від
навантаження автомобіля.
Регулятор має такі положення:
- 0 – водій та пасажир на передньому сидінні;
- 1 – водій та чотири пасажира;
- 2 – водій та вантаж у багажнику;
- 3 – водій, чотири пасажира та завантажений багажник.

3 2 1 0

Мал. 2.35

3 21 0
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Денні вогні ходу (варіант)
Якщо Ваш автомобіль оснащується денними вогнями ходу, вони загораються автоматично при запуску
двигуна.
Денні вогні ходу вимикаються при
наступних обставинах:
- двигун зупинено;
- увімкнуті габаритні вогні;
- увімкнуті фари дальнього світла;
- увімкнуті фари ближнього світла.

Попередження!
Не залишайте ключ у замку запалювання, лишаючи автомобіль.
Закрийте автомобіль.
Візьміть ключ із собою.
Биркас номеромключа

Ключі
Автомобіль укомплектований двома екземплярами ключів, що підходять до усіх замків.
Рекомендується зберігати один з
ключів як запасний. Номер ключів відштампований на бирці, що прикріплена до низки ключів. Як захід проти
викрадення автомобіля, рекомендується зняти бирку з кільця та зберігати
її у безпечному місці, але не в автомобілі. Вам також слід записати номер ключів та зберігати його у недосяжному для сторонніх людей місці
(також поза автомобілем).
Цей захід безпеки не дозволить
несанкціоновано отримати дублікат
ключів від Вашого автомобіля.

Мал. 2.36
Примітка
У разі втрати ключів Ви можете
отримати новий екземпляр на сервісній станції офіційної дилерської мережі, повідомивши їм номер ключа.
З метою запобігання крадіжки
автомобіль оснащений електронним іммобілайзером. Запуск двигуна
можливий лише ключем з відповідним індивідуальним кодом іммобілайзера. Навіть якщо ключ має такий же профіль та підходить до
замків дверей та замка запалюван-

ня, двигун не запуститься при невідповідності коду електронного
іммобілайзера. Додаткові та запасні ключі із кодовим влаштуванням
іммобілайзера слід замовляти лише
на СТО офіційної дилерської мережі.
Система дистанційного
управління центральним
замком (варіант)
Система дистанційного управління центральним замком дозволяє
зачиняти та відмикати дверні замки
автомобіля за допомогою пульта,
виконаного у вигляді брелока. Пульт
дистанційного управління може діяти з відстані до шести метрів від автомобіля.
Для контролю пульту дистанційного управління служить індикатор, що
загоряється при натисканні на кнопки
пульту-брелока.
Кнопка “LOCK” (замкнути). Натискання на цю кнопку призводить до
замикання замків усіх дверей. Замикання замків супроводжується одноразовим миганням ліхтарів аварійної
сигналізації, що супроводжується сигналом високого тону. Система вмикається у режим охорони.
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Кнопка “UNLOCK” (відімкнути).
Натискання на цю кнопку призводить
до відмикання замків усіх дверей. Відмикання замків супроводжується
дворазовим миганням ліхтарів аварійної сигналізації. Режим охорони
вимикається.

ВКЛ.
ВИКЛ.
LED

Мал. 2.37
Примітка
На дальність дії пульту дистанційного управління можуть впливати різноманітні зовнішні умови.
Дистанційне замикання дверей
та увімкнення режиму охорони
1. Зачиніть усі вікна.
2. Поверніть ключ запалювання у
положення “LOCK” (замкнути) та витягніть ключ.
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3. Усі пасажири виходять із автомобіля.
4. Зачиніть усі двері, капот та багажник.
5. Натисніть та відпустіть кнопку
замикання дверних замків на кнопку,
що розташована на пульті дистанційного управління.
Замикання замків усіх дверей супроводжується одноразовим миганням індикатора на пульті дистанційного управління:
- усі двері запираються;
- замикання замків усіх дверей
супроводжується одноразовим миганням ліхтарів аварійної сигналізації
та коротким звуковим сигналом високого тону;
- вмикається режим охорони.
Якщо ключ запалювання вставлений у замок запалювання, пульт дистанційного управління не зможе активізувати протиугінну систему.
Примітка
Система може бути активізована при відчинених вікнах. Необхідно
зачинити усі вікна та двері, перш ніж
покинути автомобіль.
6. Переконайтеся у тому, що ліхтар індикатора режиму охорони на

кнопці замикання дверного замка з
боку водія починає мигати.
Індикатор режиму охорони починає мигати одноразово кожні 0,8 секунди. Зараз система активізована.
Примітка
Ви
повинні
використовувати
пульт дистанційного управління для
активізації протиугінного режиму.
Попередження!
Не використовуйте пульт дистанційного управління для замикання
дверних замків автомобіля, якщо
хтось з людей залишився у салоні
автомобіля.
Ніколи не залишайте дітей та
домашніх тварин одних у автомобілі.
Температура в салоні автомобіля
може дуже швидко збільшитися та
досягти високих рівнів, ніж температура зовні.
Це може спричинити тяжке травмування або загибель.
Дистанційне відмикання дверей
та вимкнення режиму охорони
1. Відімкніть ключем дверний замок з боку водія.
2. Натисніть та відпустіть кнопку
“UNLOCK” (відімкнути) на дистанцій-
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ному пульті.
Водночас із натисканням кнопки
повинен один раз мигнути індикатор:
- усі двері відімкнені;
- відмикання замків усіх дверей супроводжується дворазовим миганням
ліхтарів аварійної сигналізації;
- режим охорони вимкнено.
Автоматичне замикання дверей.
Якщо жодна з дверей не була відчинена або не виконано пуск двигуна на
протязі 30 секунд після відключення
режиму охорони за допомогою пульту
дистанційного управління, система
автоматично блокує замки усіх дверей
та активізує функцію охорони.
Пульт дистанційного управління. Кожний електронний пульт дистанційного управління запрограмований
певним чином, щоб виключити відмикання дверей Вашого автомобіля за
допомогою інших пультів-брелоків.
У випадку втрати чи крадіжки
пульту-брелока Ви можете придбати
новий пульт на сервісній станції.
У разі потреби додаткового екземпляра пульту-брелока на заміну втраченого або загубленого зверніться на
СТО офіційної дилерської мережі,
маючи при собі пульт, що залишився.

Водночас із підбором нового пульту
дистанційного управління для Вашого
автомобіля пульт, що лишився, повинен також перепрограмуватися.
Після цієї операції втрачений або
загублений пульт-брелок більше не
діятиме на охоронну систему центрального замка та її охоронну протиугінну функцію.
За потребою Ви можете придбати
на СТО офіційної дилерської мережі
додаткову кількість пультів-брелоків.
Загальне число пультів дистанційного
управління для одного автомобіля не
може перевищувати п‟яти штук.
Заміна елементів живлення. Якщо натискання кнопок на пульту дистанційного управління не супроводжується миганням індикатору, пульт деякий час може ще працювати. Але це
свідчить про розряд елементів живлення, які потрібно замінити.
Примітка
У пульту-брелоці використовуються елементи живлення типу
Panasonic CR1620 (або аналогічних розмірів та характеристик).
Щоб замінити елементи живлення виконайте наступне:
- відкрутіть болт, що розташо-

вується у задній частині кришки;
- відкрийте верхню кришку пульту дистанційного управління;

Мал. 2.38
- витягніть блок пульту із кришки,
зніміть обережно наліпку та відкрийте
кришку блока пульта;
- обережно витягніть з гнізда використаний елемент живлення, не торкаючись інших деталей пульту;
- встановіть у гніздо пульту новий
елемент живлення, перевіривши правильність полярності. Кожний елемент
живлення повинен бути вставлений
так, щоб бік із знаком “+” був повернутий уверх;
- закрийте кришку блока пульта,
наліпіть наліпку та вставте блок у
кришку пульта;
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- встановіть на місце кришку пульту;
натисніть
кнопку
“LOCK”,
“UNLOCK” на пульту три рази з інтервалом 20 секунд;
- перевірте функціонування пульту
дистанційного управління.
Попередження!
Не торкайтеся руками плюсової
та мінусової поверхні елементів живлення у процесі встановлення. Слід
мати на увазі, що жирові відбитки
пальців на контактних поверхнях
елементів живлення значно скорочують їх термін служби.
Примітка
Використані літієві елементи
можуть забруднювати оточуюче середовище.
Дотримуйтеся місцевого законодавства стосовно охорони навколишнього середовища.
Не викидайте старі літієві елементи живлення у контейнери, призначені для побутового сміття.
При необережному або неуважному користуванні пульт дистанційного управління може вийти з ладу:
- не упускайте пульт-брелок на
землю або на підлогу;
- не кладіть на пульт - брелок
важкі предмети;
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- не мочіть пульт у воді та бережіть його від дії прямих сонячних променів. Якщо пульт-брелок намочений,
витріть його м‟якою тканиною.
Замки дверей
Попередження!
Температура у салоні автомобіля
може дуже швидко збільшитися та
досягти більш високих рівнів, ніж
температура зовні.
Не залишайте у автомобілі дітей
чи домашніх тварин без догляду з
метою запобігання тяжкого травмування або загибелі.
Діти можуть увімкнути електричні склопідйомники, інші прилади
управління або випадково зняти
стоянкове гальмо чи включити запалення, та автомобіль несподівано
рушить з місця.
Лишаючи автомобіль без догляду, завжди беріть з собою ключ запалювання. Не залишайте його разом
із дітьми.
Ці дії можуть стати причиною
тяжкого травмування або навіть загибелі.
Зачиніть усі двері та візьміть із
собою ключ, коли залишаєте автомобіль без догляду.

Незачинені двері у Вашому автомобілі можуть стати причиною крадіжки автомобіля або іншої власності.
Двері можуть бути зачинені зовні
за допомогою ключа.
Щоб замкнути двері вставте ключ
та поверніть його за рухом стрілки годинника.
Щоб відімкнути двері поверніть
ключ у напрямку проти руху стрілки
годинника.

Вкл.
Викл.

Мал. 2.39
Щоб замкнути замок дверей зсередини автомобіля натисніть на кнопку дверного замка.
Щоб відімкнути замок дверей зсередини автомобіля потягніть на себе
кнопку дверного замка.
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Примітка
Кнопка замикання дверей з боку
водія не може бути зафіксована у
натиснутому стані при відчинених
дверях. Це дозволяє запобігти блокування двері водія, коли Ви помилково залишаєте ключ всередині
автомобіля.

ВИКЛЮЧ.

ВКЛЮЧ.

Мал. 2.40
Щоб відчинити замок двері зсередини автомобіля потягніть за дверну
рукоятку.
Щоб відчинити замок двері зовні
автомобіля підніміть дверну рукоятку.

ливий, коли на задньому сидінні знаходяться діти.
Попередження!
При увімкненому блокуванні замків
задніх дверей від відчинення дітьми
не намагайтеся відчинити двері за
допомогою внутрішніх рукояток.
Це може призвести до псування
рукояток замків.
Мал. 2.41
Система центрального замка
(варіант). Управління центральним
замком виконується від замка дверей,
з боку водія. Усі двері автомобіля зачиняються та відчиняються водночас
із блокуванням чи розблокуванням
замка дверей з боку водія, використовуючи ключ або пульт дистанційного
управління (зовні) або кнопку дверного замка (зсередини).
Блокування замків від відчинення дверей дітьми. Блокувальним
пристроєм обладнані обидві задні
двері автомобіля. Блокування робить
неможливим випадкове відчинення
задніх дверей зсередини автомобіля,
потягнувши рукоятку дверного замка.
Цей запобіжний захід особливо важ-

Мал. 2.42
Щоб активізувати блокувальний
пристрій:
- відчиніть задні двері, які Ви збираєтеся блокувати;
- знайдіть важіль блокувального
пристрою на краю двері, біля центру;
- перемістіть важіль у положення
“LOCK” (замкнути).
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Примітка
Кожні задні двері мають свій власний блокувальний пристрій.
Кожний блокувальний пристрій
(правий чи лівий) необхідно активізувати вручну та окремо.

LOCK

UNLOCK

Мал. 2.43
Щоб відчинити задні двері, коли
активізовано блокувальний пристрій,
розблокуйте двері зсередини та відчиніть двері зовні.
Щоб деактивізувати блокувальний
пристрій перемістіть важіль у положення “UNLOCK” (відімкнути).
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Електричні
склопідйомники (варіант)
Управління електричними склопідйомниками здійснюється за допомогою вимикачів, розташованих на підлокітнику дверей водія. Склопідйомники працюють, якщо ключ запалювання повернутий у положення “ON”
(запалювання увімкнене).
Попередження!
Не дозволяйте дітям гратися з
вимикачами склопідйомників.
Виходячи з автомобіля, завжди
виймайте ключ із замка запалювання, щоб відключити електричні склопідйомники та уникнути ризику випадкового травмування дітей, що
лишилися у автомобілі.
Неправильне користування електричними склопідйомниками може
стати причиною тяжкого травмування або навіть загибелі.
Щоб підняти скло потягніть угору
край кнопки управління відповідним
склопідйомником. Скло буде підніматися при утримуванні кнопки у цьому
положенні.
Щоб опустити скло натисніть на
передній край кнопки управління від-

повідним склопідйомником. Скло буде
опускатися при утримуванні кнопки у
цьому положенні.
Коли скло перебуватиме у необхідному положенні, відпустіть кнопку
управління склопідйомником.
Попередження!
Висовувати з відкритих вікон руки, голову та інші частини тіла дуже
небезпечно. Це може призвести до
травмування водія та пасажирів
транспортними засобами, що рухаються у зустрічному або у тому ж
напрямку.
Примітка
Не опускайте повністю задні (бокові) вікна.

Мал. 2.44
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Кнопка блокування електричних
склопідйомників розміщена на підлокітнику дверей водія перед кнопками управління склопідйомниками. При
натисканні на цю кнопку усі вимикачі
управління склопідйомниками, розташовані на підлокітниках обох задніх
дверей, стають неактивними (передбачено як захід безпеки). Проте у цей
час зберігається можливість для водія
управляти роботою усіх склопідйомників за допомогою вимикачів, розташованих на його підлокітнику. Щоб
зняти блокування вимикачів задніх
склопідйомників ще раз натисніть на
ту ж кнопку.
Попередження!
Не дозволяйте дітям грати з вимикачами склопідйомників. Це виключить випадкове травмування дітей.
Якщо на задньому сидінні знаходяться діти, заблокуйте вимикачі
склопідйомників задніх дверей за допомогою кнопки блокування, що розташована на підлокітнику дверей
водія.

Небезпечно лишати автомобіль
без нагляду із незачиненими вікнами.
Це полегшує викрадення речей та
крадіжку автомобіля. Лишаючи автомобіль, завжди піднімайте скло в
автомобілі.

Мал. 2.45
Ручне управління
склопідйомниками
Щоб підняти або опустити вікна
необхідно крутити рукоятку, що розташовується на дверній панелі.
Скло може затиснути будь-які предмети. Перед тим як підняти скло, переконайтеся у тому, що віконний отвір
не має перешкод.
Попередження!
Висовувати з відкритих вікон руки, голову та інші частини тіла дуже
небезпечно. Це може призвести до
травмування водія та пасажирів
транспортними засобами, що рухаються у зустрічному або у тому ж
напрямку.

Мал. 2.46
Кришка багажника
Щоб відчинити кришку багажника
зовні автомобіля вставте ключ у циліндр замка та поверніть його за рухом стрілки годинника. Підніміть кришку багажника.
Щоб зачинити багажник опустіть
кришку та натисніть на неї зверху. Вона блокується автоматично.
Обов„язково переконайтеся у тому, що при замиканні Ваші руки та
2 ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

54
любі інші частини тіла, а також руки та
любі частини тіла інших людей, знаходяться поза зоною зачинення кришки багажника.

вентилятор на високу швидкість.
Відпрацьовані гази двигуна токсичні, тому вони можуть викликати
отруєння.
Важіль відмикання кришки багажника зсередини автомобіля. Ви
також можете відчинити кришку багажника, потягнувши угору відповідний
важіль, розташований у лівому передньому кутку сидіння водія.

Мал. 2.47
Попередження!
Переконайтеся у тому, що, коли
Ви відчиняєте кришку багажника, вона не зачепить перешкоди, такі як
люди, що стоять поблизу, або стіна.
Щоб запобігти потрапляння у салон автомобіля відпрацьованих газів
двигуна не слід їздити з відкритою
кришкою багажника або відкритими
дверима задка.
Якщо Вам необхідно їхати з відкритою кришкою багажника, зачиніть
вікна, натисніть на кнопку режиму
рециркуляції повітря та переключіть
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Попередження!
Не користуйтеся важелем відмикання кришки багажника під час руху
автомобіля.
Не їздіть з відкритою кришкою
багажника, так як відкрита кришка
погіршує видимість позаду автомобіля. Управління автомобілем з відкритою кришкою багажника може
привести до аварії, що стане причиною пошкодження Вашого автомобіля або іншої власності, а також травмування або навіть загибелі людей.

Мал. 2.48
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Задні двері (для моделі Хетчбек)
Щоб відчинити задні двері зовні
вставте ключ у циліндр замка та поверніть його проти стрілки годинника.
Підніміть двері.
Щоб зачинити задні двері опустіть
їх та вставте ключ у циліндр замка та
поверніть його за рухом стрілки годинника.
Задні двері можна також заблокувати або розблокувати за допомогою системи блокування центральних дверей.

Мал. 2.49
Щоб відкрити задні двері потягніть
угору рукоятку, що знаходиться над
номерним знаком автомобіля, та підніміть задні двері.
Щоб закрити задні двері зафіксуйте замок, натиснувши міцно на двері.

Капот автомобіля
Щоб відчинити капот:
- потягніть за рукоятку, що розташовується у нижній лівій частині панелі приладів;

Мал. 2.50
Попередження!
Переконайтеся у тому, що коли
Ви відчиняєте задні двері, вони не
зачіпляють перешкоди, такі як люди,
що стоять поблизу, або стіна.
Щоб запобігти потрапляння у салон автомобіля відпрацьованих газів
двигуна не слід їздити з відкритими
задніми дверима.
Не слід їздити з відкритими задніми дверима. Якщо Вам необхідно
їхати з відкритими задніми дверима,
слід зачинити вікна, натиснути на
кнопку режиму рециркуляції повітря
та переключити вентилятор на високу швидкість.
Відпрацьовані гази двигуна токсичні та можуть викликати отруєння.

Мал. 2.51
- натисніть та відведіть ліворуч запобіжну защіпку та підніміть капот;

Мал. 2.52
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Освітлення салону автомобіля

- вивільніть опорний стояк із затискної пластини.
Вставте кінець стояка у гніздо, розташоване із внутрішньої сторони переднього краю капота.

Мал. 2.54

Мал. 2.53
Щоб зачинити капот:
- утримуючи капот, трохи підніміть
його догори, витягніть стояк з гнізда
та щільно вставте його у тримач;
- переконайтеся у тому, що Ваші
руки та інші частини тіла, а також руки
та частини тіла інших людей, не знаходяться у відділенні двигуна та з країв прилягання капоту;
- опустіть капот приблизно до висоти 30 см від решітки радіатора та
зафіксуйте замок, відпускаючи капот;
- перевірте надійність фіксації замка капота.
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Попередження!
Завжди дотримуйтеся наступних
попереджень:
- потягніть передній край капота, щоб перевірить надійність фіксації замка капота;
- не натискайте на рукоятку відмикання замка капота, коли рухається автомобіль;
- не розпочинайте рух з місця,
якщо капот піднятий. Піднятий капот погіршить видимість водія.
Управління автомобілем з відчиненим капотом може привести до
аварії, що стане причиною пошкодження автомобіля та іншої власності, а також травмування або навіть загибель людей.

Центральний плафон освітлення. На корпусі плафона розміщений
трипозиційний вимикач, що може знаходитися у таких фіксованих положеннях:
“ON”: Лампа загоряється та продовжує горіти, доки не буде вимкнута
ручним способом.
“CENTERED”: Лампа загоряється,
коли Ви відчиняєте двері. Після зачинення усіх дверей лампа продовжує
горіти на протязі приблизно 7 секунд
та потім згасає.
“OFF”: Плафон постійно вимкнутий, незалежно від того, зачинені чи
відчинені двері.

Злюкому даху

Мал. 2.55
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Попередження!
Необхідно уникати використання
центрального плафону освітлення
салону та переднього плафону
спрямованого освітлення при їзді
автомобіля у темряві.
Освітлення салону автомобіля,
коли автомобіль рухається у темряві, зменшує видимість та може спричинити дорожньо-транспортну пригоду.

Без люка у даху

Мал. 2.56

Вентиляційний люк
даху автомобіля
з електроприводом (варіант)
Електричний привод управління люком може працювати, лише якщо ключ
запалювання знаходиться у положенні
“ON” (запалювання увімкнене).
Попередження!
Завжди дотримуйтеся наступних
попереджень:
- висовування з відкритих вікон
та вентиляційного люку рук, голови
та інших частин тіла небезпечно;
- перед відкриттям або закриттям люку переконайтеся у відсутності зовнішніх або внутрішніх перешкод у його прорізі;
- не кладіть важкі предмети на
кришку вентиляційного люка чи на
дах автомобіля поруч із люком;
- очистіть зовні автомобіля кришку люка перед тим, як його відкривати.
Водій та пасажири повинні завжди
користуватися ременями безпеки, незалежно від того, відкритий люк чи ні.
Недотримання цих попереджень
може спричинити травмування водія
або пасажирів, а також пошкодження
автомобіля.

Управління поздовжнім
переміщенням кришки люку:
- щоб відкрити люк натисніть та
утримуйте праву частину кнопки вимикача;
- щоб закрити люк натисніть на ліву частину кнопки вимикача та утримуйте її у цьому положенні.
Коли кришка люка буде у потрібному положенні, відпустіть кнопку вимикача, кришка люка зупиниться.

Мал. 2.57
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Управління підняттям
та опусканням кришки
вентиляційного люка:
- щоб підняти задній край кришки
люка натисніть на ліву частину кнопки
вимикача та утримуйте її у цьому положенні. Люк автоматично повністю
відкриється;
- щоб опустити задній край кришки
люка та закрити люк натисніть на праву частину кнопки вимикача та утримуйте її у цьому положенні.
Коли кришка люка буде у необхідному положенні, відпустіть кнопку вимикача.

Мал. 2.58
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Годинник з
цифровою індикацією
Якщо ключ запалювання повернуто у положення ON або ACC, годинник
показує поточний час.
Годинник з цифровою індикацією
має дві кнопки встановлення поточного часу.
Н – кнопка встановлення часу у
першому та другому розрядах (години):
- щоб змінити показання годин на
одиницю натисніть та відпустіть кнопку Н;
- утримання кнопки Н у цьому положенні викликає безперервну зміну
показань годин.
М – кнопка встановлення часу у
третьому та четвертому розрядах
(хвилини):
- щоб змінити показання хвилин на
одиницю коротко натисніть на кнопку М;
- утримання кнопки М у цьому положенні викликає безперервну зміну
показань хвилин.

Мал. 2.59
Примітка
Після від`єднання та приєднання
акумуляторної батареї або заміни
електричного запобіжника годинника
необхідно виконати початкову установку поточного часу.
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Прикурювач та
допоміжна штепсельна розетка
Попередження!
Циліндричний корпус спіралі прикурювача може нагріватися до високої температури.
Не торкайтеся пальцями до циліндричного корпуса спіралі прикурювача та не дозволяйте дітям вмикати прикурювач або гратися ним.
Цей гарячий метал може стати
причиною травмування або пошкодження автомобіля та іншої власності.

Мал. 2.60

Щоб користуватися прикурювачем:
- поверніть ключ запалювання у
положення “ON” або “ACC”;
- натисніть на рукоятку прикурювача до спрацьовування фіксатора.
Після нагрівання спіралі рукоятка
прикурювача автоматично повернеться у вихідне положення.
Попередження!
Перенагрівання прикурювача може спричинити пошкодження спіралі
та самого прикурювача.
Не утримуйте примусово рукоятку прикурювача у натиснутому положенні у процесі нагрівання.
Це може спричинити перенагрівання прикурювача.
Небезпечно використовувати несправний прикурювач.
Якщо рукоятка прикурювача не
повертається у вихідне положення
через 30 секунд після увімкнення,
витягніть прикурювач з патрона,
щоб уникнути перегрівання спіралі,
зверніться на СТО офіційної дилерської мережі, щоб усунути несправність прикурювача.
У протилежному випадку це може
спричинити пошкодження Вашого
автомобіля.

Допоміжна штепсельна розетка
(варіант) використовується для підключення електричних приладів та
додаткового обладнання, таких як
мобільний телефон, електробритва,
тощо.
Допоміжна штепсельна розетка
знаходиться у центральній консолі під
передньою попільничкою.
Для
використання
допоміжної
штепсельної розетки слід відкрити
кришку. При невикористанні розетки
кришку необхідно закрити. Допоміжна
штепсельна розетка працює, коли
ключ запалювання повернуто у положення “ON” або “ACC”.

Мал. 2.61
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Попередження!
Акумулятор може розрядитися.
Вимкніть будь-який електричний
прилад при його довгому невикористанні.
Це дозволить запобігти пошкодження Вашого автомобіля.
Примітка
Максимально допустиме навантаження для Вашої штепсельної розетки
складає 12 В-15 А. Якщо Ви використовуєте електричний прилад, який споживає більше 12 В-15 А, це приведе до
перегорання запобіжника.

Передня попільничка. Щоб відкрити передню попільничку потягніть
її до себе.
Щоб закрити передню попільничку
вставте її у початкове положення, коли вона була закрита.
Щоб очистити попільничку від сміття,
дотримуйтеся наступної процедури:
- потягніть попільничку повністю до
себе;
- натисніть униз на пластмасову
втулку, що знаходиться ззаду попільнички;
- повністю витягніть попільничку.

Звуковий сигнал
Щоб увімкнути звуковий сигнал натисніть на кнопку вимикача звукового
сигналу, що знаходиться по краях
центральної маточини кермового колеса, якщо оснащується надувною
подушкою, або натисніть на середню
маточину кермового колеса, якщо не
оснащується надувною подушкою.
Звуковий сигнал вмикається незалежно від положення вимикача запалювання.

Попільнички
Попередження!
Недопалки та запалені сірники
можуть запалити сміття та викликати пожежу у автомобілі.
Не кладіть у попільничку сміття
з горючого матеріалу.
Вогонь у попільничці може спричинити травмування людей та пошкодження Вашого автомобіля або
іншої власності.
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Мал. 2.62
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Тримач чашок
Тримач чашок знаходиться у
центрі панелі приладів та у задній частині центральної консолі.
Щоб скористатися переднім тримачем чашок штовхніть (натисніть на)
кришку.
Тримач чашок автоматично висунеться.
Після використання тримача чашок закрийте кришку до спрацювання
фіксатора.

Речовий ящик
Попередження!
З метою зменшення ймовірності
травмування при дорожньо-транспортній пригоді або різкому гальмуванні автомобіля завжди тримайте
кришку речового ящика зачиненою
під час руху автомобіля.
Щоб відчинити кришку речового
ящика натисніть на рукоятку догори та
потягніть кришку на себе.
Щоб зачинити кришку захлопніть її
до спрацьовування защіпки.

Складаний столик
спинки сидіння (варіант)
Ваш автомобіль оснащується складаним столиком, що знаходиться на
спинці сидіння переднього пасажира.
Щоб скористатися столиком обережно підніміть кінець столика.
Попередження!
Забороняється розкладати столик під час руху автомобіля.
Це може стати причиною тяжкого травмування пасажирів при дорожньо-транспортній пригоді.

Мал. 2.64
Мал. 2.65

Мал. 2.66
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Гачок для утримання
сумок з покупками
Ваш автомобіль оснащується гачками для утримання сумок з покупками, що розташовуються на кожному
передньому сидінні.
Для зручності Ви можете повісити
свою сумку з покупками або інші відповідні речі на гачок.

Тримач окулярів
від сонця (варіант)
Щоб відкрити футляр для окулярів
від сонця, що знаходиться над дверима водія, потягніть до себе та утримуйте верхню частину кришки.
Якщо відпустити кришку, вона автоматично підніметься угору.

Мал. 2.68
Мал. 2.67
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Протисонячні козирки
Ваш автомобіль оснащується протисонячними козирками із м‟якою підкладкою, щоб захистити очі водія та
пасажирів від яскравого сонячного
світла.
Ви можете підняти, опустити або
повернути протисонячні козирки.

Мал. 2.69
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Допоміжна рукоятка
з гачком для пальта
Ваш автомобіль оснащується допоміжними рукоятками, що розташовуються над дверима переднього пасажира та над задніми дверима. Рукоятка, що знаходиться над задніми
дверима зліва, має гачок для пальта.
Пасажири можуть користуватися
рукоятками як опорами при входівиході із салону автомобіля або при
маневруванні автомобіля.

Попередження!
Вішання речей на допоміжні рукоятки автомобіля може погіршити
видимість водія.
Не вішайте речі на рукоятки,
розташовані над прорізами дверей, якщо вони не мають гачка для
пальта.
Таким чином погіршуються умови видимості з місця водія, що є передумовою до дорожньо-транспортної пригоди, що може стати
причиною травмування людей, а
також пошкодження автомобіля
або іншої власності.

Попередження!
Відвідування автоматичної автомийки з встановленою на даху
автомобіля антеною може стати
причиною пошкодження антени або
панелі даху автомобіля.
Зніміть антену з даху автомобіля
перед відвідуванням автоматичної
автомийки.

Антена
Щоб зняти антену з даху автомобіля поверніть її у напрямку проти руху стрілки годинника.
Щоб встановити антену на даху
автомобіля поверніть її у напрямку за
рухом стрілки годинника.

Мал. 2.71

Мал. 2.70
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Обкатка
Дотримуйтеся наступних інструкцій
на протязі перших сотень кілометрів для
покращення робочих характеристик та
економічності Вашого автомобіля та збільшення його терміну служби:
- уникайте запусків двигуна на повному газу (з повністю відкритою дросельною заслінкою);
- перед рухом автомобіля прогрівайте двигун;
- не експлуатуйте двигун на високих
частотах обертання колінчатого валу.
- уникайте різких гальмувань крім
випадків аварійної ситуації. Це дозволить обкатати як слід гальмову систему Вашого автомобіля;
- уникайте швидких запусків двигуна, несподіваних прискорень та затяжного руху на високій швидкості для
того, щоб запобігти пошкодження двигуна та зекономити паливо.
- уникайте прискорення з повністю
відкритою дросельною заслінкою на
першій передачі.
- заборонено використання автомобіля в якості тягача в перші 3000 км
пробігу, встановлення буксирувального обладнання не на СТО сервісної
мережі офіційного Дистриб‟ютора
продукції GM KOREA COMPANY.

Рекомендації
з управління автомобілем

Перед запуском двигуна

Попередження!
Перевірте чистоту та належний
робочий стан усіх зовнішніх ламп, індикаторів та сигналізаторів.
Дотримування цих інструкцій допоможе уникнути дорожньо-транспортних пригод, що можуть стати
причиною травмування людей та пошкодження Вашого автомобіля.
Перед тим як сісти у автомобіль
Перевірте чистоту та належний робочій стан вітрового, заднього, скла
дверей, внутрішнього та зовнішнього
дзеркал заднього виду, а також ламп,
світлових індикаторів та сигналізаторів.
Перевірте під автомобілем наявність витоку масла.
Перевірте рівень масла у двигуні
та іншої рідини у відділенні двигуна.
Візуально перевірте стан шин (наявність пошкодження або сторонніх
предметів у біговій доріжці протектора). Перевірте тиск повітря у шинах.
Якщо необхідно, усуньте неполадки на СТО офіційної дилерської
мережі.

Попередження!
Незакріплені речі на панелі інструментів або полиці заднього скла
можуть погіршити Вашу видимість.
Необхідно убрати будь-які незакріплені речі з панелі інструментів та
полиці заднього скла.
При різкому гальмуванні або аварії
ці предмети можуть небезпечно переміститися та влучити у водія або
пасажирів, спричинив тим самим
травмування людей або пошкодження Вашого автомобіля.
Переконайтеся у тому, що ви розумієте як працює Ваш автомобіль та
його обладнання.
Відрегулюйте положення сидіння
та підголівників.
Пристебніть ремінь безпеки, а також попросіть усіх пасажирів зробити
те саме.
Перевірте справність світлових сигналізаторів, повернувши ключ запалювання у положення “ON”.
Перевірте усі покажчики.
Відпустіть стоянкове гальмо та
переконайтеся, що згасла лампа сигналізатор.
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Попередження!
Переконайтеся у тому, що перед
запуском двигуна усі пасажири надійно пристебнулися ременями безпеки.
Перевірте чистоту та належний
робочий стан лобового, заднього та
скла дверей, а також дзеркал заднього виду, світових індикаторів та
сигналізаторів.
Під час руху автомобіля. Як водій свого автомобіля, Ви відповідаєте
за свою безпеку та безпеку своїх пасажирів, а також інших суб‟єктів дорожньо-транспортного руху. Щоб виконати це зобов‟язання, Ви повинні бути
дуже уважні при управлінні автомобіля. Більшість дорожньо-транспортних
пригод сталася із-за неуважності водія. Водій повинен завжди уважно
слідити за дорогою, а також за автомобілями та іншими предметами, що
знаходяться поруч.
На сьогоднішній день однією з основних причин порушення уваги водія
на дорозі є використання ручних телефонів під час руху автомобіля. Дослідженнями доведено, що використання ручних телефонів під час руху
автомобіля збільшує ризик виникнення аварійної ситуації. Згідно за науковим
дослідженням
використання

будь-якої телефонної системи – портативної або автоматичної – збільшує
ризик виникнення дорожньо-транспортної пригоди на 40%.
Використання телефонів, приймально-передавальних радіопристроїв,
електроприладів, таких як комп‟ютери,
органайзери, ігри, відео, та інше обладнання також збільшують ризик виникнення дорожньо-транспортної пригоди. GM KOREA COMPANY не рекомендує Вам використовувати подібне
обладнання під час руху автомобіля.
У деяких країнах було прийнято
або розглядається закон, який забороняє використання портативних радіотелефонів під час руху автомобіля.
Попередження!
Безпечне управління автомобілем
вимагає усієї Вашої уваги, а також
тверезості розуму та здорового
глузду. Необхідно уникнути або звести до мінімуму відвертання Вашої
уваги під час руху автомобіля. Ваша
увага може бути відвернута під час
руху автомобіля, коли Ви:
- відповідаєте на дзвінки мобільного або радіотелефону;
- набираєте номер на мобільному
та радіотелефоні;
- регулюєте сидіння, кермове ко-
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лесо або дзеркала;
- користуєтеся іншими електроприладами;
- користуєтеся картами та іншими писемними матеріалами;
- відстьобуєте та пристьобуєте
ремінь безпеки;
- шукаєте дрібні гроші, коли наближаєтеся до застави збору платні
за проїзд;
- виконуєте інші дії, що відвертають Вашу увагу від управління автомобілем під час руху.
Виконання дій, що відвертають
Вашу увагу від управління автомобілем під час руху, значно збільшує ризик виникнення дорожньо-транспортної пригоди, що може стати
причиною травмування або загибелі
людей.
Ви повинні, коли це можливо, виконати ці дії до того як почнете рух
автомобіля або при його безпечному
зупиненні.
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Паливо
Автомобіль слід експлуатувати на
стандартному високоякісному паливі,
що
випускається
промисловістю.
Якість моторного палива є вирішальним фактором потужності двигуна,
тяглових властивостей та довговічності двигуна. У зв‟язку з цим велику
роль відіграють присадки, що додаються у моторне паливо. Тому застосовуйте лише високоякісний бензин із
відповідним комплексом присадок.
Бензин з низьким або недостатньо
високим октановим числом викликає
детонацію двигуна. Підприємство не
несе відповідальність за ушкодження
та інші негативні наслідки експлуатації
двигуна на бензині з низьким октановим числом (нижче 91). Дозволяється
застосовувати бензин з більш високим октановим числом у порівнянні з
рекомендованим.
Попередження!
Використання палива низької якості
або з недостатньо високим октановим числом (нижче 91) може стати
причиною пошкодження двигуна.
Експлуатація
автомобіля
на
етилованому бензині призводить до
виходу з ладу системи випуску відп-

рацьованих газів. Гарантійні зобов‟язання виготовлювача автомобіля на подібні випадки не розповсюджуються.
Примітка
Для виключення випадкової заправки паливного бака етилованим
бензином горловина бака виконана із
звуженням, що не дозволяє вставити у горловину патрубок заправного
пістолету великого діаметра, що
використовується лише на колонках
із етилованим бензином.
Застосування метанолу заборонено. Автомобіль не можна експлуатувати на бензині, що містить метанол
(деревний спирт). Це призведе до погіршення експлуатаційних якостей автомобіля та ушкодження деталей системи живлення паливом.
Попередження!
Експлуатація автомобіля на метанолі призводить до виходу з ладу
системи живлення паливом..
Гарантійні зобов„язання виготовлювача не розповсюджуються на
будь-які пошкодження системи живлення паливом та погіршення експлуатаційних показників двигуна котрі є

наслідком застосування метанолу чи
палива, що містить метанол.
Експлуатація автомобіля у інших країнах. Якщо Ви збираєтеся на
своєму автомобілі у подорож за кордон, підготуйтеся до неї заздалегідь:
- вивчіть місцеві правила реєстрації та страхування автомобілів;
- перевірте можливість заправки
автомобіля паливом необхідної якості
у місцях проходження передбачуваних маршрутів.
Заправка паливного бака
1. Вимкніть двигун.
2. Потягніть угору важіль відмикання лючка, що розташовується зліва на основі сидіння водія.
Примітка
При температурі повітря нижче
нуля, лючок паливного бака може не
відкритися після натискання на важіль дистанційного відмикання. У
такому випадку злегка штовхніть чи
стукніть рукою по лючку, щоб він відкрився.
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Мал. 3.1
3. Зніміть кришку заливної горловини, відкручуючи її проти руху стрілки годинника. Якщо Ви чуєте характерний шиплячий звук, слід зачекати його припинення перед тим, як повністю
відкрутити кришку бака. Лючок паливного бака знаходиться у задньому
крилі на правому боці автомобіля.
4. Зніміть кришку бака. Кришка
прив‟язана до автомобіля. Покладіть
кришку у її тримач, що знаходиться на
внутрішній стороні лючка паливного
бака.

Мал. 3.2
Попередження!
Пара бензину є надзвичайно пожежонебезпечною.
Не слід палити на паливозаправочній станції та поблизу відкритого
паливного бака або підносити до горловини бака відкрите полум„я, а також підносити до горловини бака
предмети, що викликатимуть іскру.
Вимкніть двигун.
Спалахування бензину може призвести до тяжких опіків або пошкодження автомобіля.
5. Після заправки паливного бака
як слід затягніть кришку, обертаючи її
за рухом стрілки годинника доки Ви не
почуєте декілька клацань.
6. Закрийте лючок та натисніть на
нього до спрацьовування фіксатора.
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Попередження!
Використовуйте лише неетилований бензин з октановим числом 95
або вище.
Експлуатація автомобіля на етилованому бензині або бензині з низьким октановим числом може стати
причиною пошкодження Вашого автомобіля.
Уникайте потрапляння бензину
на лакофарбоване покриття кузову
Вашого автомобіля.
При потраплянні на кузов бензину
негайно змийте його із лакофарбового покриття холодною водою.
Бензин здатний ушкодити лакофарбове покриття кузову.
Заправка автомобіля
з бочок та наземних резервуарів
Попередження!
З метою забезпечення протипожежної безпеки роздавальні паливні
насоси та єднальні паливні шланги
повинні бути надійно заземлені. Накопичені заряди статичної електрики можуть стати причиною спалахування парів бензину. Це може призвести до тяжких опіків або пошкодження автомобіля.
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Завжди дотримуйтеся наступних
попереджень:
- при заправці паливного бака рекомендується використовувати заземлені належним чином насоси, шланги та наземні паливні резервуари;
- слід заповнювати бензином паливний резервуар, коли він знаходиться на землі, а не всередені автомобіля;
- вставте наливний патрубок у
горловину резервуару перш ніж подати паливо. Наливний патрубок
слід утримувати до кінця наповнювання резервуару;
- не слід палити на паливозаправочній станції та поблизу відкритого
паливного бака або підносити до горловини бака відкрите полум„я, а також підносити до горловини бака
предмети, що викликатимуть іскру.
Регулювання дзеркал
Внутрішнє дзеркало заднього
виду. Відрегулюйте дзеркала заднього виду таким чином, щоб Ви могли
бачити кожний бік Вашого автомобіля,
а також смуги руху позаду автомобіля.
Для забезпечення доброї видимості із заднього боку автомобіля дзер-

кало заднього виду може бути відрегульовано як у вертикальній, так і у
горизонтальній площині, повертаючи
рукоятку регулятора, що знаходиться
у внутрішньому оздобленні двері.
Зовнішнє дзеркало з боку пасажира є випуклим та має наліпку з наступним повідомленням:
Предмети, що відображуються
у дзеркалі, здаються ближче, ніж
вони є насправді.

Мал. 3.3
Використовуйте зовнішнє опукле
дзеркало для отримання широкої зони
видимості позаду автомобіля.
Використовуйте внутрішнє дзеркало, щоб визначити розмір та відстань
до об‟єктів, що відображуються у боковому дзеркалі.

Використання лише опуклого дзеркала з боку пасажира може стати
причиною того, Ви зможете неправильно визначити розмір та відстань до
об‟єктів, що знаходяться позаду Вашого автомобіля.
Зовнішні дзеркала заднього виду
можуть бути складені до бічної поверхні кузова, повернувши їх назад.
Попередження!
Завжди слідкуйте за правильним
регулюванням дзеркал та користуйтеся ними під час руху автомобіля, оскільки від них залежить видимість з місця водія.
Неточна оцінка відстані від Вашого автомобіля до інших об‟єктів
може спричинити пошкодження Вашого автомобіля та іншої власності,
а також травмування людей.
Неправильний догляд за дзеркалами може спричинити їх пошкодження.
Не зіскоблюйте лід з поверхні
дзеркал.
Якщо дзеркало не може рухатися
з-за намерзлого льоду, не слід додавати до дзеркала більших зусиль.
Для вилучення льоду слід скористатися спеціальним засобом для розморожування.
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Пошкоджені дзеркала можуть погіршити видимість водія та стати
причиною можливої дорожньо-транспортної пригоди.
Не їздіть на автомобілі, коли одне з зовнішніх дзеркал заднього виду
знаходиться у складеному стані.
Це може погіршити видимість
водія та стати причиною аварії.

- увімкнути запалювання;
- вибрати дзеркало, яке Ви бажаєте відрегулювати, перемістивши вимикач селектора у положення “L” для
лівого дзеркала та у положення “R”
для правого дзеркала;
- відрегулювати вибране дзеркало
у вертикальній або горизонтальній
площині, використовуючи відповідні
краї панелі регулювання дзеркала.

Мал. 3.4
Мал. 3.5
Електричне регулювання зовнішніх дзеркал заднього виду (варіант). Зовнішні дзеркала заднього виду
можуть бути відрегульовані у вертикальній та горизонтальній площині,
використовуючи вимикач, розташований на дверному оздоблені з боку водія. Щоб відрегулювати положення
дзеркала заднього виду, необхідно:

Попередження!
Завжди слідкуйте за правильним
регулюванням дзеркал та користуйтеся ними під час руху автомобіля, оскільки від них залежить видимість з місця водія.
Неточна оцінка відстані від Вашого автомобіля до інших об‟єктів
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може спричинити пошкодження Вашого автомобіля та іншої власності,
а також травмування людей.
Неправильний догляд за дзеркалами може спричинити їх пошкодження.
Не зіскоблюйте лід з поверхні
дзеркал.
Якщо дзеркало не може рухатися
з-за намерзлого льоду, не слід додавати до дзеркала більших зусиль.
Для вилучення льоду слід скористатися спеціальним засобом для розморожування.
Пошкоджені дзеркала можуть погіршити видимість водія та стати
причиною можливої дорожньо-транспортної пригоди.
Внутрішнє дзеркало заднього
виду. Внутрішнє дзеркало заднього
виду може бути відрегульовано у вертикальній та горизонтальній площині.
Використовуйте важіль регулювання внутрішнього дзеркала заднього виду, щоб встановити два положення дзеркала: для руху удень та
уночі.
Це дозволяє зменшити сліплячи
дії фар автомобіля, що рухається позаду Вашого автомобіля.
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Регулювання положення
кермового колеса

Мал. 3.6
Попередження!
Перестановка рукоятки регулятора у “нічне” положення трохи погіршує чіткість об`єктів у дзеркалі.
Будьте уважні при використанні
внутрішнього дзеркала заднього виду, коли воно знаходиться у положенні для руху уночі.
Погіршена видимість водія через
внутрішнє дзеркало заднього виду
під час руху автомобіля може привести
до
виникнення
дорожньотранспортної пригоди, що стане
причиною пошкодження Вашого автомобіля або іншої власності, а також травмування людей.

безпечення зручної посадки на місце
водія та виходу з автомобіля.

Попередження!
Водій повинен забезпечити абсолютний контроль положення кермового колеса під час руху автомобіля.
Забороняється регулювати положення кермового колеса під час руху автомобіля.
Регулювання положення кермового колеса під час руху автомобіля
може привести до втрати контролю
над автомобілем.

Мал. 3.7

Щоб відрегулювати положення
кермового колеса:
- перемістіть важіль, розташований під кермовою колонкою, у напрямку до панелі інструментів;
- коли кермове колесо стане у необхідне положення, потягніть важіль назад, щоб зафіксувати це положення;
- перевірте надійну фіксацію кермового колеса.

Вимикач запалювання розміщений
праворуч на кермовій колонці. Ключ
запалювання може знаходитися у одному з чотирьох положень: “LOCK”
(блокування), “ACC” (допоміжні споживачі), “ON” (запалювання увімкнене) та “START” (стартер).

Попередження!
Не використовуйте верхнє крайнє положення кермового колеса для
управління автомобілем.
Верхнє крайнє положення кермового колеса призначене лише для за-

Положення LOCK (блокування).
Щоб заблокувати кермове колесо, витягніть ключ із замка запалювання та
поверніть кермове колесо до клацання запірного елементу.
Для полегшення наступного роз-

Вимикач запалювання
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блокування кермового валу злегка похитайте кермове колесо ліворучправоруч, водночас повертаючи ключ
запалювання із положення “LOCK” у
положення “ACC”.

Попередження!
Не залишайте надовго ключ запалювання у положенні АСС. Це може
спричинити розрядження Вашого
акумулятора.
Положення ON (запалювання
увімкнете). Увімкнене запалювання
та живлення усіх споживачів електроенергії.
Попередження!
Не залишайте надовго ключ запалювання у положенні “ON” при непрацюючому двигуні. Це може спричинити розрядження акумулятора.

Мал. 3.8
Положення АСС (допоміжні споживачі). Якщо повернути ключ запалювання у положення ”ACC”, можна вимкнути двигун, не блокуючи кермовий вал.
Щоб повернути ключ із положення
LOCK в положення АСС, трохи увіпхніть ключ та поверніть його у положення LOCK.
У цьому положенні ключа запалювання можуть продовжувати працювати допоміжні споживачі електроенергії, наприклад, автомагнітола, прикурювач та інші.

Положення START (стартер).
При поверненні ключа у це положення вмикається стартер для запуску двигуна.
Відпустіть ключ запалювання одразу ж після пуску двигуна. У цей час
ключ запалювання автоматично повернеться у положення “ON”.
Перед поверненням ключа у положення у положення START, переконайтеся у тому, що двигун не запущено.
Попередження!
Ніколи не вимикайте ключ запалювання під час руху автомобіля.
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Водій втратить контроль над
автомобілем та вимкнеться резервне постачання для гальмівної системи, що може спричинити пошкодження автомобіля, травмування
людей або навіть загибелі.
Не простягайте руку до ключа
запалювання між ободом та спицями
кермового колеса.
Кермове колесо може несподівано
повернутися та водій втратить контроль над автомобілем, що може
стати причиною травмування руки.
Система іммобілайзера (варіант). Система іммобілайзера GM KOREA COMPANY забезпечує додаткову
безпеку проти викрадання автомобіля. При наявності на автомобілі іммобілайзера запуск двигуна сторонньою
особою суттєво ускладнюється.
Ключ запалювання, яким комплектується оснащений іммобілайзером
автомобіль – це звичайний механічний ключ із вмонтованим у рукоятку
електронним кодовим пристроєм. Кодовий пристрій є невидимим на ключі.
Запуск двигуна можливий лише за
допомогою ключа із певним індивідуальним електронним кодом.
Інші ключі, коди яких не співпадають з індивідуальним кодом іммобі-
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лайзера Вашого автомобіля, можуть
лише відімкнути замок дверей. Протиугінна функція іммобілайзера полягає
у тому, що він перериває електричні
ланцюги системи запалювання, паливного насоса та паливних форсунок.
Двигун автоматично іммобілізується (стає нерухомим), після повернення ключа запалювання у положення
LOCK та витягнення із замка запалювання.
Якщо система іммобілайзера не
розпізнає електронний код при поверненні ключа запалювання у положення START, двигун не запуститься та
почне мигати індикатор аварійної сигналізації.
Поверніть ключ запалювання у положення LOCK та зробіть повторний запуск двигуна через приблизно 5 секунд.
Запуск двигуна
Перед запуском двигуна:
- переконайтеся у тому, що навколо автомобіля є достатньо вільного
місця;
- перевірте чистоту вітрового, заднього, скла дверей, а також розсіювачів фар та ліхтарів;
- візуально перевірте стан шин.
Перевірте тиск повітря у шинах;

- відрегулюйте положення сидіння
та підголівників;
- відрегулюйте внутрішнє та зовнішнє дзеркала заднього виду;
- пристебніть ремінь безпеки, а також попросіть усіх пасажирів зробити
те саме;
- перевірте справність світлових
сигналізаторів та індикаторів на панелі інструментів, повернувши ключ запалювання у положення “ON”;
- періодично, водночас із перевіркою рівня масла у двигуні, проводьте
контрольний огляд автомобіля у обсязі, передбаченому цим Посібником.
Попередження!
Не вмикайте стартер на протязі
більш ніж 15 секунд за один раз.
Якщо двигун не запускається, почекайте 10 секунд перед тим, як
спробувати ще раз.
Це дозволить запобігти пошкодження стартера.
Не експлуатуйте двигун на холостому ходу при високих частотах
обертання колінчатого валу більш
ніж 5 хвилин.
Перегрівання може стати причиною виходу з ладу системи випуску
відпрацьованих газів.

Примітка
Якщо при запуску циліндри двигуна
перелило, повільно натисніть на педаль
акселератора до упору, утримуйте її у
цьому положенні та запустіть двигун.
Коробка передач
з ручним переключенням
1. Переконайтеся у тому, що водій
та пасажири пристебнуті як слід ременями безпеки.
2. Увімкніть стоянкове гальмо, якщо воно вимкнене.
3. Переконайтеся у тому, що сидіння, підголівники та дзеркала знаходяться у їх належних положеннях та
відрегулюйте їх якщо потрібно.
4. Перевірте, що важіль переключення передач стоїть у нейтральному
положенні та натисніть повністю на
педаль зчеплення.

Мал. 3.9
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5. Не торкаючись педалі акселератора, поверніть ключ запалювання у
положення START та відпустіть педаль зчеплення при запуску двигуна.
Якщо двигун не запускається, почекайте 10 секунд та спробуйте зробити
це знову.
6. Дайте двигуну попрацювати на
холостому ходу не більше 30 секунд.
7. Відпустіть стоянкове гальмо.
8. На короткій відстані рухайтеся
при середніх частотах обертання колінчатого валу, особливо у холодну
погоду, доки не буде досягнута нормальна робоча температура.

Автоматична
коробка передач (варіант)
1. Переконайтеся у тому, що водій
та пасажири пристебнуті як слід ременями безпеки.
2. Увімкніть стоянкове гальмо, якщо він вимкнутий.
3. Переконайтеся у тому, що сидіння, підголівники та дзеркала знаходяться у їх належних положеннях та
відрегулюйте їх якщо потрібно.
4. Перевірте, що важіль переключення передач стоїть у стоянковому
положенні (Р).
Примітка
Запуск двигуна можна виконати
лише коли важіль переключення передач стоїть у положенні “Р” (стоянка) або “N” (нейтрал).

5. Не торкаючись педалі акселератора, поверніть ключ запалювання у
положення START та відпустіть педаль зчеплення після запуску двигуна.
Якщо двигун не запускається, почекайте 10 секунд та спробуйте зробити
це знову.
6. Дайте двигуну попрацювати на
холостому ходу не більше 30 секунд.
7. Відпустіть стоянкове гальмо.
8. На короткій відстані рухайтеся
при середніх частотах обертання колінчастого валу, особливо у холодну
погоду, доки не буде досягнута нормальна робоча температура.
Попередження!
Хоча двигун можна запустити,
коли важіль селектора знаходиться
у положенні “N” (нейтрал), використовуйте це положення лише коли
неможливо здійснити нормальний
запуск двигуна.
Управління автомобілем

Мал. 3.10

Мал. 3.11
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Управління коробкою передач з
ручним переключанням. Щоб увімкнути будь-яку передачу, повністю
натисніть на педаль зчеплення. Тоді
переведіть важіль переключення коробки передач у положення, відповід-
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не необхідній передачі, та плавно відпустіть педаль зчеплення.
Щоб увімкнути передачу заднього
ходу (крім моделей 1.2 SОНС), необхідно повністю зупинити автомобіль,
потім підняти кільце, розташоване під
рукояткою на важелі переключання
передач, тоді перевести важіль у положення заднього ходу.
Мал. 3.13
Управління автоматичною коробкою передач (варіант). Автомобілі
GM KOREA COMPANY оснащуються
автоматичною 4-ступеневою коробкою
передач з електронною гідравлічною
системою управління. Четверта передача виконана підвищуючою.
Мал. 3.12
Попередження!
Перед увімкненням передачі заднього ходу повністю зупиніть автомобіль.
Увімкнення передачі заднього ходу,
коли автомобіль рухається уперед,
може вивести трансмісію з ладу.
Не тримайте постійно ногу на
педалі зчеплення під час руху автомобіля. У такому разі зчеплення може вийти з ладу.

Переключення селектора з положення «Р». Ваш автомобіль оснащується системою блокування переключення селектора з положення «Р»
при натисканні на педаль гальма. Перед переключенням селектора із положення “Р”, Ви повинні повернути
ключ запалювання у положення “ON”
та повністю натиснути на педаль гальма. Якщо Ви не можете переключити селектор із положення “Р” при повертанні ключа запалювання у поло-

ження “ON” та повному натисканні на
педаль гальма:
1. Поверніть ключ запалювання у
положення “LOCK” та витягніть ключ
із замка запалювання.
2. Повністю натисніть та утримуйте
педаль гальма.
3. Вставте ключ запалювання у щілину блокування включення передачі.
4. Переключіть селектор у положення “N”.
5. Витягніть ключ запалювання із щілини блокування включення передачі.
6. Запустіть двигун та переключіть
селектор у положення, відповідне необхідній передачі.
7. Ви повинні якомога скоріше звернутися до станції технічного обслуговування офіційної дилерської мережі
для проведення ремонтних робіт.

Мал. 3.14
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Попередження!
Для запобігання виходу з ладу
автоматичної коробки передач та
трансмісії автомобіля, дотримуйтеся наступних рекомендацій :
- не натискайте на педаль акселератора при переключенні важеля
селектора діапазонів з положень “P”
чи ”N” у одне з положень автоматичної коробки передач. У протилежному випадку це може спричинити не
лише пошкодження автоматичної
коробки передач та трансмісії, а також втрату контролю над управлінням автомобіля;
- використовуйте наскільки можливо положення D4 ;
- ніколи не вмикайте важіль селектора у положення “Р” чи “R” на автомобілі, що рухається;
- при зупинці на підйомі не намагайтеся утримувати автомобіль у
непорушному положенні за допомогою педалей акселератора та зчеплення; для утримання автомобіля у
непорушному стані на схилі слід натискати на педаль гальма.
- повністю натисніть на педаль
гальма при переключанні селектора
із положення “Р” або ”N” у положення
“R” або на передню передачу.
У протилежному випадку може

статися пошкодження коробки передач або автомобіль може несподівано зрушити з місця, спричиняючи
втрату контролю над автомобілем
з боку водія, що може стати причиною травмування людей, а також
пошкодження автомобіля або іншої
власності.
Переключення передач. Переміщення між відповідними положеннями
коробки передач вимагає штовхання
важеля селектора у бік пасажира при
переключенні відповідних передач.
Це запобігає несподіваному змінюванню положення селектора, блокуючи пряме переміщення важеля селектора під час руху автомобіля.
Переключення важеля селектора
необхідно здійснювати згідно за напрямком чорної та/або білої стрілки.
: Повністю натисніть на педаль
гальма та перемістіть важіль селектора у бік пасажира під час переключання відповідної передачі.
: Перемістіть важіль селектора
у бік пасажира під час переключення
відповідної передачі.

3 ЗАПУСК ДВИГУНА ТА УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЕМ

Мал. 3.15
: Повністю натисніть на педаль
гальма та перемістіть важіль селектора у бік пасажира під час переключення відповідної передачі.
У деяких моделях слід повністю
натиснути та утримувати важіль селектора та перемістити його у бік пасажира під час переключення відповідної передачі.
: Вільно переключіть відповідну передачу.
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Положення важеля
селектора Р, R та N
- положення “Р” (стоянка). Передні
ведучі колеса механічно заблоковані
від обертання. Переводьте важіль переключання передач у положення “Р”
лише після повної зупинки автомобіля
та увімкнення стоянкового гальма.
- положення “R” (задній хід). Забороняється вмикати важіль у це положення до повної зупинки автомобіля.
- положення N (нейтраль). Коробка
передач знаходиться у нейтральному
положенні (не увімкнена жодна з передач).
Попередження!
Не слід користуватися положенням “Р” замість стоянкового гальма.
Коли Ви залишаєте автомобіль,
поверніть ключ запалювання у положення “LOCK”, увімкніть стоянкове
гальмо та витягніть ключ із замка
запалювання.
Ніколи не залишайте автомобіль
без догляду при увімкнутому двигуні.
Діапазони D4, 3, 2 та 1
- діапазон D4. У цьому положенні
важіль селектора повинен постійно
знаходитися під час руху автомобіля у
звичайних дорожніх умовах. У діапа-

зоні “D” забезпечується автоматичне
переключання 1, 2, 3 та 4-ої передач.
Четверта підвищуюча передача дозволяє знизити частоту обертання колінчатого валу та рівень шуму двигуна, а також покращити паливну економічність автомобіля.
- діапазон “2”. При увімкненні важеля переключення передач у положення “2” забезпечується переключання з 1-ої передачі на 2-гу та запобігається автоматичне переключення
на 3 та 4 передачі. Вмикайте діапазон
“2” для збільшення сили тяги при русі
на довгих підйомах у місцевості з пагорбами для підвищення ефективності гальмування двигуном на крутих
спусках, а також для кращого початку
руху автомобіля з місця на слизькому
дорожньому покритті.
- діапазон “1”. У діапазоні “1” коробка передач постійно працює на першій передачі.
Увімкнення діапазону “1” забезпечує максимально можливу ефективність гальмування двигуном при русі
на крутих спусках.
Початок руху автомобіля з місця
1. Після прогрівання двигуна, повністю натисніть на педаль гальма та,
утримуючи її у цьому положенні, пе-

реведіть важіль селектора у одне з
положень коробки передач.
Попередження!
Під час руху автомобіля не переключайте важіль селектора між положеннями D4 та “R” або “Р”.
Це може спричинити пошкодження коробки передач та трансмісії, а
також травмування людей.
2. Вимкніть стоянкове гальмо та
відпустіть педаль гальма.
3. Поволі натискаючи на педаль
акселератора, плавно розпочніть рух
автомобіля з місця.

Мал. 3.16
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Режим утримування. Вимикач
режиму утримування дозволяє Вам
утримувати коробку передач у спеціальному діапазоні передач та управляти автоматичною коробкою передач
так само як коробкою передач з ручним переключанням.
Щоб активізувати режим утримування, натисніть на вимикач режиму
утримування, розташований на консолі. На панелі інструментів загориться індикатор режиму HOLD (утримування).
Щоб повернутися у нормальний
режим, знову натисніть на цей вимикач. Індикатор на панелі інструментів
згасне.

Мал. 3.17

Положення важеля
селектора
D4
2
1

Діапазон
передачі
3
2
1

У разі виникнення труднощів на
слизькій дорозі, оберіть положення
HOLD та D4 . Автомобіль почне рухатися на третій швидкості, значно зменшуючи буксування та втрату сили
зчеплення.
Щоб повернутися у нормальний
режим, натисніть знову на вимикач.
Аварійний режим автоматичної
коробки передач. У разі відмови в автоматичній коробці передач, може увімкнутися лампа індикатора несправності.
У цій ситуації функція автоматичного переключення передач може бути відміненою.
При виявленні несправності системи управління автоматичної коробки передач слід негайно звернутися
до вашого дилера або на станцію
сервісної мережі підприємства.
Серйозна відмова в автоматичній
коробці передач може перешкодити її
переключанню.
Якщо після запуску двигуна безперервно мигає індикатор несправності

3 ЗАПУСК ДВИГУНА ТА УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЕМ

двигуна та не переключається коробка передач, скористайтеся наступною
процедурою:
1. Поверніть ключ запалювання у
положення OFF.
2. Витягніть ключ із замка запалювання.
3. Акуратно вставте ключ у щілину
розблокування коробки передач, розташованій на центральній консолі перед індикатором положення важеля
селектора.
4. Перемістіть важіль селектора у
нейтральне положення.
5. Вставте ключ у замок запалювання та поверніть його у положення ON.
6. Перемістіть важіль селектора у
відповідне положення та рухайтеся до
найближчого дилера GM KOREA
COMPANY, щоб перевірити та відремонтувати Ваш автомобіль.
Гальма
Система гальм забезпечує необхідну ефективність гальмування у широкому діапазоні дорожніх умов.
Автомобіль обладнаний передніми
та задніми дисковими гальмовими
механізмами (або задніми барабанними механізмами) та двоконтурною
гальмовою системою.
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При відмові одного з незалежних
контурів гальмової системи автомобіль може бути загальмований за допомогою іншого контуру, який лишається справним. У цей час хід педалі
гальма зростає, та до неї необхідно
додати більшого зусилля, аніж у звичайній ситуації.
Попередження!
При відмові одного з незалежних
контурів гальмової системи до педалі гальма необхідно додати більшого зусилля, аніж у звичайній ситуації, та гальмовий путь автомобіля
зростає.
Виявивши відмову одного з гальмових контурів, негайно зверніться
до дилера з приводу усунення несправності.
Якщо до педалі гальма можна додати більшого зусилля, аніж у звичайній ситуації, гальмова система Вашого автомобіля потребує ремонту.
Негайно зверніться до дилера GM
KOREA COMPANY з приводу усунення
несправності.
Під час руху автомобіля не тримайте постійно ногу на педалі гальма.
У такому разі можливий передчасний знос накладок гальмових колодок
та можливий вихід з ладу гальмової

системи. Сильне нагрівання гальмових механізмів знижує ефективність
гальмування, збільшуючи гальмовий
путь автомобіля, та спричиняє виникнення небезпечної ситуації.

вання гальмових механізмів. Переключіть коробку передач на понижені
діапазони або передачі під час руху
на довгих спусках. Не тримайте постійно ногу на педалі гальма.

Якщо вода потрапляє у гальмові
механізми. Після мийки автомобіля,
їзді по глибоких калюжах чи ділянці
дороги, залитою водою, у гальмові
механізми може потрапити вода.
Щоб відновити нормальний стан
гальмових механізмів:
1. Рухаючись у транспортному потоці, контролюйте ситуацію ззаду (наявність інших автомобілів, що рухаються за Вами, та відстань до них).
2. Підтримуйте безпечну швидкість, що відповідає конкретним умовам руху автомобіля, підтримуючи
безпечну дистанцію до автомобілів,
що рухаються позаду та з обох боків
Вашого автомобіля.
3. За умови погіршення ефективності гальмування злегка натисніть на
педаль гальма, щоб відновити нормальний стан гальмових механізмів.

Попередження!
Після механізованої мийки автомобіля, їзди по глибоких калюжах чи
ділянці дороги, залитою водою, або
надмірного гальмування під час руху
на довгих та крутих спусках, гальмівна система може тимчасово втратити свою ефективність гальмування. Це може статися у результаті сильного нагрівання гальмових
механізмів або попадання у них води.
Якщо гальмова система Вашого
автомобіля втрачає свою гальмову
ефективність через перегрівання
гальмових механізмів - при русі на
довгих спусках загальмовуйте автомобіль двигуном, переключаючи
коробку передач на понижені діапазони або передачі. Не тримайте постійно ногу на педалі гальма.
Якщо гальмова система Вашого
автомобіля втрачає свою гальмову
ефективність через попадання води
у гальмові механізми, наступна процедура допоможе відновити нормальний стан гальмових механізмів:

Перегрівання гальмових механізмів. Надмірне гальмування під час
руху на довгих та крутих спусках може
тимчасово спричинити сильне нагрі-
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1. Рухаючись у транспортному
потоці, контролюйте ситуацію ззаду
(наявність інших автомобілів, що рухаються за Вами, та відстань до них).
2. Підтримуйте безпечну швидкість, що відповідає конкретним
умовам руху автомобіля, підтримуючи безпечну дистанцію до автомобілів, що рухаються позаду та з обох
боків Вашого автомобіля.
3. За умови погіршення ефективності гальмування злегка натисніть
на педаль гальма, щоб відновити нормальний стан гальмових механізмів.
Стоянкове гальмо. Стоянкове гальмо діє на задні колеса автомобіля.
Важіль стоянкового гальма розміщений між передніми сидіннями.
Щоб увімкнути стоянкове гальмо
зупиніть автомобіль, натисніть на педаль гальма та підніміть важіль угору
до упору.
Щоб вимкнути стоянкове гальмо,
натисніть на педаль гальма та:
1. Трохи підніміть важіль догори.
2. Натисніть на кнопку фіксатора,
що розташована у рукоятці.
3. Утримуючи кнопку натиснутою,
опустіть важіль донизу.

що вкриті сухим листям та сухою
травою.
Вогненебезпечне сміття, що знаходиться під автомобілем, може загорітися при контакті із розжареними деталями системи випуску відпрацьованих газів.

Мал. 3.18
Попередження!
Якщо стоянкове гальмо не увімкнути належним чином, автомобіль
може зрушити з місця. Зверніться до
дилера GM KOREA COMPANY, якщо
стоянкове гальмо Вашого автомобіля потребує регулювання.
Не управляйте автомобілем, якщо увімкнуте стоянкове гальмо.
Це може стати причиною сильного нагрівання або передчасного
зносу гальмових механізмів. Ви повинні замінити їх. У протилежному
випадку може статися пошкодження
інших деталей Вашого автомобіля.
Не зупиняйте автомобіль на
майданчиках із вогненебезпечним
сміттям (наприклад, над розкиданим
папером), а також на майданчиках,
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Паркування у холодну погоду.
При стоянці автомобіля з увімкненим
стоянковим гальмом та температурі
навколишнього повітря нижче 0 С гальмові колодки можуть примерзнути
до барабанів задніх коліс. Примерзання колодок найбільш ймовірно,
якщо Ви лишаєте на стоянці автомобіль після експлуатації у сиру погоду.
З метою запобігання можливого
примерзання гальмових колодок на
стоянці після їзди по калюжам, також
після мийки автомобіля, дотримуйтеся таких рекомендацій:
1. Увімкніть стоянкове гальмо лише,
щоб перевести важіль переключання діапазонів у положення “Р” (на автомобілі
з автоматичною коробкою передач) або
увімкніть передачу заднього ходу або
першу передачу (на автомобілі з механічною коробкою передач).
2. Підкладіть під задні колеса гальмові підпори.
3. Вимкніть стоянкове гальмо.
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Попередження!
Не використовуйте стоянкове
гальмо під час руху автомобіля, або
замість педалі гальма.
Це може спричинити втрату контролю над управлінням автомобіля,
що стане причиною аварії, пошкодження власності та травмування
людей.
Антиблокувальна система гальм
(АБС) (варіант). Антиблокувальна система - це електронний пристрій, що
зменшує ймовірність заносу та втрати
контролю над автомобілем при гальмуванні. Антиблокувальна система не
дозволяє блокувати колеса при екстреному гальмуванні автомобіля або
при гальмуванні на слизькому дорожньому покритті. Це сприяє збереженню
керованості та поперечної стійкості автомобіля при гальмуванні.
АБС вмикається коли наявна різниця швидкостей обертання коліс або
коли колеса наближаються до межі
блокування. Електронний блок управління АБС контролює швидкості обертання коліс та регулює тиск експлуатаційної рідини у гальмовому гідроприводі.
При увімкненні запалювання на
комбінації приладів загорається сиг-

налізатор несправності АБС, що повинен згаснути приблизно через три
секунди. Якщо сигналізатор не згаснув через три секунди або увімкнувся
під час руху автомобіля, це свідчить
про відмову АБС. При відмові АБС автоматично вимикається, але дієздатність основної гальмівної системи повністю зберігається. При першій можливості слід звернутися до дилера
для усунення несправності АБС.
АБС контролює швидкість кожного
з коліс під час гальмування. Якщо одне з коліс вже близьке до зупинення,
комп‟ютер буде автоматично підтримувати оптимальні режими гальмування усіх коліс автомобіля. Робота
АБС звичайно супроводжується невеликими вібраціями гальмової педалі
та незначним шумом.
Примітка
АБС не змінює час, який ви потребуєте для вмикання гальм, та не
завжди зменшує гальмову відстань.
Завжди залишайте достатньо
місця для зупинення, навіть якщо
Ваш автомобіль оснащується системою АБС.
Гальмування автомобіля при роботі АБС. Не зважаючи на стан дорож-

нього покриття, не слід намагатися дозувати силу натискання на педаль гальма, щоб не доводити колеса до блокування, періодично послаблюючи та
збільшуючи зусилля натискання на педаль гальма. Для зупинки автомобіля із
силою натисніть на педаль гальма та у
процесі гальмування утримуйте педаль
у повністю натиснутому положенні. У
цей час АБС буде автоматично підтримувати оптимальні режими гальмування усіх коліс автомобіля.
Попередження!
Одночасне увімкнення сигналізаторів несправності гальмової системи та АБС є ознакою відмови основної гальмової системи, що відбулося з-за порушення нормального
функціонування АБС.
Необхідно негайно перевірити систему у дилера GM KOREA COMPANY.
Практичні поради
Режим “кік-даун” (автоматична
коробка передач). Якщо швидкість
автомобіля не дуже велика, при натисканні на педаль акселератора до
упора та її утримуванні коробка передач переключатиметься на нижчу передачу. Так забезпечуватиметься по-
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вне використання потужності двигуна
для інтенсивного розгону автомобіля.
Коли досягається необхідна швидкість, послабте натискування на педаль акселератора та коробка передач переключиться на вищу передачу.

Мал. 3.19
Гальмування двигуном. Щоб підвищити ефективність гальмування
двигуном при русі на спусках:
- для автоматичної коробки передач, використовуйте діапазони “2” та
за потребою діапазон “1”.
Найбільші гальмові моменти на
ведучих колесах забезпечуються у діапазоні “1”. Якщо переключення коробки передач у діапазон “1” відбулося
на надто високій швидкості, увімкнення першої передачі автоматично за-

тримується доти, доки швидкість автомобіля не знизиться до рівня, що
забезпечуватиме безпечне увімкнення першої передачі. У цей час автомобіль буде рухатися повільніше гальмуванням двигуна, рухаючись на
другій передачі, незважаючи на те, що
важіль переключання діапазонів передач знаходиться у положенні “1”.
Використовуйте діапазони “2” для
звичайного ефекту гальмування двигуном. Для більшого уповільнення використовуйте діапазон “1”.
- для коробки передач з ручним
переключанням, використовуйте нижню передачу у послідовному порядку.
Попередження!
Не переключайте коробку передач
на дві або більше передач за один раз.
Це запобігає пошкодженню коробки передач Вашого автомобіля або
втраті контролю та травмуванню
людей.
Примітка
Гальмування двигуном під час довгого спуску гірською дорогою може
продовжити термін служби гальмової системи Вашого автомобіля.
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Зупинка автомобіля. Для автоматичної коробки передач, важіль селектора коробки передач може залишатися у положенні одного з обраних
діапазонів руху. Двигун буде продовжувати працювати після зупинки автомобіля на холостому ході. При зупинці на схилі увімкніть стоянкове гальмо або натисніть на педаль гальма.
Не підвищуйте частоту обертання колінчатого валу для підтримання тривкої роботи двигуна на холостому ході,
якщо автомобіль утримується гальмом, у автоматичній коробці увімкнений один з діапазонів руху.
При тривалій зупинці автомобіля,
наприклад, у вуличній “пробці” або на
перетинанні шляхів, вимкніть двигун.
Перед тим як припаркувати автомобіль, увімкніть стоянкове гальмо, переведіть важіль переключення
діапазонів коробки передач у положення “Р” для автоматичної коробки
передач або у нейтральне положення для коробки передач з ручним
управлінням та витягніть ключ із замка запалювання.
Паркування автомобіля. Утримуючи педаль гальма у натиснутому
положенні, повністю увімкніть стоянкове гальмо.
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Для автомобіля з механічною коробкою передач:
1. При стоянці на горизонтальному
майданчику переведіть важіль переключення коробки передач у нейтральне положення.
2. Якщо автомобіль спинений на спуску, увімкніть передачу заднього ходу.
3. При стоянці на підйомі слід увімкнути першу передачу.
Для автомобіля з автоматичною
коробкою передач:
1. Перемістіть важіль селектора
діапазонів у положення “Р”.
2. Поверніть ключ запалювання у
положення “LOCK” (блокування) та
витягніть його із замка запалювання.
Попередження!
Якщо автомобіль стоїть на схилі
не лишайте передні колеса у середньому положенні (відповідає руху автомобіля по прямій).
Для більшої безпеки поверніть кермо, щоб передні колеса були повернуті
набік від дороги та увімкніть стоянкове
гальмо, якщо місце паркування автомобіля знаходиться на уклоні.
Для більшої безпеки поверніть
кермо, щоб передні колеса були повернуті набік до дороги та увімкніть стоянкове гальмо, якщо місце паркування
автомобіля знаходиться на підйомі.

Рекомендації з економічної експлуатації автомобіля. Паливна економічність автомобіля у значній мірі
залежить від Вашого стиля водіння.
Як, де та коли Ви їздите – усі ці чинники впливають на витрати палива,
тобто на відстань, що може проїхати
автомобіль на одному літрі бензину.
З метою досягнення максимальної
паливної економічності автомобіля
рекомендуємо Вам дотримуватися
таких правил:
- починайте рух з місця плавно із
помірним прискоренням;
- уникайте тривалої та непотрібної
роботи двигуна на холостому ході;
- підтримуйте правильне регулювання усіх систем та вузлів двигуна;
- не експлуатуйте двигун на високих
частотах обертання колінчатого валу;
- вмикайте кондиціонер повітря (за
його наявністю на автомобілі) лише
тоді, коли це дійсно необхідно;
- уповільнюйте швидкість руху по
поганим дорогам з нерівним покриттям;
- підтримуйте у шинах рекомендований тиск повітря, бо це корисно не
лише з точки зору паливної економічності, але й для збільшення терміну
служби шин;
- підтримуйте достатню дистанцію
між автомобілем, що рухається спе-

реду; так Ви зможете уникнути аварії
при різкому гальмуванні, а також рухатися більш рівномірно у транспортному потоці та зменшити використання гальмової системи, знизити знос
гальмових механізмів бо найменш інтенсивне гальмування дозволяє зменшити додаткові витрати палива на
наступний розгін автомобіля до попередньої швидкості;
- не возіть із собою непотрібні речі;
- не тримайте увесь час ногу на
педалі гальма (це призведе до збільшення витрати палива, швидкого зносу гальмових колодок, а також може
вивести з ладу гальмівну систему);
- постійно підтримуйте автомобіль
у справному стані (значення регульованих параметрів повинні відповідати
вимогам виготовлювача).
Управління автомобілем у несприятливих дорожніх умовах. У
несприятливих дорожніх умовах, наприклад, при русі по вологому, із снігом, у ожеледицю або брудному дорожньому покритті дотримуйтеся наступних рекомендацій щодо безпечного водіння автомобіля:
- зменшіть швидкість автомобіля
та обережно рухайтеся, визначивши
додаткову відстань для гальмування;
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- уникайте різких поворотів кермового колеса, різкого натискання на
педаль гальма та прискорення;
- гальмуючи, періодично змінюйте
зусилля натискання на педаль гальма,
трохи послаблюючи та знову збільшуючи зусилля на педалі до повної зупинки
автомобіля, якщо Ваш автомобіль не
оснащується системою АБС;
- при гальмуванні натиснути на
педаль гальма, повільно переміщуючи ногу уверх та униз, до зупинення
автомобіля, якщо Ваш автомобіль не
оснащується системою АБС. Якщо
автомобіль оснащується системою
АБС, сильно натиснути на педаль гальма та об‟їхати будь-яку перешкоду.
- використовуйте другу швидкість
та уникайте буксування ведучих передніх коліс, якщо автомобіль загруз у
снігу, грязі або піску.
- підкласти під передні колеса пісок, ланцюги протиковзання або інші
неслизькі матеріали, що перешкоджають буксуванню ведучих коліс, коли автомобіль загруз у льоду, снігу
або грязі.
Гідропланерування. Якщо Ваш автомобіль рухається по мокрій дорозі, Ви
можете втратити над ним контроль, тому що між шинами та дорогою недостатньо або узагалі немає зчеплення.

Гідропланерування може статися в
залежності від стану дороги, якості
протекторів та рівня тиску у шинах
Вашого автомобіля, а також швидкості, на якій він рухається. Це дуже небезпечно.
Найкращим способом запобігти гідропланеруванню є зниження швидкості Вашого автомобіля та особлива
уважність під час руху по достатньо
мокрій поверхні дороги.
Їзда по глибоких калюжах. Коли
Ви зібралися їхати по глибокій калюжі,
Ви повинні переконатися у тому, що калюжа або баюра зі стоячою водою не
дуже глибока. Якщо швидко проїхати по
глибокій калюжі, вода може потрапити
до двигуна крізь повітрозабірник, спричиняючи тяжке пошкодження.
Попередження!
Перед тим, як спробувати переїхати глибоку калюжу, завжди дотримуйтеся наступних інструкцій:
- не їздіть по глибокій калюжі, якщо її глибина трохи нижче, ніж нижня
частина вашого автомобіля.
- рухайтеся настільки повільно,
наскільки це можливо при високій частоті обертання колінчатого вала
на нижній передачі.
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Буксирування причепа
Увага! У початковий період експлуатації (до 3000 км пробігу) заборонена
експлуатація автомобіля з причепом.
Оскільки Ваш автомобіль сконструйований, насамперед, для перевезення пасажирів, використання його
для буксирування причепа призводить
до погіршення основних експлуатаційних властивостей: керованості гальмівної динаміки, паливної економічності, довговічності та інше.
Безпека та ефективність автомобіля з причепом залежать від дотримання правил експлуатації та справності обладнання, що використається.
При чому, можна використовувати
лише таке обладнання, що підходить
до Вашого автомобіля. Забороняється
перевантажувати причіп та використовувати його не за призначенням.
Максимальна вага причепа, що
може буксирувати Ваш автомобіль,
обмежується, у тому числі й типом
спеціального обладнання, що встановлене на автомобіль та причіп. Перед
буксируванням причепа необхідно переконатися у тому, що Ваш автомобіль оснащений підхожим обладнанням. Дилер підприємства допоможе
Вам підібрати та встановити на автомобіль спеціальне обладнання, необхідне для буксирування причепа.
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Розташування зчіпної кулі
і точок кріплення
опорно-зчіпного пристрою
(Одиниця вимірювання: мм)

Комбі

Седан

Мал. 3.22

Мал. 3.20

* Максимально допустимий виступ
Мал. 3.23
* Максимально допустимий виступ
Мал. 3.21

Завантаження причепа. Щоб
правильно завантажити причіп або
вантажний причіп (далі причіп), Ви по-

винні вміти визначати повну масу
причепа та навантаження на опорнозчеплювальний пристрій. Повна маса
причепа включає у себе споряджену
масу причепа та масу усіх вантажів.
Для визначення повної маси необхідно зважити завантажений причіп (використовуйте автомобільні ваги).
Навантаження на опорно-зчеплювальний пристрій - це вертикальна
сила, діюча на автомобіль з боку причепа. Навантаження на опорнозчеплювальний пристрій влаштування
визначається при повністю завантаженому причепі та розташуванні дишла на нормальній висоті від поверхні
дороги. Це навантаження можна виміряти за допомогою побутової ваги.
Повна маса причепа не повинна
перевищувати дозволених значень,
що наведені нижче у таблиці.
Гранично припустиме навантаження на опорно-зчеплювальний пристрій складає 75 кг.
Наведені у таблиці значення повної маси причепа відповідають експлуатації автомобіля на дорогах із поздовжнім схилом до 12%.
При буксируванні причепа навантаження на задню вісь автомобіля (що
визначається із врахуванням маси, на
задню вісь повністю завантаженого
автомобіля, та навантаження на опо-
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Версія
автомобіля

SF08Y,
SА08Y,
SA48Y,
SA487,
SA48Т,
SA69Y,
SA69T,
SA697
SF48A,
SF48Y,
SF48T,
SF487,
SF69A,
SF69Y,
SF69T,
SF697,
SF69Y2
TC51U,
TC52U,
TC58U

3 ЗАПУСК ДВИГУНА ТА УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЕМ

Граничне навантаження на опорнозчеплювальний
пристрій, кг

Максимальна маса
причепа
з
гальмами

Попередження!
Повна маса автомобіля при буксируванні причепа не повинна перевищувати граничне значення (GVWR), дозволене для цього автомобіля.
Повна маса автомобіля включає у
себе споряджену масу автомобіля масу
водія та пасажирів, масу вантажів, масу опорно-зчеплювального пристрою
та масу, на опорно-зчеплювальний прилад автомобіля від дишла причепа.
Наведені у таблиці граничні вагові параметри причепів діють при
експлуатації автомобіля на висоті
над рівнем моря до 1000 м.
Якщо висота над рівнем моря перевищує 1000 м, потужність двигуна
та спроможність автомобіля долати значні підйоми помітно зменшуються. Тому при експлуатації автомобіля у гірській місцевості на значній висоті над рівнем моря слід обмежити масу причепа, у порівнянні з
означеними значеннями.
У горах повна маса причепа повинна бути знижена. Рекомендується зменшувати повну масу причепа
на 10% на кожні 1000 м додаткового
підйому над рівнем моря.

Граничні
вагові
параметри
причепів, що буксируються, кг

без гальм

рно-зчеплювальний пристрій не повинно перевищувати граничне дозволене значення.

400 1000
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500 1100

500 1000

Попередження!
Неправильний розподіл навантаження, бічний вітер, аеродинамічні
поштовхи від автопоїздів, а також
нерівне покриття дороги можуть
стати причиною поперечних коливань або від`єднання причепа.
Відрегулюйте навантаження на
опорно-зчеплювальний пристрій, перерозподіляючи та переміщуючи вантажі у причепі.
Перевірте повну масу причепа та
окремо навантаження на опорнозчеплювальний пристрій.
Дотримуйтеся положень, встановлених відповідними місцевими та
територіальними органами реєстрації, відносно повної маси причепа.
Гальмова система причепа. Якщо причіп обладнаний гальмовою системою, експлуатуйте її у відповідності з інструкціями виробника. Заборонено вносити будь-які зміни у конструкцію гальмової системи автомобіля.
Прилади зовнішнього освітлення причепа. Перевірте, обладнання
приладами зовнішнього освітлення та
сигналізацією у повній відповідності з
діючими вимогами. Перед подорожжю
перевірте справність усіх приладів
освітлення та сигналізації на причепі.
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Шини. Перед буксируванням причепа перевірте, щоб тиск повітря у
шинах відповідав рекомендованим
значенням (див. наклейку на кришці
речового ящика).
Страхувальні ланцюги. Завжди
встановлюйте страхувальні ланцюги
між автомобілем та причепом. Розміщуйте страхувальні ланцюги під дишлом причепа, щоб перешкодити його
падінню
на
дорогу
у
випадку
від`єднання від опорно-зчеплювального
пристрою автомобіля. Встановлюючи
ланцюги, дотримуйтеся рекомендацій
виробника. З метою забезпечення можливості розвороту автопоїзда страхувальні ланцюги повинні бути відповідно
натягнені. Страхувальні ланцюги ніколи
не повинні волочиться по дорозі.
Гальмова рідина. Замінюйте гальмову рідину через кожні 15 000 км
пробігу автомобіля, якщо:
- автомобіль часто експлуатується
з причепом;
- автомобіль експлуатується у пагористій або гірській місцевості.
Експлуатаційна рідина автоматичної коробки передач (лише для
моделі 1.8 DOHC). Якщо автомобіль

експлуатується значну частину пробігу
з причепом, замінюйте експлуатаційну
рідину у автоматичній коробці передач
через кожні 60 000 км пробігу.
Рекомендації з експлуатації автомобіля з причепом. Слід мати на
увазі, що при буксируванні причепа
поведінка та реагування автомобіля
на дії водія відрізняються у порівнянні
з автомобілем без причепа.
З метою безпеки руху дотримуйтеся наступних рекомендацій:
- перед тим як виїхати на дорогу з
причепом, вивчіть особливості водіння автопоїзду при повороті, гальмуванні, русі заднім ходом. Не починайте експлуатувати автомобіль з причепом, доки не будете цілком впевнені у
тому, що здатні безпечно керувати
автопоїздом;
- перед початком подорожі перевірте справність приладів освітлення та
сигналізації причепа;
- при буксируванні причепа не перевищуйте швидкість 80 км/год або
дозволену
швидкість
(вибираючи
найменше значення);
- рухаючись із причепом на підйомі
не перевищуйте швидкість 30 км/год
на першій передачі та 50 км/год на
другій передачі.
- при проходженні поворотів автомо-

біля з причепом переконайтеся, що є достатньо вільного простору для проїзду
причепа. Уникайте різких маневрів;
- уникайте різкого початку руху з
місця, інтенсивного розгону та екстреного гальмування;
- уникайте різких поворотів та різких маневрів;
- буксируючи причіп, завжди рухайтеся на помірній швидкості;
- при маневруванні заднім ходом користуйтеся сторонньою допомогою та
керуйтеся сигналами Вашого помічника;
- під час руху автомобіля з причепом постійно підтримуйте безпечну
відстань до попереднього автомобіля.
Пам'ятайте, що гальмовий шлях автомобіля з причепом перевищує гальмовий шлях автомобіля;
- перед спуском по довгому схилу
знижуйте швидкість та увімкніть понижену передачу;
- уникайте тривалого безперервного або частого гальмування. Це може
призвести до перегрівання гальмових
механізмів та зниження гальмівної
ефективності автомобіля;
- на стоянці підкладайте під колеса
автомобіля та причепа гальмові упори
та повністю вмикайте стоянкове гальмо.
Не рекомендується зупиняти автомобіль з причепом на тривалу стоянку на
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схилах. Стоянка автомобіля з причепом
на схилі є небезпечною. Причіп може
випадково від`єднатися від опорнозчеплювального пристрою та травмувати людей або пошкодити автомобіль та
інше майно;
- небезпечно виймати гальмові
упори з-під коліс причепа, знаходячись безпосередньо за причепом.
Якщо стоянкове гальмо увімкнене не
повністю або діє недостатньо ефективно, причіп може покотитися назад та
травмувати людину, що стоятиме позаду. З метою безпеки слід завжди
виймати гальмові упори, стоячи збоку
від причепа;
- уважно вивчіть інструкції виробника причепа.
Рух автомобіля з причепом на
схилах. Наближаючись до крутого
або довгого схилу, знизьте швидкість
автомобіля з причепом та увімкніть
понижену передачу. Якщо Ви не увімкнете понижену передачу, Ви не
зможете достатньо ефективно гальмувати двигуном. У такому випадку
Вам прийдеться часто використовувати гальмову систему, гальмові механізми можуть перегріватися та знижуватимуть свою ефективність.
Перед подоланням крутого підйо-

му увімкніть понижену передачу та
знизьте швидкість автомобіля з причепом приблизно до 70 км/год. Так Ви
відвернете можливе перегрівання
двигуна та трансмісії.

автоматичної коробки передач у положення “Р” або увімкніть першу передачу або передачу заднього ходу у
механічній коробці передач.
5. Відпустіть педаль гальма.

Стоянка на схилі. Слід уникати
стоянки автомобіля з причепом на
схилі, оскільки вона є небезпечною.
За випадкових обставин автомобіль
та причіп можуть роз`єднатися. Причіп
може травмувати людей або пошкодити автомобіль та інше майно.
Проте, якщо Вам таки необхідно
залишити автомобіль з причепом на
схилі, керуйтеся наведеними нижче
інструкціями.
1. Натисніть на педаль гальма але
не переміщуйте важіль переключення
автоматичної коробки передач у положення “Р” або не вмикайте першу передачу у механічній коробці передач.
2. Скористайтесь сторонньою допомогою, щоб підкласти під колеса
причепа гальмові упори.
3. Після того як упори підкладені
під колеса, відпустіть педаль гальма.
Тепер основне навантаження буде
сприйматися гальмовими упорами.
4. Повторно натисніть на педаль
гальма. Тоді увімкніть стоянкове гальмо та перемістіть важіль селектора

Початок руху автомобіля з причепом після стоянки на схилі
1. Натисніть на педаль гальма та
утримуйте її у натиснутому положенні,
виконуючи такі дії:
- запустіть двигун автомобіля;
- увімкніть діапазон руху у автоматичній або першу передачу у механічній коробці передач;
- відпустіть стоянкове гальмо.
2. Відпустіть педаль гальма.
3. Повільно почніть рух з місця,
щоб звільнити гальмові упори.
4. Зупиніть автомобіль, щоб Ваш
помічник встиг витягнути гальмові
упори.
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Особливості технічного обслуговування автомобіля при експлуатації з причепом. Якщо Ваш автомобіль експлуатується значну частину
пробігу з причепом, він потребує
більш частого технічного обслуговування. Експлуатуючи автомобіль з
причепом, приділяйте підвищену увагу таким агрегатам та системам авто-

89
мобіля: автоматичній коробці передач
(при заправці не переливайте експлуатаційну рідину), системі змащування
двигуна, системі охолодження двигуна, гальмовому гідравлічному приводу, гальмовим механізмам та приводним пасам. Цей Посібник наводить усі
необхідні інструкції та рекомендації по
технічному обслуговуванню цих агрегатів та систем автомобіля. Перед тим
як експлуатувати автомобіль з причепом, рекомендуємо Вам ще раз уважно проглянути окремі пункти цього
Посібника, що стосуються технічного
обслуговування названих вище агрегатів та систем автомобіля.
Регулярно перевіряйте затяжку кріпильних
деталей
опорно-зчеплювального пристрою автомобіля.
Вихлопні гази
Заходи безпеки проти отруєння
відпрацьованими газами
Уникайте вдихання відпрацьованих газів двигуна. Відпрацьовані гази
містять токсичний оксид вуглецю,
який не має ані кольору, ані запаху.
Оксид вуглецю небезпечний для здоров„я. Тривале вдихання цього газу
призводить до втрати свідомості та
може бути небезпечним для життя

людини.
При відкритті потрапляння відпрацьованих газів у салон автомобіля, негайно зверніться до дилера для визначення та усунення несправності. Якщо
неможливо усунути несправність на місці, продовжуйте рух тільки з повністю
відкритими вікнами автомобіля.
Попередження!
Щоб не допустити потрапляння
відпрацьованих газів у салон автомобіля, періодично перевіряйте стан
випускної системи та кузова:
- замінюючи моторне масло, коли
автомобіль знаходиться на підіймачу;
- при помітній на слух зміні характеру або рівня шуму системи випуску відпрацьованих газів;
- якщо наявні аварійні або корозійні пошкодження системи випуску відпрацьованих газів основи, нижньої
або задньої частини кузова;
- не залишайте двигун працюючим у закритих приміщеннях, приміщеннях що погано провітрюються,
наприклад, у гаражі; у цих умовах
двигун не повинен працювати довше,
аніж це необхідно для виїзду або
в`їзду у гараж. Необхідно виїхати із
закритого приміщення;
- ніколи не залишайтеся та не

залишайте дітей на тривалий час у
непорушному автомобілі із працюючим двигуном;
- за тривалої стоянки автомобіля
на відкритому місці із працюючим
двигуном вимкніть режим рециркуляції для доступу свіжого повітря у
салон автомобіля та увімкніть вентилятор у максимальний режим;
- не їздіть із відкритою кришкою
багажника або відкритими задніми
дверима, оскільки відпрацьовані гази
можуть потрапити у салон автомобіля. Якщо Ви змушені їхати з відкритим багажником або відкритими
задніми дверима, слід підняти скло
усіх дверей, вимкнути режим рециркуляції для забезпечення доступу
свіжого повітря у салон автомобіля
та увімкнути вентилятор у максимальний режим.
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Вентиляційні решітки
Бокові вентиляційні решітки.
Можна спрямовувати повітря через
обидві регульовані бокові вентиляційні решітки у напрямку кожної сторони
переднього пасажирського міста чи у
напрямку бокових вікон.
Вентиляційні решітки обігрівача
вітрового скла. Вентиляційні решітки
обігрівача вітрового скла спрямовують
повітря на вітрове скло.
Центральні вентиляційні решітки.
Ви можете керувати напрямком повітряного струму через обидві регульовані
центральні вентиляційні решітки.
Напільні вентиляційні решітки.
Напільні повітряні решітки спрямовують
повітря у напрямку зони розміщення ніг
пасажирів на передньому сидінні.
Решітки обдуву бокових вікон
передніх дверей. Вентиляційні решітки обігрівача вікон передніх дверей
спрямовують повітря на бокові вікна,
головним чином, у зону знаходження
зовнішнього дзеркала.
Задні вентиляційні решітки (варіант). Холодне чи тепле повітря підводиться до зони розміщення ніг пасажирів на задньому сидінні через
проходи, що знаходяться під передніми сидіннями.
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Мал. 4.1. Вентиляційні решітки:
1 – бокові вентиляційні решітки;
2 – вентиляційні решітки обігрівача
вітрового скла;
3 – центральні вентиляційні решітки;
4 – напільні вентиляційні решітки;
5 – решітки обдуву бокових вікон
передніх дверей.
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Панель управління
мікрокліматом

Регулятор температури повітря.
Регулятор температури регулює температуру повітря, яке надходить до
салону автомобіля через вентиляційні
решітки.
Установіть регулятор на блакитній
зоні для отримання прохолодного повітря, або на зоні червоного кольору
для отримання теплого повітря.

Опалювач та кондиціонер
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Опалювач

6

2
1

3
5

Мал. 4.2. Панель управління мікрокліматом:
1 – регулятор температури повітря;
2 – перемикач режимів роботи вентилятора;
3 – регулятор розподілення повітря;
4 – вимикач кондиціонера повітря
(A/C). (опція);

5 – регулятор режиму рециркуляції
повітря;
6 – вимикач електрообігрівача заднього вікна та зовнішнього дзеркала.
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Мал. 4.3
Перемикач режимів роботи вентилятора. Ви можете регулювати
швидкість та інтенсивність повітряного потоку, що подається системою,
поворотом перемикача керування
швидкості вентилятора. Поверніть перемикач за годинниковою стрілкою
для підвищення швидкості вентилятора, або проти стрілки для зменшення
швидкості вентилятора.
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Можна налагодити перемикач вентилятора від ступеня 1 до ступеня 4
за бажанням (чотири робочих положення вентилятора відповідають чотирьом ступеням швидкості обертання вентилятора).

Вентиляція на двох рівнях
.У
цьому положенні повітря спрямовується до салону у двох напрямках.
Половина повітря надходить через
напільні (нижні) вентиляційні канали,
друга частина – через центральні та
бокові вентиляційні решітки.

Мал. 4.5

Мал. 4.4

Вентиляція верхньої зони
.
Встановлення регулятора у цьому положенні спрямовує повітря через
центральні та бокові вентиляційні решітки.
Мал. 4.7

Регулятор режиму розподілення
повітря
Налаштуйте регулятор режиму розподілення повітря на бажаний режим
розподілення повітря, яке потрапляє
до салону.
Регулятор режиму розподілення
повітря може бути встановлений у одному з п‟яти положень, позначених відповідними символами.
Мал. 4.6

Вентиляція нижньої зони
. Більша частина повітря спрямовується
через напільні вентиляційні канали.
Цей режим здійснює також прохід повітря через задні вентиляційні канали,
якщо такі встановлені. Підтримуйте
поверхню під передніми сидіннями у
чистому стані , щоб не блокувати прохід повітряного потоку до заднього відсіку.
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Обдув скла
. Повітря спрямовується на сопла обдуву вітрового
скла та вентиляційні решітки обдуву
бокових вікон передніх дверей.

Мал. 4.8
Вентиляція нижньої зони та обдув вікон
. При цьому режимі повітря спрямовується через вентиляційні
канали обігрівача вітрового скла, вентиляційні решітки обігрівача вікон передніх дверей та напільні (нижні) вентиляційні решітки.

Мал. 4.9

Мал. 4.10
Регулятор режиму рециркуляції
повітря. Натисніть на цю кнопку, коли
Ви рухаєтесь в умовах дуже забрудненої місцевості або у великому транспортному потоці, щоб запобігти попадання до салону автомобіля пилу
та загазованого повітря. Також цей
режим використовується, коли потрібне швидке охолодження або нагрівання повітря у салоні автомобіля. У
цьому разі засвітиться сигнальна лампочка і внутрішнє повітря почне рециркулювати .
При повторному натисканні на кноп-
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ку режиму рециркуляції здійснюється
приток зовнішнього повітря до пасажирського салону. Індикатор потухне.
У разі, коли перемикач виконано у
варіанті регулятора, то для обрання
режиму надходження у салон свіжого
зовнішнього повітря перемістіть регулятор ліворуч, а для отримання режиму рециркуляції, коли доступ повітря до салону ззовні припиняється, праворуч.
Користування режимом рециркуляції повітря у продовж тривалого часу може призвести до запотівання вікон автомобіля. У цьому разі натисніть на кнопку режиму рециркуляції
повітря знову для установлення режиму надходження у салон свіжого
зовнішнього повітря.

Мал. 4.11
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Кондиціонування
повітря (варіант)
Блок охолодження системи кондиціонування повітря (далі А/С) здійснює зниження температури повітря і
вбирає вологу, пил та куряву з повітря
салону автомобіля.
Навіть при увімкнутій А/С автомобіль буде виробляти тепле повітря,
якщо регулятор температури повітря
установлено на підігрів.
Примітка
Можна помітити водяні краплі під
відсіком двигуна після автопробігу з
увімкнутою А/С. Це є нормальним
явищем, тому що система охолодження витягує вологу з повітря.

Вимикач кондиціонера повітря
Попередження!
Робота системи кондиціювання
повітря під час подолання тривалих
підйомів чи в умовах інтенсивного міського руху може стати причиною
перегріву двигуна.
Спостерігайте за показниками
термометру .
Вимкніть A/C у випадку, коли термометр показує перегрів двигуна.
Автомобіль може бути пошкодженим.

кондиціонування повітря (А/С) (сигнальна лампочка увімкнеться, підтверджуючи, що А/С працює);
- установіть за допомогою перемикача необхідну швидкість вентилятора.
Примітка
Система кондиціювання повітря
не працює, коли перемикач вентилятора знаходиться у положенні вимкнення.
Вимикання системи кондиціювання повітря (A/C). Знову натисніть
на кнопку A/C. (Сигнальна лампочка
погасне на підтвердження того, що
кондиціонер повітря не працює)
Охолоджування

Примітка
У зв‟язку з тим, що компресор системи охолодження температури
частково забирає потужність двигуна, можна помітити невелику зміну у
потужності та продуктивності двигуна під час роботи компресора.

Мал. 4.12
Вмикання системи кондиціонування повітря (A/C):
- запустіть двигун;
- натисніть на кнопку вимикача

Максимальний режим охолоджування повітря. Для досягнення
максимального охолодження під час
спекотної погоди або після тривалої
стоянки автомобіля на сонці необхідно зробити наступне:
- відчинить вікна на недовгий час,
щоб провітрити салон автомобіля від
нагрітого повітря;
- увімкніть кондиціонер повітря
(засвітиться індикатор);
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- натисніть на кнопку режиму рециркуляції повітря (засвітиться індикатор);
- установіть регулятор режиму розподілення повітря у положенні
вентиляція верхньої зони;
- установіть регулятор температури повітря в крайнє положення (блакитна зона);
- перемикач режимів роботи вентилятора установіть у положенні максимальної швидкості обертання.
Нормальний режим охолоджування повітря:
- увімкніть кондиціонер повітря
(засвітиться індикатор);
- натисніть на кнопку режиму рециркуляції повітря (засвітиться індикатор);
- установіть регулятор режиму розподілення повітря у положенні
вентиляція верхньої зони або
вентиляція на двох рівнях;
- установіть регулятор температури повітря в крайнє положення (блакитна зона);
- налагодьте перемикач режимів
роботи вентилятора на положення
бажаної швидкості обертання.

Обігрів
Максимальний режим обігріву
вмикається тільки для швидкого прогрівання салону автомобіля. Не використовуйте цей режим в продовж часу, інакше повітря в салоні стає несвіжим і можливо запотівання вікон. Вимкніть режим рециркуляції повітря,
щоб очистити вікна та провітрити салон автомобіля.
Для створювання максимального
режиму опалювання необхідно:
- вимкнути кондиціонер повітря
(А/С) (індикатор погасне);
- натисніть на кнопку режиму рециркуляції повітря (засвітиться індикатор);
- установіть регулятор режиму розподілення повітря у положенні
вентиляція на двох рівнях або
вентиляція на підлогу;
- установіть регулятор температури повітря в крайнє положення (червона зона) для опалювання;
- перемикач режимів роботи вентилятора установіть у положенні максимальної швидкості обертання.
Нормальний режим обігріву:
- вимкніть кондиціонер повітря
(А/С) (індикатор погасне);
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- вимкніть режим рециркуляції повітря (індикатор погасне) ;
- установіть регулятор режиму розподілення повітря у положенні
вентиляція на підлогу або
вентиляція на двох рівнях;
- установіть регулятор температури повітря в крайнє положення (червона зона) для опалювання;
- перемикач вентилятора установіть на бажану швидкість.
Вентиляція
Вентиляція на двох рівнях. Цей
режим рекомендується використовувати у прохолодні, але сонячні дні.
Тепле, підігріте повітря буде надходити до зони підлоги, а тепле, зовнішнє повітря у верхню зону салону.
Щоб установити цей режим необхідно:
- вимкніть режим рециркуляції повітря (індикатор погасне);
- установіть регулятор режиму розподілення повітря у положенні
вентиляція на двох рівнях;
- налагодьте регулятор температури повітря на бажану температуру.
- перемикач режимів роботи вентилятора установіть на бажану швидкість.
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Вентиляція. Зовнішнє повітря надходить до салону через центральні
та бокові вентиляційні решітки:
- вимкніть кондиціонер повітря
(А/С) (індикатор погасне);
- вимкніть режим рециркуляції повітря (індикатор погасне);
- установіть регулятор режиму розподілення повітря у положенні
вентиляція верхньої зони або
вентиляція на двох рівнях;
- установіть регулятор температури повітря на блакитну зону для охолоджування;
- перемикач вентилятора установіть на бажану швидкість.
Обдув скла
та запобігання запотіванню
Можливо використовувати режим
склообігрівача з увімкнутою чи вимкнутою системою кондиціювання повітря. Для обдуву вітрового скла необхідно:
- установіть режим рециркуляції
повітря на режим надходження зовнішнього повітря (індикатор погасне) і
поверніть регулятор розподілення повітря на
обдув скла;
- установіть регулятор температу-

ри повітря на червону зону для надходження теплого повітря;
- налагодьте перемикач режимів
роботи вентилятора на максимальну
швидкість для скорого обдуву (відтаювання).
Примітка
Включіть кондиціонер повітря
для підвищення ефективності обдуву скла та прискорення знищення
конденсату.
У деяких моделях для покращення
діяльності склообігрівача кондиціювання повітря розпочинається автоматично при обиранні режиму "обдув скла"
або "підлога/обдув скла"

.

Для того, щоб підтримувати вітрове скло у чистому стані та спрямувати
тепле повітря через підлогу, установіть регулятор розподілення повітря у
положенні підлога/обдув скла

.

Попередження!
Різниця температур навколишнього повітря та вітрового скла
може викликати конденсацію вологи
на поверхні скла, що приведе до погіршення умов огляду з автомобілю.
Не вмикайте регулятор розподі-

лення повітря у положення "підлога/обдув скла"
або "обдув скла"
в
умовах дуже вологої погоди, коли регулятор режиму температури повітря
встановлено на блакитну зону.
Це може привести до нещасного
випадку, пошкодити автомобіль та
причинити поранення людині.
Рекомендації по
експлуатації системи вентиляції
Якщо автомобіль знаходився на
стоянці під прямим промінням сонця,
перед тим як увімкнути кондиціонер
повітря (А/С), відчиніть вікна і провітрите салон.
Для того, щоб у дощову погоду чи
в умовах підвищеної вологості очистити запотілі вікна від конденсату,
зменшіть вологу повітря, використовуйте кондиціонер повітря (А/С).
Вмикайте систему кондиціювання
повітря на декілька хвилин принаймні
раз у тиждень, навіть узимку або коли
(А/С) система не використовувалась
на протязі тривалого часу. Такі періодичні включення кондиціонеру сприяють зберіганню шару мастила на деталях і ущільненнях компресора, і
продовжують термін служби системи.
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При їзді по місту з інтенсивним
транспортним рухом ефективність системи кондиціювання повітря може
знизитись з приводу частих зупинок та
руху автомобіля.
Компресор системи кондиціювання
повітря не вмикається, якщо перемикач режимів вентилятора вимкнуто
(знаходиться у положенні “OFF”).
У разі, коли автомобіль оснащено
фільтром кондиціонера повітря, необхідно належне технічне обслуговування. Цей фільтр прибирає пил, куряву
та інші атмосферні шкідливі речовини
з зовнішнього повітря, яке потрапило
в автомобіль.
Аудіосистема*
До уваги Власника автомобіля!
На Вашому автомобілі в залежності від комплектації може бути відсутня аудіосистема.
Якщо Ви придбали власну аудіосистему, її установку і налагодження
треба провадити тільки на СТО офіційної сервісної мережі.
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Запасне колесо, домкрат,
та інструменти
Зберігайте запасне колесо, домкрат та інструменти у відсіку багажного
відділенні
Попередження!
Завжди зберігайте домкрат, запасну шину, інші інструменти в належному місці
Не зберігайте домкрат, запасну
шину, або інше обладнання в салоні
для пасажирів.
У разі різкій зупинки, або зіткнення незакріплені інструменти можуть
нанести ушкодження водію та пасажирам.

Мал. 5.1

5 ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ

Зберігайте запасне колесо під покриттям підлоги.
Зберігайте домкрат та інструменти у
відсіку багажного відділенні. Будьте
впевнені, що Ви легко можете знайти їх.

для підйому інших автомобілів може
привести до ушкодження інших автомобілів, самого домкрата, або до
особистої травми.
Як замінити проколоту шину

Примітка
Необхідно ретельно закріпити
домкрат, рукоятку домкрата, та
інші інструменти, щоб вони не гриміли, та не деренчали під час руху
автомобіля. Зберігайте їх під покриттям підлоги.
Технічні характеристики
домкрата
Максимально припустиме
навантаження
Тип мастила

650 кг
Літієве

Попередження!
Для Вашого автомобіля розроблено домкрат, який можна використовувати саме для цього автомобіля.
Не використовуйте домкрат,
яким укомплектовано Ваш автомобіль для підйому інших автомобілів.
Ніколи не перевищуйте припустиме максимальне навантаження
домкрата.
Використання цього домкрата

Якщо шина прокололася, уважно
ознайомтесь з приведеною нижче
інструкцією, перед тим як замінити
колесо.
Засоби безпеки
під час заміни шини
1. Увімкніть світову аварійну сигналізацію.
2. Обережно зверніть зі смуги руху
транспорту та зупиніться в безпечному місці.
3. Поставте автомобіль на тверду,
рівну поверхню.
4. Вимкніть двигун та вийміть ключ
із замка запалювання.
5. Поставте автомобіль на стоянкове гальмо.
6. Висадіть пасажирів та розташуйте їх у безпечному місці.
7. Підложіть спереду і ззаду під
колеса (по діагоналі к колесу, яке Ви
плануєте замінити) опорні колодки,
дерев'яні бруски або каміння, щоб
зафіксувати автомобіль.
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При порушенні вищезазначеної інструкцій автомобіль може зіскочити з
домкрата, що може привести до серйозних травм.
Заміна колеса
1. Дістаньте з відсіку багажного
відділення домкрат, інструменти для
зміни колеса, та запасне колесо.
2. Зніміть декоративний ковпак колеса (якщо такий є) за допомогою колісного ключа або викрутки з плоскою
голівкою.
3. За допомогою колісного ключа
послабте гайки або болти коліс кожен
на один поворот.
Попередження!
Не відкручуйте гайки чи болти колеса доки Ви не підняли колесо від землі.

4. Вставте в домкрат рукоятку домкрата та колісний ключ.
5. Злегка приподніміть опорну голівку, повернувши важіль домкрата за
годинниковою стрілкою.
6. Розташуйте домкрат згідно з
малюнком, який Ви бачите нижче. Під
дверима спереду та ззаду автомобілю
є виїмка для домкрату.
7. Установіть домкрат вертикально
у виїмку для домкрату спереду чи
ззаду, що знаходиться біля колеса,
яке Ви плануєте замінити.
Попередження!
Не піднімайте автомобіль, якщо
домкрат не встановлений належним
чином, тривко по відношенню до землі та автомобілю.

8. Підніміть автомобіль, повертаючи ручку домкрата за годинниковою
стрілкою доки голівка не буде міцно
закріплена у відповідній виїмці, а колесо не буде піднято від землі на відстань приблизно 3 см.
Попередження!
Коли домкрат починає піднімати
автомобіль, переконайтесь, що він
розташований належним чином і не
може вислизнути.
Примітка
Не піднімайте автомобіль на більшу висоту, ніж потрібно для заміни колеса.

Важіль

2

Домкрат
Колеснийключ

3

4
1

Відпустити
Мал. 5.2

Мал. 5.4
Мал. 5.3
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Попередження!
Заборонено залазити під автомобіль або запускати двигун коли
автомобіль стоїть на домкраті.
Автомобіль може зіскочити з домкрата, що призведе до серйозних
травм чи смерті.

проти годинникової стрілки і опустіть
автомобіль на землю.
14. Затягніть міцно гайки та болти
колеса із зусиллям 120 Н м в послідовності, яка вказана на малюнку.

9. Повністю відкрутіть гайки та болти
колеса проти годинникової стрілки.
10. Зніміть колесо.
11. Встановіть запасне колесо на
маточину.
Попередження!
Заборонено наносити масло чи
мастило на колісні гайки та болти.
Завжди користуйтесь тільки
тими колісними гайками та болтами, що підходять для Вашого колеса.
Користуючись колісним ключем з
набору інструментів, міцно затягуйте гайки чи болти.
Якщо гайки чи болти затягнуті
не належним чином, то вони можуть
ослабити кріплення колеса.
12. Поставте гайки чи болти колеса на місце та наживіть їх, повертаючи колісний ключ за годинниковою
стрілкою.
13. Поверніть рукоятку домкрата
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2
3

4
1

Затягнути

Мал. 5.5
Попередження!
Переконайтесь, що використовуються саме рідні болти та гайки і
вони затягнуті до необхідного рівня
затягування.
Використання нерідних частин,
або невірне затягування гайок чи
болтів колеса можуть призвести до
втрати колеса.
15. Установіть колісний декоративний ковпак, якщо це потрібно.
16. Покладіть домкрат, інструменти,
та проколоту шину у належне місце.

Попередження!
Заборонено тримати домкрат та
інструменти в салоні для пасажирів.
У разі різької зупинки або зіткнення незакріплене обладнання може випасти в салон автомобіля і привести до травми водія чи пасажирів.
При використанні домкрата переконайтеся, що він встановлений
належним чином.
Встановлюючи домкрат для підйому автомобіля, слідкуйте за тим,
щоб він був розташований перпендикулярно до землі.
Заборонено залазити під автомобіль коли автомобіль стоїть на
домкраті.
Заборонено заводити двигун, коли автомобіль стоїть на домкраті.
Перед тим, як поставити автомобіль на домкрат, висадіть пасажирів та звільніть салон від сторонніх
предметів.
Використовуйте домкрат лише
для заміни коліс.
Не встановлюйте автомобіль на
домкрат на похилій чи слизький поверхні.
Використовуйте виїмку для домкрату, що найближча до колеса, яке
потребує заміни.
Заблокуйте колесо, яке розта-
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шоване по діагоналі відносно до
ушкодженого колеса.
Перед тим, як встановити домкрат, переконайтесь, що автомобіль
поставлений на стоянкове гальмо,
та увімкнена перша передача або
задній хід (для автомобіля з механічною коробкою передач); або коробка
передач знаходиться в положенні "P"
(для автомобілів з автоматичною
коробкою передач).
Заборонено ставити автомобіль
на домкрат чи міняти колеса при заторах, або коли Ви заважаєте руху.
Зателефонуйте на станцію технічного обслуговування за допомогою, коли умови не сприяють встановленню автомобіля на домкрат,
або якщо Ви не впевнені, що зможете самі виповнити заміну колеса.
Запуск двигуна
від стороннього джерела енергії
Попередження!
Не намагайтесь завести двигун,
штовхаючи чи тягнучи автомобіль.
Це може пошкодити каталітичний
нейтролізатор, автоматичну коробку передач чи призвести до особистих травм.

Ви можете завести автомобіль з
розрядженою акумуляторною батареєю за допомогою енергії акумуляторної батареї другого автомобіля.
Попередження!
У разі спалахування акумуляторні
батареї, Ви можете отримати опіки
від кислоти чи короткого замикання,
що може призвести до особистих
травм чи пошкодження автомобіля.
Заборонено підносити до акумуляторної батареї відкрите полум'я
чи вогненебезпечні предмети.
Не нахиляйтесь над акумуляторною батареєю під час запуску двигуна.
Слідкуйте за тим, щоб затискачі
з'єднувальних кабелів не торкались
один одного.
Для того, щоб знизити ризик під
час роботи з акумуляторною батареєю користуйтесь захисними окулярами.
Слідкуйте за тим, щоб рідина
акумуляторної батареї не потрапила в очі, на шкіру, тканину чи на пофарбовану поверхню.
Переконайтесь, що акумуляторна батарея, від якої Ви збираєтесь

запускати автомобіль, має однакову
напругу з акумуляторною батареєю
Вашого автомобіля.
Не від'єднуйте розряджену батарею від автомобіля.
Порушення вищевказаних інструкцій запуску двигуна від стороннього
джерела енергії може призвести до
спалахування акумуляторної батареї,
виділенню кислоти чи короткого
замикання.
Це може пошкодити електричні
системи обидвох автомобілів, та нанести серйозні травми людям.
Перед запуском
двигуна автомобіля
1. Поставте автомобіль на стоянкове гальмо.
2. Для автомобіля з автоматичною
коробкою передач – переведіть важіль управління коробкою передач в
положення (P), для автомобіля з механічною коробкою передач – у нейтральне положення.
3. Вимкніть всі непотрібні споживачі електричної енергії автомобіля.
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Попередження!
Вимкніть аудіосистему Вашого
автомобіля, інакше Ви можете її пошкодити.
Завжди з'єднуйте дроти так, щоб
вони ні в якому разі не торкались частин двигуна, що обертаються.
Інакше це може призвести до пошкодження автомобіля та серйозних
особистих травм.
З’єднання кабелів
Для того, щоб завести автомобіль
від стороннього джерела енергії, з'єднайте кабелі таким чином:
1.З'єднайте один кінець кабелю з
позитивною клемою зарядженої акумуляторної батареї (зазначеною позначкою "+" поряд з клемою).
2. З'єднайте другий кінець того ж
самого кабелю з позитивною клемою
розрядженої акумуляторної батареї
(зазначеною позначкою "+").
3. З'єднайте один кінець іншого
кабелю з негативним кінцем зарядженої акумуляторної батареї (зазначеною позначкою "-" поряд з
клемою).
4. Зробіть останнє з‟єднання з
"масою" автомобіля (де розряджена
батарея), наприклад це може бути
стальний кронштейн блоку двигуна.
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5. Двигун автомобіля, від якого
заводять другий автомобіль, дозволяється приводити в дію при заведенні автомобіля з розрядженим
акумулятором.

спричинити горіння дуги або вибух
акумулятору. Це може призвести до
нещасного випадку та ушкодження
автомобіля.
Примітка
Спроби завести двигун автомобіля
з розрядженою батареєю повинні повторюватися з інтервалом в 1 хвилину,
та кожна спроба не повинна бути довшою ніж 15 секунд.

Мал. 5.6
Попередження!
Останнє з‟єднання з автомобілем, акумулятор якого розряджений,
не повинно робитися з мінусовою
клемою цього акумулятора. Для
останнього з‟єднання приєднайте
затискач до стального кронштейну,
що прикріплений болтами до блоку
двигуна. Це останнє з‟єднання повинно знаходитися якомога далі від
акумулятору.
Приєднання кабелю до негативної
клеми розрядженої батареї може

Як тільки двигун автомобіля з розрядженою батареєю приведено до дії
зробіть наступне:
1. Обережно від`єднайте кабель
від "маси" автомобіля з розрядженим
акумулятором. Двигун не вимикайте.
2. Від`єднайте кінець кабелю від
негативної клеми "-" акумуляторної
батареї, від якої заводили двигун.
3. Від`єднайте кінець кабелю від
клемі "+" акумуляторної батареї, від
якої заводили двигун.
4. Двигун автомобіля з розрядженою батареєю повинен проробити 20
хвилин, за цей час зарядна система
підзарядить батарею.
5. Якщо виникло передчасне розрядження батареї, зверніться до офіційної дилерської мережі.
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Буксирування
При необхідності буксирування автомобіля зверніться до спеціальної служби евакуації несправних автомобілів.
Попередження!
Ніколи не дозволяйте пасажирам
знаходитися в салоні автомобіля,
який буксирується.
При буксируванні не перевищуйте
дозволеної швидкості.
Не буксируйте автомобіль з
ушкодженими вузлами, які неретельно закріплені на автомобілі.
Недотримування цих рекомендацій може призвести до пошкодження
автомобіля та серйозних особистих
травм.

Мал. 5.7

Буксирування автомобіля
засобом часткового
навантаження
1. Увімкніть аварійну сигналізацію
автомобіля.
2. Ключ замка запалювання поставте в положення "АСС".
3. Важіль коробки передач поставте в нейтральне положення.
4. Відпустіть стоянкове гальмо.
5. Буксируйте автомобіль так, щоб
передні колеса не торкалися землі.
Попередження!
При необхідності буксирування
автомобіля з опором на передні колеса (задні колеса підняті над дорогою) треба обов`язково використовувати візок для передніх коліс, щоб
не пошкодити коробку передач.
Ніколи не буксируйте автомобіль
задом, якщо передні колеса стоять
на дорозі.

Мал. 5.8
Попередження!
Буксируйте автомобіль на жорсткому пристрої.
Необхідно використовувати плоску платформу або обладнання для
підйому коліс.

Мал. 5.9
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Аварійне буксирування
Якщо у випадку аварії неможливо
викликати службу евакуації несправних
автомобілів, автомобіль можна буксирувати за допомогою дроту, прикріпленого до однієї з буксирних провушин,
що знаходиться під автомобілем.
Передні буксирні провушини
Передні буксирні провушини розташовані під переднім бампером. Водій
повинен знаходитися в автомобілі, щоб
керувати ним та тиснути на гальма.
Таке буксирування можна здійснювати тільки на твердій дорозі на
невеликі дистанції на маленькій швидкості. Крім того, колеса, балки, трансмісія, рульове управління та гальма
повинні бути у хорошому стані.

Мал. 5.10
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Попередження!
Буксирування за допомогою буксирного троса може призвести до
ушкодження автомобіля.
Щоб
зменшити
ймовірність
ушкодження, треба:
Використовувати буксирний гак
тільки у випадку, коли інше обладнання недоступне.
Буксирувати автомобіль тільки
спереду.
Не чіпляти буксирний трос до
бампера.
Впевнитися, що буксирний трос
добре зафіксовано до гаків з обох кінців. Перевірити можна, потягнувши
за буксирний трос.
Буксирування за допомогою троса може призвести до серйозних
ушкоджень автоматичної коробки
передач. При буксируванні автомобіля з автоматичною коробкою передач необхідно використовувати плоску платформу або обладнання для
підйому коліс.
Їхати повільно, уникаючи різких
рухів.

При буксируванні автомобілю
за допомогою троса контроль над
автомобілем, що буксирується,
може бути втрачено.
Забороняється буксирувати автомобіль, якщо колеса, коробка передач, балки, рульове управління або
гальма знаходяться у несправному
стані.
Забороняється виймати ключ із
замка запалювання, тому що рульове
управління буде заблоковано і автомобілем неможливо буде керувати.
Задня буксирна провушина
При буксируванні іншого автомобіля використовуйте буксирну провушину. Її необхідно використовувати
тільки у аварійному випадку. Наприклад, щоб витягти автомобіль із кювета, снігового замету або багнюці.
При використанні задньої буксирної
провушини завжди необхідно тягнути
трос прямо по відношенню до провушини. Забороняється застосовувати
силу до провушини з будь-якого боку.
Щоб запобігти аварії, не тягніть послаблений трос надто швидко.
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3. Обертайте колеса якомога тихше.
4. Перемикаючись, відпускайте педаль газу.
5. Коли буде увімкнена якась передача, трохи натискайте на педаль
газу.
Якщо після декількох спроб вам не
вдасться звільнити автомобіль, його
прийдеться буксирувати.
Мал. 5.11
Попередження!
Встановлення буксировочного обладнання причепа треба проводити
тільки на станціях офіційної сервісної
мережі з вказанням пробігу і печаткою
підприємства, яке виконало ці роботи.

Примітка
Розкачуючи автомобіль, дотримуйтесь наступних мір обережності,
щоб не пошкодити коробку передач
або інші деталі автомобілю.
Не відпускайте педаль газу до
тих пір, доки коробка передач повністю не переключена в передню або
задню позицію.
Не набирайте швидкість і не рухайте швидко колесами.
Якщо Ви не змогли звільнити автомобіль після декількох змог, необхідно роздивитися інші способи, наприклад, буксирування.
Перегрівання двигуна

Розкачування автомобіля
Якщо Ваш автомобіль застряг у снігу, багнюці або на дорозі з іншим пошкодженим покриттям, дії, описані нижче, допоможуть вам його звільнити.
1. Поверніть кермо до упору вліво,
а потім вправо. При цьому очиститься
площа під передніми колесами.
2. Перемикайте важіль коробки
передач послідовно між першою та
задньою передачами.

назад, та спричинити ушкодження фізичним об‟єктам або людям.

Мал. 5.12
Попередження!
Якщо вам потрібно розкачувати
автомобіль, що застряг у снігу, багнюці, піску та інше необхідно спершу
впевнитися, що навкруги немає фізичних об‟єктів або людей.
Під час цього процесу автомобіль
може несподівано рушити вперед або

Якщо покажчик температури охолоджувальної рідини свідчить про перегрів або якщо у вас є інші причини
думати, що двигун перегрівся, необхідно зробити наступне:
1. Зупинити автомобіль.
2. Вимкнути систему кондиціювання повітря.
3. Залишити двигун працювати деякий час на холостому ходу.
4. Впевнитися, що працює вентилятор системи охолодження.
5 ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ
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Попередження!
Якщо Ви бачите пару, то необхідно відійти від автомобіля, поки
двигун не охолоне. Пара може викликати серйозні травми.

1. Вимкнути двигун.
2. Обережно відкрити капот.
3. Дати двигуну час охолонути.
4. Перевірити рівень охолоджуючої рідини.

Примітка
Робота системи кондиціювання
повітря під час подолання тривалих
підйомів чи в умовах інтенсивного міського руху може стати причиною
перегріву двигуна.

Якщо рівень охолоджуючої рідини низький, необхідно перевірити
ймовірність протікання у наступних
деталях:
- Радіатор.
- Шланги радіатора.
- Сполучення радіатора.
- Шланги нагрівника.
- Сполучення шлангів нагрівника.
- Водяна помпа.

Якщо вентилятор не працює, і Ви бачите пару, необхідно зробити наступне:
1. Вимкнути двигун.
2. Відійти від автомобіля, не відкриваючи капот.
3. Дати двигуну час охолонути.
4. Обережно відкрити капот, коли
більше не буде видно пари.
5. Проконсультуватися зі спеціалістами станції технічного обслуговування.
Якщо вентилятор працює, і немає
пари, то необхідно зробити наступне.
1. Обережно відкрити капот.
2. Дати двигуну час охолонути.
3. Перевірити рівень охолоджуючої рідини.
Якщо вентилятор працює, але температура двигуна не падає, необхідно зробити наступне:
5 ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ

Якщо Ви знайдете течу або інше
ушкодження, або якщо охолоджуюча
рідина продовжує текти, одразу проконсультуйтеся зі спеціалістами станції технічного обслуговування офіційної дилерської мережі. Не користуйтеся автомобілем, доки ці проблеми
не будуть вирішені.

Попередження!
Гаряча пара, що виривається з
системи охолодження, може бути
під тиском.
Забороняється знімати кришку резервуара з охолоджувальною рідиною,
коли двигун та радіатор гарячі. Це
може призвести до нещасних випадків.
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Засоби безпеки
При проведенні будь-яких контрольних перевірок чи операцій по технічному обслуговуванню автомобіля
необхідно завжди бути обережним,
щоб знизити вірогідність травмування
чи пошкодження автомобіля.
Нижче наведені загальні заходи
безпеки, які мають бути обов‟язково
виконані при проведенні технічного
обслуговування автомобіля:
- заборонено проводити роботи на
гарячому двигуні;
- заборонено знаходитись під автомобілем, піднятим тільки на домкраті. При необхідності проведення
робіт під автомобілем, необхідно використовувати додаткові підставки;
- не паліть і не наближайте відкрите полум‟я чи предмети, що мають іскріння до акумуляторної батареї, відкритої горловини паливного
баку та інших елементів систем живлення паливом;
- забороняється приєднувати чи
від‟єднувати клеми проводів від виводу
акумуляторної батареї, а також клеми
будь-яких електронних устроїв при ввімкненому запаленні (ключ запалювання
знаходиться в положенні "ON");
- при з‟єднанні клеми проводів з
6 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ДОГЛЯД ЗА АВТОМОБІЛЕМ

виводами акумуляторної батареї,
звертайте увагу на їх полярність;
- заборонено приєднувати позитивний провід до негативної клеми акумуляторної батареї і навпаки;
- слід пам‟ятати, що акумуляторні
батареї, свічки запалювання і електропроводка автомобіля знаходяться
під високою напругою. Тому будьте
обережні, щоб не викликати коротке
електричне замикання.
Попередження!
Слід вимкнути запалювання (ключ
знаходиться в положенні "LOCK") і
витягти ключ із замка запалювання
при проведенні робіт в моторному
відсіку.
Не торкайтесь до елементів системи запалювання при ввімкненому
двигуні, це може призвести до опіку
або удару електричним струмом.
При проведенні робіт в моторному відсіку оберігайтесь від попадання
одягу в лопаті вентилятора та інші
деталі двигуна, що обертаються. З
метою безпеки слід зняти ручні годинники, браслети, каблучки, ланцюжки та інші аксесуари.

Мал. 6.1
При проведенні будь-яких перевірок чи регулювань при працюючому
двигуні в закритому приміщенні (наприклад, в гаражі), слід переконатися
в наявності доброї вентиляції.
Зберігайте відпрацьоване моторне
мастило, охолоджуючу рідину та інші
експлуатаційні рідини в недоступному
для дітей і домашніх тварин місці.
Порожні і використані ємності з-під
мастил і експлуатаційних рідин не
слід викидати в контейнери для побутового сміття.
За необхідності проведення будьяких перевірок чи регулювань в моторному відсіку з працюючим двигуном, потурбуйтесь, щоб автомобіль не
зрушив раптово з місця. При автоматичній трансмісії переведіть важіль
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управління коробкою передач в нейтральне положення або в положення
"Р" і ввімкніть ручне гальмо. При ручній трансмісії переведіть важіль
управління в нейтральне положення і
повністю ввімкніть ручне гальмо.
Щоб запобігти травмуванню при
проведенні робіт під капотом, завжди
вимикайте запалювання і виймайте
ключ з замка запалювання. Винятком
можуть бути випадки, коли роботи по
технічному обслуговуванню мають
проводитися саме при працюючому
двигуні. Проводячи роботи в моторному відсіку при ввімкненому двигуні,
оберігайтесь від попадання одягу в
деталі двигуна, що обертаються. Це
може призвести до травм і пошкодження деталей автомобіля. Крім того, з метою безпеки, рекомендується
знімати годинники, браслети, ланцюжки і каблучки.
Вентилятор моторного відсіку
Попередження!
Електричними
вентиляторами
(що знаходяться в моторному відсіку) управляють електронні модулі.
Електродвигун вентилятора може
несподівано для Вас ввімкнутись.

Під час роботи в моторному відсіку не торкайтесь до лопат вентилятора і оберігайтесь потрапляння
в них одягу.
Вкрай небезпечно торкатись до
частин двигуна при включеному запалюванні (ключ запалення має знаходитись в положенні "ON").
Перед проведенням робіт в моторному відсіку переконайтесь, що
запалювання вимкнене (ключ запалювання знаходиться в положенні
"LOCK") і ключ витягнутий із замка.
В протилежному разі ви зможете
одержати опік, удар електричним
струмом та інші травми.
Перед проведенням будь-яких перевірок чи регулювань двигуна, вимкніть двигун. В такому разі вентилятор
не зможе ввімкнутись і цим Ви уникнете можливих травм.
Слід пам‟ятати, що електронна система запалювання, встановлена на
Вашому автомобілі, відрізняється від
звичайної системи більш високою напругою. Саме тому, вкрай небезпечно
торкатись до проводів і електронних
блоків системи запалювання з ввімкненим запалюванням.

Контрольний огляд автомобіля
Для забезпечення безпеки руху і
надійності автомобіля рекомендується періодично проводити контрольний
огляд в такому об‟ємі:
Зовні автомобіля
Шини:
- перевірити тиск повітря в шинах;
- перевірити наявність ознак пошкодження шин.
Колеса:
- перевірити затягування гайок на
колесах.
Лампи:
- перевірити функціонування всіх
видів ламп (передніх фар, габаритних
ліхтарів, бокових ліхтарів, покажчиків
повороту, стоп-сигналу, протитуманних фар).
Рідина:
- перевірте наявність масла, палива, охолоджуючої та гальмової рідин в
спеціальних резервуарах в підкапотному відділенні.
Очисники вітрового скла:
- перевірте стан щіток і гумових
прокладок, а також склоочисника заднього скла, якщо він є в наявності.
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Всередині автомобіля
Рульове колесо:
- перевірте надійність кріплення
рульового колеса.
Стоянкове гальмо:
- перевірте величину ходу важеля
стоянкового гальма.
Панель приладів:
- перевірте справність всіх складових панелі приладів, а саме: звуковий
сигнал, склоочисник вітрового скла, покажчик повороту, рівень палива в баці
по стрілочному покажчику, а також
справність покажчиків і індикаторів, розміщених на комбінації приладів.
Дзеркала:
- переконайтесь в чистоті поверхні
всіх трьох дзеркал;
- переконайтесь в можливості вільного регулювання всіх дзеркал.
Перевірка педалей:
- перевірте величину вільного ходу
педалі зчеплення, початкове положення педалі і роботу приводу управління зчеплення;
- перевірте величину вільного ходу
педалі гальмування, початкове положення педалі і роботу гальмового
приводу.
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Моторний відсік

Мал. 6.2. Моторний відсік (двигун 1.2 SОНС):
1 - повітряочисник;
2 - кришка горловини для заливання масла в двигун;
3 - бачок головного гальмового
циліндра і гідроприводу зчеплення;
4 - поширювальний бачок системи
охолодження двигуна;
5 - плавкі запобіжники і реле;
6 - акумуляторна батарея;
7 - бачок омивача вітрового скла;

8 - бачок гідравлічного рульового
підсилювача;
9 - масляний щуп двигуна;
10 - щуп рівня робочої рідини в автоматичній коробці.
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Мал. 6.3. Моторний відсік (двигуни: 1.4; 1.5 SOHC):
1 - повітряочисник;
2 - кришка горловини для заливання масла в двигун;
3 - бачок головного гальмового
циліндра і гідроприводу зчеплення;
4 - поширювальний бачок системи
охолодження двигуна;
5 - плавкі запобіжники і реле;
6 - акумуляторна батарея;
7 - бачок омивача вітрового скла;
8 - бачок гідравлічного рульового
підсилювача;

9 - масляний щуп двигуна;
10 - щуп рівня робочої рідини в автоматичній коробці.
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Мал. 6.4. Моторний відсік (двигун 1.4. DОНС):
1 - повітряочисник;
2 - кришка горловини для заливання масла в двигун;
3 - бачок головного гальмового
циліндра і гідроприводу зчеплення;
4 - поширювальний бачок системи
охолодження двигуна;
5 - плавкі запобіжники і реле;
6 - акумуляторна батарея;
7 - бачок омивача вітрового скла;
8 - бачок гідравлічного рульового
підсилювача;
9 - масляний щуп двигуна;
10 - щуп рівня робочої рідини в автоматичній коробці.
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Моторне масло
Для нормальної роботи системи
змащування двигуна необхідно постійно підтримувати потрібний рівень
масла, так як робота двигуна
пов‟язана з кількістю витраченого моторного масла.
Слід регулярно перевіряти рівень
моторного масла.
Якщо на панелі приладів загорівся
індикатор падіння тиску масла в двигуні
, слід негайно перевірити рівень масла в двигуні.

Перевірка рівня моторного масла:
1. При перевірці рівня масла в
двигуні, автомобіль повинен стояти на
горизонтальному майданчику.
2. Вимкніть двигун і перед перевіркою рівня почекайте кілька хвилин,
щоб масло встигло стекти в піддон
двигуна. Слід мати на увазі, якщо двигун не прогрітий до нормальної температури, для повного стікання масла
в піддон знадобиться значно більше
часу.
3. Витягніть масляний щуп двигуна і
витріть його від масла чистою ганчіркою.
4. Вставте щуп на місце, зануривши його до упору.
5. Знову витягніть щуп.
6. Перевірте моторне масло на
щупі на наявність забруднення і сторонніх домішок.
7. Перевірте рівень масла. Масло
має знаходитися між відмітками "min" і
"max", які нанесені на щупі.
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Кришка горловини для заливання
масла в двигун знаходиться на кришці
головки блока циліндрів, як показано
на малюнку.

ливайте масла більше відмітки "max"
на щупі.
Надмірно високий рівень масла
призводить до:
- збільшення витрат масла на чад;
- замащуванню свічок запалювання;
- підвищеному утворенню нагару.
Заміна моторного масла
і масляного фільтру

Мал. 6.5

Кришказаливної горловини

Мал. 6.7

Рівень масла

Мал. 6.6
8. Якщо рівень масла знаходиться
нижче відмітки "min", долийте в двигун
моторне масло і доведіть його рівень
до відмітки "max". Рівень масла не повинен перевищувати відмітку "max" на
щупі.

Попередження!
Моторне масло – токсична речовина, що може викликати захворювання і навіть призвести до загибелі.
Зберігайте масло в місцях, не доступних для дітей.
Уникайте тривалих і частих контактів відкритих частин тіла з
моторним маслом.
При попаданні масла на шкіру,
ретельно промийте ці частини з
милом.
Надмірна кількість масла в двигуні може вивести його з ладу. Не на-

Попередження!
Для виконання цієї роботи Вам
необхідно мати спеціальні навики та
знання в цій галузі. Вам також знадобляться різноманітні інструменти
та обладнання.
Перед початком роботи переконайтеся, що Ви в змозі зробити те,
що Вам потрібно. Якщо Ви сумніваєтесь в тому, що зможете упоратися з цією роботою, зверніться на
станцію сервісного обслуговування.
В протилежному разі Ви можете
одержати травму або пошкодити
автомобіль.
При наявності забруднень і сторонніх домішок властивості масла погіршуються. Проводьте заміну моторного масла згідно вказівкам норм технічного обслуговування автомобіля.
6 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ДОГЛЯД ЗА АВТОМОБІЛЕМ
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Масляний фільтр підлягає заміні
на новий одночасно з заміною масла
у двигуні.
Заміну масла необхідно робити як
вказано в регламенті обслуговування
у Сервісній книжці.

чні матеріали в місцях, не доступних
для дітей.
Моторне масло може викликати
подразнення шкіри, а при попаданні
всередину організму викликати захворювання або призвести до загибелі.

Складними умовами експлуатації
являються наступні (але ними не обмежуються):
- часті запуски холодного двигуна;
- переважають поїздки з частими
зупинками;
- переважають поїздки при мінусових температурах повітря;
- тривала робота двигуна на холостому ході;
- часті рухи автомобіля на малій
швидкості;
- експлуатація автомобіля в запиленій місцевості.

Примітка
Використання неякісного моторного масла або хімічних моторних
присадок може порушити роботу
двигуна.
Перед використанням присадки
проконсультуйтесь на станції сервісного обслуговування.
Не викидайте ємності з відпрацьованим моторним маслом у контейнери для побутового сміття.
Здавайте використане масло на
місцеві пункти приймання відпрацьованих нафтопродуктів.
Відпрацьовані моторне масло й
фільтр містять шкідливі речовини, які
небезпечні для здоров'я людини і шкодять навколишньому середовищу.

Попередження!
Моторне масло і його складові
можуть бути небезпечні для Вашого
здоров‟я.
Уникайте частих і тривалих контактів з моторним маслом.
Ретельно мийте руки з милом після роботи, пов‟язаної з забрудненням шкіри маслом.
Зберігайте масло та інші токси6 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ДОГЛЯД ЗА АВТОМОБІЛЕМ

концентрації властиві низька температура замерзання і високі захисні
властивості проти корозії металевих
деталей системи охолодження двигуна й обігрювача.
При холодному двигуні рівень охолоджуючої рідини повинен бути між
відмітками "min" і "max" на стінці поширювального бачка. Рівень охолоджуючої рідини в поширювальному
бачку підвищується при прогріванні
двигуна до нормальної температури і
знову знижується при охолодженні
двигуна.
Необхідно перевіряти рівень охолоджуючої рідини і доливати як вказано в регламенті обслуговування у
Сервісній книжці.

Охолоджуюча рідина
Система охолодження двигуна заправлена низькозамерзаючою рідиною на етиленгліколевій основі.
Охолоджуючій рідині нормальної

Мал. 6.8
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Примітка
При використанні звичайної води
чи охолоджуючої рідини іншої концентрації, система охолодження може
вийти з ладу.
Забороняється використовувати
в системі охолоджування звичайну
воду, спиртові розчини або метаноловий антифриз.
Використовуйте м‟яку демінералізовану воду і рекомендований для
Вашого автомобіля антифриз у пропорції 50/50.
Двигун здатний перегріватися і навіть займатися.
Якщо рівень охолоджуючої рідини
в поширювальному бачку впав нижче
відмітки "min", долийте в бачок суміш
демінералізованої води й концентрованого етиленгліколевого антифризу
в пропорції 50/50.
Якщо автомобіль експлуатується
при дуже низькій температурі повітря,
заливайте в систему охолодження
більш концентровану охолоджуючу
рідину: 40% води і 60% етиленгліколевого антифризу.

Концентрація охолоджуючої рідини
Етиленгліколевий антифриз,
%
Помірний
50
Холодний
60
Клімат

Вода,
%
50
40

Попередження!
Бризки киплячої охолоджуючої рідини і пара, що виходить під тиском
з-під кришки, можуть призвести до
серйозних опіків.
Заборонено знімати кришку поширювального бачка на гарячому
двигуні.
Охолоджуюча рідина може бути
небезпечна для Вашого здоров‟я.
Будьте обережні і запобігайте
частих та тривалих контактів з
охолоджуючою рідиною.
При попаданні охолоджуючої рідини на відкриті частини шкіри, промийте уражене місце водою з милом.
Зберігайте охолоджуючу рідину в
місцях, не доступних для дітей.
Охолоджуюча рідина може викликати подразнення шкіри, а при попаданні всередину організму викликати
захворювання і призвести до загибелі.
Не переповнюйте поширювальний бачок охолоджуючою рідиною.

Якщо рівень охолоджуючої рідини
швидко зменшується і потребує частого доливання в поширювальний бачок, зверніться на станцію сервісного
обслуговування офіційної дилерської
мережі для перевірки герметичності
системи охолодження двигуна.
Гальмова рідина і
гідравлічний привід зчеплення
В Вашому автомобілі в наявності є
один бачок, як для гальмової рідини,
так і для гідравлічного приводу зчеплення.
Гальмова рідина являється гігроскопічною і легко насичується вологою з
повітря. Підвищене утримання води в
гальмовій рідині знижує надійність і
безпеку гідравлічного гальмового приводу. З цієї причини необхідно періодично міняти гальмову рідину на нову
відповідно регламенту технічного обслуговування автомобіля. Це відверне
корозію гідравлічної системи.
Використовуйте гальмову рідину,
рекомендовану GM KOREA COMPANY. Рівень гальмової рідини має бути
між відмітками "max" і "min", нанесеними на стінках бачка.
Падіння рівня гальмової рідини
можна пояснити звичайними витрата6 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ДОГЛЯД ЗА АВТОМОБІЛЕМ
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ми рідини, а може свідчити про витікання рідини через щілини в
з‟єднаннях гальмового гідроприводу
або гідроприводу зчеплення. В останньому випадку зверніться на станцію
сервісного обслуговування для діагностики несправності і ремонту при
необхідності. Тільки після цього можна знову доливати гальмову рідину.
Коли рівень гальмової рідини в бачку головного гальмового циліндра різко падає, загоряється індикатор несправності гальмової системи.
Доливання гальмової рідини
проводити згідно вказівкам регламента технічного обслуговування автомобіля у Сервісній книжці.
1. Перед доливанням у бачок гальмової рідини ретельно витріть кришку від пилу та бруду.
Попередження!
Переконайтеся в тому, що Ви
ретельно витерли кришку бачка перед тим, як її зняти.
Забруднення гальмової системи
може порушити її роботу.
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2. Відкрутіть кришку бачка.
3. Використовуйте рекомендовану
для Вашого автомобіля гальмову рідину. Долийте гальмову рідину і доведіть її рівень до відмітки "max". Будьте обережні і не розлийте рідину на
лакофарбове покриття автомобіля.
При потраплянні гальмової рідини на
поверхню кузова автомобіля слід
промити це місце холодною водою.
4. Щільно закрутіть кришку бачка.

Попередження!
Якщо бачок надмірно заповнений,
бризки гальмової рідини можуть попасти на розжарені деталі автомобіля і зайнятися. Це може призвести
до опіків і пошкодження автомобіля.
Ніколи не слід переповнювати бачок гальмовою рідиною.
Не викидайте ємності з використаною гальмовою рідиною в контейнери для побутового сміття.
Здавайте використану гальмову
рідину на місцеві пункти приймання
відпрацьованих нафтопродуктів.
Відпрацьована гальмова рідина і
ємності з-під неї при необережному
поводженні являються небезпечними
для здоров‟я людей і навколишнього
середовища.
Гальмова рідина може викликати
подразнення шкіри та слизистої
оболонки очей .
Запобігайте потрапляння гальмової рідини в очі або на відкриті частини шкіри. Якщо це трапилось,
слід негайно промити уражене місце
великою кількістю води з милом.
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Рідина механічної
коробки передач
Перевірка рівня
трансмісійного масла
в механічній коробці передач.
Попередження!
Для виконання цієї роботи Вам
необхідно мати спеціальні навички й
знання в цій галузі.
Перед початком роботи переконайтеся, що Вам відомо, що потрібно зробити. Якщо Ви сумніваєтесь
відносно того, що Ви зможете упоратись з цією роботою самостійно,
зверніться на станцію сервісного
обслуговування. У протилежному разі Ви можете отримати травми або
пошкодити автомобіль.

Попередження!
Гарячий двигун, трансмісійна рідина коробки передач можуть викликати сильні опіки.
Перед роботою з коробкою передач переконайтесь в тому, що вона
досить охолола.
Робота з гарячим двигуном може
призвести до опіків.
3. Відкрийте пробку контрольного
отвору в картері коробки.
4. Перевірте, чи є рідина у картері.
Контрольний рівень мастила відповідає нижньому краю контрольного
отвору.

Попередження!
Надмірна кількість трансмісійного масла може порушити роботу
Вашого автомобіля.
Не переповнюйте бачок трансмісійним маслом. В протилежному разі
це може вивести коробку передач з
ладу.
7. Після закручування пробки
огляньте коробку передач на наявність витікання масла та інших пошкоджень.
Рідина автоматичної коробки
передач (варіант)

Доливання рідини механічної
коробки передач проводити згідно
вказівкам регламента технічного обслуговування автомобіля у Сервісній
книжці.
1. Вимкніть мотор.
2. Почекайте деякий час, поки коробка передач охолоне. Вона повинна бути
досить холодною, щоб до неї можна було торкатись, не обпікаючи пальці.

почне витікати через контрольний отвір.
6. Після того як кількість рідини
буде достатня, вкрутіть на місце пробку контрольного отвору і надійно затягніть її.

Мал. 6.10
5. В тому разі, коли рівень рідини
низький, доливайте її, поки мастило не

Для забезпечення надійної і тривалої роботи автоматичної коробки
передач дуже важливо постійно підтримувати нормальний рівень робочої
рідини. Як надмірна, так і недостатня
кількість рідини може призвести до
виходу з ладу.
Рівень рідини перевіряється при
працюючому двигуні в положенні "P"
6 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ДОГЛЯД ЗА АВТОМОБІЛЕМ
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(Паркування) селектора; автомобіль
при цьому повинен знаходитися на рівній поверхні.
Нормальна робоча температура ріо
о
дини 70 С - 80 С досягається після пробігу на автомагістралі відстані 20 км.
Доливання рідини автоматичної
коробки передач проводити згідно
вказівкам регламента технічного обслуговування автомобіля у Сервісній
книжці.

о

коробці передач приблизно 70 С –
о
80 С.
3. Переведіть важіль селектора з
положення "P" в положення "1" і назад
у положення "P". Почекайте кілька секунд у кожному положенні, доки вибрані передачі повністю ввімкнуться.
4. Витягніть щуп і ретельно його
витріть.

Гаряча
зона

Перевірка рівня робочої рідини
автоматичної коробки. Якщо рідина
забруднена або знебарвлена, необхідно одночасно замінити фільтр і рідину.
Якщо виявлено витікання рідини,
необхідно якнайшвидше доставити
автомобіль на станцію сервісного обслуговування для ремонту.
Попередження!
При перевірці та поповненні рівня
рідини необхідно дотримуватися
ідеальної чистоти. Частини бруду
при попаданні в автоматичну коробку передач можуть викликати серйозні пошкодження.
1. Увімкніть двигун.
2. Прогрійте його до досягнення
температури рідини в автоматичній
6 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ДОГЛЯД ЗА АВТОМОБІЛЕМ

9. Якщо рівень масла нижче відмітки "min" верхнього рівня щупа, добавте достатню кількість рідини до рівня
відмітки "max".

Холодна
зона

Мал. 6.12

Мал. 6.11
5. Вставте щуп на місце.
6. Витягніть щуп ще раз.
7. Перевірте масло на щупі, переконайтесь у відсутності брудних
часток.
8. Перевірте рівень масла. Рівень
масла повинен знаходитись між відмітками "min" і "max" верхнього рівня
щупа, як показано на малюнку.

Примітка
Якщо Ви добавляєте більше 1,5 л
масла, це може свідчити про те, що
в коробці передач є витікання.
Для перевірки автоматичної коробки передач зверніться на станцію
сервісного обслуговування офіційної
сервісної мережі.
Попередження!
Надмірна кількість робочої рідини
може порушити роботу Вашого автомобіля. Не перевищуйте рівень
масла, заправляючи автоматичну
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коробку передач. В протилежному
разі це може вивести коробку передач з ладу.
Для повноцінної роботи Вашого
автомобіля застосовуйте тільки
робочу рідину, рекомендовану GM
KOREA COMPANY. Використання
іншої рідини може негативно вплинути на роботу автомобіля.

1. Відключіть двигун.
2. Перевірте рівень рідини. Рівень
робочої рідини повинен знаходитися
між відмітками "min" і "max" на стінці
бачка. Якщо рівень знизився до відмітки "min", долийте в бачок робочу рідину і доведіть її рівень до норми.

Омиваюча рідина
вітрового скла

Рідина рульового
гідропідсилювача
Перевірка рівня робочої рідини
рульового гідропідсилювача. Рівень
робочої рідини рульового гідропідсилювача треба регулярно перевіряти.
Бачок цієї рідини знаходиться поряд з акумуляторною батареєю.
Доливання рідини рульового гідропідсилювача проводити згідно
вказівкам регламента технічного обслуговування автомобіля у Сервісній
книжці.
Попередження!
Експлуатація автомобіля при
недостатній кількості робочої рідини гідропідсилювача може призвести до виходу з ладу вузлів і деталей
гідропідсилювача.

Попередження!
Надмірна кількість робочої рідини
може викликати загорання або знебарвлення фарбового покриття. Не
слід переповнювати бачок рідиною.
Загорання двигуна може викликати опіки, пошкодити автомобіль
та іншу власність.

Мал. 6.13
Доливання робочої рідини рульового гідропідсилювача.
1. Протріть кришку і поверхню бачка від пилу та бруду.
2. Відкрутіть і зніміть кришку бачка.
3. Добавте робочу рідину і доведіть її рівень до норми (між відмітками
"min" і "max").
4. Щільно закрутіть кришку бачка.

Перед поїздкою на автомобілі перевірте рівень рідини в бачку склоочисника. Рекомендовано застосовувати спеціальну рідину, призначену для
омивання вітрового скла.
В дуже холодну погоду заповнюйте бачок склоомивача не більше, як
на 3/4 його об‟єму.
В холодну погоду можливе розширення залитої рідини.
Якщо заповнити бачок більше, ніж
на 3/4, він може пошкодитися.
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Антифриз може порушити систему склоомивання і пошкодити лакофарбове покриття кузову.

Мал. 6.14
Примітка
При заправці бака склоомивача:
Застосовуйте тільки спеціальну,
готову до використання рідину. Не користуйтеся звичайною водою. Мінерали, що знаходяться у воді, можуть
закупорити канали склоомивача.
При позитивній температурі повітря використовуйте рідину омивання вітрового скла, яка має антифризингову дію.
Попередження!
Не розбавляйте рідину склоомивача водою або антифризом.
При мінусовій температурі повітря вода може замерзатиі, а це призведе до виходу з ладу системи
склоомивання.
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Омивач вітрового скла.
Справність омивача вітрового скла
дуже важлива з точки зору забезпечення хорошого огляду і безпеки руху.
Періодично перевіряйте стан щіток
склоомивача. Поміняйте щітки, якщо
вони втратили еластичність, стали
крихкими або залишають сліди на склі.
Забруднення поверхні вітрового
скла чи щіток зайвими речами знижує
ефективність склоомивача. При погіршенні якості очистки скла, слід обробити вітрове скло й щітки спеціальним
очисником скла або почистити їх за
допомогою нейтрального миючого засобу і потім ретельно промити чистою
водою. За необхідностю повторіть
аналогічну обробку.
При обробці кузова поліруючими
речовинами, що містять кремній, слідкуйте, щоб поліроль не потрапив на
вітрове скло.
Оскільки кремнієвмісні речовини
залишають на поверхні скла сліди, які
не видаляються, огляд через вітрове
скло може погіршитися.
З метою забезпечення збереження
щіток склоочисника, не використовуй-

те для чистки щіток чи скла бензин,
керосин, розчинювач фарби та інші
речовини.
Заміна щіток склоочисника
1. Надавіть на пружинистий фіксатор.
2. Зніміть щітку з важеля склоочисника.
3. Установіть нову щітку на важіль.

Мал. 6.15
Очищувач повітря
Перевірку очищувача повітря та
його заміну проводити згідно вказівкам регламента технічного обслуговування автомобіля.
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Попередження!
Для належної роботи двигуна потрібна достатня кількість чистого
повітря.
Не слід експлуатувати автомобіль із знятим повітряочисником. Під
час руху на автомобілі без повітряочисника, підвищується зношення деталей двигуна.

3. Протріть зсередини корпус повітряочисника і його кришку вологою
ганчіркою.
4. Продуйте фільтруючий елемент
повітряочисника струменем свіжого
повітря в напрямку, протилежному рухові повітря при роботі двигуна.

Якщо Ви користуєтесь автомобілем не часто або економно використовуєте бензин, слід ретельно перевіряти й чистити свічки запалювання.
Попередження!
Під час роботи двигуна свічки запалювання нагріваються до дуже високої температури і можуть викликати значні опіки. Будьте обережні,
щоб не одержати опіки.
Перевірку свічок запалювання та
їх заміну проводити згідно вказівкам
регламенту технічного обслуговування автомобіля (див. Сервісну книжку).

Мал. 6.17
Мал. 6.16
Очищення повітряочисника. Якщо фільтруючий елемент забруднений, Ви можете його очистити таким
чином:
1. Енергійно струсіть повітряочисний елемент, щоб очистити його від
пилу.
2. Очистіть зсередини корпус повітряочисника.

Свічки запалювання
Попередження!
Електрична система запалювання знаходиться під високою напругою, ніж звичайна система.
Не доторкайтесь до компонентів
системи запалювання. При доторканні до них Ви можете одержати
удар електричним струмом і опіки.

Перевірка і заміна
свічок запалювання
1. Після того як двигун охолоне,
зніміть наконечники дротів високої напруги. При від‟єднанні дротів не слід
тягти або смикати дроти високої напруги.
2. За допомогою свічкового ключа
на 16 мм викрутіть свічки запалювання. Переконайтесь, що у свічні отвори
не потрапив бруд.
3. Перевірте свічки запалювання
на наявність пошкодження ізолятора.
Якщо ізолятор пошкоджений, замініть
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його. У протилежному разі протріть
його начисто.
4. За допомогою м‟якої металевої
щітки почистіть електроди і корпус
ізолятора. Потім перевірте і при необхідності відрегулюйте зазор між електродами свічки запалювання.
5. Вкрутіть в гнізда головки циліндрів нові свічки і затягніть їх рукою.
6. Затягніть кожну свічку з зусиллям 25 Н м.
7. Установіть на кожну свічку запалювання наконечник відповідного дроту
високої напруги. Перевірте, щоб підключення дротів високої напруги до вивідних котушок запалювання співпадали порядку роботи циліндрів двигуна.

Примітка
Якщо виникла необхідність змінити свічку запалювання, рекомендуємо змінити весь комплект свічок.
Попередження!
Надмірна затяжка свічок запалювання може призвести до пошкодження різьби отворів у голівці циліндрів двигуна.
Слабко затягнена свічка запалювання перегрівається.
Надмірно або слабко затягнута
свічка запалювання може призвести
до пошкодження двигуна.

Попередження!
Якщо Ви лишили ключ в замку запалювання, двигун може несподівано
для Вас увімкнутися. Для запобігання
раптового пуску двигуна, завжди виймайте ключ із замка запалювання при
перевірці натягу привідного ременя.
Перевірка привідного ременя:
1. Приклавши зусилля близько
10 кг∙с, перевірте величину прогинання ременя.
2. При нормальному натяжінні
ременя прогинання має бути 10 мм.
3. Якщо натяг ременя слабкий,
зверніться на станцію сервісного обслуговування для регулювання натягу.

Привідний ремінь генератора
Справність і правильне натяжіння
привідного ременя є необхідними умовами нормальної роботи генератора.
Замініть привідний ремінь на новий, якщо він зносився, потріскався,
або почав розшаровуватися.
Термін перевірки привідного ременя вказаний у регламенті технічного
обслуговування у Сервісній книжці.

Мал. 6.18
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Акумуляторна батарея
На Вашому автомобілі встановлена акумуляторна батарея, яка не обслуговується. На верхній частині акумуляторної батареї знаходиться індикатор, що вказує на стан батареї.
Колір

Зеле- Чорний/
ний
темний

Прозорий

Замініть акумуляторну батаНорма- РозрядСтан
рею і перевірте
льний жений
систему підзарядки

Індикатор зарядки

Мал. 6.20
Попередження!
Акумуляторна батарея має розчин сірчаної кислоти, яка при неправильному поводженні з батареєю мо-

же призвести до опіку, пошкодженню
лакофарбового покриття кузова автомобіля. Крім того, батарея може
виділяти вибухонебезпечний газ.
Не підносьте близько до акумуляторної батареї цигарки, сірники та інші
запалені предмети чи ті, що іскрять.
Чищення клем акумуляторної
батареї:
1. Вимкніть запалювання і витягніть ключ із замка запалювання.
2. За допомогою гайкового ключа
ослабте кріплення і зніміть проводи з
клем акумуляторної батареї. Першими завжди від‟єднуйте негативний (–)
провід.
3. Почистіть клеми батареї спеціальним інструментом чи за допомогою дротяної щітки.
4. Перевірте наявність слідів корозії на клемах акумуляторної батареї
(білий чи блакитний наліт).
5. Для видалення нальоту з поверхні клем, змочить їх розчином питної
соди. Речовина, із якої складається
наліт, візьметься пухирями і змінить
колір на коричневий.
6. Після закінчення реакції промийте клеми батареї простою водою.
Насухо витріть батарею тканиною чи
паперовим рушником.

7. Приєднайте проводи до клем
батареї, затягніть клеми. Спочатку
приєднайте позитивний (+) провід.
Завжди приєднуйте останнім негативний (–) провід.
Попередження!
Приєднуючи проводи до клем батареї, прослідкуйте за надійністю
кріплення батареї в своєму гнізді, а
також за тим, щоб клеми батареї
були щільно затягнуті.
Переконайтесь, що червоний провід приєднаний до позитивного (+) виводу батареї, а чорний – до негативного (–).
Порушення
полярності
при
з‟єднанні електричних проводів із виводами акумуляторної батареї може
призвести до виходу з ладу приладів
електрообладнання автомобіля.
8. Покрийте клеми акумуляторної
батареї спеціальним захисним змащенням для запобігання їх від подальшої корозії.
Примітка
Запам‟ятайте, що завжди першим
приєднується позитивний (+) провід, а
від‟єднується негативний (–) провід.
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Для підтримки акумуляторної батареї у нормальному робочому стані
необхідно постійно:
- слідкувати за надійністю кріплення батареї у своєму гнізді;
- слідкувати за тим, щоб кришка
батареї була чистою та сухою;
- слідкувати за тим, щоб клеми батареї і наконечники проводів були чистими, щільно затягнутими і змащені
спеціальним захисним мастилом;
- негайно змивайте водним розчином питної соди краплі електроліту,
що попали на батарею;
- при тривалій перерві і експлуатації
автомобіля від‟єднайте батарею від
електричної мережі автомобіля. Зніміть
негативний провід. Кожні 6 тижнів підзаряджайте акумуляторну батарею.
Примітка
Акумуляторна батарея містить
токсичні речовини. Використані акумуляторні батареї при неправильному
поводженні небезпечні для здоров‟я
людей і навколишнього середовища.
Забороняється викидати використані акумуляторні батареї в контейнери для побутового сміття.
Здавайте відпрацьовані акумуляторні батареї на місцеві пункти приймання промислових відходів.
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Гальмова педаль
Перевірка величини вільного
ходу педалі. Величина вільного ходу
педалі має бути в діапазоні 1 - 8 мм.
1. Вимкніть двигун.
2. Надавіть кілька разів на педаль
гальмування. Щоб використати весь
запас розрядження у вакуумному гальмовому підсилювачі.
3. Легко нажміть рукою на педаль
гальмування до помітного росту опору
переміщенню. Виміряйте вільний хід
педалі гальмування.
4. Якщо величина вільного ходу
не вкладається в діапазон, оговорений у цій інструкції, зверніться на станцію сервісного обслуговування для
регулювання.

Мал. 6.21

Педаль зчеплення
Перевірка величини вільного
ходу педалі. Величина вільного ходу
педалі зчеплення має бути в діапазоні
6 - 12 мм.
Для перевірки величини ходу
педалі:
1. Вимкніть двигун.
2. Надавіть кілька разів рукою на
педаль зчеплення до помітного росту
опору переміщенню. Виміряйте вільний хід педалі.
3. Якщо величина вільного ходу
не вкладається в діапазон, оговорений у цій інструкції, зверніться на станцію сервісного обслуговування для
регулювання положення педалі чи
приводу зчеплення.

Мал. 6.22
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Стоянкове гальмо
Стоянкове гальмо має самостійно
утримувати Ваш автомобіль на досить
крутому підйомі.
Перевірка ефективності стоянкового гальма
Повний хід важеля повинен укладатися в діапазон 9 - 11 клацань при
зусиллі на рукоятку 20 кг∙с
Для перевірки величини повного
ходу важеля стоянкового гальма виконайте такі операції:
1. Вимкніть двигун.
2. Увімкніть стоянкове гальмо. Хід
важеля контролюється по кількості почутих клацань храпового механізму.
Якщо повний хід важеля не вкладається
в діапазоні, вказаному вище, зверніться
на станцію сервісного обслуговування
офіційноїдилерської мережі для регулювання.
Каталітичний нейтралізатор
Попередження!
Ваш автомобіль забезпечений
каталітичним нейтралізатором.
Не використовуйте етиловане
паливо для заправки Вашого ав-

томобіля.
На автомобілях, обладнаних каталітичним нейтралізатором, заливна
горловина паливного баку зроблена
звуженою, це робить неможливим заправку автомобіля етилованим паливом за допомогою звичайного розподільчого крана, який використовується
на колонках з етилованим бензином.

Мал. 6.23
Попередження!
Не слід експлуатувати автомобіль у випадках, коли двигун не працює на повну потужність або працює
нерівномірно.
Експлуатація автомобіля в таких
умовах може вивести з ладу каталітичний нейтралізатор та інші деталі автомобіля.

Терміново зверніться на станцію
сервісного обслуговування офіційної
дилерської мережі, якщо:
- не запускається двигун;
- двигун працює нерівномірно після холодного пуску;
- двигун не розвиває повну потужність;
- спостерігаються перебої у роботі системи запалювання.
Попередження!
Запобігайте частих холодних пусків двигуна.
Не допускайте тривалої роботи
стартера (більше 15 с) при невдалих
спробах пуску двигуна.
Запобігайте повного випорожнення паливного бака.
Не запускайте двигун за допомогою буксира або штовхання автомобіля. В випадку неможливого пуску
двигуна від сторонньої акумуляторної батареї, слід скористатися справною батареєю іншого автомобіля.
Ігнорування даних інструкцій може призвести до несправності двигуна, системи упорскування палива
або вихлопної системи.
Регулярно і в повному об‟ємі проводьте на сервісній станції офіційної
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дилерської мережі технічне обслуговування автомобіля.
В такому разі Ви можете бути певні що:
- всі блоки і вузли електрообладнання, системи упорскування палива
й системи запалювання будуть працювати нормально;
- викидання шкідливих речовин
буде на низькому рівні;
- нейтралізатор відпрацьованих
газів працюватиме довго.
Колеса і шини
Шини, що встановлені на Ваш автомобіль на заводі, ретельно узгоджені із своїми якостями і параметрами із шасі автомобіля. Ці шини забезпечують оптимальне поєднання активної безпеки і комфорту автомобіля.
Попередження!
Використання шин, які не підходять Вашому автомобілю, може призвести до дорожньо-транспортних
пригод.
Перед тим як поміняти шини чи
колеса, проконсультуйтесь на сервісній станції відносно того, підходять
вони до Вашого автомобіля, чи ні. У
протилежному випадку можливий
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травматизм, пошкодження автомобіля та іншого майна.
Ніколи не перевантажуйте автомобіль.
Постійно підтримуйте в шинах
рекомендований тиск повітря.
Тиск повітря в шинах слід перевіряти після того, як шини охолонуть.
Для забезпечення комфорту, безпеки руху і тривалого терміну служби
шин, необхідно постійно підтримувати
в них рекомендований даним Посібником тиск повітря.
Тиск повітря контролюється на холодних шинах за допомогою точного
шинного манометра. Після контролю
тиску повітря в шинах, щільно закрутіть ковпачки вентилів.
Примітка
Перевіряйте тиск повітря на холодних шинах. В нагрітих шинах покажчики тиску повітря не точні. При
проходженні автомобілем більше
1,6 км, шини нагріваються і холонуть після трьох годин простою.

Низький
тиск

Середнiй
тиск

Високий
тиск

Мал. 6.24
Інформацію про нормальний тиск
повітря в шинах див. в розділі "Технічні характеристики автомобіля"
Перевіряйте тиск повітря в шинах
перед кожною заправкою автомобіля,
або в крайньому випадку, раз в 2 тижні.
Низький/високий тиск у шинах:
- призводить до швидкого зношування шин;
- погіршує управління автомобілем, знижує безпеку руху;
- знижує комфортність поїздки;
- призводить до підвищених витрат
палива.
Якщо тиск у шинах надто низький,
це призводить до сильного перегріву
шин. Виникає небезпека відшаруван-
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ня протектора від каркаса шин. Шина
може лопнути при русі автомобіля на
високій швидкості.
Приховані пошкодження, що виникають в шині, не ліквідуються при послідуючий нормалізації тиску повітря.
Стан шин та коліс
Переїзд колесом через гострий
предмет може призвести до прихованого пошкодження шини і диска колеса. Тому при необхідності переїхати
через гострі краї дорожнього полотна,
або через бордюр, будьте, по можливості, обережні; переїжджайте на малій швидкості перпендикулярно гострому краю або бордюру.
При зупинці автомобіля не притискайте шини боковинами до бордюру.
Періодичний огляд шин
- візуальний огляд;
- каміння і шматки скла, що застрягли в протекторі;
- порізи;
- тріщини;
- здуття боковин ;
- проколи.
Перевірте стан коліс
В результаті різноманітних дефектів шин (в т. ч. і вищенаведених), мо-

жна втратити управління автомобілем, що може призвести до дорожньо-транспортної пригоди.
При виявленні пошкоджень чи нерівномірного зношення шин або коліс,
зверніться на станцію сервісного обслуговування офіційної дилерської
мережі.
На Ваш автомобіль були поставлені шини з радіальним кордом.
Рекомендується при заміні використовувати шини однакового розміру, конструкції каркасу і малюнка протектора зношення, однакових температурних і швидкісних параметрів.

Попередження
Не експлуатуйте автомобіль із
зношеними чи пошкодженими шинами. Зношені або пошкоджені шини
можуть стати причиною втрати
контролю над автомобілем і призвести до дорожньо-транспортної пригоди, травмуванню людей і пошкодженню автомобіля.
Шини підлягають заміні, якщо на
біговій доріжці з‟явились індикатори
зношення. Індикатори з‟являються
на поверхні бігової доріжки, коли залишкова глибина малюнка протектора складає 1,6 мм і менше.

Попередження!
Установка шин різних розмірів
може призвести до погіршення
управління автомобілем, втрати контролю над ним, а також пошкодженню автомобіля.

Примітка
Зношені шини здавайте на місцеві
пункти приймання промислових відходів.

Індикатор зношення протектора
Регулярно перевіряйте ступінь
зношення шин і залишкову глибину
малюнка протектора. Шини, встановлені на Вашому автомобілі, мають індикатор зношення протектора. Розміщення індикатора зношення вказується маркуванням, нанесеним на боковину шини.

Індикаторзносу
Мал. 6.25
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Переставляння коліс
Шини передніх і задніх коліс працюють в різних умовах і тому зношуються з різною інтенсивністю.
Звичайно шини на передніх колесах зношуються швидше, ніж на задніх. Для більш рівномірного зношення
протектора шин і подовження строку
експлуатації комплекту, рекомендується виконувати слідуючи інструкції:
1. Переставте колеса місцями, як
показано на малюнку.
2. Скоректуйте тиск повітря в шинах і доведіть його до норми.
3. Переконайтесь в надійності затягування гайок кріплення коліс.

Перед

Мал. 6.26
Попередження!
Використовуйте тільки рекомендовані інструкцією колеса, гайки і болти.
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В протилежному разі Ви можете
втратити контроль над автомобілем,
що може призвести до дорожньотранспортної пригоди, травмування
людей і пошкодження автомобіля.
Зимові шини
Якщо Ви користуєтесь зимовими
шинами, то:
- установіть їх на всі колеса автомобіля;
- забороняється перевищувати максимально допустиму швидкість руху,
яка встановлена заводом, що випускає зимові шини;
- дотримуйтесь значень тиску повітря, які рекомендовані виготовлювачем шин.
Зимові ланцюги протиковзання
Стяжні бандажі ланцюгів протиковзання можуть пошкодити поверхню
декоративних ковпаків коліс. Тому перед монтажем ланцюгів зніміть декоративні ковпаки.
Монтаж ланцюгів протиковзання
необхідно проводити в суворій відповідності з інструкціями виготовлювача
ланцюгів.
Установіть ланцюги на передні колеса і закріпіть їх якомога щільніше.
Підтягніть ланцюги після 1 км пробігу.

Монтувати ланцюги протиковзання
на задні колеса не рекомендується.
Попередження!
Установка ланцюгів призводить
до значного погіршання управління
автомобілем.
Заборонено перевищувати швидкість 50 км/год, або максимально допустиму швидкість, встановлену виготовлювачем ланцюгів, якщо вона
менше 50 км/год.
Рухайтесь обережно, запобігаючи
нерівностей на дорозі і різких поворотів.
Запобігайте різких гальмувань з
блокуванням коліс.
Примітка
Використовуйте на Вашому автомобілі тільки ланцюги протиковзання типу "S" по класифікації "SАE".
Заборонено перевищувати швидкість при використанні ланцюгів
протиковзання.
Якщо Ви чуєте шум від торкання
ланцюгів протиковзання з днищем
кузова, зупиніть автомобіль і натягніть ланцюги тугіше.
Якщо шум не стихає, знижуйте
швидкість, поки шуму не буде чути.
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Фільтр кондиціонера (варіант)
Повітряний фільтр забезпечує
очищення повітря, що потрапляє в
салон, від пилу, квіткового пилку і інших дрібних часток, що потрапляють
через систему вентиляції і опалення.
Попередження!
Поїздка з забитим фільтровим
елементом може стати причиною
перегріву двигуна і пошкодити його.
Частота заміни фільтру – в відповідності з регламентом технічного обслуговування.
Заміна фільтру
1. Відкрийте наполовину ящик для
рукавичок.
2. Тримайте ящик одночасно за
нижній і верхній боки.
3. Витягніть ящик для рукавичок з
корпусу.
4. Витягніть кришку фільтра.
5. Замініть повітряний фільтр

Мал. 6.27

Мал. 6.29

Попередження!
Ви можете травмувати руки об
гострі предмети, що оточують фільтровий корпус. При заміні повітряного фільтру рекомендується
одягти рукавички.

Примітка
Коли вставляєте новий фільтр,
переконайтесь, що він відповідає
правильному потоку повітря.

2

1

Мал. 6.28
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Плавкі запобіжники
Заміна запобіжника, що перегорів.
1.Відкрийте кришку запобіжника.
2.Знайдіть несправний запобіжник
(його можна візуально відрізнити по
дроту, що перегорів)
3.Витягніть несправний запобіжник
за допомогою спеціального знімача,
що знаходиться в підкапотному блоці
запобіжників.

Мал. 6.30
Попередження!
Заборонено виймати згорілий запобіжник будь-якими підручними засобами. Використовуйте для цього
лише спеціальний знімач.
В результаті використання таких
металевих інструментів, як викрутка,
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може виникнути коротке замикання,
пошкодження електрообладнання автомобіля і, навіть, пожежа.
4.Встановіть, що спричинило вихід
із ладу запобіжника і ліквідуйте несправність.
5.Вставте новий запобіжник, тип
якого відповідає Посібнику.
Попередження!
Використання замість запобіжника будь-яких підручних засобів або
запобіжників іншого типу чи плавких
запобіжників, що не підходять за номінальним струмом, може пошкодити електрообладнання або викликати пожежу.
Використовуйте тільки стандартні запобіжники з таким само значенням номінального струму, що і в
запобіжника, що перегорів.
У протилежному разі можливий
травматизм або пошкодження автомобіля.

Блок електричних запобіжників
Внутрішній блок плавких запобіжників розміщений зліва під панеллю
управління
Другий блок запобіжників знаходиться в моторному відсіку поряд із бачком системи охолодження двигуна.

Мал. 6.31

Примітка
Три запасні плавкі запобіжники,
розраховані на номінальний струм
10А, 15А і 25А, розміщені в підкапотному блоці реле й запобіжників.
Мал. 6.32
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Увага! Блоки запобіжників автомобіля Aveo T-250 – див. розділ "11.1 автомобілі "AVEO T-250", ТС52U, TC58U"
Блок запобіжників,
розміщений в салоні
15 А Запальничка

Звуковий сиг10 А нал, протитуманні фари

Автомагнітола
15 А Стоп-сигнал
/ годинник
Панель приПокажчики по15 А
15 А ладів, аварійна
вороту
сигналізація
Дверний заПанель приламок, дистан10 А
15 А
дів, годинник
ційне відпирання дверей *
Блок електроЛіхтар задньонного контро10 А
10 А
го ходу
лю, блок управління АКП *
Блок електронного контролю,
Склоочисники
10 А
20 А
блок управління
і омивачі
АКП *
Системи запалювання з еле15 А ктронним керу- 10 А АБС *
ванням, впорскування
Повітряна поВентилятор
10 А
20 А
душка
двигуна
Примітка: Використовуйте лише спеціальні запобіжники
* Додаткове обладнання
10 А

96 490 213
ПРИМІТКА: Використовуйте лише вказані запобіжники
Реле
вентилятора
системи.охолодж.
двигуна
(низька швидкість)
Права перед.
фара 10 A
(даль.світло)
Ліва перед.
фара 10 A
(даль.світло)
Права перед.
Стоянкове
фара 10 A
світло 10 A
(ближнєсвітло)
справа

Реле передніх
фар
(дальнє світло)

Реле передніх
фар
(ближнє світло)

Ліва перед.
Стоянкове
фара 10 A
світло 1 0 A
(ближнєсвітло)
зліва
Лампа
салону 10 A
Антизапотівач
скла 3 0 A

Рухома
панель на2 0 A
даху авто.

Реле
електросклопідйомника

Реле
протитуманних
фар

Звуковий
Стоянкове
світло 2 0 A сигнал 1 0 A
Передні
Паливний
фари 2 5 A
насос 1 5 A

Головне реле

Реле
паливного
насосу

Передня
Компресор
кондиціонера 1 0 A протитуманна1 5A
фара

Нагнітач 3 0A

AБС

5 0A

Коробка
запобіжнків3 0A

Вентилятор
системи 30 A
охолодження

Блок
запалювання 23 0A

Головне
реле 2 0A

Блок
запалювання130 A

Електропідйомники3 0A

розміщених
в салоні

БAT+

(option)

Реле
контролю
вентилятора

Реле
вентилятора
системи.охолодж.
двигуна
(висока швидкість)

Реле
компресора
кондиціонера

Реле
стоянкового
світла

1 0A
Запасні
запобіжники1 5A

Прилади освітлення
Попередження!
Галогенна лампа містить всередині колби газ під надмірним тиском. Будьте обережні при роботі з лампою.
При роботі з галогенними лампами слід завжди одягати захисні
окуляри.
Оберігайте колби лампи від подряпин.
Оберігайте ввімкнені лампи від
потрапляння на них рідини.
Вмикайте галогенні лампи лише
тоді, коли вони встановлені в фари.
Замініть передні фари при їх пошкоджені або якщо з‟явились тріщини
на розсіювачі.
При заміні галогенних ламп забороняється торкатись голими руками
до скляної колби лампи.
Зберігайте галогенні лампи в недоступних для дітей місцях.
Будьте обережні, коли викидаєте
галогенну лампу, що перегоріла.
При необережному поводженні
лампа може лопнути, а осколки розлетітися.

2 0A

Мал. 6.33 Блок запобіжників і
реле в моторному відсіку.
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Передні фари
Заміна ламп
1. Підніміть капот.
2. Від‟єднайте штекерну колодку
від патрона лампи.
3. Витягніть кришку фари.
4. Зніміть пружинний фіксатор.
5. Витягніть лампу.

Сліди від пальців призводять до
зниження яскравого світла лампи.
Габаритні лампи
Заміна лампи
1. Підніміть капот.
2. Від‟єднайте штекерну колодку
від патрона лампи.
3. Поверніть патрон лампи проти
годинникової стрілки.
4. Витягніть патрон лампи із корпуса лампи.
5. Витягніть лампу з патрону.

Передні фари
покажчиків повороту
Заміна лампи
1. Підніміть капот.
2. Викрутіть п‟ять гвинтів і зніміть
решітку радіатора.
3. Викрутіть три гвинти і зніміть
кріплення фари.
4. Від‟єднайте штекерну колодку
від патрона лампи.

Мал. 6.34
6. Вставте нову лампу на місце.
7. Вставте пружинний фіксатор.
8. Одягніть кришку фари.
9. Приєднайте штекерну колодку з
патроном лампи.
Попередження
В разі забруднення колби протріть її шматком тканини без ворсу,
змоченої в етиловому спирті, або в
уайт-спириті. Не торкайтесь руками до скляної колби лампи.
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Мал. 6.36
Мал. 6.35
6. Замініть несправну лампу на нову.
7. Встановіть патрон в корпус лампи, повертаючи його за годинниковою
стрілкою.
8. Приєднайте штекерну колодку .

5. Поверніть патрон лампи проти
годинникової стрілки.
6. Витягніть патрон лампи з корпусу ліхтаря.
7. Натисніть на лампу, частково
втисніть її в патрон. Поверніть її проти
годинникової стрілки і витягніть лампу
з патрону.
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Нотчбек модель

Мал. 6.37
Хетчбек модель

Мал. 6.38
8. Вставте нову лампу в патрон і
поверніть її за годинниковою стрілкою, одночасно натисніть на лампу.
9. Вставте в корпус патрон з новою
лампою і поверніть його за годинниковою стрілкою.
10. Вставте на місце передню фару в зборі.

Передні
протитуманні фари (варіант)
Попередження!
Для цієї роботи Вам знадобляться
спеціальні інструменти і обладнання.
Якщо Ви не впевнені, що впораєтесь з цією роботою, зверніться на
станцію сервісного обслуговування
офіційної дилерської мережі. В протилежному разі Ви можете травмуватись чи нанести шкоду автомобілю.
Заміна лампи
1. Від‟єднайте штекерну колодку
від патрона лампи.

Мал. 6.39

3. Замініть несправну лампу на
нову.
4. Приєднайте штекерну колодку
до патрона лампи.
Заміна лампи
(для моделі "Хетчбек")
1. Поверніть пластмасову кришку
проти годинникової стрілки і замініть її.
2. Замініть пружинний фіксатор,
який утримує лампу.
3. Зніміть лампу з корпусу і замініть її.
4. Встановіть пластмасову кришку, повернувши її за годинниковою
стрілкою.

Мал. 6.40

2. Поверніть лампу проти годинникової стрілки і зніміть її.
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Повторювачі
покажчиків повороту
Заміна лампи
1. Зніміть ліхтар в зборі, зсунувши
його назад.
2. Поверніть патрон лампи проти
годинникової стрілки.
3. Щоб вийняти лампу з патрона,
потягніть її без обертів.
4. Вставте нову лампу в патрон,
натисніть на лампу і поверніть патрон
за годинниковою стрілкою.
5. Установіть ліхтар повторювача
в зборі на місце.

Мал. 6.41
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Задні комбіновані ліхтарі (ліхтар
заднього ходу, габаритний ліхтар,
стоп-сигнал, покажчик повороту,
протитуманний ліхтар).
Заміна лампи
1. Відкрийте кришку багажника
або задній відкидний борт.
2. Викрутіть два гвинти і кріплення лампи.
3. Поверніть патрон проти годинникової стрілки і витягніть його з корпусу ліхтаря.
4. Натисніть на лампу і поверніть
її проти годинникової стрілки, щоб витягти з патрону.

Центральний верхній
стоп-сигнал
(для моделі "Notchback")
Заміна лампи
1. Відкрийте кришку багажника.
2. Відкрутіть два гвинта і зніміть
патрон з лампою. Перш, ніж зняти патрон з лампою, від‟єднайте штекерну
колодку від патрона лампи.
3. Витягніть два гвинта і рефлектор в зборі.
4. Щоб вийняти лампу, потягніть за
патрон лампи.
5. Вставте нову лампу. Див. розділ
"Характеристика ламп" по алфавітному покажчику.
6. Установіть патрон на місце.

Мал. 6.42
5. Замініть несправну лампу на нову.
6. Вставте лампу в патрон і закрутіть її за годинниковою стрілкою.
7. Закрутіть два гвинти і вставте
корпус лампи.

Мал. 6.43
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Центральний верхній
стоп-сигнал
(для моделі "Hatchback")
1. Відкрийте задній відкидний
борт.
2. Опустіть корпус лампи, підтримуючи кінець двох натяжних зажимів.

Мал. 6.45

Мал. 6.44

3. Відкрийте кришку розсіювача за
допомогою викрутки.
4. Щоб вийняти лампу, потягніть за
патрон лампи.
5. Вставте нову лампу.
6. Встановіть патрон на місце.

Ліхтар освітлення
номерного знаку
Заміна лампи
1. Зніміть два гвинти і захисну
кришку.
2. Витягніть патрон з лампою з корпусу ліхтаря, повернувши його проти
годинникової стрілки.
3. Витягніть лампу з патрона.
4. Замініть лампу Див. розділ "Характеристика ламп" по алфавітному
покажчику.
5. Вставте патрон лампи в корпус
ліхтаря, повернувши патрон за годинниковою стрілкою.
6. Вставте на місце захисну кришку.

Мал. 6.46
Плафон освітлення салону
Заміна лампи
1. За допомогою викрутки витягніть плафон з гнізда.
2. Витягніть лампу.
3. Вставте нову лампу.
4. Установіть плафон на місце.

Мал. 6.47
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Ліхтар освітлення багажника
Заміна лампи
1. Витягніть ліхтар з утримувача за
допомогою викрутки.
2. Замініть лампу, що перегоріла,
на нову.
3. Установіть ліхтар на місце.

Мал. 6.48
Догляд за автомобілем
Засоби для догляду
Застосовуючи будь-які миючі засоби, засоби для чищення при догляді
за кузовом і салоном автомобіля, дотримуйтесь інструкції і заходів безпеки, вказаних фірмами-виготовлювачами цих речовин на упаковках.
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Попередження!
Деякі засоби є токсичними, їдкими
або вогненебезпечними.
При необережному і неправильному поводженні деякі засоби можуть
зашкодити Вашому здоров‟ю або
пошкодити автомобіль.
Оброблюючи салон чи зовнішню
поверхню автомобіля, не вживайте
такі небезпечні для автомобіля розчинники, як:
- ацетон;
- розчинники лаку;
- розчинники емалі;
- рідини для зняття лаку з нігтів.
Оброблюючи салон чи зовнішню
поверхню автомобіля, не вживайте
такі миючі засоби:
- господарське мило;
- плямовивідник;
- відбілювач.
Винятки складають випадки, коли в
рекомендаціях по чищенню оббивного
матеріалу є спеціальні вказівки для застосування подібних засобів.
Заборонено застосування таких
засобів:
- тетрахлориду вуглецю;
- бензину;
- бензолу;
- лігроїну.

Попередження!
Запобігайте надмірних випаровувань миючих засобів та засобів для
чищення.
Тривале вдихання парів токсичних речовин шкідливо для здоров‟я.
Небезпека збільшується при роботі
в замкнутих приміщеннях та з поганою вентиляцією.
Для запобігання отруєння парами
від миючих засобів при роботі в салоні, відкрийте всі двері автомобіля для
вентиляції.
Попередження!
Запобігайте контакту вологих
матеріалів, пофарбованих нестійкими фарбами, з оббивкою сидінь.
Для збереження кольору оббивки
автомобіля, запобігайте контакту вологих матеріалів, пофарбованих нестійкими фарбами, зі світлою оббивкою сидінь. Нижче наведений перелік
матеріалів, які можуть бути пофарбовані нестійкими фарбами:
- звичайний одяг;
- фарбована бавовняна тканина;
- рубчастий вельвет;
- шкіра;
- замша;
- газети;
- кольоровий декоративний папір.

139
Догляд за оббивкою салону
Попередження!
Догляд за оббивкою салону передбачає використання відповідних
засобів для чищення і правильне їх
використання
В разі недотримання рекомендацій
(особливо під час першого чищення)
може виникнути вторинне забруднення в вигляді темних плям, розводів,
кольорових плям, затвердінь бруду
або сольових відкладень.
Ці забруднення можуть остаточно
зіпсувати естетичний вигляд Вашого
автомобіля.
Для догляду за кузовом і салоном
вкрай важливо використовувати відповідні миючі засоби та засоби для
чищення, а також дотримуватись інструкцій по їх застосуванню.
Пил і сухий бруд, що збирається
на оббивці салону, слід регулярно видаляти пилососом чи м‟якою щіткою.
Вінілові або шкіряні поверхні протирайте чистою вологою тканиною.
Звичайні забруднення оббивки салону можна видалити за допомогою
спеціальних засобів для чищення.

Попередження!
В разі, якщо Ваш автомобіль обладнаний повітрянадувними подушками, забороняється:
- надто просочувати поверхню
сидінь засобами для чищення оббивочного матеріалу;
- для чищення сидінь використовуйте хімічні засоби або висококонцентровані миючі засоби.
В разі ігнорування інструкцій, модульні елементи повітрянадувної подушки можуть забитись, що спричинить порушення її функціонування під
час дорожньо-транспортної пригоди.
Догляд за ременями безпеки
Попередження!
Слідкуйте за тим, щоб ремені
завжди знаходились в робочому стані
і ефективно функціонували.
Слідкуйте за тим, щоб ремені завжди були чистими та сухими. Запобігайте дії на ремені відбілюючих речовин і барвників, що може призвести до
істотного зниження міцності матеріалу
ременів.
Періодично оглядайте ремені безпеки. В разі пошкодження, негайно
замініть їх.

В разі розтягнення ременів безпеки при дорожньо-транспортній пригоді, обов‟язково замініть ремінь, навіть,
якщо пошкодження неможливо помітить. Заміну слід проводити тільки новими ременями безпеки.
В разі аварії рекомендується замінити весь набір ременів безпеки. Цього можна не робити, якщо на станції
сервісного обслуговування не виявлять ніяких пошкоджень ременів.
Догляд за склом
Попередження!
Застосування засобів для чищення з абразивними властивостями
може призвести до подряпин, пошкодження елементів електропідігрівання заднього скла.
Забороняється використовувати
засоби для чищення з абразивними
властивостями
В протилежному разі видимість
буде погіршена.
Утримання скла в чистоті зменшує блиск і покращує видимість.
Перебивні малюнки можуть пошкодити елементи електрообігу заднього скла.
Заборонено прикрашати внутрішню поверхню заднього скла перебивними малюнками.
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Це може призвести до погіршення видимості.

при митті, треба ретельно змивати з
поверхні кузова водою.

Догляд за вітровим склом
Якщо вітрове скло залишається
недостатньо прозорим після очистки,
або щітки очищувача вібрують під час
роботи, це означає, що вітрове скло
або щітки забруднені воскоподібними
речовинами.
Періодично протирайте зовнішню
поверхню вітрового скла неабразивними миючими засобами.
Вітрове скло вважається чистим,
якщо при споліскуванні скла водою,
на ньому не утворюються краплини.

Примітка
Не застосовуйте для миття автомобіля рідину для миття посуду.
Рідина для миття посуду змиє
воскове покриття з фарби.

Догляд за кузовом
і зовнішніми деталями
автомобіля
Миття автомобіля
Для збереження лакофарбового
покриття кузова в доброму стані,
утримуйте його в чистому вигляді і регулярно мийте.
Не можна мити автомобіль під
прямими сонячними проміннями.
Для миття застосовувати мило
м‟яких сортів або спеціальні миючі засоби. Мити автомобіль треба холодною або ледь теплою водою.
Миючі засоби, що застосовуються
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Попередження!
Не слід мити автомобіль струменем води під високим тиском. Це
може призвести до потрапляння води в салон автомобіля.
Ваш автомобіль сконструйований
для експлуатації в нормальних умовах навколишнього середовища і може з успіхом протистояти дії різноманітних факторів природи.
Попередження!
Автоматична мийка машин може
призвести до поломки антени.
Вимкніть автомагнітолу.
Вручну втягніть зовнішню антену.
Полірування і воскування кузову
Час від часу поліруйте лакофарбове
покриття кузову для видалення залишкового забруднення і збереження високих декоративних властивостей.

Після полірування, щоб закріпити
міцність покриття, обробіть кузов восковою речовиною.
Захист металевих деталей
з блискучим
декоративним покриттям
Регулярно чистіть зовнішні металеві деталі. Для догляду за такими
деталями в більшості випадків достатньо миття водою.
Попередження!
Для чистки алюмінієвих деталей не можна використовувати полірувальні пасти, пар або каустичне мило.
Такі матеріали розрушують природну захисну плівку.
Під час обробки кузова восковими
матеріалами , покривайте воском і
металеві деталі.
Догляд за алюмінієвими
колесами і декоративними
ковпаками
Для збереження первинного зовнішнього вигляду алюмінієвих коліс і
ковпаків, регулярно мийте їх, видаляючи бруд і сіль, якою посипають дорогу в зимовий час.
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Попередження!
Доглядаючи за алюмінієвими колесами і декоративними ковпаками,
не використовуйте засоби з абразивними властивостями і щітки з грубим ворсом.
Регулярно чистіть колеса і декоративні ковпаки, не застосовуючи
для цього засоби з абразивними властивостями і щітки з грубим ворсом., тому що вони можуть пошкодити захисне покриття.
Захист від корозії
Ваш автомобіль забезпечений
надійним захистом від корозії. При
виготовленні автомобіля застосовували спеціальні матеріали і захисні
покриття, які наносяться на більшість
деталей. Антикорозійна обробка кузова сприяє збереженню доброго зовнішнього вигляду, міцності і продовжує строк експлуатації. Деякі деталі,
розміщені в моторному відсіку або
під дном кузова, практично не знижують своєї надійності через поверхневу корозію.

Аварійні пошкодження кузова
При пошкодженні кузова автомобіля, яке потребує заміни деталей або
проведенню кузовних робіт (зварювальні, малярські і т. п.), прослідкуйте,
щоб на сервісній станції обов‟язково
нанесли на всі нові і старі відремонтовані кузовні деталі антикорозійне покриття. Це відновить захист від корозії
Вашого автомобіля.
Вплив агресивних забруднень
Перелік агресивних речовин, що
можуть пошкодити лакофарбове покриття кузову:
- хлорид кальцію та інші сольові
речовини;
- складові речовини, що застосовують проти зледеніння доріг ;
- гудрон, бітум;
- сік, що виділяється листами дерев;
- пташиний послід;
- атмосферні викиди промислових
підприємств.

Попередження!
При застосуванні миючих засобів
та засобів для чищення переконайтесь, що вони не пошкодять лакофарбове покриття автомобіля.
Інші миючі засоби та засоби чищення можуть остаточно зіпсувати
лакофарбове покриття кузову.
Пошкодження
лакофарбового покриття
Будь-які сколювання фарби від
ударів дрібних камінців, тріщини і глибокі подряпини на лакофарбовому покритті мають бути якомога швидше відремонтовані.
Невеликі сколювання і подряпини
можна відремонтувати за допомогою
спеціальних речовин для косметичного ремонту.
Для ремонту більш серйозних пошкоджень лакофарбового покриття
кузову рекомендується звернутись в
кузовну або фарбувальну майстерню.

Негайно помийте автомобіль від
вищенаведених забруднень, якщо забруднення не видаляються, помийте
водою з милом, скористуйтесь засобами для чищення, які для цього придатні.
6 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ДОГЛЯД ЗА АВТОМОБІЛЕМ
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Догляд за дном кузова
Сольові складові, що застосовуються проти ожеледиці, можуть накопичуватися на днищі кузова. Якщо не
видаляти своєчасно ці агресивні в корозійному відношенні речовини, днище кузову може піддатися корозійному руйнуванню.
Час від часу сильним струменем
води промийте днище кузову. Ретельно очистіть всі місця, де може накопичуватись бруд. Перед миттям днища
попередньо підволожте бруд, що затвердів, в недоступних місцях, що
дасть змогу потім змити цей бруд
струменем води.
Для очищення днища кузову Ви
можете звернутись на станцію сервісного обслуговування.

6 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ДОГЛЯД ЗА АВТОМОБІЛЕМ

Примітка
Під час миття автомобіля в стічну
воду попадають паливо, мастило, змазки, що змиваються з забрудненням поверхонь двигуна і інших деталей.
Щоб запобігти нанесенню шкоди
довкіллю, миття автомобіля слід виконувати на спеціальних мийках, обладнаних очисним устаткуванням і
сепараторами
відходів
паливномастильних матеріалів.
Відпрацьовані моторні і трансмісійні мастила, гальмову рідину, антифриз, електроліт і зношені шини
треба здавати на місцеві пункти
збору і утилізації відходів або в торгівельні фірми, що займаються продажем експлуатаційних матеріалів і
шин, які за діючим законодавством
зобов‟язані одночасно займатися і
збиранням відходів.
Ні в якому разі вищенаведені відходи не повинні потрапляти в контейнери для побутового сміття, а забруднену воду не можна зливати в
каналізацію.
Неправильне поводження з агресивними забруднювачами може спричинити шкоду довкіллю.
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Загальна інформація
В даному розділі Ви маєте можливість ознайомитись з технічною інформацією про автомобіль, переконатися в
надійності Вашого автомобіля, який буде справно працювати довгі роки.
Виконуйте всі рекомендації які наведені в Посібнику. В протилежному
разі Вам відмовлять в гарантійному
ремонті.
Ви повинні зберігати всі документи, що підтверджують утримання і технічне обслуговування Вашого автомобіля. При послідуючому продажу
автомобіля ці документи разом з даним Посібником мають бути передані
новому господарю.
Для проведення технічного обслуговування автомобіля Вам треба звернутись на сервісну станцію офіційної дилерської мережі, кваліфікований персонал і технологічне обладнання якої забезпечить проведення всіх операцій по
технічному обслуговуванню Вашого автомобіля на належному рівні.
Запасні частини і приладдя, виготовлені іншими фірмами, не пройшли
належних випробувань і не схвалені
компанією GM KOREA COMPANY.
Компанія GM KOREA COMPANY не
сертифікує придатність і не може пе7 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ

ревірити безпечність запасних частин,
виготовлених іншими фірмами. Компанія не несе відповідальності за будь-які
пошкодження автомобіля, викликані
застосуванням запчастин, приладдя і
додаткового обладнання, не сертифікованого компанією.
Некваліфіковане,
невідповідне,
некомпетентне обслуговування автомобіля може стати причиною порушення функціонування Вашого автомобіля, а може навіть призвести до
виходу з ладу двигуна, до дорожньотранспортної пригоди, до травмування людей.
Умови експлуатації автомобіля
Звичайні умови експлуатіції
До звичайних умов експлуатації
відносять типові повсякденні умови.
В таких випадках Ви можете керуватись звичайними технічними характеристиками.
Важкі умови експлуатації
Якщо Ви експлуатуєте автомобіль
в нижчеперелічених випадках, слід
частіше перевіряти роботу деяких деталей.

1. Часті короткі поїздки на відстань
до 10 км.
2. Переважають поїздки з частими
зупинками, з тривалою роботою двигуна на холостому ході або з рухом
автомобіля на малій швидкості.
3. Експлуатація автомобіля в пиловій місцевості.
4. Експлуатація автомобіля в бугристій або гористій місцевості.
5. Буксування.
6. Експлуатація автомобіля в умовах інтенсивного міського руху при
о
температурі повітря 32 С і вище.
7. Експлуатація автомобіля в якості таксі, міліцейського автомобіля чи
засобу доставки.
8. Переважають поїздки при мінусових температурах повітря.
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Розміщення табличок
та номерів агрегатів

1

2

Номер двигуна вибитий на блоці
циліндрів двигуна спереду, з правого
боку.

Ідентифікаційний номер автомобіля вибитий на табличках, які розміщені на щіті передка справа під капотом та у пройомі правих дверей.
4

Мал. 8.1

Мал. 8.2
8 ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

3

Мал. 8.3. Ідентифікаційна табличка:
1 - заводська табличка;
2 - ідентифікаційний номер автомобіля;
3 - товарний знак виробника автомобіля;
4 - національний знак відповідності
за ДСТУ 2296.

Мал. 8.4
Номер механічної коробки передач вибитий на верхній частині коробки передач біля двигуна.

Мал. 8.5
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Номер автоматичної коробки
вибитий на верхній частині коробки
передач.

Заправна рідина

Назва рідини

Моторне масло

Робочий
об’єм
двигуна,
л
1,2
1,4
1,5

Таблиця 8.1
Об’єм
заправки, л
3,2

3,75

1,6

Мал. 8.6

Робоча рідина
системи охолодження
Робоча рідина
автоматичної
коробки*
Трансмісійне мастило механічної
коробки передач

1,2
1,4
1,5
1,6
1,4
1,5
1,6
1,2
1,4
1,5
1,6

Гальмова рідина
Робоча рідина рульового
гідропідсилювача
Паливо

5,2

7,0

6,0

Позначення, марка рекомендованої речовини
АСЕА А3/В3 или А3/В4 или АPI SM
(SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40,
10W-30, 10W-40, 15W-30, 15W-40)
GM-LL-A-025
АPI SM (ILSAC GF-IV) SAE 5W-30,
GM-LL-A-025
Castrol AntiFreese NF
Texaco Halvoline AntiFreese Coolant
(розбавити дистильованою водою
в співвідношенні 50/50)
Високоякісний антифриз на синтетичній основі
DEX-COOL

5,87±0, ESSO JWS 3309, DEXRON III,
2
ATF 3309
2,1
1,8
0,5
1,1
45

Інтервал
технічного
обслуговування

Згідно з регламентом технічного обслуговування
(див. Сервісну
книжку)

API GL-4 SAE 80W,
При дуже низькій температурі:
SAE 75W/85
DOT-4
DEXRON II-D, DEXRON III,
DEXRON II
бензин (октанове число не нижче 91)

*Для забезпечення оптимальної роботи Вашого автомобіля завжди використовуйте лише робочу рідину автоматичної коробки передач, рекомендовану
компанією GM KOREA COMPANY.
Використання рідини автоматичної коробки передач, виготовленої іншими
фірмами, може порушити роботу Вашого автомобіля.
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Класифікація
моторного масла по API
Американський інститут нафти
Класифікація моторного масла
(API) класифікує моторне масло за ріпо АСЕА.
Комітет європейських автомобіле- внем якості.
Кожна категорія якості позначена
будівників (АСЕА) класифікує моторне
двома літерами:
масло відповідно до його якості.
- перша літера характеризує тип
Класи позначаються буквами та
двигунів, на яких застосовується дане
цифрами, наприклад, A3.
А3 - високоякісні масла для ціло- масло:
Літера S (Service) - для бензирічного використовування в бензинових
нових двигунів;
двигунах (стабільної в'язкості);
Літера C (Commercial) – для
В3 – високоякісні масла для ціло- дизельних двигунів;
річного використовування в дизельних
- друга літера відповідає рівню
двигунах (стабільної в'язкості);
якості (чим вище якість масла, тим
В4 – високоякісні масла для ціло- далі в алфавітному порядку буде знарічного використовування в дизельних ходитися його літерна позначка)
двигунах з безпосереднім упорскуванНаприклад:
ням (стабільної в'язкості).
АРІ-SH – масло для бензинових
двигунів;
АРI-CD - масло для дизельних
двигунів.
Моторне масло

Рекомендується використовувати
клас якості моторного масла API SМ
або кращі.
В‟язкість моторного масла підбирається в залежності від переважаючої температури повітря. Не слід переходити
на масло іншої в‟язкості через короткочасну зміну температури повітря.
Допустима витрата масла –
0,3 л/1000 км (при використанні масла
належного сорту і якості, вказаного у
даному Посібнику).
Витрата масла повинна вимірюватися тільки на СТО офіційної дилерської мережі після першого обслуговування автомобіля.
Вказана витрата масла стосується
тільки автомобіля, що знаходиться на
гарантії у приватному володінні.
Не стосується автомобіля-таксі і автомобіля, який експлуатується в екстремальних умовах, для буксирування і т. і.

Таблиця 8.2
Застосування моторного масла для бензинових двигунів в залежності від температури повітря
0

SAE 0W-30, SAE 0W-40

– 25 С і нижче

SAE 5W-30, SAE 5W-40

не нижче –25 С

SAE 10W-30, SAE 10W-40

не нижче –20 С

SAE 15W-30, SAE 15W-40

не нижче –15 С
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Характеристика ламп
Таблиця 8.3
Прилади освітлення

Передні

Задні

Внутрішні

Потужність і
кількість ламп
60/55 Вт х 2

1

Фари (ближнє і дальнє світло)

2

Габаритна лампа

3

Покажчик повороту

21 Вт х 4*

4

Протитуманна фара

27 Вт х 2

5

Боковий повторювач покажчика повороту

5 Вт х 2

6

Покажчик повороту

21 Вт х 2

7

Стоп-сигнал і габаритне світло

8

Ліхтар заднього ходу

21 Вт х 1

9

Протитуманний ліхтар

21 Вт х 1

10

Центральний верхній стоп-сигнал

5 Вт х 5

11

Ліхтар освітлення номерного знаку

5 Вт х 2

Плафон
Ліхтар багажника
Ліхтар підсвічування попільниці

Примітка
Галогенна лампа

5 Вт х 2
Галогенна лампа
Бурштинового кольору

21/5 Вт х 4
З боку водія

10 Вт х 1
10 Вт х 1
1,2 Вт х 1

*Для моделей "Хетчбек": 21 Вт х 2.
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Технічні характеристики

2
1
3
4

5

Мал. 8.7
Розміщення ламп для моделей
"Хетчбек" тотожне розміщенню ламп
для моделей "Нотчбек"

Призначений ресурс автомобіля – 500 тисяч км.
Середнє наопрацювання до відмови – 30 тисяч км.
Загальні конструктивні характеристики:
Кількість осей та коліс: осей – 2; коліс – 4.
Керована вісь – одна, передня.
Розташування рульового керма – лівостороннє.
Діаметр розвороту автомобіля – не більше 9,8 м.
Технічні характеристики автомобілів ТС51U, ТС52U, TC58U:
Тип кузова – седан
Тип двигуна – 1,6 DOHC
В автомобілях ТС51U, ТС52U, TC58U встановлена система пасивної безпеки:
- ТС51U – подушка безпеки відсутня;
- ТС52U – дві подушки безпеки;
- ТС58U – одна подушка безпеки з боку водія.
Таблиця 8.4

7
10
11
9

Версія автомобіля

8
6

Мал. 8.8
Розміщення ламп для моделей
"Нотчбек" тотожне розміщенню ламп
для моделей "Хетчбек"
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Витрати палива, л/100 км
Максимальна Час розгону
швидкість,
до 100 км/год, заміський змішаний міський
км/год
с
цикл
цикл
цикл

SF08Y; SF48Y; SF69Y;
SF48A; SF69A; SF487;
176
11,1
6,1
7,0
8,6
SF697
SF48T; SF69T
157
13,7
5,5
6,6
8,4
SА08Y; SA48Y; SA69Y;
170
11,9
6,7
7,6
10,5
SA487; SA697
SА48T; SА69T
150
15,7
6,7
7,6
10,5
TC51U; TC52U; TC58U
172
6,7
7,8
8,7
Примітка: 1. Допустиме відхилення: - швидкості – мінус 6 %; - витрат палива – плюс 10%.
2. Наведені витрати палива не є експлуатаційною нормою, а надані для порівняння
різних моделей та версій автомобілів.

151
Допустиме відхилення:
- швидкості – мінус 6 %;
- витрат палива – плюс 10 %.
Наведені витрати палива не є експлуатаційною нормою, а надані для порівняння різних моделей та версій автомобілів.
Двигун
Таблиця 8.5
Двигун B12S1
Тип
3
Робочий об‟єм, см
Ступінь стиснення
-1
Максимальна потужність, кВт (при обертах, хв )
-1
Максимальний крутячий момент, Н∙м (при обертах, хв )
Система живлення
Паливо
тип
Свічки запалювання
зазор (мм)
Напруга, В – Ємність А∙ч
Акумуляторна
батарея
Струм запуску холодного двигуна, А
Генератор (В – А)
Стартер (В – кВт)

4 циліндровий/рядний
1150
9,3
53 (5400)
104 (4400)
електронна, розподілене упорскування
неетильований бензин з октановим числом не менше 91
Woojin BPR5EY-11
1,0 - 1,1
12 – 45
430
12 – 75
12 – 0,8
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Таблиця 8.6
Двигун F14S3
Тип
3
Робочий об‟єм, см
Ступінь стиснення
-1
Максимальна потужність, кВт (при обертах, хв )
-1
Максимальний крутячий момент, Н∙м, (при обертах, хв )
Система живлення
Паливо
тип
Свічки запалювання
зазор, мм
Напруга, В – Ємність А∙ч
Акумуляторна батарея
Струм запуску холодного двигуна, А
Генератор (В – А)
Стартер (В – кВт)

4 циліндровий/рядний
1399
9,5
61 (5600)
123 (3000)
електронна, розподілене упорскування
неетильований бензин з октановим числом не менше 91
Champion RN9YC
0,7 – 0,8
12 – 55
550
12 – 85
12 – 1,2
Таблиця 8.7
Двигун F14D3
Тип
4 циліндровий/рядний
3
Робочий об‟єм, см
1399
Діаметр циліндру/хід поршня, мм
77,9 / 73,4
Ступінь стиснення
9,5
-1
Максимальна потужність, кВт (при обертах, хв )
69 (6200)
-1
Максимальний крутячий момент, Н∙м, (при обертах, хв )
130 (3400)
Система живлення
електронна, розподілене упорскування
неетильований бензин з октановим числом не
Паливо
менше 91
тип
NGK BKR6E-11
Свічки запалювання
зазор (мм)
1,0 – 1,1
Напруга, В – Ємність А∙ч
12 – 55
Акумуляторна батарея
Струм запуску холодного двигуна, А
550
Генератор (В – А)
12 – 85
Стартер (В – кВт)
12 – 1,2
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Таблиця 8.8
Двигун F15S3
Тип
3
Робочий об‟єм, см
Ступінь стиснення
-1
Максимальна потужність, кВт (при обертах, хв )
-1
Максимальний крутячий момент, Н∙м, (при обертах, хв )
Система живлення
Паливо
Свічки запалювання

тип
зазор (мм)

4 циліндровий/рядний
1498
9,5
62 (5600)
128 (3000)
електронна, розподілене упорскування
неетильований бензин з октановим числом не
менше 91 або зріджений нафтовий газ
Champion RN9YC
0,7 – 0,8
Таблиця 8.9

Двигун F16D3
Тип
3
Робочий об‟єм, см
Ступінь стиснення
-1
Максимальна потужність, кВт (при обертах, хв )
-1
Максимальний крутячий момент, Н∙м, (при обертах, хв )
Система живлення
Паливо
Свічки запалювання

тип
зазор (мм)

4 циліндровий/рядний
1598
9,5
78 (6000)
142 (4000)
електронна, розподілене упорскування
неетильований бензин з октановим числом не
менше 91
NGK, BKR6E-11
1,0 – 1,1

Зчеплення
Версія автомобіля
SA69Y, SA48Y, SA697, SA487, SА08Y
SF69A, SF48A, SF69Y, SF69T, SF48T, SF487, SF697, SF08Y, SF48Y,
SF69Y2, TC51U, TC52U, TC58U

Таблиця 8.10
Тип зчеплення
гідротрансформатор
однодискове,
сухе, з гідравлічним приводом
8 ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

154
Шасі
Підвіска передніх коліс – незалежна, типу McPherson з циліндричними пружинами і гідравлічними амортизаторами.
Підвіска задніх коліс:
- на SF69A, SF48A, SF69Y, SF69T, SF48T, SF487, SF697, SF08Y, SF48Y, SF69Y2, SA69Y, SA48Y, SA697, SA487, SА08Y – незалежна, важільна, з циліндричними пружинами, гідравлічними амортизаторами та стабілізатором поперечної стійкості;
- на TC51U, TC52U, TC58U – незалежна, з повздовжніми важелями з стабілізуючою поперечиною, циліндричними
пружинами і гідравлічними амортизаторами.
Рульове керування – рульовий механізм “шестерня-рейка” з гідравлічним підсилювачем або без нього.
Таблиця 8.11
Найменування параметра
Модель автомобіля

Передні колеса

Задні колеса
Передаточне
число
Рульове
керування

Діаметр рульового
колеса, мм
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Сходження
коліс
Кут повздовжнього
нахилу осі шквореня
Кут розвалу
Сходження
коліс
Кут розвалу
без усилителя
с гидроусилителем
с подушкой безопасности
без подушки безопасности

1,2л SOHC

1,4л SOHC

1,5л SOHC

1,4л DOHC

1,6л DOHC

SF08Y, SА08Y,
SF48Т, SА48Т,
SF487, SА487, ТС51U, ТC52U,
SF48А, SF69А SF48Y, SА48Y,
SF69Т, SА69Т
SF697, SА697
ТC58U
SF69Y, SА69Y
4' ± 10'

2' ± 10'

6' ± 5'

2° 30' ± 45'

2° 30' ± 45'

2° 30' ± 30'

-24' ± 45'

-24' ± 45'

-20' ± 30'

15' ± 20'

15' ± 20'

6' ± 18'

-1 °30' ± 30'

-1 °30' ± 30'
21,5

-1 °48' ± 30'

16
380
370
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Гальмова система
Робоча гальмова система – гідравлічна, двоконтурна, з діагональним розподілом на контури, з вакуумним підсилювачем; гальмові механізми передніх коліс – дискові з вентиляцією, задніх коліс – барабанні з обмежувачем тиску; з АБС
або без неї.
Запасна гальмова система – один із контурів робочої гальмової системи.
Стоянкова гальмова система – механічна, з ручним приводом на гальмові механізми задніх коліс.
Колеса і шини
Таблиця 8.12
Розмір шин

Розмір
коліс

155/80 R13 79Т,
175/70 R13 82Т
185/60 R14 82Н

5,5J х 14 (45)

185/55 R15 82V

6J х 15 (45)

195/45 R16 80V

6,5J х 16 (45)

Тиск в шинах, кПа
передні

задні

5J х 13 (45)
210
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Маса автомобіля, кг
Версія
автомобіля

Споряджена
маса

Розподіл спорядженої маси
поміж осями
перед
зад

Технічно-допустима
маса

Таблиця 8.13
Розподіл технічно-допустимої
маси поміж осями
перед
зад

SF48A;
SF48Y;
SF48T;
1065 - 1198
652 - 767
407 - 437
1455 - 1535
771 - 828
684 - 721
SF487;
SF08Y;
SA48Y;
SA487;
1110 - 1203
700 - 771
408 - 436
1510 - 1540
800 - 834
701 - 724
SA08Y;
SF69A;
SF69Y;
SF69T;
1120 - 1205
688 - 749
427 - 459
1510 - 1545
783 - 816
710 - 762
SF697;
SA69Y;
SA697
SF69Y2
1186 - 1242
693 - 730
495 - 512
1510 - 1545
783 - 816
710 - 762
TC51U;
TC52U;
1212 - 1245
745 - 760
467 - 485
1575
801
774
TC58U
Примітка. 1. Показники спорядженної маси наведені з масою водія, паливний бак заповнений на 90%.
2. Показники мас наведено для базових моделей. Маси автомобілів інших комплектностей збільшують на сумму мас
додаткових комплектувальних виробів.
3. На автомобілях з ГБО споряджену масу збільшують на 71,5 кг.
4. Для автомобілів, укомплектованих ГБО, маса вантажу, що перевозиться у вантажному відсіку, не повинна перевищувати 25 кг.
5. Допустиме відхилення значень мас – плюс 3%. Нижню границю не обмежують.
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Об'єм багажного відділення, м

3

Версія автомобіля
SF08Y, SА08Y
SF48Y, SA48Y, SF48A, SF48T, SF487, SA487, SА48T
SF69A, SF69Y, SF69T, SF697, SF69Y2, SA69Y, SA69Т, SA697
TC51U, TC52U; TC58U
Примітка. Показники в дужках при розкладених сидіннях заднього ряду.

Таблиця 8.14
Об'єм

Тип кузова
3-х дверний хетчбек
5-ти дверний хетчбек

0,175 (0,735)

седан

0,320 (0,725)

Свічки запалювання
Таблиця 8.15
Двигун
B12S1
F14S3
F15S3
F14D3
F16D3

Версія автомобіля
SF48T, SА48T, SF69T, SА69T
SF48A, SF69A
SF08Y, SA08Y, SF48Y, SA48Y, SF69Y,
SA69Y, SF69Y2
SF487, SA487, SF697, SA697
TC51U, TC52U; TC58U

Позначення свічки
Woojin BPR5EY-11
Champion RN9YC
NGK BKR6E-11

Комплектність автомобіля
В обов'язковий комплект постачання повинні входити:
- Посібник з експлуатації;
- Сервісна книжка;
- сумка з інструментом;
- домкрат;
- запасне колесо.
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9 ТРАНСПОРТУВАННЯ
ТА ЗБЕРІГАННЯ
Група умов транспортування та
зберігання - 8 по ГОСТ 15150.
Перед відправкою автомобіля
споживачу виробник повинен залити
палива в бак в об`ємі 5 л.
Транспортування автомобіля провадиться усіма типами транспорту, які
позначенні в договорі на поставку або
своїм рухом.
При
виконанні
погрузочнорозгрузочних робіт, зв`язаних з транспортуванням, повинні використовуватися пристрої, які виключають можливість пошкодження автомобіля та його
лакофарбового покриття.
Зберігання зібраного автомобіля
на відкритій площі виробника без консервації дозволяється не більше
трьох місяців. При більш тривалому
зберіганні автомобіль повинен бути
законсервований згідно з технологічною документацією, розробленою на
основі ГОСТ 9.014.
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10 ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Продавець (Дистриб‟ютор) виконує
передані йому Виробником гарантійні
зобов‟язання перед покупцями стосовно проданого автомобіля, які полягають в наступному:
1. Гарантійні зобов’язання
Продавця
1.1. Продавець надає Покупцю нового автомобіля марки Шевроле (далі –
Автомобіль) виробництва компанії GM
Korea Company, Корея, (далі – Виробник) гарантію, яка діє протягом 36
(тридцяти шести) місяців від дати продажу Автомобіля або до 100 000 км (ста
тисяч кілометрів) його пробігу, в
залежності від того, що настане раніше.
1.2. Гарантійні зобов‟язання Продавця поширюються на всі оригінальні
деталі, вузли й агрегати Автомобіля
за виключенням випадків, зазначених
у пунктах 1.4, 1.5, 1.6, 1.10 і 1.11 цих
Гарантійних зобов‟язань.
1.3. Гарантія від наскрізної корозії
кузова діє протягом 6 (шість) років від
дати продажу Автомобіля за умови
дотримання Покупцем правил експлуатації Автомобіля і забезпечення ним
своєчасного (щорічного) проходження

техогляду та обслуговування кузова
щодо його антикорозійного захисту на
сервісній станції (далі – СТО) у дилерській мережі офіційного Дистриб‟ютора продукції Виробника. У
разі пошкодження лакофарбового покриття кузова Покупець зобов‟язаний
негайно усунути такий дефект на СТО
уповноваженого дилерського підприємства (з числа наведених у Сервісній
книжці до Автомобіля).
1.4. Гарантійні зобов‟язання Продавця на шини не розповсюджуються.
1.5. На акумуляторні батареї,
встановлені Виробником, надається
гарантія один рік з дати продажу Автомобіля Продавцем або до 30 000 км
його пробігу, в залежності від того, що
настане раніше.
1.6. На деталі рульового механізму
та підвіски Автомобіля надається гарантія, згідно з п.1.1., але не більше
двох замін однієї і тієї ж деталі.
1.7. При виявленні будьяких недоліків Автомобіля в межах терміну дії
цих Гарантійних зобов‟язань Покупець
повинен звернутись до уповноваженого дилерського підприємства (з числа
наведених у Сервісній книжці до Автомобіля). Заява Покупця на прове-
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дення гарантійного ремонту Автомобіля приймається у разі обов‟язкового
надання ним Сервісної книжки, оформленої та підписаної Продавцем Автомобіля, зі всіма необхідними печатками та відмітками про виконання передпродажної підготовки та проходження регламентного технічного обслуговування.
1.8. Гарантійні зобов‟язання Продавця поширюються тільки на території України і обмежуються виключно
безкоштовним для Покупця ремонтом
Автомобіля на будьякому СТО у дилерській мережі офіційного Дистриб‟ютора продукції Виробника.
1.9. Всі права Покупця на гарантійний ремонт Автомобіля втрачають
силу в момент закінчення гарантійного строку, зазначеного у пункті 1.1 цих
Гарантійних зобов‟язань, а також у
випадках, визначених п.1.10 цих Гарантійних зобов‟язань. Якщо, згідно
наданої Покупцем заяви на гарантійний ремонт, усунення виявленої несправності (недоліку) потребує більше
часу, ніж залишилося до закінчення
гарантійного строку, усунення цієї несправності або недоліку здійснюється
у відповідності та за рахунок Гарантійних зобов‟язань Продавця.
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1.10. Гарантійні зобов‟язання Продавця втрачають силу у наступних
випадках:
1.10.1. При порушенні правил експлуатації Автомобіля і вимог Виробника, викладених у "Посібнику з експлуатації Автомобіля", в тому числі:
при використанні масла, гальмівної рідини, пального та інших експлуатаційних матеріалів, які не входять до переліку дозволених для використання на цьому Автомобілі;
при забезпеченні пуску двигуна
за допомогою буксирування або
штовхання Автомобіля, а також при
застосуванні для цього зовнішніх
джерел електроенергії, використання
яких не передбачено «Посібником з
експлуатації Автомобіля";
при експлуатації Автомобіля з
несправною системою відводу відпрацьованих газів (з каталітичним нейтралізатором чи без нього) тощо.
1.10.2. У разі непроходження, проходження не повному обсязі або недотримання періодичності (строків проходження) регламентного технічного
обслуговування Автомобіля, вказаних у
Сервісній книжці до автомобіля.
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1.10.3. У разі проходження регламентного технічного обслуговування,
ремонту Автомобіля та установки в
ньому додаткового обладнання на підприємствах, які не уповноважені офіційним Дистриб‟ютором продукції Виробника на проведення цих робіт, а також у
всіх випадках використання неоригінальних (або придбаних поза межами
дилерської мережі офіційного Дистриб‟ютора продукції Виробника) запасних частин, масел і технічних рідин.
1.10.4. При використанні Автомобіля для участі в автомобільних гонках чи інших спортивних змаганнях.
1.10.5. При будьякому пошкодженні Автомобіля в результаті дорожньотранспортної пригоди.
1.10.6. При пошкодженнях Автомобіля у випадках, при/після яких потрібна заміна одного з основних агрегатів (двигун, коробки передач, привідні мости, передня і задня підвіска,
рульове керування) або ремонт з заміною базової деталі цих агрегатів чи,
якщо потрібна заміна або правка (рихтування) незнімних силових елементів кузова.
1.10.7. При експлуатації Автомобіля з непрацюючим лічильником прой-

деного шляху або у випадку виявлення невідповідності його показників
фактичному пробігу Автомобіля.
1.10.8. При відсутності Сервісної
книжки або необхідних відміток у Сервісній книжці про проведення робіт з
передпродажної підготовки та своєчасного регламентного технічного обслуговування Автомобіля. Відмітки в
Сервісній книжці повинні бути завірені
підписом і печаткою підприємства, що
проводило ці роботи та має відповідні
повноваження від офіційного Дистриб‟ютора продукції Виробника.
1.10.9. При продовженні експлуатації Покупцем Автомобіля з виявленими несправностями чи у випадку відмови Покупця (в тому числі не залишення Покупцем несправного Автомобіля на СТО) від усунення несправностей при їх виявленні на СТО, що
виконувала технічне обслуговування
або гарантійній ремонт Автомобіля.
1.10.10. При експлуатації Покупцем, що є фізичною особою, Автомобіля у зв‟язку з потребами, безпосередньо пов‟язаними з підприємницькою діяльністю або виконанням Покупцем обов‟язків найманого працівника
(в тому числі при використанні Автомобіля для професійних пасажирсь-

ких перевезень як таксі, для передачі
на правах оренди непостійному колу
користувачів, для підготовки водіїв в
якості навчального транспортного засобу тощо), а також у всіх випадках
використання Автомобіля з порушенням правил експлуатації Автомобіля
(в тому числі, але не обмежуючись,
при використанні Автомобіля для буксировки в якості тягача в перші 3000
км пробігу, при перевезенні вантажу з
перевищенням
вантажопідйомності
Автомобіля тощо).
1.11. Гарантійні зобов‟язання Продавця не поширюються:
1.11.1. На деталі, що вийшли з ладу внаслідок природного зношення, а
саме: гумотехнічні вироби (втулки,
манжети, сайлентблоки та інші, за виключенням манжет двигуна та коробки передач), ущільнення і прокладки
різного типу (крім прокладки під головку блоку циліндрів), електричні лампи, світлодіоди, щітки електродвигунів, диски зчеплення, фрикційні муфти, гальмівні колодки, диски та барабани, запобіжники, щітки склоочисників, форсунки паливних систем, каталітичний нейтралізатор (за наявності),
зливні пробки і заправні кришки, шини, оббивку та внутрішнє оздоблення
салону і т. і., а також на деталі, що

вийшли з ладу внаслідок неправильної експлуатації Автомобіля.
1.11.2. На усі експлуатаційні матеріали (паливо, масла, мастила, гальмова та охолоджуюча рідини тощо) та
деталі, що підлягають заміні у відповідності до регламенту технічного обслуговування в гарантійний період
(фільтр очищення масла, фільтр очищення палива, фільтруючий елемент
повітроочисника та паливного насоса,
свічки запалювання, приводні ремені
та ремені механізму газорозподілення
тощо), а також на усунення недоліків,
виявлених під час проведення регламентних робіт з технічного обслуговування, що виникли внаслідок природного зносу, поганого догляду або порушення правил експлуатації та зберігання Автомобіля.
1.11.3. На пошкодження лакофарбового покриття та кузову Автомобіля
від стихійних факторів навколишнього
середовища (ураган, сніг, град, шторм,
землетрус, повінь, сель тощо), наслідків
дії агресивного середовища (сольові
суміші, бітум, гудрон, сік листя дерев,
пташиний послід, шкідливі викиди промислових підприємств, інші агресивні
речовини) та будьякого механічного
впливу під час експлуатації Автомобіля.
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1.11.4. На роботи з регулювання,
необхідність яких виникла між регламентними технічними обслуговуваннями, а також на усунення недоліків,
що виникли внаслідок поганого догляду за Автомобілем або використання
неякісних паливномастильних матеріалів, в тому числі:
а) Група робіт „Кузов, шасі, салон”:
регулювання дверей, регулювання
капоту, регулювання багажника; заміна
пошкодженого або пошкрябаного скла
(якщо пробіг Автомобіля перевищує
1000 км); відновлення лакофарбового
покриття та усунення таких пошкоджень
кузову, як увігнутості, подряпини, сліди
від ударів каміння, забруднення плямами гудрону, а також пошкоджень в
результаті впливу факторів навколишнього середовища або використання
неналежних матеріалів для мийки та
полірування; заміна оббивки салону,
внутрішніх панелей, килимків (при будьякому зносі та забрудненні), підтягування болтів і гайок; повторна укладка
гумових ущільнювачів.
б) Група робіт „Ходова частина”:
регулювання підшипників коліс;
регулювання розвалусходження коліс;
балансування коліс; заміна погнутих
деталей і валів приводу переднього
10 ГАРАНТІЇ НА АВТОМОБІЛЬ
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(заднього) моста; заміна пошкоджених
колісних дисків.
в) Група робіт „Гальма”:
заміна зношених гальмівних колодок, прокладок, дисків, барабанів; регулювання, чистка, прокачування і
продувка гальмівної системи.
г) Група робіт „ Двигун”:
заміна свічок, повітряного і масляного фільтрів; регулювання клапанів;
видалення нагару з деталей двигуна;
чистка двигуна і промивка масляної
системи; промивка радіатора і регулювання натягу клиноподібного ременя; діагностика систем двигуна електронними приладами (крім випадків,
якщо це необхідно при проведенні
гарантійного ремонту).
д) Група робіт „Зчеплення і
трансмісія”:
заміна зношених накладок зчеплення і дисків (в тому числі, натискних); регулювання трансмісії (механізму перемикання передач).
є) Група робіт „Паливна система і
система відводу відпрацьованих газів”:
заміна паливного фільтра; чистка
паливного насосу і форсунок; чистка
паливного баку; перевірка витрат па10 ГАРАНТІЇ НА АВТОМОБІЛЬ

лива; усунення корозії або прогару у
системі випуску відпрацьованих газів.
ж) Група робіт „Рульове керування”:
заміна погнутих рульових тяг;
заміна наконечників рульових тяг.
з) Група робіт „Електрообладнання
і прилади”:
регулювання фар і заміна електричних
ламп;
технічне
обслуговування акумуляторної батареї;
заміна щіток склоочищувачів; заміна
запобіжників.
1.11.5. На вузли та агрегати (в тому числі інші вузли, агрегати та системи, робота яких залежить від них
або пов‟язана з ними), які підлягали за
власним рішенням Покупця розбиранню, ремонту або внесенню змін до
їх конструкції (тюнінг; самостійне переобладнання Автомобіля під ручне
керування та навпаки; установка додаткового обладнання: захисту двигуна, протиугінних систем, аудіосистем,
газобалонного обладнання і т. і.).
1.11.6. На деталі, вузли та агрегати Автомобіля, що не передбачені нормативнотехнічною та конструкторською документацією Виробника.

1.11.7. На деталі, вузли та агрегати
Автомобіля, що мають механічні пошкодження (в тому числі, лобове скло з
тріщинами, якщо вони проходять через
місце контакту важелю щіткотримача зі
склом у вимкненому положенні склоочисника при знятій щітці).
Примітка:
1. Гарантійні зобов‟язання Продавця поширюються на прокладки,
ущільнювальні манжети, трубки, свічки запалювання, а також виробничі та
допоміжні матеріали, такі як паливо,
хімічні речовини, що фільтрують елементи, охолоджуюча рідина, масло та
інші мастильні матеріали, тільки в тому випадку, якщо вони втратили свою
функціональну здатність у зв'язку з
несправністю однієї з деталей, на які
поширюється гарантія;
2. Гарантійні зобов‟язання Продавця дійсні за умови виконання Покупцем вимог, викладених у розділі 2
«Обов‟язки Покупця».
2. Обов’язки Покупця
2.1. Покупець
бов′язаний:

Автомобіля

зо-

а) перед початком експлуатації
Автомобіля уважно ознайомитися з
правилами його експлуатації, викла-

деними в наданій Виробником (Продавцем, виконавцем) експлуатаційній
документації;
б) в разі необхідності роз'яснення
умов та правил використання Автомобіля до початку його використання
звернутися за роз'ясненнями до Продавця (Виробника, виконавця) або до
іншої вказаної в експлуатаційній документації особи, що виконує їх функції;
в) користуватися Автомобілем згідно з його цільовим призначенням та
дотримуватися умов (вимог, норм,
правил), встановлених Виробником в
експлуатаційній документації;
г) з метою запобігання негативним
для споживача наслідкам використання
Автомобіля застосовувати передбачені
Виробником в Автомобілі засоби безпеки з дотриманням передбачених
експлуатаційною документацією спеціальних правил, а в разі відсутності таких правил в документації дотримуватися звичайних розумних заходів
безпеки, встановлених для автомобілів.
д) виконувати усі рекомендації Виробника (Продавця) щодо дотримання
вказаних у Сервісній книжці періодичності та регламенту технічного обслуговування Автомобіля та забезпечуючи

проходження технічного обслуговування (ремонту) або встановлення додаткового обладнання тільки на СТО у
дилерській мережі офіційного Дистриб‟ютора продукції Виробника;
є) при виявленні будьяких несправностей або недоліків однієї або кількох
деталей, на які розповсюджуються
Гарантійні зобов‟язання Продавця, негайно звернутись в сервісну службу
СТО уповноваженого дилерського підприємства (з числа наведених у
Сервісній книжці до Автомобіля) і припинити експлуатацію несправного Автомобіля, виконуючи усі отримані від
інженера по гарантії СТО вказівки до
початку гарантійного ремонту;
ж) не допускати власного втручання в конструкцію Автомобіля і в показники лічильника пройденого ним
шляху (кілометражу);
з) за вимогою інженера по гарантії
СТО уповноваженого дилерського підприємства (з числа наведених у
Сервісній книжці до Автомобіля) надати
Сервісну книжку з відмітками, підтверджуючими виконання усіх обов‟язкових робіт по технічному обслуговуванню
Автомобіля
з
початку
гарантійного періоду його експлуатації;
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і) дозволити відповідальним працівникам сервісної служби СТО уповноваженого дилерського підприємства
(з числа наведених у Сервісній книжці
до Автомобіля) провести технічний
огляд і діагностику несправного Автомобіля з метою виявлення причини,
котра вплинула на виникнення несправності Автомобіля.
2.2. У разі невиконання Покупцем
своїх обов‟язків та інших вимог Виробника (Продавця), вказаних у пунктах
1.10 і 1.11 цих Гарантійних зобов‟язань, інженер по гарантії СТО
уповноваженого дилерського підприємства (з числа наведених у Сервісній
книжці до Автомобіля) має право припинити дію Гарантійних зобов‟язань
Продавця (Виробника), зробивши про
це обов‟язкову відмітку у Сервісній
книжці з вказівкою причини зняття
Автомобіля (або його агрегату, вузла,
системи) з гарантії.
3. Витрати, які відносяться
на рахунок Покупця
3.1.
На
рахунок
Покупця
відносяться наступні види витрат:
а) витрати на сервісні послуги ( з
урахуванням вартості запасних частин та витратних матеріалів) по регламентному технічному обслугову10 ГАРАНТІЇ НА АВТОМОБІЛЬ
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ванню Автомобіля в гарантійний період, що передбачено згідно з рекомендованим графіком у Сервісній книжці;
б) витрати на тести, вимірювальні та
регулювальні роботи, якщо вони не виникли у зв‟язку з гарантійним випадком;
в) різні види непрямих витрат,
пов‟язаних з виникненням гарантійного випадку (витрати по оренді будьякого іншого автомобіля для власних
потреб Покупця, квартирні витрати та
витрати на проживання в готелі, витрати за телефонний зв‟язок та інші);
3.2. Зарекламовані деталі (деталі,
які були зняті з Автомобіля при проведенні гарантійного ремонту) переходять у власність Продавця.

4. Претензії
4.1. Претензії Покупця щодо виконання цих Гарантійних зобов‟язань
пред'являються Покупцем в письмовій
формі безпосередньо одному з уповноважених дилерських підприємств (з
числа наведених у Сервісній книжці
до Автомобіля).
4.2. Усі спори, що виникають при розгляді претензії Покупця у гарантійний
період експлуатації Автомобіля підлягають розв‟язанню у порядку, визначеному чинним законодавством України.
З гарантійними зобов‟язаннями
ознайомлений та згоден:
________________________________
(П.І.Б. і підпис Покупця)

10 ГАРАНТІЇ НА АВТОМОБІЛЬ
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11 ДОДАТКИ
ДОДАТОК 11.1
АВТОМОБІЛІ SF69Y3, SA69Y3, SF69А3, SF69Т3, SА69Т3, SF6973, SF6973,
SF08Y, SA08Y, SF48Y, SА48Y, ТС51U, ТС52U, TC58U.
У цьому підрозділі наведена інформація про оригінальні деталі та вузли автомобілів SF69Y3, SА69Y3, SF69А3, SF69Т3, SА69Т3, SF6973, SF6973, SF08Y, SA08Y,
SF48Y, SА48Y, ТС51U, ТС52U, TC58U, інші дані – див. підрозділи "Посібника".
Технічні характеристики даних автомобілів наведені у восьмому розділі цього Посібника.

5

Мал. 11.1.1. Панель приладів та
органи управління :
1 – надувна подушка для водія;
2 – надувна подушка для переднього пасажира (варіант);
3 – комбінація приладів;
4 – годинник із цифровою індикацією;
5 – центральна вентиляційна решітка;
6 – бокова вентиляційна решітка;
7 – аудіосистема (варіант);
8 – клімат-контроль (варіант);
9 – аварійна світлова сигналізація;
10 – речовий ящик;
11 – прикурювач;
12 – попільничка;
13 – тримач чашок;
14 – педаль акселератора;
15 – педаль гальма;
16 – педаль зчеплення (для механічної коробки передач);
17 – рукоятка відмикання замка
капота.
11 ДОДАТКИ
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Мал. 11.1.2. Комбінація приладів:
1 – тахометр;
2 – спідометр;
3 – покажчик температури охолоджуючої рідини двигуна;
4 – покажчик рівня палива у баці;
5 – індикатор увімкнення передніх
протитуманних фар (варіант);
6 – індикатор несправності АБС
(варіант);
7 – індикатор режиму утримування
передачі АКП (варіант);
8 – індикатор падіння тиску масла
у двигуні;
9 – індикатор несправності систе11 ДОДАТКИ

ми двигуна;
10 – індикатор розрядження акумуляторної батареї;
11 – кнопка бортового комп‟ютера
(варіант);
12 – індикатор увімкнення покажчиків повороту та аварійної світлової
сигналізації;
13 – індикатор незачинених дверей;
14 – індикатор низького рівня палива у баці;
15 – індикатор увімкнення дальнього світла фар;
16 – екран бортового комп‟ютера
(варіант);

17 – одометр та покажчик пробігу
за подорож;
18 – кнопка вибору режиму одометра;
19 – індикатор непристебнутого
ременя безпеки;
20 – індикатор несправності гальмової системи;
21 – індикатор увімкнення задніх
протитуманних ліхтарів (варіант);
22 – індикатор несправності подушки безпеки (варіант);
23 – індикатор перевищення швидкості;
24 – індикатор зниженого рівня
масла у двигуні.
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Мал. 11.1.3. Тахометр.

Мал. 11.1.4. Покажчик рівня палива у баці.

Мал. 11.1.5. Покажчик температури охолоджуючої рідини двигуна.

Мал. 11.1.6. Індикатор несправності подушки безпеки (варіант).

Попередження!
Якщо стрілка покажчика знаходиться у червоній зоні шкали, зупиніть автомобіль та вимкніть запалювання. Це означає перегрівання
двигуна Вашого автомобіля.
Продовження руху при перегріванні двигуна може стати причиною
пошкодження Вашого автомобіля.

Індикатор несправності подушки
безпеки (варіант) після увімкнення
запалювання спалахує декілька раз.
Це означає, що лампочка індикатора
та система подушки безпеки працюють належним чином.
Попередження!
Якщо індикатор не гасне при увімкненні запалювання, це свідчить
про несправність у системі подушки
безпеки.
Не рекомендується управляти
автомобілем, якщо горить індикатор несправності подушок безпеки.
Негайно зверніться на сервісну станцію
офіційної дилерської мережі
щоб усунути несправність подушки
безпеки.
11 ДОДАТКИ
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Управління автомобілем з системою надувної подушки, що не функціонує належним чином, може стати
причиною тяжкого травмування або
навіть загибелі при аварії автомобіля.
На несправність у системі подушки
безпеки можуть вказувати те, що індикатор:
- не спалахує при увімкненні запалювання;
- не гасне після декількох спалахувань;
- спалахує на ходу автомобіля;
- не гасне довгий час на ходу автомобіля.

Мал. 11.1.8. Перемикач швидкості склоочисника та задніх протитуманних ліхтарів:

2

1

3

Мал. 11.1.7. Електронний годинник і індикатор протиугінної системи:
1 - індикатор протиугінної системи;
2 – екран електронного годинника;
3 – кнопки встановлення годин,
хвилин і секунд.
11 ДОДАТКИ

Мал. 11.1.9. Вмикач аварійної
сигналізації.

Мал. 11.1.10. Регулятор освітлення комбінації приладів.
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2
5

5

3

1

1

Мал. 11.1.11. Гідрокоректор фар
Регулювання пучка фар необхідно
виконувати при ввімкненому ближньому світлі, враховуючи навантаження автомобіля:
0 - зайняті передні сидіння;
1 - зайняті всі сидіння;
2 - зайняте сидіння водія та багаж
у багажному відділенні;
3 - зайняті всі сидіння та багаж у
багажному відділенні;

4

4

Мал. 11.1.12.Вентиляційні решітки:
1 – бокові вентиляційні решітки;
2 – вентиляційні решітки обігрівача вітрового скла;
3 – центральні вентиляційні решітки;
4 – напільні вентиляційні решітки;
5 – решітки обдуву бокових вікон передніх дверей.

11 ДОДАТКИ
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Мал. 11.1.13 Регулювання вентиляційної решітки.

Мал. 11.1.14. Панель управління вентиляцією і кондиціонуванням салону:
1 – кнопка контролю температури у салоні;
2 – кнопка контролю вентилятора;
3 – кнопка ввімкнення режиму розподілення повітря;
4 – кнопка ввімкнення кондиціонера (варіант);
5 – кнопка ввімкнення режиму рециркуляції;
6 – кнопка обігріву заднього скла та зовнішнього дзеркала.

11 ДОДАТКИ
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1

2

Мал. 11.1.15. Датчик сонячних
променів і решітка вентиляції вітрового скла:
1 – датчик сонячних променів;
2 – решітка вентиляції вітрового
скла.

Мал. 11.1.16. Панель управління
обігрівом заднього скла та зовнішнього дзеркала.

Мал. 11.1.17. Екран інформування по системі вентиляції:
1 – температура у салоні;
2 – покажчик напрямку зовнішнього повітря;
3 – покажчик режиму рециркуляції повітря у салоні;
4 – покажчик напрямку повітря у салоні;
5 – індикатор ввімкнення вентилятора;
6 – покажчик швидкості вентилятора;
7 – індикатор ввімкнення авторежиму;
8 – індикатор ввімкнення обдуву вітрового скла;
9 – індикатор ввімкнення кондиціонера.

11 ДОДАТКИ
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Поверніть кнопку до встановлення
бажаної температури у салоні автомобіля. Для того щоб збільшити температуру, поверніть кнопку за годинниковою стрілкою і навпаки. Діапазон
температури: 18ºС – 32ºС.

Якщо кнопка А/С натиснута, кондиціонер працює в автоматичному
режимі. При цьому на екрані загорається індикатор "AUTO" і індикатор 9
(див. мал. 11.1.17).
Для того, щоб вимкнути кондиціонер, знову натисніть на кнопку А/С
або OFF.

Мал. 11.1.18. Автоматичний режим
контролю температури всередині
салону.
Коли кнопка автоматичного режиму контролю температури натиснута,
температура всередині салону регулюється автоматично.

Мал. 11.1.20. Кнопка вимкнення
вентилятора системи вентиляції.
Мал. 11.1.22. Кнопка зміни режиму вентиляції (режими відображаються на екрані: верх салону, верх
і низ салону, підлога, підлога та
обігрів скла).

Мал. 11.1.19. Ручне регулювання
температури всередині салона.
11 ДОДАТКИ

Мал. 11.1.21. Кнопка А/С системи
кондиціонування.
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Мал. 11.1.23. Зміна режиму рециркуляції повітря на надходження
зовнішнього повітря.

Мал. 11.1.25. Режим обдуву вітрового скла (вмикається та вимикається натисканням на кнопку).
2

3

4

1

Мал. 11.1.24. Контроль швидкості обертів вентилятора (повертаючи
кнопку).

Мал. 11.1.26. Кнопки управління
аудіосистемою.
1 – гучність;
2 – вимкнення звуку;
3 – вибір діапазону ( AM, FM);
4 – вибір частоти.

Мал. 11.1.27. Кнопка регулювання положення зовнішніх дзеркал і
повзунок вибору дзеркала (лівого
або правого).
Бортовий комп’ютер
Бортовий комп’ютер служить
для візуалізації вказаних нижче даних:
- запас ходу;
- температура повітря;
- середня швидкість;
- пробіг.
Кнопка бортового комп‟ютера знаходиться у нижній частині з правої
сторони тахометра. Кожного разу, при
натисканні на кнопку виклику бортового комп‟ютера, інформація буде змінюватися у такій послідовності:
- запас ходу - температура повітря
11 ДОДАТКИ
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– середня швидкість – пробіг – запас
ходу.
Запас ходу – індикатор запасу хода висвітиться якщо запас наявного
на даний момент палива в баці вистачає менше ніж на 50 км.

Температура повітря – покажчик
визначає температуру повітря.

Середня швидкість. Вказується
середня швидкість руху.
Для того, щоб обнулити показання,
натисніть (більше однієї секунди) на
кнопку виклику бортового комп'ютера.

Мал. 11.1.29. Покажчик температури повітря.
Мал. 11.1.28. Покажчик запасу
хода на залишковому паливі.
Примітка
Показання запасу хода можуть
змінюватися у залежності від дорожніх умов та стилю водіння.

11 ДОДАТКИ

Мал. 11.1.30. Покажчик середньої швидкості.
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Пробіг. Вказуються пройдені кілометри шляху.
Для того, щоб обнулити показання,
натисніть (більше однієї секунди) на
кнопку виклику бортового комп'ютера.

Мал. 11.1.31. Покажчик пробігу.
Блок електричних запобіжників
Внутрішній блок плавких запобіжників розміщений зліва під панеллю
управління
Другий блок запобіжників знаходиться в моторному відсіку поряд із бачком системи охолодження двигуна.

Попередження!
Використання замість запобіжника будь-яких підручних засобів або
запобіжників іншого типу чи плавких
запобіжників, що не підходять за номінальним струмом, може пошкодити електрообладнання або викликати пожежу.
Використовуйте тільки стандартні запобіжники з таким само значенням номінального струму, що і в
запобіжника, що перегорів.
У протилежному разі можливий
травматизм або пошкодження автомобіля.

Мал. 11.1.32.

Примітка
Три запасні плавкі запобіжники,
розраховані на номінальний струм
10А, 15А і 20А, розміщені в підкапотному блоці реле й запобіжників.

Мал. 11.1.33.
Увага! Використовуйте лише рекомендовані запобіжники.

11 ДОДАТКИ
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Мал. 11.1.34. Блок запобіжників
авт. SF69Y3, SA69Y3, SF69А3,
SF69Т3, SА69Т3, SF6973, SF6973
(розташований під кришкою з лівої
сторони панелі приладів):
1 – електронний блок подушки беспеки;
2 – блок управління двигуном 1;
3 – запобіжник діагностичної системи;
4 – люк криши*;
5 – звуковий сигнал;
6 – склоочисник;
7 – стоп-сигнал;
8 – задні протитуманні ліхтарі*;
9 – дзеркало;
10 – комбінація приладів;
11 – аудіосистема*;
12 – покажчик поворотів;
13 – запальничка;
14 – лампа освітлення салону;
15 – блокування замка дверей;
16 – блок управління двигуном 2;
17 – аудіосистема/годинник;
18 – обігрів скла;
19 – лампа заднього ходу;
20 – обігрів дзеркала.
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Мал. 11.1.35. Блок запобіжників
авт. SF08Y, SA08Y, SF48Y, SА48Y,
ТС51U, ТС52U, TC58U (розташований
під кришкою з лівої сторони панелі
приладів):
1 – електронний блок подушки беспеки;
2 – блок управління двигуном 1;
3 – запобіжник діагностичної системи;
4 – блокування замка дверей;
5 – звуковий сигнал;
6 – склоочисник;
7 – стоп-сигнал;
8 – обігрів заднього скла*;
9 – задні протитуманні ліхтарі*;
10 – дзеркало/люк криши*;
11 – комбінація приладів;
12 – аудіосистема*;
13 – покажчик поворотів;
14 – запальничка;
15 – комбінація приладів/плафон
освітлення салону;
16 – люк криши*;
17 – блок управління двигуном 2;
18 – аудіосистема;
19 – розетка;
20 – лампа заднього ходу;
21 – обігрів дзеркала*.
11 ДОДАТКИ
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Мал. 11.1.36. Блок запобіжників авт. SF69Y3, SA69Y3, SF69А3, SF69Т3,
SА69Т3, SF6973, SF6973, SF08Y, SA08Y, SF48Y, SА48Y, ТС51U, ТС52U,
TC58U(розташований у моторному відсіку):
1 – батарея;
2 – лампа габаритів лівого борту;
3 – лампа габаритів правого борту;
4 – запалення 2/стартер;
5 – додаткове приладдя/запалення 1;
11 ДОДАТКИ

6 – аварійна сигналізація;
7 – знімач запобіжників;
8 – реле ближнього світла (нижнє);
9 – вентилятор (висока швидкість);
10 – вентилятор (низька швидкість);
11 – кодиціонер*;
12 – головне реле*;
13 – реле кондиціонера*;
14 – реле вентилятора (низька
швидкість);
15 – реле вентилятора (висока
швидкість);
16 – ближнє світло нижнє праве;
17 – ближнє світло нижнє ліве;
18 – передня протитуманна фара*;
19 - дальнє світло;
20 – АБС*;
21, 22, 23 – запасні;
24 – реле дальнього світла;
25 – реле передньої протитуманної фари*;
26 – реле лампи стоянкового вогню;
27 – реле склопідіймача*;
28 – реле паливного насоса;
29 – склопідіймач 2*;
30 – склопідіймач 1*;
31 – паливний насос;
32 – блок контролю;
33 – блок повідомлення 1*;
34 – блок повідомлення 2*.
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Мал. 11.1.37. Моторний відсік (двигун 1.4 DOHC):
1 – повітроочисник;
2 – кришка горловини для заливання масла в двигун;
3 – бачок головного гальмового циліндра і гідроприводу зчеплення;
4 – поширювальний бачок системи охолодження двигуна;
5 – плавкі запобіжники і реле;
6 – акумуляторна батарея;
7 – бачок омивача вітрового скла;
8 – бачок гідравлічного рульового підсилювача;
9 – масляний щуп двигуна;
10 – щуп рівня робочої рідини в автоматичній коробці.
11 ДОДАТКИ
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Мал. 11.1.38. Моторний відсік (двигун 1.6 DOHC):
1 – повітроочисник;
2 – кришка горловини для заливання масла в двигун;
3 – масляний щуп двигуна;
4 – бачок головного гальмового циліндра і гідроприводу зчеплення;
5 – поширювальний бачок системи охолодження двигуна;
6 – плавкі запобіжники і реле;
7 – акумуляторна батарея;
8 – бачок гідравлічного рульового підсилювача;
9 – бачок омивача вітрового скла.
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Характеристика ламп (SF69Y3, SA69Y3, SF69А3, SF69Т3, SА69Т3, SF6973, SF6973)
Таблиця 11.1.1
Прилади освітлення

Передні

Задні

Внутрішні

Потужність і
кількість ламп
60/55 Вт х 2

1

Фари (ближнє і дальнє світло)

2

Габаритна лампа

5 Вт х 2

3

Покажчик повороту

21 Вт х 2

4

Протитуманна фара

55 Вт х 2

5

Боковий повторювач покажчика повороту

5 Вт х 2

6

Покажчик повороту

21 Вт х 2

7

Габаритне світло

8

Стоп-сигнал і протитуманний ліхтар

9

Ліхтар заднього ходу

10

Стоп-сигнал і габаритне світло

5 Вт х 5

11

Верхній стоп-сигнал

5 Вт х 2

12

Ліхтар освітлення номерного знаку

5 Вт х 2

Плафон
Ліхтар багажника

10 Вт х 1
10 Вт х 1

Примітка
Галогенна лампа

Галогенна лампа

21/5 Вт х 2
21/5 Вт х 2
21 Вт х 1
21 Вт х 1

Примітка. В залежності від комплектації на автомобіль можуть бути встановлені лампи відмінні від зазначених в
таблиці 11.1.1. При заміні ламп звертайте увагу на потужність лампи та робочу напругу.
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Мал. 11.1.39.

Мал. 11.1.40.

Характеристика ламп (SF08Y, SA08Y, SF48Y, SА48Y, ТС51U, ТС52U, TC58U)
Таблиця 11.1.2
Прилади освітлення

Передні

Задні

Внутрішні

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Фари (ближнє і дальнє світло)
Габаритна лампа
Покажчик повороту
Протитуманна фара
Боковий повторювач покажчика повороту
Покажчик повороту
Стоп-сигнал і габаритне світло
Ліхтар заднього ходу
Протитуманний ліхтар і ліхтар заднього ходу
Верхній стоп-сигнал
Ліхтар освітлення номерного знаку
Плафон
Ліхтар багажника

Потужність і
кількість ламп
60/55 Вт х 2
5 Вт х 2
21 Вт х 2
55 Вт х 2
5 Вт х 2
21 Вт х 2
21/5 Вт х 2
21 Вт х 1
21 Вт х 1
5 Вт х 5
5 Вт х 2
10 Вт х 1
10 Вт х 1

Примітка
Галогенна лампа

Галогенна лампа

З боку водія

Примітка. В залежності від комплектації на автомобіль можуть бути встановлені лампи відмінні від зазначених в
таблиці 11.1.2. При заміні ламп звертайте увагу на потужність лампи та робочу напругу.
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ДОДАТОК 11.2 ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ АВТОМОБІЛІВ

813

2480

942

4310-4325

1505

Мал. 11.1.41.

1450

1430
1710

Мал. 11.2.1. Автомобіль AVEO з кузовом седан.
Мал. 11.1.42.
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813

2480

587

833

2480

997

4310

1495

1505

3880

1450

1430
1710

1450

1410
1670

Мал. 11.2.2. Автомобіль AVEO з кузовом хетчбек
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Мал. 11.2.3. Автомобіль AVEO з модернізованим кузовом седан
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Мал. 11.2.4. Автомобіль AVEO з модернізованим кузовом 3-дв. хетчбек

Мал. 11.2.5. Автомобіль AVEO з модернізованим кузовом 5-дв. хетчбек
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Виробничо-технічне видання
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