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ПЕРЕДМОВА 
 
У конструкцію Вашого автомобіля можуть бути внесені зміни, направлені на поліпшення споживчих якостей, не від-

биті в даному виданні. У залежності від комплектації автомобіля деякі деталі і вузли можуть бути відсутні чи мати від-
мінну від описаної у даному виданні конфігурацію. 
Консультацію з питань комплектації особливостей роботи деталей і вузлів Ви можете отримати у дилера при покупці ав-
томобіля 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 автомобі-

ля “Lacetti” (далі Посібник) ознайомить 
Вас із роботою та технічним обслуго-
вуванням Вашого нового автомобіля 
виробництва GM DAEWOO AUTO & 
TECHNOLOGY (GM KOREA COMPA-
NY). Крім того, Посібник містить важ-
ливу інформацію стосовно правил 
безпечної експлуатації автомобіля.  

Автомобіль відповідає вимогам ТУ У 
34.1-25480917-209-2004 і має "Сертифі-
кат відповідності", виданий органом по 
сертифікації у системі УкрСЕПРО. 

Автомобіль “Lacetti” – легковий ка-
тегорії М1 з поперечним розташуван-
ням двигуна та з приводом передніх 
коліс, призначений для перевезення 
пасажирів та багажу по автомобільних 
дорогах, відповідних за ДБН В.2.3-4 та 
ДСТУ 3587. 

Автомобіль призначений для екс-
плуатації при температурах навколи-
шнього середовища від мінус 30 °С до 
плюс 40 °С та відносній вологості 
80 % при температурі плюс 15 °С. 

Для проведення технічного обслу-
говування автомобіля рекомендуємо 
звертатися на сервісну станцію офі-
ційної дилерської мережі. Кваліфіко-
ваний персонал забезпечуватиме 

проведення усіх операцій технічного 
обслуговування Вашого автомобіля 
на належному рівні. На сервісних ста-
нціях Ви зустрінете найуважніше та 
зацікавлене ставлення до Вас та Ва-
шого автомобіля. 

 Зберігайте цей Посібник у авто-
мобілі, щоб він завжди був під рукою, 
для використання за потребою. При 
наступному продажу автомобіля пе-
редайте 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 експлу-
атації Вашого автомобіля.  

Перед початком експлуатації ав-
томобіля уважно прочитайте Посібник 
та суворо дотримуйтесь усіх рекомен-
дацій. Дотримання рекомендацій за-
безпечуватиме безпечну експлуата-
цію, надійну та безвідмовну роботу 
агрегатів та систем автомобіля на 
протязі усього терміну служби та на-
даватиме почуття задоволення влас-
нику автомобіля. 

Щоб привернути увагу та наочно 
виділити найважливіші для власника 
відомості у Посібнику використову-
ються спеціальні сигнальні слова: 
Попередження!, Примітка.  

Інструкції, рекомендації та попе-
редження, наступні за сигнальним  
словом Попередження!, відносяться 
до тих потенційно небезпечних ситуа-
цій, які здатні викликати травми, а та-
кож можуть призвести до пошкоджен-
ня автомобіля або іншої власності, 
якщо Ви будете нехтувати рекомен-
дованими заходами безпеки. 

Сигнальним словом Примітка ви-
значена додаткова пояснювальна ін-
формація, що розвиває та пояснює 
деякі рекомендації цього Посібника. Ці 
відомості допоможуть Вам при прове-
денні технічного обслуговування та у 
догляді за автомобілем. 

* або (варіант) – такими позначками 
у цій Інструкції відмічають обладнання, 
що може бути відсутнє на автомобілі. 
Це додаткове обладнання може вста-
новлюватися на спеціальне замовлення 
або може бути призначене лише для 
окремих варіантів комплектації автомо-
білів, наприклад, таких, що оснащують-
ся більш потужним двигуном. 

Технічний опис автомобіля, ілюст-
рації та технічні характеристики, на-
ведені у цьому Посібнику, враховують 
усі останні зміни, внесені до конструк-
ції автомобіля, та відповідають стану 
технічної документації виготовлювача 
на дату публікації. 
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GM KOREA COMPANY залишає за 
собою право у будь-який час вносити 
зміни до конструкції автомобілів, пок-
ращуючи їх характеристики, без попе-
реднього повідомлення та будь-яких 
зобов‘язань зі свого боку.  

Цей автомобіль може не відпові-
дати нормам та правилам інших країн. 
Перед тим як зареєструвати автомо-
біль у країні, переконайтеся у тому, 
що він повністю задовольняє вимоги 
місцевих норм та правил.  

У даному посібнику надані усі ва-
ріанти додаткового обладнання, яке 
може встановлюватися на спеціальне 
замовлення покупця, а також різнома-
нітні варіанти оздоблення салону ав-
томобіля, що пропонується підприєм-
ством GM KOREA COMPANY на дату 
публікації цього Посібника, тому деякі 
із згаданих у Посібнику позицій додат-
кового обладнання або оснащення 
салону можуть бути відсутні на Ва-
шому автомобілі. За потребою звер-
ніться до сервісної станції за повною 

інформацією відносно додаткового 
обладнання, що пропонується, рівнів 
оснащення та оздоблення салону. 

Слід мати на увазі, що запасні ча-
стини та приналежності, виготовлені 
іншими фірмами, не пройшли призна-
чених випробувань та офіційно не 
схвалені GM KOREA COMPANY для 
застосування на автомобілях підпри-
ємства. Технічні служби підприємства 
не можуть сертифікувати придатність 
та перевірити безпечність усієї різно-
манітної продукції, що виготовляється 
багатьма незалежними виробниками, 
яку Ви вже встановили або тільки 
збираєтеся встановити на свій авто-
мобіль.  

Підприємство не несе відповідаль-
ності за будь-які ушкодження автомобі-
ля, викликані застосуванням запасних 
частин, приладдя та додаткового обла-
днання, яке не має марку  GM KOREA 
COMPANY. 

В залежності від комплектації, на 
Вашому автомобілі можливе встанов-

лення запобіжного щита моторного 
відсіку, який забезпечує: 

- оптимальний температурний ре-
жим двигуна; 

- зменшення забруднення мотор-
ного відсіку; 

- розподіл зусиль і деформацій 
внаслідок удару, з метою не допусти-
ти деформації кузова і пошкодження 
встановлених на ньому деталей. 

Оскільки застосування запобіжних 
щитів інших виробників, не перевіре-
них і схвалених GM KOREA COMPA-
NY, може привести до порушення те-
плових режимів двигуна, руйнування 
кузова або деталей двигуна і автомо-
біля, гарантія на автомобіль зберіга-
ється тільки у разі встановлення за-
побіжних 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 Ваші 
ремені безпеки! 

 
На протязі багатьох років біль-

шість приватних та державних дослі-
джень і розробок була присвячена за-
безпеченню захисту водія та пасажи-
рів. Двома компонентами захисту во-
дія та пасажирів у Вашому автомобілі 
є ремені безпеки, які передбачені для 
кожного місця сидіння, та додаткова 
система забезпечення пасивної без-
пеки, або пневматичні подушки, пе-
редбачені для місць сидіння водія та 
переднього пасажира. Лише викорис-
тання ременів безпеки може захисти-
ти Вас та Ваших пасажирів. Пневма-
тична подушка є додатковим захис-
ним пристроєм, який є більш ефекти-
вним та безпечним, як пристрій за-
безпечення пасивної безпеки, при ви-
користовуванні ременів безпеки. 

 
Чому треба користуватися ре-

менями безпеки. Ремені безпеки мо-
жуть бути корисними з декілька різних 
причин:  

1. Ремені безпеки утримують водія 
та пасажирів на сидіннях при аварії 
автомобіля. 

2. Ремені безпеки утримують водія 
та пасажирів на сидіннях для того, 

щоб вони могли використовувати про-
стір між їх місцем сидіння перед зітк-
ненням та передньою частиною авто-
мобіля для гасіння швидкості до більш 
поступової зупинки, по мірі того як на-
тягуються їх ремені безпеки та перед-
ня частина автомобіля поглинає енер-
гію удару шляхом зім’яття. 

3. Ремені безпеки утримують водія 
на сидінні, щоб дати йому можливість 
відновити управління автомобілем у 
деяких аварійних ситуаціях. 

4. Ремені безпеки утримують па-
сажирів на сидіннях та перешкоджа-
ють травмуванню водія та інших па-
сажирів. 

 
Попередження 
Ремені безпеки є єдиним найбільш 

ефективним способом, який запобі-
гає травмуванню та загибелі при 
аварії автомобіля! 

Будучи власником або водієм ав-
томобіля, Вам необхідно перевірити, 
що кожний пасажир як слід викорис-
товує ремінь безпеки, передбачений 
на місті сидіння.  

Вагітні жінки, травмовані та 
особи з фізичними вадами повинні 
також користуватися ременями 
безпеки. Їх невикористання може 
стати причиною серйозного трав-

мування чи загибелі цих  людей, як 
усіх інших пасажирів.  

Найкращій засіб захисту плода є 
захист матері. 

У цьому розділі пояснюється чому 
працюють ремені безпеки, як треба 
користуватися ними і як належним 
чином можливо відрегулювати місце 
сидіння. Прочитайте усю надану 
тут інформацію та завжди дотри-
муйтесь цих інструкцій та попере-
джень для повністю корисного вико-
ристання цих систем безпеки. 

 
Як працюють ременι безпеки. 

Водій та пасажири автомобіля трав-
муються, якщо сила, діюча на струк-
туру 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 бу-
де значно меншою. Таким чином, щоб 
запобігти травмування водія та паса-
жирів при дорожньо-транспортній при-
годі, треба дати їм для зупинки якомо-
га більше часу та більшу відстань.  

Уявимо собі людину, що головою 
вдаряється в цементну стіну зі швид-
кістю 25 км/г. Також уявимо другу лю-
дину, що вдаряється в стіну з такою 
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самою швидкістю, прикриту товстою 
деформівною подушкою товщиною 90 
см. У першому випадку,  людина мог-
ла б отримати серйозну травму або 
навіть загинути. У другому випадку, 
людина зможе залишитися не трав-
мованою. Чому? У першому випадку, 
тіло ударяється об тверду цементну 
поверхню та відразу зупиняється. Уся 
енергія, яку накопичила людина, була 
поглинута структурою тіла, а не твер-
дою цементною поверхнею. У другому 
випадку, тіло мало точно такий об’єм 
енергії, який мав бути поглинутий, як у 
першому випадку, але він продовжу-
вав входити в подушку, даючи тілові 
додатковий час та відстань для гасін-
ня швидкості, по мірі того як подушка 
поглинала енергію людини шляхом 
деформування. 

Якщо автомобіль урізається в це-
ментну стіну зі швидкістю 50 км/г, пе-
редній бампер автомобіля негайно 
зупиняється, але салон автомобіля 
зупиняється більш поступово, по мірі 
того як зминається передня структура 
автомобіля. Пристебнуті водій та па-
сажири утримуються  на своїх сидін-
нях ременями безпеки, при цьому 
спрацьовує подушка безпеки. Тіла 
пристебнутих водія та пасажирів га-
сять швидкість з 50 до 0 км/г на відс-

тані 90-120 см. Пристебнуті водій та 
пасажири залишаються у безпеці, ко-
ли пневматична подушка розгорта-
ється при лобовому ударі. Непристе-
бнуті водій та пасажири не мають та-
ких переваг. Непристебнута людина 
не утримується на сидінні та тому во-
на продовжує 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 вірогі-
дністю, ніж передній пасажир, утриму-
ваний як слід на сидінні.   

 
Попередження! 
Ремені безпеки захищають. Згі-

дно за статистикою дорожньо-
транспортних пригод, водії та па-
сажири, які належним чином корис-
туються ременями безпеки, менш 
ризикують отримати травми та 
мають більшу вірогідність вижити 
при дорожньо-транспортній пригоді. 
З цієї причини, використання ременів 
безпеки вимагається законодавст-
вом України.  

 

Використання ременів безпеки. 
Кожне переднє та заднє сидіння Ва-
шого автомобіля оснащується сис-
темою ременів безпеки з триточко-
вим кріпленням. Механізм підтри-
мання постійного натягу та вибору 
послаблення ременя блокує ремені 
безпеки передніх та  задніх сидінь, а 
також забезпечує їх постійне попе-
реднє натягнення та щільне приля-
гання до тіла. В нормальному режимі 
аварійного блокування ремені безпе-
ки з триточковим кріпленням не по-
требують регулювання довжини та 
практично не обмежують свободу 
рухів пасажирів та водія, що знахо-
дяться на сидіннях, якщо автомобіль 
рухається у звичайних експлуата-
ційних режимах із встановленою 
швидкістю, та не зазнає різких упо-
вільнень.  

Однак при лобовому ударі чи різ-
кому прискоренні або уповільненні 
автомобіля інерційна котушка ав-
томатично блокується та ремінь 
утримує тіло людини від небезпеч-
них переміщень. 

З метою запобігання серйозних 
травм при дорожньо-транспортній 
пригоді чи різкому маневрі автомобі-
ля завжди правильно користуйтеся 
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ременями безпеки та розташовуй-
теся на сидінні наступним чином:  

- поставте спинку сидіння у по-
ложення, максимально близьке до ве-
ртикального (не нахиляйте спинку 
сидіння назад на великий кут, щоб 
ремені безпеки якнайближче приля-
гали до тіла та запобігали травму-
ванню 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 надій-
ний захист; перевірте надійність йо-
го фіксації). 

  
Попередження! 
Вагітні жінки повинні бути особ-

ливо уважними до правильного поло-
ження 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 пле-
ча та на грудну клітину (ні в якому 
разі вона не повинна знаходитися під 
рукою, на шиї, на внутрішньому плечі 
або за спиною, а також бути не на-
тягнутою, щоб запобігти небезпеч-
не переміщення уперед при аварії 
автомобіля);  

- розташуйте коліна прямо перед 
собою (так що бокові передні колінні 
буфери водія (варіант) можуть 
утримати Вас у сидінні при дорож-
ньо-транспортній пригоді).       

 
Попередження! 
Заборонено пристібати одним ре-

менем більше однієї людини (викорис-
тання одного ременя більше ніж одні-
єю людиною може перевищити допус-
тиме навантаження ременів безпеки 
та спричинити серйозні травми при 
дорожньо-транспортній пригоді). 

При перевезенні у автомобілі ма-
люків або дітей дошкільного віку 
завжди слід використовувати спеці-
альні засоби забезпечення безпеки 
(заборонено тримати дітей на руках 
під час руху автомобіля, тому що 
при дорожньо-транспортній пригоді 

від дуже сильного удару доросла лю-
дина може травмувати дитину, як-
що вони використовують один ре-
мінь безпеки на двох).  

Водій та усі пасажири, що знахо-
дяться у автомобілі, повинні бути 
обов’язково пристебнуті ременями 
безпеки (водій та пасажири, які не 
користуються ременями безпеки, 
ризикують отримати та причинити 
травми іншим, тому що при аварії 
автомобіля вони не утримуються на 
сидіннях і при падінні ударяються об 
інших людей).    

Заборонено користуватися ре-
менем безпеки з перекрученою лям-
кою  (перекручена лямка ременя без-
пеки не буде вільно просовуватися 
та як слід утримувати на сидінні, а 
скоріш вдавиться у водія або паса-
жира, ніж розсіє силу переміщення 
уперед, збільшивши тим самим ризик 
травмування та загибелі). 

Увімкніть блокування замків две-
рей (незаблоковані замки дверей збі-
льшують ризик травмування та за-
гибелі від зовнішніх ударів та небез-
печного переміщення при аварії ав-
томобіля). 

Проводьте періодичні перевірки 
(при експлуатації автомобіля час од 
часу перевіряйте, щоб поясна лямка 
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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; розташовані як 
слід ремені безпеки дозволять силь-
нішій структурі стегна та плеча по-
глинути дію ременя на тіло, у той 
час як неправильне використання 
ременів безпеки може спричинити 
травму шиї та уразливих органів в 
зоні живота. 

Не пристібайте ремінь так, щоб 
його лямки проходили зверху твердих 
чи крихких предметів, розташованих у 
кишенях чи на одежі (такі предмети, 
як шарикова ручка, дзеркальце то що, 
які знаходяться у кишені чи на одязі 
водія та пасажирів можуть стати 
причиною травмування при дорожньо-
транспортній пригоді). 

 
Попередження! 
Якщо ремінь безпеки проходить 

над підлокітником (при його наявно-
сті), поясна лямка ременя безпеки 
буде діяти при аварії автомобіля на 
зону живота, а не тазу водія та па-
сажирів. 

Переконайтеся, що ремінь безпе-
ки проходить під підлокітником. 

Недотримання цієї інструкції мо-
же стати причиною травмування чи 
навіть загибелі водія та пасажирів 
при аварії автомобіля.   

 
Переднє сидіння водія та пасажира 
 
Переднє сидіння водія та пасажи-

ра оснащується регульованим місцем 
та регульованим по висоті підголівни-
ком, поясним та плечовим ременем 
безпеки з триточковим кріпленням та 
додатковою системою забезпечення 
пасивної безпеки (пневматична поду-
шка, варіант).  

 
Заднє сидіння пасажирів 
 
Заднє сидіння пасажира оснащу-

ється двома боковими містами з по-
ясними та плечовими лямками реме-
нів безпеки з триточковим кріпленням 
та середнім сидячим місцем з пояс-
ним ременем безпеки або поясною та 
плечовою лямкою ременя безпеки з 
триточковим кріпленням (варіант).   

 
Попереджуючий звуковий сигнал 

про непристебнутий ремінь безпеки 
 
Якщо ремінь безпеки водія не при-

стебнутий належним чином та ключ 

запалювання повернутий у положення 
“ON” (запалювання увімкнене), вмика-
ється попереджуючий звуковий сиг-
нал, що лунає на протязі шести се-
кунд. Якщо Ви почуєте цей попере-
джуючий звуковий сигнал, переконай-
теся, що перед експлуатацією авто-
мобіля водій як слід пристебнувся ре-
менем безпеки.  

   
Ремені безпеки з триточковим 

кріпленням 
 
З метою зниження ризику отри-

мання травм при лобовому ударі чи 
різкому уповільненні автомобіля, Ваш 
автомобіль оснащується інерційними 
ременями із триточковим кріпленням. 
Два передніх сидіння, два бокових за-
дніх сидячих міста та середнє заднє 
місце (варіант) оснащуються інерцій-
ними ременями безпеки із триточко-
вим кріпленням. Ці ремені безпеки 
кріпляться у трьох точках, щоб надій-
но утримати водія та пасажирів при 
належному розташуванні на сидіннях 
та правильному користуванні реме-
нями безпеки.  

Ремені безпеки з триточковим крі-
пленням з автоматичним блокуван-
ням інерційної котушки не потребують 
регулювання довжини та практично не 
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обмежують свободу рухів пасажирів 
та водія, що знаходяться на сидіннях, 
якщо автомобіль рухається у звичай-
них експлуатаційних режимах із вста-
новленою швидкістю, та не зазнає різ-
ких уповільнень.  

Однак при лобовому ударі чи різ-
кому прискоренні або уповільненні ав-
томобіля інерційна котушка автомати-
чно блокується та ремінь утримує тіло 
людини від небезпечних переміщень.  

 
Завжди правильно користуйтеся 

ременем безпеки: 
1. Закрийте та замкніть двері. 
2. Переконайтеся, що спинка сидін-

ня знаходиться у положенні максима-
льно близькому до вертикального. 

3. Візьміть запірну скобу та скори-
стуйтеся нею, щоб натягнути ремінь 
безпеки поперек тіла. Переконайтеся, 
щоб лямка ременя безпеки не була 
перекручена. Якщо ремінь безпеки 
заблоковується при його витягуванні з 
інерційної котушки, слід відпустити 
ремінь та частково подати його назад. 
Тоді знову витягніть ремінь на зручну 
та безпечну довжину.  

4. Плечова лямка ременя безпеки 
повинна лежати посередині плеча та 
поперек грудної клітини та ні в якому 
разі вона не повинна знаходитися на 

шиї. Це забезпечує, що у разі дорож-
ньо-транспортної пригоди ремінь буде 
діяти на плече, а не на ребра та шию, 
допомагаючи запобігти серйозних 
внутрішніх травм.  
 

 
Мал. 1.1 
 
5. Розмістіть поясний ремінь низь-

ко та зручно на стегнах, а не на талії. 
Це забезпечить, що при аварії авто-
мобіля ремінь безпеки буде діяти на 
кістки тазу, а не на живіт, допомагаю-
чи запобігти серйозним травмам.  

6. Вставте запірну скобу у пряжку 
до клацання механізму. Переконайте-
ся, що Ви використовуєте належну 
пряжку. Неодмінно розташовуйте пус-
кову кнопку пряжки так, щоб можна 
було при необхідності швидко відстіб-
нути поясний ремінь безпеки.  

7. Переконайтеся, що запірна ско-
ба надійно зафіксована у пряжці. 

8. Щоб відстібнути ремінь безпеки 
необхідно натиснути на червону кноп-
ку на пряжці. Ремінь автоматично від-
водиться назад. Направляйте ремінь 
так, щоб не пошкодити поверхні в са-
лоні автомобіля та не нанести травми 
водію та пасажирам. 
 

 
Мал. 1.2 
 

Догляд за ременями безпеки: 
1. Періодично перевіряйте усі ре-

мені безпеки, відповідні деталі та вуз-
ли. Якщо ремені безпеки, вузли та ві-
дповідні деталі ушкоджені, треба за-
мінити їх на сервісній станції GM 
KOREA COMPANY.  

2. Необхідно замінити ремінь без-
пеки або відповідну деталь, котра бу-
ла розтягнута або пошкоджена при 
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аварії автомобіля, навіть якщо розтяг-
нення чи пошкодження мало помітне. 
Розтягнуті ремені безпеки та пошко-
джені деталі не функціонують ефек-
тивно. Несправні ремені безпеки тре-
ба замінити на нові.   

3. GM KOREA COMPANY рекомен-
дує після аварії замінити повністю вузол 
ременя безпеки. Якщо на сервісній ста-
нції GM KOREA COMPANY визначили, 
що пошкодження ременя безпеки не 
сталося та усе працює як слід, то Вам 
не потрібно робити заміну. 

4. Небезпечно експлуатувати ав-
томобіль з несправними ременями 
безпеки та іншими деталями. 

    
Регулювання верхньої точки 

кріплення ременя безпеки (варіант) 
 
Щоб користуватися ременями безпе-

ки з регульованою по висоті проміжною 
скобою, необхідно зробити наступне: 

1. Витягніть ремінь безпеки. 
2. Натисніть на регулятор висоти в 

зоні, яка позначена на малюнку стрілкою. 
3. Перед початком руху відрегу-

люйте положення проміжної скоби 
ременя по висоті так, щоб плечова 
лямка ременя безпеки була розташо-
вана посередині плеча, яке ближче до 
дверей.   

 
Мал. 1.3 
 
Попередження! 
Неправильне положення лямок 

ременя знижує його ефективність, 
як засобу забезпечення пасивної без-
пеки при дорожньо-транспортній 
пригоді, та збільшує ймовірність се-
рйозного травмування. 

Ніколи не їздіть з неправильно ві-
дрегульованим положенням лямок 
ременів безпеки. З метою запобіган-
ня травм, завжди треба дотриму-
ватися наступних інструкцій: 

- перед початком руху відрегу-
люйте положення проміжної скоби 
ременя по висоті; 

- плечова лямка ременя повинна 
бути розташована посередині плеча; 

- перевірте надійність фіксації 
проміжної скоби; 

Нехтування цими попередження-
ми може стати причиною травму-
вання та навіть загибелі водія та 
пасажирів при аварії автомобіля.   

 
Поясний ремінь безпеки для се-

реднього пасажира на задньому 
сидінні 

 
Щоб закріпити поясний ремінь 

безпеки для середнього пасажира на 
задньому сидінні, треба виконати на-
ступні дії: 

1. Візьміть металеву скобу ременя 
під прямим кутом до лямки ременя та 
витягніть його на потрібну довжину. 
Поясний ремінь безпеки повинен ле-
жати на стегнах.  

2. Вставте металеву скобу ременя 
у пряжку до клацання фіксатора. 

 

 
Мал. 1.4 
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3. Щоб зменшити довжину ременя, 
витягніть вільний кінець ременя із скоби.   

4. Пересуньте затискач по реме-
ню, щоб усунути провисання вільного 
кінця ременя.  

Щоб відстебнути ремінь безпеки, 
натисніть на пускову кнопку, розташо-
вану на корпусі пряжки. 
 

 
Мал. 1.5 
 
Попередження! 
Після будь-якої дорожньо-

транспортної пригоди перевіряйте 
справність ременів безпеки, при-
строїв натягу та інших деталей та 
вузлів. Зверніться на сервісну стан-
цію GM KOREA COMPANY з прохан-
ням замінити пошкоджені деталі.  

Небезпечно експлуатувати авто-
мобіль з ременями безпеки та іншими 

деталями, які зазнали пошкоджень при 
дорожньо-транспортній пригоді. 

Невиконання відповідних ремонт-
них робіт може стати причиною до-
даткового пошкодження автомобіля 
або травмування водія та пасажирів.  

 
Особливості використання ре-

менів безпеки вагітними жінками 
 
Вагітним жінкам, також, як іншим 

пасажирам, рекомендується користу-
ватися ременем безпеки. 

Як усі пасажири, вагітні жінки також 
можуть отримати серйозні травми, якщо 
вони не будуть користуватися ременями 
безпеки. Крім цього, коли ремінь безпеки 
використовується належним чином, плід 
більш ймовірно не постраждає при до-
рожньо-транспортній пригоді.  

З метою забезпечення максима-
льного рівня безпеки на протязі усього 
терміну вагітності вагітні жінки повинні 
розташовувати поясну лямку ременя 
безпеки якомога нижче.    

 
Засоби забезпечення безпеки 

дітей 
 
Попередження! 
Існує широкий спектр розмірів та 

конфігурацій засобів забезпечення 

безпеки дітей. Форма та розміри са-
лону та сидінь Вашого автомобіля 
впливають на вибір спеціальних за-
собів забезпечення безпеки дітей. 

Необхідно переконатися, що за-
соби забезпечення безпеки дітей, які 
Ви встановлюєте у автомобіль, на-
лежним чином встановлюється в са-
лоні та на сидінні Вашого автомобі-
ля та можуть надійно прикріплюва-
тися до сидінь автомобіля за допо-
могою ременів безпеки та системи 
кріплення засобів безпеки дітей.  

Використання засобів забезпе-
чення безпеки дітей, які за розміром 
не підходять до Вашого автомобіля 
або для дитини, або неправильно 
встановлених засобів безпеки, може 
стати причиною серйозного трав-
мування дитини та інших пасажирів 
при аварії автомобіля. 

 

Після того, як Ви виберете відпо-
відний засіб забезпечення безпеки ді-
тей, необхідно прочитати та суворо 
дотримуватись інструкцій виробника 
відносно встановлення та викорис-
тання цієї системи безпеки. Система 
забезпечення безпеки дітей повинна 
бути співвідносною віку, зросту та масі 
дитини; також вона повинна як слід та 
надійно встановлюватися в автомобі-
лі. Існують різні види засобів забезпе-
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чення безпеки дітей, які співвідно-
сяться з любим зростом та масою ди-
тини, аж доки вона не зможе безпечно 
користуватися ременем безпеки. 

Усі системи забезпечення безпеки 
дітей можна закріпити на сидіннях ав-
томобіля за допомогою поясних ре-
менів безпеки та поясної лямки пояс-
но-плечового ременя. Якщо спеціаль-
ні крісла чи люльки не закріплені як 
слід, малюки та діти дошкільного віку 
можуть бути травмовані при дорож-
ньо-транспортній пригоді. 

Згідно за статистикою дорожньо-
транспортних пригод, травматизм ді-
тей менший з використанням  спеціа-
льного крісла чи люльки на задньому, 
а не на передньому сидінні. 

Діти, зріст котрих не дозволяє ви-
користовувати спеціальні дитячі засо-
би забезпечення безпеки, повинні си-
діти на задньому сидінні та бути прис-
тебнуті ременями безпеки. Переко-
найтеся, що плечова лямка не розта-
шовується надто близько до шиї та 
поясна лямка знаходиться на стегнах. 
Час від часу перевіряйте безпечне 
положення лямки.  

 
Попередження! 
Невикористання спеціальних за-

собів забезпечення безпеки може 

спричинити травмування малюків 
та дітей дошкільного віку. 

Малюки та діти дошкільного віку 
повинні завжди перевозитися у ав-
томобілі тільки з використанням ві-
дповідних засобів забезпечення без-
пеки. 

Користуйтеся засобами забезпе-
чення безпеки дітей, які відповіда-
ють нормам безпеки.  

Суворо дотримуйтеся інструкцій 
виробника. 

 
Якщо дитина мусить сидіти на пе-

редньому сидінні, переконайтеся, що 
плечова лямка не розташовується на 
обличчі або шиї дитини. Якщо плечо-
ва лямка ременя безпеки розташову-
ється безпосередньо на обличчі або 
шиї дитини, пересадіть дитину ближче 
до середини автомобіля, так щоб ре-
мінь безпеки знаходився на плечі ди-
тини.  

Не дозволяйте дітям стояти на но-
гах чи колінах на сидіннях автомобіля 
або у багажному відділенні під час ру-
ху автомобіля. 

Якщо прилад безпеки тимчасово 
не використовується, закріпіть його 
ременем безпеки або зніміть з авто-
мобіля для запобігання небезпечних 
пересувань по салону при різкому га-

льмуванні або дорожньо-транспортній 
пригоді.  

 
Попередження! 
Заборонено тримати дітей на 

руках під час руху автомобіля. Неод-
мінно закріпіть малюка або дитину у 
люльці або спеціальному кріслі, за-
твердженому для використання. 

При аварії дитина стане настіль-
ки важкою, що Ви не зможете втри-
мати її. Наприклад, при аварії авто-
мобіля на швидкості лише 40 км/г 
малюк масою 5,5 кг буде діяти на 
Ваші руки силою 110 кг.  

Незакріплення малюків та дітей 
дошкільного віку у люльці або спеціа-
льному кріслі, затвердженому для 
використання, може стати причи-
ною травм або навіть загибелі при 
аварії автомобіля.  

Згідно за статистикою дорож-
ньо-транспортних пригод, травма-
тизм дітей менший з використанням  
спеціального крісла чи люльки на за-
дньому, а не на передньому сидінні. 

Не встановлюйте засоби забез-
печення безпеки дітей на сидінні пе-
реднього пасажира, якщо автомобіль 
оснащується боковою пневматич-
ною подушкою. Дитяче крісло, у яко-
му дитина сидить лицем наперед, 
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бажано у будь-якому випадку встано-
влювати на задньому сидінні.  

У разі монтажу дитячого крісла, у 
якому дитина сидить лицем напе-
ред, на переднє пасажирське сидіння, 
воно повинно бути зсунуте у крайнє 
заднє положення, якомога далі від 
пневматичної подушки пасажира. 

Крайнє небезпечно! Не викорис-
товуйте дитяче крісло, у якому ди-
тина сидітиме обличчям вперед, на 
сидінні, яке обладнане пневматичною 
подушкою безпеки! Завжди встанов-
люйте дитячі крісла, у яких дитина 
сидить обличчям вперед, лише на 
задньому сидінні. 

Пневматичні подушки надува-
ються з великою швидкістю та си-
лою. При спрацьовуванні надувної по-
душки, дитина може отримати сер-
йозні травми або навіть загинути, 
якщо вона сидить у спеціальному 
кріслі лицем наперед. 

 
Мал. 1.6 
 
Підголівники 
 
Підголівники призначені для зме-

ншення ризику ушкодження шиї при 
ударі автомобіля ззаду.  

Для максимального захисту, відре-
гулюйте підголівники по висоті так, 
щоб центр подушки підголівника зна-
ходився на одному рівні із потилицею. 

 

Попередження! 
Зняті або неправильно відрегу-

льовані підголівники можуть стати 
причиною серйозних травм голови 
або шиї при ударі автомобіля ззаду. 

 
Щоб відрегулювати підголівники 

переднього або заднього сидіння по 
висоті, необхідно підняти його догори 
чи опустити униз, водночас натискаю-
чи на кнопку фіксатора.  

Демонтаж підголівників виконуйте 
таким чином: 

- підніміть підголівник угору до 
упору; 

- одночасно натискаючи на кнопку 
фіксатора підголівника, витягніть ос-
нови підголівника із спрямовуючих 
втулок. 

 
Попередження! 
Переконайтеся, що підголівники 

знаходяться на місці та правильно 
відрегульовані перед поїздкою на ав-
томобілі.  

 
- знову вставте підголівник та за-

фіксуйте його у необхідному поло-
женні перед поїздкою на автомобілі. 
 

 
Мал. 1.7 
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Регулювання нахилу підголівника 
переднього сидіння (варіант): вста-
новіть підголівник переднього сидіння у 
вертикальне положення, повністю на-
хилив уперед та відпустив його; 

- обережно нахиліть підголівник 
переднього сидіння уперед, доки він 
не прийме необхідне положення. 
 

 
Мал. 1.8 
 
Передні сидіння 
 
Повздовжнє регулювання пе-

реднього сидіння 
 
Попередження! 
Забороняється регулювати по-

ложення сидіння водія на ходу авто-
мобіля. 

Водій може втратити контроль 
над автомобілем та може статися 
аварійна ситуація, що стане причи-
ною травмування водія та пасажирів 
або пошкодження автомобіля. 
 

 
Мал. 1.9 
 
Щоб відрегулювати повздовжнє 

положення переднього сидіння необ-
хідно: 

- натиснути догори та утримуйте 
важіль фіксатора, який розміщується 
спереду під подушкою переднього си-
діння; 

- зсунути сидіння у бажане поло-
ження; 

- відпустити важіль для фіксації 
сидіння.  
 

 
Мал. 1.10 
 
Регулювання нахилу спинки пе-

реднього сидіння. Щоб відрегулюва-
ти нахил спинки сидіння, підніміть ва-
жіль фіксатора спинки, що розміще-
ний збоку подушки сидіння або повер-
ніть маховик, що розміщується збоку 
спинки сидіння, доки спинка сидіння 
не стане у бажане положення.  

 
Попередження! 
Забороняється регулювати на-

хил спинки сидіння водія на ходу ав-
томобіля. 

Водій може втратити контроль 
над автомобілем, а також може ста-
тися аварійна ситуація, що стане 
причиною травмування водія та паса-
жирів або пошкодження автомобіля.  
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Мал. 1.11 
 
Якщо спинки передніх сидінь над-

то нахилені назад, при аварії авто-
мобіля ремені безпеки можуть не 
утримати водія та пасажира, котрі 
висковзнуть з під ременя безпеки або 
відкинуться уперед на ремінь безпе-
ки у незручному положенні. 

Забороняється регулювати на-
хил спинки сидіння водія та перед-
нього пасажира назад під час руху 
автомобіля. 

Це може спричинити серйозні 
травми, загибель та катапульту-
вання з автомобілю.  
 

 
Мал. 1.12 
 
Регулювання сидіння водія по 

висоті. Щоб відрегулювати положен-
ня подушки сидіння водія, поверніть 
маховик, що розміщується збоку по-
душки сидіння, доки подушка сидіння 
не прийме бажане положення. Повер-
ніть передній маховик, щоб відрегу-
лювати висоту передньої частини по-
душки сидіння, та поверніть задній 
маховик, щоб відрегулювати висоту 
задньої частини сидіння  
 

 
Мал. 1.13 
 
Пояснична опора переднього 

сидіння (варіант). Щоб відрегулюва-
ти поясничну опору переднього сидін-
ня, підніміть або опустіть важіль фік-
сатора, що розміщується збоку спинки 
сидіння, доки пояснична опора не 
прийме бажане положення.  

Опустіть важіль фіксатора, щоб ві-
дрегулювати опору для нижньої час-
тини спинки сидіння.  

Підніміть важіль фіксатора, щоб ве-
рнути опору у її первісне положення.  
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Мал. 1.14 
 
Задні сидіння 
 
Складання спинки заднього си-

діння (варіант) 
 
Попередження! 
Забороняється розташовувати 

багаж та інший вантаж вище рівня 
спинок передніх сидінь. 

Не дозволяйте пасажирам сидіти 
на спинці заднього сидіння (у складе-
ному стані) по ходу автомобіля.  

Ваш автомобіль має окремі місця, 
спеціально призначені для переве-
зення вантажу та пасажирів. 

Незакріплений багаж або пасажири, 
котрі сидять на спинці заднього сидін-
ня (у складеному стані) можуть небез-
печно переміститися по салону або 
катапультуватися із автомобіля при 

різкому гальмуванні автомобіля чи до-
рожньо-транспортній пригоді. 

Це може спричинити тяжкі тра-
вми або загибель.  

 
Щоб скласти ліву або праву секцію 

спинки: 
- натисніть на кнопку фіксатора, 

що розміщена зверху на відповідній 
секції спинки; 

- опустіть спинку на подушку зад-
нього сидіння. 

Щоб повернути спинку із складено-
го у нормальне положення: 

- підніміть спинку заднього сидіння 
та поставте її у нормальне положен-
ня. Переконайтеся у тому, що ремені 
безпеки не затиснуті фіксатором; 

- зафіксуйте спинку сидіння у по-
ложенні, потягнувши її назад за верх-
ній край;  
 

 
Мал. 1.15 

- потягніть спинку сидіння на себе, 
щоб переконатися у її надійній фіксації. 

 
Попередження! 
Переконайтеся у тому, що права 

та ліва спинки заднього сидіння повні-
стю підняті та зафіксовані у положен-
ні перед експлуатацією автомобіля з 
пасажирами на задньому сидінні. 

Не натискайте на кнопку фіксато-
ра, що розміщена зверху на відповідній 
секції спинки на ходу автомобіля. 

Натискання кнопки фіксатора на 
ходу автомобіля може стати причи-
ною травм або загибелі людей, котрі 
знаходяться у салоні автомобіля.  

 
Додаткова система забезпечен-

ня пасивної безпеки  
(пневматична подушка) (варіант) 
 
Ваш автомобіль може оснащува-

тися додатковою системою забезпе-
чення пасивної безпеки, що склада-
ється з надувної подушки та призна-
чена захистити водія та переднього 
пасажира, котрі використовують ре-
мені безпеки. Крім ременів безпеки з 
триточковим кріпленням та іншими 
засобами забезпечення безпеки, си-
дячі місця водія та переднього паса-
жира оснащуються надувними подуш-
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ками для водія та пасажира та боко-
вими надувними подушками (у разі 
оснащення). Кожна надувна подушка 
знаходиться у спеціальному модулі та 
автоматично спрацьовує при сильно-
му лобовому ударі, який може стати 
причиною тяжкого травмування чи за-
гибелі водія та пасажирів.   

 
Надувна подушка для водія (ва-

ріант). Модуль надувної подушки для 
водія знаходиться під накладкою ма-
точини кермового колеса. 

 
Надувна подушка для передньо-

го пасажира (варіант). Модуль наду-
вної подушки для пасажира знахо-
диться на панелі приладів над ящи-
ком для речей. 
 

 
Мал. 1.16 
 

Попередження! 
Надувні подушки є лише додатко-

вими засобами забезпечення пасивної 
безпеки та найбільш ефективні у 
комбінації з ременями безпеки. 

Водій та пасажири автомобіля 
повинні завжди користуватися ре-
менями безпеки, незалежно від того 
оснащуються їх сидячі місця надув-
ною подушкою чи ні, щоб знизити ри-
зик тяжкого травмування або заги-
белі при аварії автомобіля. 

Надувні подушки не спрацьову-
ють при ударах ззаду або збоку. Во-
дій та пасажири, котрі не користу-
ються ременями безпеки, не будуть 
захищені системою забезпечення па-
сивної безпеки, що може стати при-
чиною тяжкого травмування або на-
віть загибелі при таких зіткненнях. 

Водій та пасажири, котрі як слід 
не користуються ременями безпеки, 
можуть при гальмуванні перед уда-
ром переміститися уперед, розта-
шовуючи 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 при-
вищують силу автомобіля, що руха-
ється зі швидкістю 14,5-23 км/г та 
ударяється об тверду нерухому стіну. 
 

 
Мал. 1.17 
 
У реальному світі, автомобілі рідко 

врізаються у нерухомі стіни під пря-
мим кутом; надувні подушки найбільш 
часто спрацьовують, коли автомобіль 
зштовхується з іншим автомобілем. 
Фактична швидкість, при якій спра-
цьовують надувні подушки, може бути 
вище у реальній ситуації, тому що ре-



 

1 СИДΙННЯ ТА СИСТЕМА ЗАХИСТУ ВОДΙЯ ТА ПАСАЖИРΙВ  

20 

альні аварії звичайно охоплюють 
більш ускладнені зіткнення між бага-
тьма автомобілями, удари під кутом 
та неповні лобові удари (наприклад, 
сильний удар збоку), та тому що вда-
ряємий об’єкт звичайно рухається. 
Тому що інший автомобіль поглинає 
деяку силу удару, у відміні від неру-
хомої  стіни, удар об нерухому стіну 
на швидкості 14,5-23 км/г є еквівален-
тним лобовому зіткненню з нерухо-
мим автомобілем однакового розміру 
та маси на швидкості 26-45 км/г.          

 
Примітка 
Надувна подушка також може 

спрацювати навіть у ситуаціях, коли 
немає зіткнення (наприклад, при уда-
рах у якусь перешкоду ходовою час-
тиною або іншим твердотільним 
елементом автомобіля, що прови-
сає, об рухому поверхню), де датчики 
удару видають сигнал, який є еквіва-
лентним удару об тверду нерухому 
перешкоду на швидкості 14,5-23 км/г.  

 
Надувні подушки надуваються, коли 

датчики виявляють лобовий удар тяжкі-
стю, що достатня для спрацювання на-
дувної подушки. Датчик удару посилає 
електричний сигнал, щоб почати процес 
наповнення надувної подушки. Запалю-

ється пропелент, який швидко згорає 
всередині модуля надувної подушки, 
генеруючи достатню кількість азоту, 
щоб повністю наповнити надувну поду-
шку. Хімічний процес та азотний газ не 
шкідливі для водія та пасажирів авто-
мобіля. За 0,045 секунди виявлення 
удару, тиск надувної подушки, що напо-
внюється, розриває пластмасове 
оздоблювальне покриття модуля, що 
має надрізи на внутрішній поверхні, які 
дозволяють розірвати під дією оздобу 
маточини кермового колеса та панелі 
приладів зі сторони пасажира.  

Надувна подушка повністю нака-
чується, щоб створити поверхню, що 
може перехопити переміщення упе-
ред голови та верхнього торсу перед-
нього пасажира. Коли водій та перед-
ній пасажир стикаються з надувною 
подушкою, газ виходить із надувної 
подушки через отвори, що знаходять-
ся в основі подушки, щоб поглинути 
силу від переміщення водія чи паса-
жира уперед.  

 
Примітка 
Надувні подушки не можуть за-

душити Вас і вони не обмежують 
Ваше переміщення. Надувні подушки 
мають отвори, тому вони випуска-
ють газ одразу після зіткнення. 

Весь процес від первинного конта-
кту до наповнення та випускання газу 
із надувної подушки триває 0,2 секун-
ди. Тому що зіткнення закінчується за 
долю секунди та автомобілі, що пот-
рапили у аварію, звичайно повністю 
зупиняються лише за одну чи дві се-
кунди після первинного контакту, до-
даткова система забезпечення пасив-
ної безпеки повинна миттєво виявити 
удар та визвати спрацювання надув-
ної подушки, щоб захистити водія та 
переднього пасажира автомобіля. 

 
Бокові надувні подушки (варі-

ант). Модуль бокової надувної подуш-
ки знаходиться на зовнішній стороні 
спинки переднього сидіння. 

 
Попередження! 
Надувні подушки є лише додатко-

вим засобом забезпечення безпеки 
та найбільш ефективні у комбінації з 
ременями безпеки. 

Водій та пасажири повинні завжди 
користуватися ременями безпеки, 
оснащуються їх сидячі місця надув-
ними подушками чи ні, щоб зменши-
ти ризик тяжкого травмування чи 
загибелі при аварії автомобіля.  
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Мал. 1.18 
 
Попередження! 
Не кладіть предмети на чи біля 

модулів бокових надувних подушок, що 
знаходяться на зовнішній стороні кож-
ного переднього сидіння. Вони можуть 
стати кулями під час наповнювання 
газом, спричиняючи тяжкі травми. 

Не встановлюйте допоміжні чох-
ли на передні сидіння. Це перешко-
джає спрацьовуванню бокових надув-
них подушок при аварії автомобіля, 
приводячи до тяжких травм. 

Забороняється опиратися части-
ною тіла чи головою об двері. Бокова 
надувна подушка може сильно вдарити 
водія або пасажира, коли вона спра-
цьовує при аварії автомобіля, приводя-
чи до тяжкого травмування.  

Не встановлюйте будь-які засоби 
забезпечення безпеки дітей на сидін-

ня переднього пасажира, якщо Ваш 
автомобіль оснащується боковою 
надувною подушкою. 

Недотримання цих попереджень 
може стати причиною тяжкого 
травмування чи навіть загибелі. 

 
Як працюють бокові надувні по-

душки. Бокові надувні подушки приз-
начені утримувати Вашу голову, шию, 
руки та плечі від удару об передні 
двері та вікно при ударі збоку.  

Бокові надувні подушки наповню-
ються газом, коли датчик виявляє бо-
ковий удар тяжкістю, що є достатньою 
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 пот-
рапив у аварію та бокові надувні подуш-
ки не спрацювали, не означає, що Ваші 
бокові надувні подушки не працюють. 
Бокові надувні подушки призначені на-
повнюватися газом при ударі збоку, а не 
при лобовому ударі, ударі ззаду чи пе-
рекиданні, якщо вони не створюють до-
статній боковий удар для спрацювання 
бокових надувних подушок. 

Попередження! 
Діти, що сидять у безпосередній 

близькості від бокової надувної по-
душки можуть отримати тяжкі по-
ранення або загинути, особливо як-
що голова, шия або грудна клітина 
дитини знаходиться біля надувної 
подушки під час її спрацювання. 

Ніколи не дозволяйте дітям опи-
ратися на двері або сидіти біля мо-
дуля бокової надувної подушки.  

Переконайтеся у тому, що най-
небезпечніше місце у автомобілі для 
Ваших дітей, котрі як слід розташо-
вуються на сидіннях та користу-
ються спеціальними засобами забез-
печення безпеки, є заднє сидіння. 

 
Після спрацювання надувної 

подушки Ви можете відчути запах го-
ріння та помітити дим і білий порошок 
у салоні автомобіля. Запах горіння 
утворюється від пропеленту, що за-
палився, щоб наповнити газом надув-
ну подушку. Білий порошок може бути 
сумішшю майцени, тальку або натрію, 
якою змащується надувна подушка 
для зниження тертя надувної подушки 
під час зберігання та накачування га-
зом. Незважаючи на те, що ці суміші 
можуть визвати деяке подразнення 
шкіри або очей, вони не токсичні. 
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Обслуговування додаткової си-
стеми забезпечення безпеки. Фак-
тично технічне обслуговування додат-
кової системи забезпечення безпеки 
здійснюється коли завгодно.  

Однак, якщо виникають наступні 
ситуації, слід негайно звернутися на 
сервісну станцію офіційної дилерської 
мережі за технічною підтримкою: 

- спрацювала будь-яка з Ваших 
надувних подушок; 

- індикаторна лампа надувної по-
душки вказує на порушення нормаль-
ної роботи.  

 
Примітка 
Якщо Ваш автомобіль оснащуєть-

ся боковими подушками, вузол перед-
нього сидіння слід замінити після того, 
як спрацюють надувні подушки. Для 
отримання більш детальної інформації 
зверніться на сервісну станцію офіцій-
ної дилерської мережі. 

 
Попередження! 
Не їздіть на Вашому автомобілі, 

після спрацювання однієї або більш 
однієї надувної подушки. 

Не пробуйте самостійно ремон-
тувати, переробити або вилучити 
надувну подушку.  

Надувні подушки встановлюються 
під високим тиском разом із універса-

льними системами виявлення удару 
та наповнення газом надувної подуш-
ки. Встановлення надувної  подушки 
ненавченим та неуповноважним пер-
соналом може стати причиною тяж-
кого травмування або загибелі. 

Негайно зверніться на СТО офі-
ційної дилерської мережі, якщо спра-
цювала одна з надувних подушок у 
Вашому автомобілі, якщо Ваш ав-
томобіль зазнав пошкодження в або 
біля кожного з модулів надувних по-
душок, або якщо Ви вважаєте з будь-
якої причини, що робочий стан кожної 
з надувних подушок погіршився.  

Експлуатація автомобіля після 
спрацювання надувної подушки без 
належного обслуговування може 
стати причиною тяжкого травму-
вання та загибелі. 

 
Як надувні подушки захищають 

водія та переднього пасажира. Во-
дій та пасажири взагалі отримують 
травми при дорожньо-транспортних 
пригодах, тому що їх тіла кидає на не-
рухомі об’єкти всередині автомобіля, 
такі як кермове колесо, панель при-
ладів чи вітрове скло, або ззовні ав-
томобіля, такі як рухома поверхня або 
дерево, коли водія або пасажира ви-
кидає із автомобіля. Тяжкі травми та-

кож можуть статися при підкиданні 
водія та пасажирів від удару, навіть 
якщо їх тіла не стикаються із нерухо-
мим об’єктом або поверхнею. 
 

 
Мал. 1.19 
 
Усі ці травми причиняються силою, 

що утворюється при аварії, коли ав-
томобіль раптово зупиняється. Час та 
відстань, які дозволяють автомобілю 
знизити швидкість та зупинитися, бі-
льшою частиною визначають тяжкість 
дії удару на водія та пасажирів авто-
мобіля. Наприклад, коли автомобіль 
гальмує, щоб зупинитися на червоне 
світло, тіла водія та пасажирів виму-
шені переміститися уперед. Це відбу-
вається з тієї причини, що як і авто-
мобіль так і водій та пасажири з поча-
тку рухаються з однаковою швидкістю. 



 

1 СИДΙННЯ ТА СИСТЕМА ЗАХИСТУ ВОДΙЯ ТА ПАСАЖИРΙВ  

23 

Гальма збавляють швидкість автомо-
біля, а водій та пасажири продовжу-
ють рухатися уперед всередині авто-
мобіля. Однак водій та пасажири, кот-
рі як слід розташовуються на сидіннях 
та користуються ременями безпеки, 
рідко отримують травми, коли авто-
мобіль зупиняється при навіть неочі-
куваному 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. 

При аварії автомобіль може пе-
рейти з максимальної (магістральної) 
швидкості до повного зупинення за 
долю секунди та на відстань менше 
одного метра. Цей дуже короткий час 
та відстань зупинення значно збіль-
шують силу, що діє на водія та паса-
жирів. Ніхто не має достатньої сили та 
рефлексів, щоб протистояти цій дії. 
Навіть водій та пасажири, котрі як слід 
розташовуються на своїх сидіннях та 
користуються ременями безпеки, не 
можуть перешкодити пересуванню їх 
частин тіла уперед зі швидкістю, з 
якою автомобіль рухався до удару. 
При помірно-тяжких лобових зіткнен-

нях водій та пасажири, котрі користу-
ються ременями безпеки, можуть за-
знати внутрішні травми мозку та орга-
нів тіла, навіть коли водій та пасажири 
не ударяються головою або тулубом 
об нерухомі предмети або поверхні. 

Надувні подушки забезпечують 
додатковий час та відстань зупинення 
для голови та верхньої частини тулу-
ба водія та переднього пасажира при 
помірно-тяжких лобових ударах. Цей 
додатковий час та відстань можуть 
врятувати життя та запобігти тяжке 
травмування.  

Надувні подушки не тільки рятують 
Ваше життя, але й в деяких випадках 
можуть бути небезпечні, тому що вони 
спрацьовують дуже сильно, швидко та 
несподівано.  

 
Попередження! 
Обов’язкові правила використан-

ня надувних подушок: 
- заборонено встановлювати ди-

тяче крісло, у якому дитина сидить 
лицем назад, на переднє сидіння; 

- 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 сидін-
ня 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 за-
криває модулі надувних подушок; 

- нахиліть кермове колесо униз 
при управлінні автомобілем. 

Недотримання цих правил безпе-
ки при використанні надувних поду-
шок може стати причиною тяжких 
травм та загибелі.   

 
Зажди встановлюйте дитяче 

крісло, у якому дитина сидить ли-
цем назад, на задньому сидінні. За-
соби забезпечення безпеки дітей, у 
яких дитина сидить лицем назад, не 
повинні встановлюватися на перед-
ньому сидінні. Спрацьовування наду-
вної подушки може стати причиною 
тяжкого травмування або загибелі ди-
тини, якщо дитяче крісло, у якому ди-
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тина сидить лицем назад, було вста-
новлене на передньому сидінні.  

Діти повинні сидіти на задньому 
сидінні. Згідно з статистикою дорож-
ньо-транспортних пригод, діти віком 
до 12 років знаходяться у більшій 
безпеці, коли вони належним чином 
утримуються на задньому сидінні, ніж 
на передньому сидінні. 

 
Належне розташування дорос-

лих та підлітків. Дорослі та підлітки, 
котрі сидять на сидіннях водія та пе-
реднього пасажира, можуть також пі-
двищити рівень своєї безпеки та ефе-
ктивність надувних подушок, викорис-
товуючи належні сидячі положення. 

 
Для найкращого сидячого поло-

ження дорослих та підлітків: 
1. Завжди користуйтеся ременями 

безпеки з триточковим кріпленням. 
Водій та пасажири повинні завжди 

користуватися своїми ременями без-
пеки, оснащується їх сидяче місце на-
дувною подушкою чи ні, щоб зменши-
ти ризик тяжкого травмування або за-
гибелі при аварії автомобіля.  

Надувні подушки не спрацьовують 
при ударі ззаду або збоку. Водій та 
пасажири, котрі не користуються ре-
менями безпеки, не будуть захищені 

будь-якою системою забезпечення 
пасивної безпеки, що може стати при-
чиною тяжкого травмування або заги-
белі при зіткненнях такого типу.  

Водій та пасажири, котрі не корис-
туються як слід своїми ременями без-
пеки, можуть небезпечно перемісти-
тися уперед при гальмуванні перед 
ударом, розташовуючи свої тіла біля 
або проти модулів надувних подушок. 
Це може спричинити тяжке травму-
вання від сили спрацювання надувної 
подушки. 

2. Перемістіть спинку сидіння на-
зад на зручну та безпечну відстань. 

Розташування Вашого сидіння на 
відстані від модуля подушки не змен-
шить ефективність надувної подушки. 
Більша відстань від модуля надувної 
подушки означає більший захист від 
сильного та випадкового спрацьову-
вання надувної подушки. Ніколи не 
переміщуйте спинку сидіння водія на-
зад 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 не нахиляйтеся уперед.  

Самі сядьте так, щоб Ваша спина 
щільно прилягала до спинки сидіння. 
Не опирайтеся і не розташовуйте Ва-

ше тіло близько – у межах 15 см до 
модуля надувної подушки. Не розта-
шовуйте будь-яку частину Вашого тіла 
на або біля пластмасового оздоблен-
ня, що закриває модуль надувної по-
душки (маточина кермового колеса 
або панель приладів над речовим 
ящиком). Спробуйте утримувати голо-
ву та тіло на відстані більш ніж 25-30 
см від надувної подушки. Більша відс-
тань означає більшу безпеку.  

 
Попередження! 
Щоб бути ефективною, надувна 

подушка повинна спрацювати швид-
ко. Сила є найбільшою на відстані 5-8 
см від покриття. коли подушка роз-
риває покриття та починає напов-
нюватися газом. Ці 5-8 см одразу пі-
сля того, як надувна подушка розри-
ває покриття модуля та починає 
наповнюватися газом, утворюють 
зону небезпеки. 

Якщо тіло водія або переднього 
пасажира знаходиться у цій зоні не-
безпеки, коли спрацьовує надувна по-
душка, то це може стати причиною 
тяжкого травмування або навіть за-
гибелі.  

Сила зменшується по мірі того, 
як надувна подушка наповнюється 
газом, віддаляючись від модуля.  
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Більша відстань від модуля наду-
вної подушки означає більшу безпеку 
при спрацьовуванні надувної подушки. 

 
4. Не розташовуйте предмети, ді-

тей або домашніх тварин між вами та 
модулем надувної подушки. 

Модулі надувних подушок у Вашому 
автомобілі знаходяться на кермовому 
колесі та на панелі приладів над речо-
вим ящиком. Розташування предметів 
на, над або біля пластмасового оздоб-
лення, 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 повин-
ні сидіти на колінах інших пасажирів, 
коли рухається автомобіль. Не кладіть 
на коліна пасажира предмети, що мо-
жуть стати причиною тяжкого травму-
вання при спрацьовуванні надувної 
подушки. 

5. Нахиліть кермове колесо униз 
(якщо воно регулюється), направляю-
чи надувну подушку на грудну клітину, 
а не на голову та шию. 

Ніколи не встановлюйте кермове 
колесо у найвище положення. Це поло-
ження слід використовувати, щоб легко 
зайняти або покинути місце водія. Опу-
стіть 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 по-
шкоджується, а надувна подушка 
спрацьовує, не означає обов’язково, що 
система надувної подушки не працює 
належним чином. Датчики удару вияв-
ляють силу удару, а не ступінь пошко-
дження автомобіля.   
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Панель приладів та органи управління   
 

 
 

Мал. 2.1. Панель приладів та органи управління:  
1 – надувна подушка для водія (варіант);  
2 – надувна подушка для переднього пасажира (варіант);  
3 – аудіосистема (варіант);  
4 – центральна вентиляційна решітка;  
5 – бокова вентиляційна решітка;  
6 – комбінація приладів;  
7 – регулятор температури повітря (варіант);  
8 – аварійна світлова сигналізація;  
9 – речовий ящик;  

10 – місце для зберігання дрібних грошей;  
11 – рукоятка відмикання замка капота;  
12 – нижній ящик для зберігання речей;  
13 – годинник з цифровою індикацією;  
14 – прикурювач;  
15 – попільничка;  
16 – педаль акселератора;  
17 – педаль гальма;  
18 – педаль зчеплення. 
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Комбінація приладів  
 

 
 
Мал. 2.2. Комбінація приладів: 
1 – тахометр;  
2 – спідометр;  
3 – покажчик температури охоло-

джуючої рідини двигуна;  
4 – покажчик рівня палива у баці;  
5 – індикатор увімкнення покажчи-

ків повороту та аварійної світ-
лової сигналізації;  

6 – індикатор несправності систе-
ми контролю тягового зусилля 
на колесах (варіант);  

7 – індикатор несправності системи 
антиблокування коліс (варіант);  

8 – індикатор режиму утримування 
передачі АКП;  

9 – індикатор незачинених дверей;  
10 – індикатор непристебнутого реме-

ня безпеки;  
11 – індикатор розряду акумуляторної 

батареї;  
12 – індикатор гальмової системи;  
13 – одометр;  
14 – індикатор положення важеля се-

лектора коробки передач;  
15 – кнопка вибору режиму одометра;  
16 – індикатор мінімального рівня па-

лива у баці;  

17 – індикатор несправності системи 
двигуна;  

18 – індикатор падіння тиску масла у 
двигуні;  

19 – індикатор несправності подушки 
безпеки (варіант);  

20 – індикатор увімкнення передніх 
протитуманних фар (варіант);  

21 – індикатор увімкнення дальнього 
світла фар;  

22 – індикатор увімкнення задніх про-
титуманних ліхтарів (варіант). 
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Спідометр 
 
Спідометр показує швидкість авто-

мобіля у кілометрах на годину (км/год). 
 

 
Мал. 2.3 
 

 
Мал. 2.4 
 

Одометр та покажчик пробігу. 
Одометр показує загальний пробіг ав-
томобіля у кілометрах. 

 
Мал. 2.5 
 
Існує два самостійних покажчика 

пробігу автомобіля, які показують від-
стань, 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 по-
ложення А в положення В, якщо нати-
снути кнопку вибору режиму. 

 
Звуковий індикатор перевищен-

ня швидкості (варіант). Якщо швид-
кість автомобіля перевищує 120 
км/год, вмикається звуковий попере-
джуючий сигнал.  

Якщо Ви почуєте звуковий попе-
реджуючий сигнал, знизьте швидкість 

автомобіля. Коли швидкість стане ме-
нше 120 км/год, звуковий індикатор 
вимкнеться. 

 
Тахометр 
 
Тахометр показує частоту обер-

тання колінчатого валу двигуна у ти-
сячах обертів на хвилину (об/хв). Щоб 
збільшити економічність палива, підт-
римуйте оберти двигуна у діапазоні 
від 2000 до 3000 об/хв. 

Уникайте перевищення припусти-
мих обертів колінчатого валу двигуна 
(стрілка не повинна заходити у черво-
ну зону шкали). 

 
Попередження! 
Форсування частоти обертання 

колінчатого валу може призвести до 
виходу двигуна з ладу. 

Не допускайте форсування час-
тоти обертання колінчатого валу 
(стрілка не повинна заходити у чер-
вону зону шкали). 

Це може призвести до високих 
витрат на проведення ремонтних 
робіт при виході двигуна з ладу. 
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Мал. 2.6 
 
Покажчик рівня палива у баці 
 
Прилад показує рівень палива у баці.  
Після заправки паливного бака та 

увімкнення запалювання показання 
приладу зміниться. Стрілка покажчика 
поволі переміститься у нове положен-
ня, відповідне фактичному рівню па-
лива у баці. 

Стрілка покажчика може рухатися 
під час гальмування, розгону автомо-
біля або на поворотах.   

Ємність паливного бака складає 
60 л. 
 

 
Мал. 2.7 
 
Покажчик температури охоло-

джуючої рідини двигуна 
 
Прилад показує температуру охо-

лоджуючої рідини двигуна (при уві-
мкненому запалюванні). 

 
Попередження! 
Якщо стрілка покажчика знахо-

диться у червоній зоні шкали, зупи-
ніть автомобіль та вимкніть запа-
лювання. Це означає перегрівання 
двигуна Вашого автомобіля. 

Продовження руху при перегрі-
ванні двигуна може стати причиною 
пошкодження Вашого автомобіля.  
 

 
Мал. 2.8 
 
Індикатори та покажчики 
 
Індикатор мінімального рівня па-

лива у баці загорається, коли у баці 
лишається приблизно 7.5 л палива. 

 
Попередження! 
Не рекомендується продовжува-

ти рух автомобіля, коли загорівся 
індикатор мінімального рівня палива 
у баці. 

Це може пошкодити каталітич-
ний нейтралізатор  вихлопних газів. 

Якщо загорівся індикатор мініма-
льного рівня палива, при першій мож-
ливості заправте паливний бак. 
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Мал. 2.9 
 
Індикатор несправності АБС 

(варіант) короткочасно загорається 
при увімкненні запалювання. Це озна-
чає, що система виконує самопереві-
рку та індикатор працює належним 
чином. Індикатор повинен згаснути 
згодом приблизно через дві секунди.  

Зверніться на сервісну станцію 
офіційної дилерської мережі, якщо ін-
дикатор: 

- не загорається при увімкненні за-
палювання; 

- не згасає; 
- загорається на ходу автомобіля. 

 

 
Мал. 2.10 
 
Попередження! 
Не продовжуйте рух автомобіля, 

якщо загорається індикатор неспра-
вності АБС. 

Увімкнення індикатора ABS може 
означати, що гальма у Вашому авто-
мобілі не працюють належним чином.  

Відмова від підтримання системи 
гальмування в належному робочому 
стані може призвести до аварії ав-
томобіля, яка стане причиною тра-
вмування водія та пасажирів, а та-
кож пошкодження Вашого автомобі-
ля та іншої власності.  

 
Якщо індикатор загорається на хо-

ду автомобіля, це може означати про 
відмову антиблокувальної системи. 
Хоча Ваш автомобіль буде нормально 

працювати без АБС, все одно звер-
ніться на сервісну станцію офіційної 
дилерської мережі  для перевірки або 
ремонту АБС.  

 
Індикатор несправності подушки 

безпеки (варіант). Після увімкнення 
запалювання індикатор спалахує де-
кілька раз. Це означає, що індикатор 
та система подушки безпеки працю-
ють належним чином. 
 

 
Мал. 2.11 
 
Попередження! 
Якщо індикатор не гасне при уві-

мкненні запалювання, це свідчить 
про несправність у системі подушки 
безпеки. 

Не рекомендується управляти 
автомобілем, якщо горить індика-
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тор несправності подушок безпеки. 
Негайно зверніться на сервісну ста-
нцію  офіційної дилерської мережі, 
щоб усунути несправність подушки 
безпеки.  

Експлуатація автомобіля з не-
справною системою надувної подуш-
ки може стати причиною тяжкого 
травмування або навіть загибелі при 
аварії автомобіля. 

 
На несправність у системі подушки 

безпеки можуть вказувати те, що ін-
дикатор: 

- не спалахує при увімкненні запа-
лювання; 

- не гасне після декількох спалаху-
вань; 

- спалахує на ходу автомобіля; 
- не гасне довгий час на ходу ав-

томобіля. 
 
Індикатор гальмової системи за-

горається, коли приводиться у дію 
стоянкове гальмо. Індикатор гасне, 
коли відпускається стоянкове гальмо. 
Переконайтеся, що стоянкове гальмо 
повністю відпущено перед рухом ав-
томобіля. 
 

 
Мал. 2.12 
 
Попередження! 
Забороняється експлуатувати 

автомобіль, якщо горить індикатор 
гальмової системи. 

Це може означати, що Ваші га-
льма не працюють належним чином. 

Експлуатація автомобіля з не-
справними гальмами може призвес-
ти до аварії, що стане причиною 
травмування водія та пасажирів, 
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 на-
ступне: 

1. Знизьте швидкість та, з‘їхавши 
обережно на узбіччя, обережно зага-
льмуйте автомобіль. 

2. Перевірте рівень гальмової рі-
дини у бачку головного гальмового 
циліндра.  

3. За потребою долийте у бачок 
гальмову рідину рекомендованого ти-
пу та доведіть її рівень до відмітки 
“МАХ”.  

4. Їдьте негайно на безпечній шви-
дкості на найближчу сервісну станцію 
офіційної дилерської мережі , щоб пе-
ревірити гальмову систему, якщо: 

- гальма Вашого автомобіля не-
справні; 

- Ви вважаєте, що гальмова сис-
тема Вашого автомобіля пошкоджена. 

5. Відбуксируйте автомобіль на 
найближчу сервісну станцію офіційної 
дилерської мережі  для перевірки та 
ремонту гальмової системи, якщо: 

- Ви виявили витік гальмової ріди-
ни у бачку головного гальмового цилі-
ндра; 

- індикатор гальмової системи 
продовжує горіти; 

- гальмова система не функціонує 
нормально.  
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Попередження! 
Забороняється експлуатувати 

автомобіль, якщо індикатор гальмо-
вої системи не загорається при за-
стосуванні стоянкового гальма.  

Переконайтеся у тому, що інди-
катор працює належним чином. Якщо 
індикатор не загорається при за-
стосуванні стоянкового гальма, хоча 
індикатор працює належним чином, 
зверніться на сервісну станцію  офі-
ційної дилерської мережі   для переві-
рки справності гальмової системи. 

Це вказує на несправність галь-
мової системи Вашого автомобіля. 

Відмова від підтримання гальмо-
вої системи в належному робочому 
стані може призвести до зіткнення 
автомобіля, що стане причиною 
травмування водія та пасажирів, а 
також пошкодження Вашого авто-
мобіля та іншої власності.   

 
Індикатор розряду акумулятор-

ної батареї. Увімкнення індикатора 
свідчить про розряд акумуляторної 
батареї. Індикатор загорається при 
увімкненні запалювання. Лампа по-
винна згаснути при запуску двигуна.  

 

Попередження! 
Індикатор розряду акумуляторної 

батареї вказує на несправність сис-
теми електропостачання. 

Не їздіть на автомобілі, коли за-
горається індикатор розряду акуму-
ляторної батареї. 

Їзда на автомобілі з несправною 
системою електропостачання може 
стати причиною пошкодження Ва-
шого автомобіля. 
 

 
Мал. 2.13 
 
Якщо індикатор загорівся при русі 

автомобіля, виконайте наступне: 
- зверніть на узбіччя дороги; 
- зупиніть Ваш автомобіль; 
- перевірте натягнення та ціліс-

ність ременя приводу генератора.  
 

Попередження! 
Якщо їхати на автомобілі, коли 

ремінь приводу генератора розірвав-
ся або його натяг послабився, це 
може призвести до перегрівання та 
виходу з ладу двигуна.  

Не слід продовжувати рух, якщо 
ремінь приводу генератора розірвав-
ся або за його  послабленого натягу. 

Перегрівання двигуна може стати 
причиною пошкодження Вашого авто-
мобіля та призвести до високих ви-
трат на проведення ремонтних робіт.  

 
- якщо ремінь приводу знаходиться 

у належному робочому стані але горить 
індикатор несправності електропоста-
чання, несправність у генераторі, регу-
ляторі напруги або інших елементах си-
стеми електропостачання. 

Слід негайно знайти та усунути 
несправність, звертайтеся на сервісну 
станцію офіційної дилерської мережі . 

 
Індикатор падіння тиску масла у 

двигуні загорається при увімкненні 
запалювання перед запуском двигуна. 
Це передбачено для контролю справ-
ності індикатора. 

Індикатор повинен згаснути після 
запуску двигуна. 
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Якщо індикатор загорівся під час 
руху  автомобіля, це вказує на небез-
печне падіння тиску у системі змащу-
вання двигуна. Негайно зупиніться та 
вимкніть двигун. Перевірте рівень ма-
сла у двигуні. 
 

 
Мал. 2.14 
 
Попередження! 
Заборонено експлуатувати дви-

гун при увімкненому індикаторі па-
діння тиску масла. 

Їзда на автомобілі з низьким рів-
нем масла у двигуні може стати 
причиною пошкодження Вашого ав-
томобіля, яке буде дуже дорого ко-
штувати, щоб відремонтувати. 

 
Якщо рівень масла низький, до-

лийте у двигун моторне масло реко-
мендованого типу. 

При нормальному рівні масла слід 
звернутися на сервісну станцію для 
перевірки системи змащування. 

 
Індикатор несправності системи 

двигуна (СНЕСК) загорається при 
увімкненні запалювання перед запус-
ком двигуна. 

Це означає, що індикатор працює 
належним чином. 

Індикатор повинен згаснути після 
запуску двигуна. 
 

 
Мал. 2.15 
 
Попередження! 
Не експлуатуйте автомобіль, 

якщо горить індикатор несправнос-
ті двигуна. 

Увімкнення індикатора при працю-
ючому двигуні свідчить про наявність 
несправності у системах двигуна. Не 

слід експлуатувати автомобіль на 
протязі тривалого часу при увімкне-
ному індикаторі СНЕСК, бо це призво-
дить до виходу з ладу системи нейт-
ралізації відпрацьованих газів. Крім то-
го, збільшуються витрати палива та 
знижуються тяглово–динамічні влас-
тивості Вашого автомобіля. 

З метою усунення несправності 
зверніться якомога скоріше на серві-
сну офіційної дилерської мережі . 

 
Індикатор несправності системи 

двигуна (СНЕСК) буде загорятися, якщо 
не працюють відповідні компоненти си-
стеми нейтралізації відпрацьованих га-
зів або відповідні підсистеми. 

Індикатор продовжуватиме горіти 
доки модуль електронного контролю 
буде вказувати на несправність. При 
виявленні перебою у системі запалю-
вання, індикатор несправності системи 
двигуна буде безперервно блимати. 
Перебої у системі запалювання можуть 
спричинити пошкодження каталітичного 
нейтралізатора вихлопних газів. 

Електронний блок управління дви-
гуном переходить у аварійний режим 
роботи, що дозволяє продовжувати рух. 
Однак з метою скорішого усунення не-
справності зверніться на сервісну стан-
цію офіційної дилерської мережі . 
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Індикатор незачинених дверей 
горить, якщо одну з дверей відчинено 
або не повністю зачинено. 
 

 
Мал. 2.16 
 
Індикатор режиму утримування 

(варіант) загоряється при натисканні 
перемикача режиму утримування. 

Режим утримування дозволяє 
утримувати автоматичну коробку пе-
редач на одній передачі до ручного 
перемикання. 

Для відміни режиму утримування 
знов натисніть на перемикач. 
 

 
Мал. 2.17 
 
Індикатор положення важеля 

переключення передач (автомати-
чна коробка передач) (варіант) по-
казує положення важеля переключен-
ня передач.  
 

 
Мал. 2.18 
 

Індикатор несправності системи 
регулювання тягового зусилля на 
колесах (варіант) загоряється при 
увімкненні запалювання та гасне після 
3 секунд разом із індикатором не-
справності АБС. 

Якщо індикатор контролю тягового 
зусилля на колесах загорається при 
русі автомобіля, слід звернутися на 
сервісну станцію офіційної дилерської 
мережі. 
 

 
Мал. 2.19 
 
Примітка  
При перенагріванні гальм у Ва-

шому автомобілі система регулю-
вання тягового зусилля на колесах 
не буде працювати. Щоб захистити 
Вашу гальмову систему та індика-
тор несправності системи регулю-
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вання тягового зусилля буде горіти 
доки не охолонуть гальма у Вашому 
автомобілі.  

 
Індикатор увімкнення передніх 

протитуманних фар (варіант) заго-
рається при увімкненні передніх про-
титуманних фар. 
 

 
Мал. 2.20 
 
Індикатор увімкнення задніх 

протитуманних ліхтарів (варіант) 
загорається при увімкненні задніх 
протитуманних ліхтарів. 
 

 
Мал. 2.21 
 
Індикатор непристебнутого ре-

меня безпеки. Вам необхідно надійно 
пристебнути ремінь безпеки водія, ко-
ли ключ запалювання повернутий у 
положення “ON” коли: 

- загоряється індикатор непристе-
бнутого ременя безпеки; 

- звуковий сигнал лунає на протязі 
шести секунд. 
 

 
Мал. 2.22 

Індикатор увімкнення покажчи-
ків поворотів та аварійної сигналі-
зації підтверджує, що зовнішні покаж-
чики поворотів та аварійної сигналіза-
ції працюють належним чином.  

Якщо індикатори у вигляді зелених 
стрілок не вмикаються, коли Ви вми-
каєте поворот або натискаєте на кно-
пку аварійної сигналізації, перевірте 
електричний запобіжник та справність 
ламп покажчиків поворотів, та замініть 
їх при неналежному функціонуванні.   
 

 
Мал. 2.23 
 
Попередження! 
Ці індикатори потрібні для безпе-

чного руху. 
Неодмінно замініть перегорівші 

лампи в Ваших індикаторах уві-
мкнення покажчиків поворотів та 
аварійної сигналізації.  
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Відмова від підтримання цих інди-
каторів у належному робочому стані 
може призвести до аварії, що стане 
причиною травмування водія або па-
сажирів, а також пошкодження Ва-
шого автомобіля та іншої власності.  

 
Примітка 
Надто часте мигання індикатора 

вказує на несправність лампи покаж-
чика повороту та необхідність зро-
бити її заміну. 

 
Індикатор увімкнення дальнього 

світла фар. Індикатор загорається 
при увімкненні дальнього світла. 
 

 
Мал. 2.24 
 
Індикатор активізації протиугін-

ної системи (варіант) загоряється, 

щоб вказати на активізацію протиугін-
ної системи. 

Індикатор активізації протиугінної 
системи гасне, коли двері відчиня-
ються при застосуванні ключа або 
пульту дистанційного управління. 
 

 
Мал. 2.25 
 
Вимикачі та органи управління 
 
Центральний вимикач зовнішньо-

го освітлення. Щоб увімкнути або вим-
кнути прилади зовнішнього освітлення 
(фари, габаритні вогні), поверніть руко-
ятку, розташовану на кінці важеля 
управління покажчиками поворотів. 

Рукоятка має наступні три поло-
ження: 

- OFF: усі прилади зовнішнього 
освітлення вимкнуті; 

- (1): габаритні, стоянкові ліхтарі, 
ліхтарі освітлення номерного знаку та 
освітлення комбінації  приладів та па-
нелі приладів увімкнені; 

- (2): ближнє або дальнє світло 
фар та усі перераховані вище прила-
ди освітлення увімкнені.  
 

 
Мал. 2.26 
 
Попереджуючий звуковий сиг-

нал увімкнення фар. Якщо при уві-
мкненому зовнішньому освітленні по-
вернути ключ запалювання у поло-
ження “LOCK” або “ACC” та відкрити 
двері з боку водія, лунатиме попере-
джуючий звуковий сигнал, що нагаду-
ватиме водію про  необхідність вимк-
нення освітлення. 
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Попередження! 
Не залишайте фари включеними 

при вимкненні запалювання, це може 
стати причиною розрядження аку-
мулятора.  

  
Вимикач покажчиків повороту. 

Підніміть важіль у верхнє фіксоване 
положення, щоб увімкнути праві по-
кажчики поворотів. 

Опустіть важіль у нижнє фіксоване 
положення, щоб увімкнути ліві покаж-
чики повороту. 

Повернення кермового колеса у 
нейтральне положення (при виході 
автомобіля з повороту) супроводжу-
ється автоматичним поверненням ва-
желя 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 відпускан-
ня важіль повернеться у середнє по-
ложення та покажчики повороту вимк-
нуться. 
 

 
Мал. 2.27 
 
Перемикач дальнього світла 

фар. Щоб включити дальнє світло 
фар: 

- переконайтеся у тому, що вклю-
чене 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 потягніть важіль управлін-
ня покажчиками поворотів на себе (до 
кермового колеса) у його нормальне 
положення.  
 

 
Мал. 2.28 
 
Попередження! 
Завжди слід переключати дальнє 

світло фар на ближнє, коли набли-
жаються зустрічні машини або коли 
попереду їдуть інші автомобілі. 

Дальнє світло фар може тимча-
сово 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 коле-
са) та потім відпустіть його. Коли Ви 
відпустите важіль, він повернеться у 
його нормальне положення.  
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Дальнє світло фар буде увімкнене 
доти, доки Ви не відпустите важіль. 
 

 
Мал. 2.29 
 
Вимикач передніх протитуман-

них фар (варіант). Протитуманні фа-
ри забезпечують: 

- додаткове освітлення; 
- покращують видимість у тумані 

та під час снігопаду. 
Щоб включити протитуманні фари: 
- переконайтеся у тому, що вклю-

чені фари ближнього світла; 
- поверніть кільцеву рукоятку, роз-

ташовану посередині важеля управ-
ління покажчиками поворотів, у поло-
ження “ON”. 

Індикатор протитуманних фар за-
горяється на панелі приладів, коли 
включаються протитуманні фари. 

Щоб вимкнути протитуманні фари, 
поверніть кільцеву рукоятку, розташова-
ну посередині важеля управління покаж-
чиками поворотів, у положення “OFF”. 
 

 
Мал. 2.30 
 
Вимикач задніх протитуманних 

ліхтарів (варіант). Щоб увімкнути за-
дні протитуманні ліхтарі, натисніть на 
вимикач склоочисника вітрового скла 
у напрямку від себе, коли увімкнені 
фари ближнього світла.  

На панелі приладів загорається ін-
дикатор увімкнення задніх протиту-
манних ліхтарів при увімкненні задніх 
протитуманних фар. 

Щоб вимкнути задні протитуманні 
ліхтарі, знову натисніть на вимикач 
склоочисника вітрового скла але у на-
прямку до себе.  

 
Мал. 2.31 
 
Склоочисники  
 
Попередження! 
Обмежена видимість водія може 

призвести до аварії, що стане при-
чиною травмування водія та паса-
жирів, а також пошкодження Вашого 
автомобіля та іншої власності.  

Не вмикайте склоочисники, коли 
лобове скло сухе або заліплене сні-
гом або льодом. Використання скло-
очисників, коли лобове скло заліплене 
снігом або льодом, може пошкодити 
щітки та електродвигун привода 
склоочисників, а також саме скло. 

Перевірте, щоб щітки склоочис-
ників не примерзли до скла перед їх 
використанням у холодну погоду. Ви-
користання склоочисників, коли їх 
щітки примерзли до скла, може 
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стати причиною пошкодження еле-
ктродвигуна приводу склоочисників. 

 
Щоб увімкнути склоочисник вітро-

вого 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 (поверніть зовнішній обід 
вгору чи униз, щоб вибрати необхідну 
швидкість). Важіль на один рівень вгору; 

- LO: постійний режим роботи 
склоочисника із низькою швидкістю. 
Важіль на два рівня вгору 

- HI: постійний режим роботи скло-
очисника з високою швидкістю Важіль 
на три рівня вгору. 
 

 
Мал. 2.32 

Примітка 
Коли щітка склоочисника зноше-

на, вона не буде чистити належним 
чином, зменшуючи передню види-
мість.  

Слід замінити щітки склоочисни-
ка, що вже зносилися.  

 
Короткочасне увімкнення скло-

очисника. Щоб увімкнути склоочисник 
на один цикл у разі легкого дощу або 
туману, злегка натисніть на важіль 
склоочисника/склоомивача у бік по-
ложення INT та відпустіть його.  

Важіль автоматично повернеться у 
положення “OFF”. 

У цей час щітки склоочисника ви-
конають один змах та повернуться у 
вихідне положення. 

Автоматичне регулювання скло-
очисників за допомогою датчика 
дощу (варіант). Датчик дощу виявляє 
появлення води на лобовому склі та ав-
томатично регулює склоочисники. 

Щоб автоматично увімкнути скло-
очисники, перемістіть важіль вимика-
ча склоочисника/склоомивача у поло-
ження AUTO.  

Чутливість системи можна відре-
гулювати, використовуючи колесо ре-
гулятора: 

- менша чутливість: поверніть ко-
лесо регулятора угору; 

- більша чутливість: поверніть ко-
лесо регулятора униз. 
 

 
Мал. 2.33 
 

Щоб вимкнути систему, переміс-
тіть важіль вимикача склоочисни-
ка/склоомивача у положення OFF. 

Склоочисники вмикаються на один 
цикл при наступних умовах: 

- при увімкненні запалювання важіль 
вимикача склоочисника/склоомивача 
знаходиться у положенні AUTO; 

- коли важіль вимикача склоочис-
ника/склоомивача переміщається у 
положення AUTO, після повернення 
ключа запалювання у положення ON. 

 
Примітка 
Склоочисники будуть працювати 

на протязі 5 хвилин при переміщенні 
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важеля вимикача склоочисника/ склоо-
мивача у положення AUTO, коли дат-
чик дощу виявить появлення води на 
лобовому склі. Склоочисники не будуть 
працювати, коли пройде 5 хвилин.  

Склоочисники будуть вмикатися 
на один цикл при поверненні колеса 
регулятора на один рівень із поло-
ження меншої чутливості у поло-
ження більшої чутливості. Склоочи-
сники не будуть працювати при від-
сутності дощу.  

 
Попередження! 
Відключіть склоочисники та ав-

томатичне функціонування датчика 
дощу у автомийці .  

Щоб забезпечити належне функці-
онування датчику дощу, поле датчика 
повинно бути вільним від пилу та гря-
зі, та система склоочисників повинна 
працювати через постійні інтервали. 
Автомобілі, що оснащуються датчи-
ком дощу, позначаються полем дат-
чика біля верхньої частини лобового 
скла. 
 

 
Мал. 2.34 
 
Склоомивачі 
 
Попередження! 
Обмежена видимість водія може 

призвести до аварії, що стане при-
чиною травмування водія та паса-
жирів, а також пошкодження Вашого 
автомобіля та іншої власності.  

При температурі повітря нижче 
0 °С рідина омивача може замерзну-
ти на склі. 

Не вмикайте склоомивач, доки 
вітрове скло достатньо не прогрі-
ється. 

Рідина омивача може замерзнути 
на склі, та льодова плівка, що утво-
рилася, погіршить видимість через 
вітрове скло. 
 

 
Мал. 2.35 
 
Для розприскування рідини омива-

ча на лобовому склі: 
- увімкніть запалювання; 
- потягніть важіль вимикача склоо-

чисника/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. 
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Попередження! 
Не вмикайте склоомивач, якщо у 

бачку відсутня рідина. Вмикайте 
склоомивач не довше, аніж на 10 се-
кунд. 

Це може призвести до перегрі-
вання та виходу з ладу електродви-
гуна насоса. 

 
Кнопка  аварійної світлової сиг-

налізації. Використовуйте аварійну 
сигналізацію у наступних ситуаціях: 

- щоб попередити інших учасників 
дорожнього руху про аварійний стан 
Вашого автомобіля (зупинку або стоя-
нку у недозволеному місці); 

- коли Ваш автомобіль може бути 
загрозою безпеки руху транспорту, а 
також у інших випадках, передбаче-
них правилами дорожнього руху.  

Аварійна сигналізація працює як із 
увімкненим, так і з вимкненим запа-
люванням.  

Щоб увімкнути аварійну світлову 
сигналізацію, натисніть на кнопку ви-
микача. 

Щоб вимкнути аварійну сигналіза-
цію ще раз натисніть на ту ж кнопку. 
 

 
Мал. 2.36 
 
Вимикач електрообігрівача зад-

нього скла та зовнішнього дзеркала  
 
Попередження! 
Не використовуйте електрообіг-

рівач заднього скла у наступних об-
ставинах: 

- двигун не працює; 
- Ви щойно запускаєте двигун; 
- зовнішня поверхня заднього скла 

вкрита снігом та льодом. 
Якщо Ви використовуєте елект-

рообігрівач заднього скла у цих об-
ставинах, Ви можете розрядити 
Ваш акумулятор. 

Це може спричинити пошкоджен-
ня Вашого автомобіля, вимагаючи 
заміни деяких деталей.  
 

 
Мал. 2.37 
 
Щоб увімкнути електрообігрівач, 

увімкніть запалення та натисніть на 
кнопку вимикача електрообігрівача 
заднього скла та зовнішнього дзерка-
ла. Водночас з увімкненням електро-
обігрівача заднього скла та зовніш-
нього 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 електрообіг-
рівач після очистки заднього скла. 

 
Попередження! 
Відсутність належного технічно-

го обслуговування може причинити 
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пошкодження сітки електрообігріва-
ча та подряпання скла (дзеркала).  

Не слід використовувати гострі 
інструменти або засоби, що міс-
тять абразивні компоненти, для чи-
стки заднього скла у Вашому авто-
мобілі. 

Не подряпайте або не спричиніть 
пошкодження сітці електрообігріва-
ча, коли Ви чистите або виконуєте 
роботу навколо заднього скла.  

Обмежена видимість водія може 
призвести до аварії, що стане при-
чиною травмування водія та паса-
жирів, а також пошкодження Вашого 
автомобіля та іншої власності.  

 
Регулятор напрямку світлових 

променів фар (варіант). Увімкніть 
ближнє світло фар та відрегулюйте 
напрямок світлових променів у зале-
жності від навантаження автомобіля.  

Регулятор має такі положення: 
- 0 –  водій та пасажир на перед-

ньому сидінні; 
- 1 –  водій та чотири пасажира;  
- 2 – водій та вантаж у багажнику; 
- 3 – водій, чотири пасажира та за-

вантажений багажник. 
 

 
Мал. 2.38 
 
Ключі 
 
Автомобіль укомплектований дво-

ма екземплярами ключів, що підхо-
дять до усіх замків. 

Рекомендується зберігати один з 
ключів як запасний. Номер ключів ві-
дштампований на бирці, що прикріп-
лена до низки ключів. Як захід проти 
викрадення автомобіля, рекоменду-
ється зняти бирку з кільця та зберігати 
її у безпечному місці, але не в авто-
мобілі. Вам також слід записати  но-
мер ключів та зберігати його у недо-
сяжному для сторонніх людей місці 
(також поза автомобілем). 

Цей захід безпеки не дозволить 
несанкціоновано отримати дублікат 
ключів від Вашого автомобіля. 

Попередження! 
Не залишайте ключ у замку запа-

лювання, лишаючи автомобіль. 
Закрийте автомобіль. 
Візьміть ключ із собою. 

 

 
Мал. 2.39 
 
Примітка 
У разі втрати ключів Ви можете 

отримати новий екземпляр – звер-
ніться на сервісну станцію та повідо-
мте номер ключів та ідентифікацій-
ний номер Вашого автомобіля (VIN).  

З метою запобігання крадіжки 
автомобіль оснащений електронним 
іммобілайзером. Запуск двигуна мож-
ливий лише ключем з відповідним ін-
дивідуальним кодом іммобілайзера. 
Навіть якщо ключ має такий же 
профіль та підходить до замків две-
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рей та замка запалювання, двигун не 
запуститься при невідповідності ко-
ду електронного іммобілайзера. До-
даткові та запасні ключі із кодовим 
влаштуванням іммобілайзера слід 
замовляти на сервісній станції. 

 
Система дистанційного управлін-

ня центральним замком (варіант) 
 
Система дистанційного управління 

центральним замком дозволяє зачиня-
ти та відмикати дверні замки  автомобі-
ля за допомогою пульта, виконаного у 
вигляді брелока. Пульт дистанційного 
управління може діяти з відстані до ше-
сти метрів від автомобіля.  

Для контролю пульту дистанційного 
управління служить світлодіодний інди-
катор "LED”, що загорається при натис-
канні на кнопки пульту-брелока. 

Кнопка “LOCK” (замкнути): натис-
кання на цю кнопку призводить до за-
микання замків усіх дверей. Замикання 
замків супроводжується одноразовим 
миганням ліхтарів аварійної сигналіза-
ції, що супроводжується сигналом висо-
кого тону. Система вмикається у режим 
охорони.  

Кнопка “UNLOCK” (відімкнути): на-
тискання на цю кнопку призводить до 
відмикання замків усіх дверей. Зами-

кання замків супроводжується дворазо-
вим миганням ліхтарів аварійної сигна-
лізації. Режим охорони вимикається. 
 

 
Мал. 2.40 
 
Кнопка “TRUNK” (багажник): при 

натисканні на цю кнопку на протязі 
приблизно однієї секунди відкрива-
ється кришка багажника.  

 
Примітка 
На дальність дії пульту дистан-

ційного управління можуть впливати 
різноманітні зовнішні умови. 

Кнопки  “LOCK”, “UNLOCK” та 
“TRUNK” не працюють, коли ключ 
запалювання знаходиться у замку 
запалювання.  

 

Дистанційне замикання дверей 
та увімкнення режиму охорони 

1. Зачиніть усі вікна. 
2. Поверніть ключ запалювання у 

положення “LOCK” (замкнути) та ви-
тягніть ключ. 

3. Усі пасажири виходять із авто-
мобіля. 

4. Зачиніть усі двері, капот та ба-
гажник. 

5. Натисніть та відпустіть кнопку 
запирання дверних замків на кнопку, 
що розташована на пульті дистанцій-
ного управління. 

Замикання замків усіх дверей су-
проводжується одноразовим миган-
ням світлодіодного індикатора на 
пульті дистанційного управління: 

- усі двері запираються; 
- замикання замків усіх дверей су-

проводжується одноразовим миганням 
ліхтарів аварійної сигналізації та корот-
ким звуковим сигналом високого тону; 

- вмикається режим охорони. 
Якщо ключ запалювання вставле-

но у замок запалювання, пульт диста-
нційного управління не зможе активі-
зувати протиугінну систему.  

 
Примітка 
Система може бути активізова-

на при відчинених вікнах. Необхідно 
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зачинити усі вікна та двері перш ніж 
покинути автомобіль. 

 
6. Переконайтеся у тому, що ліх-

тар індикатора режиму охорони на 
кнопці запирання дверного замка з 
боку водія починає мигати. 

Індикатор режиму охорони почи-
нає мигати одноразово кожні 0,8 секу-
нди. Зараз система активізована.  

 
Примітка 
Ви повинні використовувати 

пульт дистанційного управління для 
активізації протиугінного режиму. 

 
Попередження! 
Не використовуйте пульт дис-

танційного 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 темпе-
ратура зовні. 

Це може спричинити тяжке тра-
вмування або загибель. 

 

Сигнал тривоги. Система забез-
печує світлові та звукові сигнали три-
воги при відмиканні замів дверей, 
кришки багажника, капота будь-яким 
способом, крім використання ключа 
запалювання чи дистанційного пульту 
управління.     

Вимкнення сигналу тривоги: 
- натисніть кнопку запирання або 

відпирання дверних замків на дистан-
ційному пульті управління; 

- відкрийте ключем дверний замок з 
боку водія або переднього пасажира. 

У протилежному випадку після 30 
секунд сигнал тривоги автоматично 
виключиться та система охорони бло-
кує усі двері, відновивши активізова-
ний режим охорони. 

Якщо система не працює як було 
зазначено вище, слід звернутися на 
сервісну станцію офіційної дилерської 
мережі . 

   
Дистанційне відмикання дверей 

та вимкнення режиму охорони 
1. Відімкніть ключем дверний за-

мок з боку водія. 
2. Натисніть та відпустіть кнопку 

“UNLOCK” (відімкнути) на дистанцій-
ному пульті.  

Водночас із натисканням кнопки 
повинен один раз мигнути світлодіод-
ний індикатор „LED”: 

- усі двері відімкнені; 
- відмикання замків усіх дверей су-

проводжується дворазовим миганням 
ліхтарів аварійної сигналізації;  

- режим охорони вимкнено. 
  
Автоматичне замикання дверей. 

Якщо жодна з дверей не була відчи-
нена або не виконано пуск двигуна на 
протязі 30 секунд після відключення 
режиму охорони за допомогою пульта 
дистанційного управління, система 
автоматично блокує замки усіх дверей 
та активізує функцію охорони.  

 
Пульт дистанційного управлін-

ня. Кожний електронний пульт диста-
нційного управління запрограмовано 
певним чином, щоб виключити відми-
кання дверей Вашого автомобіля за 
допомогою інших пультів-брелоків. 

У випадку втрати чи крадіжки 
пульту-брелока Ви можете придбати 
новий пульт на сервісній станції офі-
ційної дилерської мережі .   

У разі потреби додаткового екземп-
ляра пульту-брелока на заміну втраче-
ного або загубленого зверніться на сер-
вісну станцію офіційної дилерської ме-
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режі, маючи при собі пульт, що залиши-
вся. 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 центра-
льного замка та її охоронну функцію 
проти крадіжки.  

За потребою Ви можете придбати 
на сервісній станції офіційної дилер-
ської мережі додаткову кількість пуль-
тів-брелоків. Загальне число пультів 
дистанційного управління для одного 
автомобіля не може перевищувати 
трьох штук.  

 
Заміна елементів живлення. Як-

що натискання кнопок на пульті дис-
танційного управління не супроводжу-
ється миганням світлодіоду, пульт де-
який час може ще працювати. Але це 
свідчить про розряд елементів жив-
лення, які потрібно замінити. 

 
Примітка 
У пульті-брелоці використову-

ються елементи живлення типу 
Panasonic CR1616 (або аналогічних 
розмірів та характеристик). 

 

Щоб замінити елементи живлення 
виконайте наступне: 

- відкрутіть гвинт, що розташову-
ється у задній частині кришки; 

- відкрийте верхню кришку пульту 
дистанційного управління; 
 

 
Мал. 2.41 
 
- витягніть блок пульту із кришки 

та відкрийте кришку блока пульта; 
- обережно витягніть з гнізда вико-

ристаний елемент живлення, не тор-
каючись інших деталей пульта; 

- встановіть у гніздо пульту новий 
елемент живлення, перевіривши пра-
вильність полярності. Кожний елемент 
живлення повинен бути вставлений 
так, щоб бік із знаком “+” був поверну-
тий уверх; 

- закрийте кришку блока пульта та 
вставте блок у кришку пульта; 

- встановіть на місце кришку пульта; 
- натисніть кнопку “LOCK”, 

“UNLOCK” та “TRUNK” на пульті три 
рази з інтервалів 20 секунд;  

- перевірте функціонування пульту 
дистанційного управління. 

 
Попередження! 
Не торкайтеся руками плюсової 

та мінусової поверхні елементів жи-
влення у процесі встановлення. Слід 
мати на увазі, що жирові відбитки 
пальців на контактних поверхнях 
елементів живлення значно скорочу-
ють їх термін служби. 

 
Примітка 
Використані літієві елементи 

можуть забруднювати оточуюче се-
редовище. 

Дотримуйтеся місцевого законо-
давства стосовно охорони навколи-
шнього середовища. 

Не викидайте старі літієві еле-
менти живлення у контейнери, приз-
начені для побутового сміття. 

При необережному або неуважно-
му користуванні пульт дистанційно-
го управління може вийти з ладу. 
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Не упускайте пульт-брелок на 
землю або на підлогу. 

Не кладіть на пульт-брелок важкі 
предмети. 

Не мочіть пульт у воді та бере-
жіть його від дії прямих сонячних про-
менів. 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 трав-
мування або загибелі.  

Діти можуть увімкнути електри-
чні склопідйомники, інші прилади 
управління, або випадково відпусти-
ти стоянкове гальмо чи включити 
запалення та автомобіль несподіва-
но рушить з місця.  

Лишаючи автомобіль без догля-
ду, завжди беріть з собою ключ запа-
лення. Не залишайте його разом із 
дітьми.  

Ці дії можуть стати причиною 
тяжкого травмування або навіть за-
гибелі.  

Двері можуть бути зачинені зовні 
за допомогою ключа.  

 
Щоб зачинити двері, вставте ключ 

та поверніть його за рухом стрілки го-
динника. 

Щоб відкрити двері поверніть ключ у 
напрямку проти руху стрілки годинника.  
 

 
Мал. 2.42 
 
Щоб зачинити замок дверей зсе-

редини автомобіля, натисніть на кноп-
ку дверного замка. 

Щоб відчинити замок дверей зсе-
редини автомобіля, потягніть догори 
кнопку дверного замка.  

 

Примітка 
Кнопка замикання дверей з боку 

водія не може бути зафіксована у 
натиснутому стані при відчинених 
дверях. Це дозволяє запобігти бло-
кування двері водія, коли Ви помилко-
во залишаєте ключ всередині авто-
мобіля. 
 

 
Мал. 2.43 
 
Ви також можете блокувати чи ро-

зблокувати замки дверей за допомо-
гою вимикача дверного замка, розта-
шованого на підкладці оздоблення 
дверей водія.  
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Мал. 2.44 
 
Щоб відчинити двері зсередини 

автомобіля, потягніть за внутрішню 
дверну рукоятку. 

Щоб відчинити замок дверей зовні 
автомобіля, підніміть зовнішню двер-
ну рукоятку.  
 

 
Мал. 2.45 

Система центрального замка 
(варіант). Управління центральним 
замком виконується від замка дверей 
з боку водія. Усі двері автомобіля за-
чиняються та відчиняються водночас 
із блокуванням чи розблокуванням 
замка дверей з боку водія, використо-
вуючи ключ або пульт дистанційного 
управління (зовні) або кнопку дверно-
го замка (зсередини). 

Блокувальним пристроєм облад-
нані обидві задні двері автомобіля. 
Блокування робить неможливим ви-
падкове відкривання задніх дверей 
зсередини автомобіля, потягнувши 
рукоятку дверного замка. Цей запобі-
жний захід особливо важливий, коли 
на задньому сидінні знаходяться діти. 

 
Попередження! 
При увімкненому блокуванні замків 

задніх дверей від відкривання дітьми, 
не намагайтеся відчинити двері за 
допомогою внутрішніх рукояток.  

Це може призвести до псування 
рукояток замків. 
 

 
Мал. 2.46 
 
Щоб активізувати блокувальний 

пристрій: 
- відчиніть задні двері, які Ви зби-

раєтеся блокувати; 
- знайдіть важіль блокувального 

пристрою на краю двері, біля центру; 
- перемістіть важіль у положення 

"LOCK". 
 
Примітка 
Кожні задні двері мають свій вла-

сний блокувальний пристрій. 
Кожний блокувальний пристрій 

(правий чи лівий) необхідно активізу-
вати вручну та окремо. 
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Мал. 2.47 
 
Щоб відчинити задні двері, коли 

активізовано блокувальний пристрій, 
розблокуйте двері зсередини та від-
чиніть двері зовні. 

Щоб деактивізувати блокувальний 
пристрій, перемістіть важіль у поло-
ження "UNLOCK". 

 
Електричні склопідйомники (ва-

ріант) 
 
Управління електричними склопід-

йомниками здійснюється за допомо-
гою вимикачів, розташованих на під-
локітнику дверей водія. Склопідйом-
ники працюють, якщо ключ запалю-
вання повернутий у положення “ON” 
(запалювання увімкнене).  

 

Попередження! 
Не дозволяйте дітям гратися з 

вимикачами склопідйомників. 
Виходячи з автомобіля, завжди 

виймайте ключ із замка запалюван-
ня, щоб відключити електричні скло-
підйомники та уникнути ризику ви-
падкового травмування дітей, що 
лишилися у автомобілі. 

Неправильне використання еле-
ктричними склопідйомниками може 
стати причиною тяжкого травму-
вання або навіть загибелі. 

 
Щоб підняти скло, потягніть угору 

край кнопки управління відповідним 
склопідйомником. Скло буде підніма-
тися 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 необ-
хідному положенні, відпустіть кнопку 
управління склопідйомником.  

 
Попередження! 
Висовувати з відкритих вікон ру-

ки, голову та інші частини тіла дуже 
небезпечно. Це може призвести до 

травмування водія та пасажирів 
транспортними засобами, що руха-
ються у зустрічному або у тому ж 
напрямку. 

 
Примітка 
Задні (бокові) вікна повністю не 

опускаються. 
 

 
Мал. 2.48 
 
Автоматичне опускання скла з 

боку водія. Вікно з боку водія має 
функцію автоматичного опускання. 

Щоб опустити вікно, міцно натисніть 
та потім відпустіть перемикач. Вікно ав-
томатично буде опускатися до кінця. 
Щоб зупинити опускання скла, знову 
нажміть на той самий перемикач. 

Щоб підняти скло, потягніть уверх та 
утримуйте перемикач. Щоб зупинити пі-
дняття скла, відпустіть перемикач. 
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Мал. 2.49 
 

Кнопка блокування електричних 
склопідйомників. Кнопка блокування 
розміщена на підлокітнику дверей во-
дія перед кнопками управління скло-
підйомниками. При натисканні на цю 
кнопку усі вимикачі управління склопі-
дйомниками, розташовані на підлокіт-
никах обох задніх дверей, стають неа-
ктивними (передбачено як захід без-
пеки). Проте у цей час зберігається 
можливість для водія управляти ро-
ботою усіх склопідйомників за допо-
могою вимикачів, розташованих на 
його підлокітнику. Щоб зняти блоку-
вання вимикачів задніх склопідйомни-
ків, ще раз натисніть на ту ж кнопку. 

 
Попередження! 
Не дозволяйте дітям грати з ви-

микачами склопідйомників. Це виклю-
чить випадкове травмування дітей.  

Якщо на задньому сидінні знахо-
дяться діти, заблокуйте вимикачі 
склопідйомників задніх дверей за допо-
могою кнопки блокування, що розта-
шована на підлокітнику дверей водія. 
 

 
Мал. 2.50 
 
Ручне управління склопідйом-

никами 
 
Щоб підняти або опустити вікна, 

необхідно крутити рукоятку, що роз-
ташовується на дверній панелі.  

Скло може затиснути будь-які пре-
дмети. Перед тим як підняти скло, пе-
реконайтеся у тому, що віконний отвір 
не має перешкод. 

 
Попередження! 
Висовувати з відкритих вікон ру-

ки, голову та інші частини тіла дуже 

небезпечно. Це може призвести до 
травмування водія та пасажирів 
транспортними засобами, що руха-
ються у зустрічному або у тому ж 
напрямку. 
 

 
Мал. 2.51 
 

Попередження! 
Небезпечно лишати автомобіль 

без нагляду із незачиненими вікнами. 
Це полегшує викрадення речей та 
крадіжку автомобіля. Лишаючи ав-
томобіль, завжди піднімайте скло в 
автомобілі. 

 
Кришка багажника 
 
Щоб відчинити кришку багажника 

зовні автомобіля, вставте ключ у ци-
ліндр замка та поверніть його за ру-
хом стрілки годинника. Підніміть кри-
шку багажника. 
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Щоб зачинити багажник, опустіть 
кришку багажника і натисніть на неї 
зверху. Вона блокується автоматично. 

Обов‘язково переконайтеся у то-
му, що при зачиненні кришки багажни-
ка Ваші руки та інші частини тіла, а 
також руки та інші частини тіла інших 
людей знаходяться поза зоною зачи-
нення кришки багажника.  
 

 
Мал. 2.52 
 
Попередження! 
Переконайтеся у тому, що, коли 

Ви відчиняєте кришку багажника, во-
на не зачепить перешкоди, такі як 
люди, що стоять поблизу, або стіна.  

Щоб запобігти потрапляння у са-
лон автомобіля відпрацьованих газів 
двигуна, не слід їздити з відкритою 
кришкою багажника. 

Якщо Вам необхідно їхати з відк-
ритою кришкою багажника, слід за-
чинити вікна, натисніть на кнопку 
режиму рециркуляції повітря та пе-
реключіть вентилятор на високу 
швидкість.  

Відпрацьовані гази двигуна токсич-
ні та можуть викликати отруєння. 

 
Кнопка вимикання кришки бага-

жника зсередини автомобіля. Ви та-
кож можете відчинити кришку багаж-
ника, натиснувши кнопку відмикання 
кришки багажника, що розташована 
на дверному оздобленні з боку водія. 

 
Попередження! 
Не їздіть з відкритою кришкою 

багажника. 
Відкрита кришка багажника погі-

ршує видимість позаду автомобіля. 
Управління автомобілем з відкритою 
кришкою багажника, що погіршує ви-
димість позаду автомобіля, може 
привести до аварії, що стане причи-
ною пошкодження Вашого автомобі-
ля або іншої власності, а також тра-
вмування або навіть загибелі людей. 
 

 
Мал. 2.53 
 
Капот автомобіля 
 
Щоб відкрити капот: 
- потягніть за рукоятку, що розта-

шовується у нижній лівій частині па-
нелі приладів; 
 

 
Мал. 2.54 
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- натисніть та відведіть ліворуч за-
побіжну защіпку та підніміть капот;   
 

 
Мал. 2.55 
 

- вивільніть опорний стояк із затис-
кної пластини.   

Вставте кінець стояка у гніздо, ро-
зташоване із внутрішньої сторони пе-
реднього краю капота. 
 

 
Мал. 2.56 

Щоб закрити 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, повністю 
убрані із відділення двигуна та з країв 
прилягання капоту.  

- опустіть капот приблизно до ви-
соти 30 см від решітки радіатора та 
захлопніть замок, відпускаючи капот; 

- перевірте надійність фіксації зам-
ка капота. 
 

 
Мал. 2.57 
 

Попередження! 
Завжди дотримуйтеся наступних 

попереджень: 
- потягніть передній край капо-

та, щоб перевірити надійність фік-
сації замка капота; 

- не тягніть за рукоятку відми-
кання замка капота, коли рухається 
автомобіль;  

- не розпочинайте рух з місця, 
якщо капот піднятий. Піднятий ка-
пот погіршить видимість водія. 

Управління автомобілем з відчи-
неним капотом може привести до 
аварії, що стане причиною пошко-
дження автомобіля та іншої власно-
сті, а також травмування або на-
віть загибель людей. 

 
Освітлення салону автомобіля 
 
Попередження! 
Необхідно уникати використання 

центрального плафону освітлення 
салону та переднього плафону 
спрямованого освітлення при їзді 
автомобіля у темряві.  

Освітлення салону автомобіля, ко-
ли автомобіль рухається у темряві, 
зменшує видимість та може спричи-
нити дорожньо-транспорту пригоду.  

 
Центральний плафон освітлення. 

На корпусі плафона розміщений трипо-
зиційний вимикач, що може знаходити-
ся у таких фіксованих положеннях: 

“ON”: Лампа загоряється та продо-
вжує горіти, доки не буде вимкнута 
ручним способом. 
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“CENTERED”: Лампа загоряється, 
коли Ви відчиняєте двері. Після зачи-
нення усіх дверей лампа продовжує 
горіти на протязі приблизно семи се-
кунд та потім гасне . 

“OFF”: Плафон постійно вимкнутий 
незалежно від того, зачинені чи відчи-
нені двері.   
 

 
Мал. 2.58 
 
Передній плафон спрямованого 

освітлення. Натисніть кнопку, щоб 
увімкнути передній плафон спрямова-
ного освітлення. 

Натисніть знову на цю ж кнопку, 
щоб вимкнути передній плафон спря-
мованого освітлення. 
 

 
Мал. 2.59 
 
Вентиляційний люк криши авто-

мобіля з електроприводом (варіант) 
 
Електричний привод управління лю-

ком 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 закрит-
тям люку переконайтеся у відсутно-
сті зовнішніх або внутрішніх переш-
код для  його переміщення; 

- не кладіть важкі предмети на 
кришку вентиляційного люка чи на 
дах автомобіля поруч із люком; 

- очистіть зовні автомобіля кри-
шку люка перед тим, як його відкри-
вати.  

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 повздовжнім пере-

міщенням кришки люку: 
- щоб відкрити люк, натисніть на 

задню частину кнопки вимикача. Люк 
буде автоматично відкриватися, доки 
Ви не натиснете на передню або зад-
ню частину вимикача; 

- щоб закрити люк, натисніть на 
передню частину кнопки вимикача та 
утримуйте її у цьому положенні. 

Коли кришка люка буде у потріб-
ному положенні, відпустіть кнопку ви-
микача, кришка люка зупиниться. 
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Мал. 2.60 
 
Управління підняттям та опускан-

ням кришки вентиляційного люка: 
- щоб підняти задній край кришки 

люка, натисніть на передню частину 
кнопки вимикача та утримуйте її у 
цьому положенні. Люк автоматично 
повністю відкриється; 

- щоб опустити задній край кришки 
люка та закрити люк, натисніть на за-
дню частину кнопки вимикача та 
утримуйте її у цьому положенні. 

Коли кришка люка буде у необхід-
ному положенні, відпустіть кнопку ви-
микача. 
 

 
Мал. 2.61 
 
Годинник з цифровою індикацією 
 
Якщо ключ запалювання поверну-

то у положення "ON" або "ACC", го-
динник показує поточний час.  

Годинник з цифровою індикацією 
має дві кнопки встановлення поточно-
го часу: 

Н: кнопка встановлення часу у 
першому та другому розрядах (го-
дини).  

Щоб змінити показання годин на 
одиницю натисніть та відпустіть кноп-
ку Н.  

Утримання кнопки Н у цьому по-
ложенні 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 по-
ложенні викликає безперервну зміну 
показань хвилин. 
 

 
Мал. 2.62 
 
S: кнопка встановлення пока-

зань за сигналом точного часу. 
Щоб встановити показання годин-

ника відповідно сигналу точного часу 
натисніть на кнопку S.  

Якщо наприклад кнопку S натисну-
то, коли годинник показував час між 
8:00 та 8:29, на дисплеї встановлю-
ється показання 8:00.  
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Якщо кнопку S натиснуто, коли го-
динник показував час між 8:30 та 8:59, 
на дисплеї встановлюється показання 
9:00. 

 
Примітка  
Після від’єднання та приєднання 

акумуляторної батареї або заміни 
електричного запобіжника годинника 
необхідно виконати початкову уста-
новку поточного часу. 

 
Прикурювач та допоміжна 

штепсельна розетка 
 
Попередження! 
Циліндричний корпус спіралі при-

курювача може нагріватися до висо-
кої температури. 

Не торкайтеся пальцями до цилі-
ндричного корпуса спіралі прикурю-
вача та не дозволяйте дітям вми-
кати прикурювач або гратися ним. 

Цей гарячий метал може стати 
причиною травмування або пошко-
дження автомобіля та іншої власності. 
 

 
Мал. 2.63 
 
Щоб користуватися прикурювачем: 
- поверніть ключ запалювання у 

положення “ON” або “ACC”; 
- натисніть на рукоятку прикурюва-

ча до спрацьовування фіксатора. 
Після нагрівання спіралі рукоятка 

прикурювача автоматично повернеть-
ся у вихідне положення. 

 
Попередження! 
Перенагрівання прикурювача мо-

же спричинити пошкодження спіралі 
та самого прикурювача. 

Не утримуйте примусово рукоя-
тку прикурювача у натиснутому по-
ложенні у процесі нагрівання. 

Це може спричинити перенагрі-
вання прикурювача. 

Небезпечно використовувати не-
справний прикурювач. 

Якщо рукоятка прикурювача не 
повертається у вихідне положення 
через 30 секунд після увімкнення,  
витягніть прикурювач з патрона, 
щоб уникнути перегрівання спіралі, 
зверніться на сервісну станцію щоб 
усунути несправність прикурювача. 

У протилежному випадку це може 
спричинити пошкодження Вашого 
автомобіля. 

 
Допоміжна штепсельна розетка 

(варіант) використовується для підк-
лючення електричних приладів та до-
даткового обладнання, таких як мобі-
льний 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 поло-
ження “ON” або “ACC”. 
 



 

2  ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

56 

 
Мал. 2.64 
 
Попередження! 
Акумулятор може розрядитися. 
Вимкніть будь-який електричний 

прилад при його довгому невикорис-
танні. 

Це дозволить запобігти пошко-
дження Вашого автомобіля. 

 
Примітка 
Максимально допустиме наван-

таження для Вашої штепсельної ро-
зетки складає 12 В-15 А. Якщо Ви ви-
користовуєте електричний прилад, 
який споживає більше 12 В-15 А, це 
приведе до перегорання запобіжника. 

 
Попільничка 
 

Попередження! 
Недопалки та запалені сірники 

можуть запалити сміття та викли-
кати пожежу у автомобілі. 

Не кладіть у попільничку сміття 
з горючого матеріалу. 

Вогонь у попільничці може спри-
чинити травмування людей та пош-
кодження Вашого автомобіля або 
іншої власності. 

 
Передня попільничка. Щоб відк-

рити передню попільничку, потягніть її 
до себе. Щоб закрити передню попі-
льничку, вставте її у початкове поло-
ження, коли вона була закрита.  

Щоб очистити попільничку від 
сміття, дотримуйтеся наступної про-
цедури: 

- потягніть попільничку повністю до 
себе; 

- підніміть уверх внутрішню короб-
ку та потім витягніть її з гнізда.  

 

 
Мал. 2.65 

Задня попільничка (варіант). 
Додаткова попільничка для пасажирів 
на задньому сидінні встановлена у 
задній частині центральної консолі.  

Щоб відкрити попільничку, натис-
ніть на верхній край кришки та опус-
тіть її униз. 

Після використання попільнички 
щільно закрийте кришку. 

Щоб очистити попільничку від 
сміття: 

- повністю відкрийте кришку; 
- натисніть утримуючу пружину; 
- натисніть на верхній внутрішній 

край знімної коробки та витягніть її з 
гнізда.  

Щоб встановити попільничку: 
- вставте нижню частину знімної 

коробки у гніздо; 
- опустіть її до упору униз. 

 

 
Мал. 2.66 
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Звуковий сигнал 
 
Щоб увімкнути звуковий сигнал, 

натисніть на кнопку (символ) вимика-
ча звукового сигналу, що знаходиться 
по краях центральної маточини кер-
мового колеса. 

Звуковий сигнал вмикається неза-
лежно від положення вимикача запа-
лювання.  
 

 
Мал. 2.67 
 
Тримач чашок 
 
Тримач чашок знаходиться у 

центральній консолі та у центрально-
му підлокітнику заднього сидіння.  

Ви можете користуватися перед-
нім тримачем чашок, перемістивши 
внутрішню опору назад або вперед.  

Щоб користуватися заднім трима-
чем (варіант), опустіть центральний 
підлокітник заднього сидіння.  
 

 
Мал. 2.68 
 
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. 

 
Мал. 2.69 
 

Система вентиляції речового 
ящика (варіант). Зовнішнє повітря 
надходить у речовий ящик крізь отвір 
при активізації звичайного режиму си-
стеми вентиляції (А/С). 

Коли надходження зовнішнього 
повітря у речовий ящик не потрібне, 
поверніть колесо регулювання у на-
прямку "Зачинити" (див. малюнок). 
 

 
Мал. 2.70 
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Внутрішню перегородку можна 
зняти, якщо Ви бажаєте покласти у 
речовий ящик об’ємні речі. 

Якщо Ви зняли внутрішню перего-
родку, її слід вставити у паз, що роз-
ташовується у лівому боці речового 
ящика. 
 

 
Мал. 2.71 
 
Нижній ящик для зберігання речей 
 
Ваш автомобіль оснащується ниж-

нім ящиком для зберігання речей, що 
розташовується під речовим ящиком. 

 
Попередження! 
Нижній речовий ящик можна пош-

кодити, якщо натиснути на нього з 
надмірним зусиллям. 

Не опирайтеся ногами на нижній 
речовий ящик. 
 

 
Мал. 2.72 
 
Місце для зберігання дрібних 

грошей 
 
Щоб відкрити ящик для зберігання 

дрібних грошей, потягніть рукоятки, 
що знаходиться на передній кришці 
ящика, у напрямку до себе. 

Щоб закрити ящик для зберігання 
дрібних грошей, щільно вставте пе-
редню кришку ящика.  
 

 
Мал. 2.73 
 
Тримач карток (варіант) 
 
Ви можете користуватися тримачем 

карток, вставивши картку у щілину.  
 

 
Мал. 2.74 
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Консольний ящик 
 
Щоб відкрити консольний ящик, 

натисніть угору на важіль та підніміть 
кришку. 

Щоб закрити консольну ящик, опус-
тіть кришку до спрацювання фіксатора. 
 

 
Мал. 2.75 
 
Гачок для утримання сумок з 

покупками 
 
Ваш автомобіль оснащується гач-

ками для утримання сумок з покупка-
ми, що розташовуються на кожному 
передньому сидінні. 

Для зручності Ви можете повісити 
свою сумку з покупками або інші від-
повідні речі на гачок. 
 

 
Мал. 2.76 
 
Піддон сидіння переднього па-

сажира (варіант) 
 
Щоб скористатися піддоном сидін-

ня переднього пасажира, потягніть кі-
нець піддону у напрямку до панелі 
приладів. 
 

 
Мал. 2.77 

Тримач окулярів від сонця (ва-
ріант) 

 
Щоб відкрити футляр для окулярів 

від сонця, що знаходиться над две-
рима водія, потягніть до себе та утри-
муйте верхню частину кришки. 

Якщо відпустити кришку, вона ав-
томатично підніметься угору. 
 

 
Мал. 2.78 
 
Протисонячні козирки 
 
Ваш автомобіль оснащується про-

тисонячними козирками із м’якою під-
кладкою, щоб захистити очі водія та 
пасажирів від яскравого сонячного 
світла. 

Ви можете підняти, опустити або 
повернути протисонячні козирки. 
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Мал. 2.79 
 
Допоміжна рукоятка з гачком 

для пальта 
 
Ваш автомобіль оснащується до-

поміжними рукоятками, що розташо-
вуються над дверима переднього па-
сажира та над задніми дверима. Ру-
коятка, що знаходиться над задніми 
дверима, має гачок для пальта. 

Щоб користуватися рукоятками, 
слід опустити та утримувати їх. Коли 
Ви відпустите їх, вони автоматично 
піднімуться угору. 

Пасажири можуть користуватися 
рукоятками як опорами при вході-
виході із салону автомобіля, або при 
маневруванні автомобіля. 
 

 
Мал.  2.80 
 

Попередження! 
Вішання речей на допоміжні руко-

ятки автомобіля може погіршити 
видимість водія. 

Не вішайте речі на рукоятки, ро-
зташовані над прорізами дверей, як-
що вони не мають гачка для одягу 

Таким чином погіршуються умови 
видимості з місця водія, що є передумо-
вою до дорожньо-транспортної приго-
ди, що може стати причиною травму-
вання людей, а також пошкодження 
автомобіля або іншої власності. 
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Обкатка 
 
Дотримуйтеся наступних інструкцій 

на протязі перших сотень кілометрів 
для покращення  робочих характерис-
тик та економічності Вашого автомобіля 
і збільшення його терміну служби: 

- уникайте запусків двигуна на по-
вному газу (з повністю відкритою дро-
сельною заслінкою); 

- перед рухом автомобіля прогрі-
вайте двигун; 

- не експлуатуйте двигун на високих 
частотах обертання колінчатого валу; 

- уникайте різких гальмувань крім 
випадків аварійної ситуації. Це дозво-
лить обкатати як слід гальмову сис-
тему Вашого автомобіля; 

- по можливості уникайте різких при-
скорень, щоб запобігти пошкодження 
двигуна та зекономити паливо; 

- уникайте прискорення з повністю 
відкритою дросельною заслінкою на 
першій передачі; 

- не рекомендується буксирувати 
будь-який інший автомобіль. 

 
Рекомендації з управління ав-

томобілем 
 
Перед тим як сісти у автомо-

біль. Дотримування наступних інстру-

кцій допоможе уникнути дорожньо-
транспортних пригод, що можуть ста-
ти причиною травмування людей та 
пошкодження Вашого автомобіля: 

- перевірте чистоту та належний 
робочий стан усіх зовнішніх ламп та 
індикаторів; 

- перевірте чистоту та належний 
робочій стан вітрового скла та скла 
дверей задка, внутрішнього та зовні-
шнього дзеркал заднього виду, а та-
кож ламп та індикаторів. 

- перевірте під автомобілем наяв-
ність витоку масла; 

- перевірте рівень масла у двигуні 
та іншої рідини у відділенні двигуна; 

- візуально перевірте стан шин 
(наявність пошкодження або сторон-
ніх предметів у біговій доріжці протек-
тора), перевірте тиск повітря у шинах; 

- якщо необхідно, усуньте неполадки.  
 
Перед запуском двигуна  
 
Попередження! 
Незакріплені речі на панелі прила-

дів або полиці заднього скла можуть 
погіршити Вашу видимість. 

При різкому гальмуванні або аварії 
ці предмети можуть небезпечно пе-
реміститися та влучити у водія або 
пасажирів, спричинив тим самим 

травмування людей або пошкоджен-
ня Вашого автомобіля. 

 
Переконайтеся у тому, що Ви розу-

мієте як функціонує Ваш автомобіль:  
- відрегулюйте положення сидіння 

та підголівників; 
- пристебніть ремінь безпеки, а та-

кож перевірте, щоб усі пасажири зро-
бити те саме; 

- перевірте справність світлових 
індикаторів, повернувши ключ запа-
лювання у положення “ON”; 

- перевірте усі покажчики; 
- відпустіть стоянкове гальмо та 

переконайтеся, що згас індикатор. 
 
Попередження! 
Переконайтеся у тому, що перед 

запуском двигуна усі пасажири надій-
но пристебнулися ременями безпеки. 

Перевірте чистоту та належний 
робочий стан вітрового, заднього 
та скла дверей, а також дзеркал за-
днього виду, світових індикаторів. 

 
Під час руху автомобіля. Як водій 

свого автомобіля, Ви відповідаєте за 
свою безпеку та безпеку своїх пасажи-
рів, а також інших суб’єктів дорожньо-
транспортного руху. Щоб виконати це 
зобов’язання, Ви повинні бути дуже 
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уважні при управлінні автомобілем. Бі-
льшість дорожньо-транспортних пригод 
відбувається з-за неуважності водія. 
Водій повинен завжди уважно слідкува-
ти за дорогою, а також за автомобілями 
та іншими предметами, що знаходяться 
поруч з Вашим автомобілем. 

На сьогоднішній день однією з осно-
вних причин порушення уваги водія на 
дорозі є використання ручних телефо-
нів під час руху автомобіля. Досліджен-
нями доведено, що використання руч-
них телефонів під час руху автомобіля 
збільшує ризик виникнення аварійної 
ситуації. Згідно за науковим досліджен-
ням використання будь-якої телефонної 
системи (портативної або автоматичної) 
збільшує ризик виникнення дорожньо-
транспортної пригоди на 40%. 

Використання телефонів, прийма-
льно-передавальних радіопристроїв, 
електроприладів, таких як комп’ютери, 
органайзери, ігри, відео та інше обла-
днання також збільшують ризик вини-
кнення дорожньо-транспортної приго-
ди. GM KOREA COMPANY не рекоме-
ндує Вам використовувати подібне 
обладнання під час руху автомобіля. 

У деяких країнах було прийнято 
або розглядається закон, який забо-
роняє використання портативних ра-
діотелефонів під час руху автомобіля. 

Попередження! 
Безпечне управління автомобілем 

вимагає усієї Вашої уваги, а також 
тверезості розуму та здорового 
глузду. Необхідно уникнути або зве-
сти до мінімуму відвертання Вашої 
уваги під час руху автомобіля. Ваша 
увага може бути відвернута під час 
руху автомобіля, коли Ви:  

- відповідаєте на дзвінки мобіль-
ного або радіотелефону; 

- набираєте номер на мобільному 
та радіотелефоні; 

- регулюєте сидіння, кермове ко-
лесо або дзеркала; 

- користуєтеся іншими електро-
приладами; 

- користуєтеся картами та ін-
шими письмовими матеріалами. 

- відстібуєте та пристібаєте ремінь 
безпеки; 

- виконуєте інші дії, що відверта-
ють Вашу увагу від управління авто-
мобілем під час руху. 

Виконання дій, що відвертають Ва-
шу увагу від управління автомобілем 
під час руху, значно збільшує ризик ви-
никнення дорожньо-транспортної при-
годи, що може стати причиною травму-
вання або загибелі людей. 

Ви повинні, коли це можливо, ви-
конати ці дії до того як почнете рух 

автомобіля або при його безпечному 
зупиненні. 

 
Паливо 
 
Паливо - неетильований бензин 

або зріджений нафтовий газ, в залеж-
ності від комплектації. 

Автомобіль слід експлуатувати на 
стандартному високоякісному паливі, 
що випускається промисловістю. 
Якість моторного палива є вирішаль-
ним фактором потужності двигуна, тя-
глових властивостей та довговічності 
двигуна. У зв’язку з цим велику роль 
відіграють присадки, що додаються у 
моторне паливо. Тому застосовуйте 
лише високоякісний бензин із відпові-
дним 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 октано-
вим числом (нижче 95). Дозволяється 
застосовувати бензин з більш висо-
ким октановим числом у порівнянні з 
рекомендованим. 

 
Попередження! 
Використання палива низької яко-

сті або з недостатньо високим окта-
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новим числом (нижче 95) може стати 
причиною пошкодження двигуна. 

Експлуатація автомобіля на 
етилованому бензині призводить до 
виходу з ладу системи випуску відп-
рацьованих газів. Гарантійні зо-
бов’язання виготовлювача автомо-
біля на подібні випадки не розповсю-
джуються. 

 
Примітка 
Для виключення випадкової за-

правки паливного бака етилованим 
бензином горловина бака виконана із 
звуженням, що не дозволяє встави-
ти у горловину патрубок заправного 
пістолету великого діаметра, що 
використовується лише на колонках 
із етилованим бензином. 

 
Застосування метанолу заборо-

нено. Автомобіль не можна експлуа-
тувати на бензині, що містить метанол 
(деревний спирт). Це призведе до по-
гіршення експлуатаційних якостей ав-
томобіля та ушкодження деталей сис-
теми живлення паливом. 

 
Попередження! 
Експлуатація автомобіля на ме-

танолі призводить до виходу з ладу 
системи живлення паливом. 

Гарантійні зобов‘язання виготов-
лювача не розповсюджуються на 
будь-які пошкодження системи жив-
лення паливом та погіршення екс-
плуатаційних показників двигуна, 
котрі є наслідком застосування ме-
танолу чи палива, що містить ме-
танол. 

 
Експлуатація автомобіля у ін-

ших країнах. Якщо Ви збираєтеся на 
своєму автомобілі у подорож за кор-
дон, підготуйтеся до неї заздалегідь:  

- вивчіть місцеві правила реєстра-
ції та страхування автомобілів; 

- перевірте можливість заправки 
автомобіля паливом необхідної якості 
у місцях проходження передбачува-
них маршрутів. 

  
Заправка паливного бака  
1. Вимкніть двигун. 
2. Потягніть угору важіль відми-

кання лючка, що розташовується злі-
ва на основі сидіння водія.  

 
Примітка 
При температурі повітря нижче 

нуля, лючок паливного бака може не 
відкритися після натискання на ва-
жіль дистанційного відмикання. У 
такому випадку злегка штовхніть чи 

стукніть рукою по лючку, щоб він ві-
дкрився.  
 

 
Мал. 3.1 
 
3. Зніміть кришку заливної горло-

вини, відкручуючи її проти руху стріл-
ки годинника. Якщо Ви чуєте характе-
рний шиплячий звук, слід зачекати йо-
го припинення перед тим, як повністю 
відкрутити кришку бака. Лючок палив-
ного 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. 
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Мал. 3.2 
 
Попередження! 
Пара бензину є надзвичайно по-

жежонебезпечною.  
Не слід палити на паливозапра-

вочній станції та поблизу відкритого 
паливного бака або підносити до го-
рловини бака відкрите полум‘я, а та-
кож підносити до горловини бака 
предмети, що викликатимуть іскру.  

Вимкніть двигун.  
Спалахування бензину може приз-

вести до тяжких опіків або пошко-
дження 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. 

 
Попередження! 
Уникайте потрапляння бензину 

на лакофарбове покриття кузову 
Вашого автомобіля. 

При потраплянні на кузов бензину 
негайно змийте його із лакофарбо-
вого покриття холодною водою. 

Бензин здатний ушкодити лако-
фарбове покриття кузову. 

 
Заправка автомобіля з бочок та 

наземних резервуарів 
 
Попередження! 
З метою забезпечення протипо-

жежної безпеки роздавальні паливні 
насоси та єднальні паливні шланги 
повинні бути надійно заземлені. На-
копичені заряди статичної електри-
ки можуть стати причиною спалаху-
вання парів бензину. Це може призве-
сти до тяжких опіків або пошкоджен-
ня автомобіля. 

Завжди дотримуйтеся наступних 
попереджень: 

- при заправці паливного бака ре-
комендується використовувати зазе-
млені належним чином насоси, шланги 
та наземні паливні резервуари; 

- слід заповнювати бензином па-
ливний резервуар, коли він знахо-
диться на землі, а не всередині ав-
томобіля.  

- вставте наливний патрубок у 
горловину резервуару перш ніж по-
дати паливо, наливний патрубок слід 
утримувати до кінця наповнювання 
резервуару; 

- не слід палити на паливозапра-
вочній станції та поблизу відкритого 
паливного бака або підносити до го-
рловини бака відкрите полум‘я, а та-
кож підносити до горловини бака 
предмети, що викликатимуть іскру.  

 
Регулювання дзеркал 
 
Внутрішнє дзеркало заднього 

виду. Відрегулюйте дзеркала задньо-
го виду таким чином, щоб Ви могли 
бачити кожний бік Вашого автомобіля, 
а також бік дороги позаду Вас. 

Для забезпечення доброї видимості 
дзеркало заднього виду може бути від-
регульовано як у вертикальній, так і у 
горизонтальній площині, повертаючи 
рукоятку регулятора, що знаходиться на 
внутрішньому оздобленні двері.  

Зовнішнє дзеркало з боку пасажи-
ра є випуклим та має наліпку з насту-
пним повідомленням: 
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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 дзерка-
ло, щоб визначити розмір та відстань 
до об’єктів, що відображуються у бо-
ковому дзеркалі. 

Використання лише опуклого дзе-
ркала з боку пасажира може стати 
причиною того, що Ви зможете непра-
вильно визначити розмір та відстань 
до об’єктів, які знаходяться позаду 
Вашого автомобіля. 

Зовнішні дзеркала заднього виду 
можна бути скласти до бічної поверхні 
кузова, повернувши їх назад. 

Попередження! 
Завжди слідкуйте за правильним 

регулюванням дзеркал та корис-
туйтеся ними під час руху автомо-
біля, оскільки від них залежить види-
мість з місця водія. 

Неточна оцінка відстані від Ва-
шого автомобіля до інших об’єктів 
може спричинити пошкодження Ва-
шого автомобіля та іншої власності, 
а також травмування людей. 

Неправильний догляд за дзерка-
лами може спричинити їх пошко-
дження. 

Не зіскоблюйте лід з поверхні 
дзеркал. Якщо дзеркало не може ру-
хатися з-за намерзлого льоду, не 
слід додавати до дзеркала більших 
зусиль. Для вилучення льоду слід ско-
ристатися спеціальним засобом для 
розморожування. 

Пошкоджені дзеркала можуть по-
гіршити видимість водія та стати 
причиною можливої дорожньо-
транспортної пригоди. 

Не їздіть на автомобілі, коли од-
не з зовнішніх дзеркал заднього виду 
знаходиться у складеному стані. Це 
може погіршити видимість водія та 
стати причиною аварії. 
 

 
Мал. 3.4 
 
Електричне регулювання зовні-

шніх дзеркал заднього виду (варі-
ант). Зовнішні дзеркала заднього виду 
можуть бути відрегульовані у верти-
кальній та горизонтальній площині, 
використовуючи вимикач, розташова-
ний на дверному оздоблені з боку во-
дія. Щоб відрегулювати положення 
дзеркала заднього виду, необхідно: 

- увімкнути запалювання; 
- необхідно вибрати дзеркало, яке 

Ви бажаєте відрегулювати, переміс-
тивши вимикач селектора у положен-
ня “L” для лівого дзеркала та у поло-
ження “R” для правого дзеркала; 

- відрегулюйте вибране дзеркало у 
вертикальній або горизонтальній 
площині, використовуючи відповідні 
краї панелі регулювання дзеркала. 
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Мал. 3.5 
 

Попередження! 
Завжди слідкуйте за правильним 

регулюванням дзеркал та корис-
туйтеся ними під час руху автомо-
біля, оскільки від них залежить види-
мість з місця водія. 

Неточна оцінка відстані від Ва-
шого автомобіля до інших об’єктів 
може спричинити пошкодження ав-
томобіля та іншої власності, а та-
кож травмування людей. 

Неправильний догляд за дзеркала-
ми може спричинити їх пошкодження. 

Не зіскоблюйте лід з поверхні 
дзеркал. Якщо дзеркало не може ру-
хатися з-за намерзлого льоду, не 
слід додавати до дзеркала більших 
зусиль. Для вилучення льоду слід ско-
ристатися спеціальним засобом для 
розморожування. 

Пошкоджені дзеркала можуть по-
гіршити видимість водія та стати 
причиною можливої дорожньо-
транспортної пригоди. 

 
Електричне складування дзер-

кала (варіант). Натисніть на кнопку 
електричного складування дзеркала, 
щоб скласти зовнішнє дзеркало зад-
нього виду до бічної поверхні кузова.  

Якщо Ви бажаєте повернути дзер-
кало у його початкове положення, 
знову натисніть на цю кнопку.   

 
Попередження! 
Не натискуйте на кнопку елект-

ричного складування дзеркала під час 
руху автомобіля. 

Не їздіть на автомобілі, коли од-
не з зовнішніх дзеркал заднього виду 
знаходиться у складеному стані. 

Це може погіршити видимість 
водія та стати причиною аварії. 
 

 
Мал. 3.6 
 
Внутрішнє дзеркало заднього 

виду. Внутрішнє дзеркало заднього 
виду може бути відрегульовано у вер-
тикальній та горизонтальній площині. 

Використовуйте важіль регулю-
вання внутрішнього дзеркала задньо-
го виду, щоб встановити два поло-
ження дзеркала: для руху удень та 
уночі. Це дозволяє зменшити сліплячу 
дію фар автомобіля, що рухається по-
заду Вашого автомобіля. 
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Мал. 3.7 
 
Попередження! 
Перестановка рукоятки регуля-

тора у “нічне” положення трохи погі-
ршує чіткість об’єктів у дзеркалі. 
Будьте уважні при використанні 
внутрішнього дзеркала заднього ви-
ду, коли воно знаходиться у поло-
женні для руху уночі. 

Погіршена видимість водія через 
внутрішнє дзеркало заднього виду 
під час руху автомобіля може приве-
сти до виникнення дорожньо-
транспортної пригоди, що стане 
причиною пошкодження Вашого ав-
томобіля або іншої власності, а та-
кож травмування людей. 

 

Регулювання положення кермо-
вого колеса (варіант) 

 
Попередження! 
Забороняється регулювати по-

ложення кермового колеса під час ру-
ху автомобіля. 

Регулювання положення кермово-
го колеса під час руху автомобіля 
може привести до втрати контролю 
над автомобілем. 

 
Регулювати положення кермового 

колеса можна лише, коли автомобіль 
знаходиться у нерухомому стані та 
кермова колонка розблокована. 

Кермове колесо можна перемістити 
униз чи уверх та по довжині рульового 
вала, використовуючи важіль, розташо-
ваний під кермовою колонкою.  

 
Щоб відрегулювати положення 

кермового колеса: 
- перемістіть важіль, розташова-

ний під кермовою колонкою, у напря-
мку до панелі приладів; 

- коли кермове колесо стане у необ-
хідне положення, потягніть важіль на-
зад, щоб зафіксувати це положення; 

- перевірте надійну фіксацію кер-
мового колеса. 

 

Попередження! 
Не використовуйте верхнє край-

нє положення кермового колеса для 
управління автомобілем. Верхнє 
крайнє положення кермового колеса 
призначене лише для забезпечення 
зручної посадки на місце водія та ви-
ходу з автомобіля. 
 

 
Мал. 3.8 
 
Вимикач запалювання 
 
Вимикач запалювання розміщений 

праворуч на кермовій колонці. Ключ 
запалювання може знаходитися у од-
ному з чотирьох положень: “LOCK” 
(блокування), “ACC” (допоміжні спо-
живачі), “ON” (запалювання увімкне-
не) та “START” (стартер).  
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Положення LOCK (блокування). 
Щоб заблокувати кермове колесо, ви-
тягніть ключ із замка запалювання та 
поверніть кермове колесо до клацан-
ня запірного елементу. 

Для полегшення наступного розб-
локування кермового валу злегка по-
хитайте кермове колесо ліворуч-
праворуч, водночас повертаючи ключ 
запалювання із положення “LOCK” у 
положення “ACC”. 
 

 
Мал. 3.9 
 
Положення АСС (допоміжні 

споживачі). Якщо повернути ключ за-
палювання у положення ACC, можна 
вимкнути двигун, не блокуючи кермо-
вий вал. 

У положенні ключа запалювання 
АСС можуть працювати допоміжні 

споживачі електроенергії, наприклад, 
автомагнітола, прикурювач та ін. 

 
Попередження! 
Не залишайте надовго ключ за-

палювання у положенні АСС. Це може 
спричинити розрядження Вашого   
акумулятора. 

 
Положення ON (запалювання 

увімкнене). Увімкнене запалювання 
та живлення усіх споживачів електро-
енергії. 

 
Попередження! 
Не залишайте надовго ключ за-

палювання у положенні “ON” при не-
працюючому двигуні. 

Це може спричинити розрядження 
акумулятора. 

 
Положення START (стартер). При 

поверненні ключа у це положення 
вмикається стартер для запуску дви-
гуна. 

Відпустіть ключ запалювання од-
разу ж після пуску двигуна. У цей час 
ключ запалювання автоматично пове-
рнеться у положення “ON”. 

Перед поверненням ключа у по-
ложення START, переконайтеся у то-
му, що двигун не запущено.  

Попередження! 
Ніколи не вимикайте запалюван-

ня під час руху автомобіля. 
Водій втратить контроль над 

автомобілем та вимкнеться резерв-
не постачання для гальмової систе-
ми, що може спричинити пошко-
дження 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 ав-
томобілем, що може стати причи-
ною травмування руки. 

 
Система іммобілайзера (варі-

ант). Система іммобілайзера забез-
печує додаткову безпеку проти викра-
дання автомобіля. При наявності на 
автомобілі іммобілайзера запуск дви-
гуна сторонньою особою суттєво 
ускладнюється.  

Ключ запалювання, яким комплек-
тується оснащений іммобілайзером 
автомобіль – це звичайний механіч-
ний ключ із вмонтованим у рукоятку 
електронним кодовим пристроєм. Ко-
довий пристрій є невидимим на ключі. 
Запуск двигуна можливий лише за 
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допомогою ключа із певним індивіду-
альним електронним кодом. 

Інші ключі, коди яких не співпадають 
з індивідуальним кодом іммобілайзера 
Вашого автомобіля, можуть лише відім-
кнути замок дверей. Протикрадіжкова 
функція іммобілайзера полягає у тому, 
що він перериває електричні ланцюги 
системи запалювання, паливного насо-
са та паливних форсунок. 

Двигун автоматично іммобілезу-
ється (стає нерухомим), після повер-
нення ключа запалювання у положен-
ня LOCK та витягнення із замка запа-
лювання. 

Якщо система іммобілайзера не 
розпізнає електронний код при повер-
ненні ключа запалювання у положен-
ня START, двигун не запуститься та 
почне мигати індикатор аварійної сиг-
налізації. 

Поверніть ключ запалювання у по-
ложення OFF та зробіть повторний 
запуск двигуна через приблизно 5 
хвилин.  

 
Запуск двигуна 
 
Перед запуском двигуна: 
- переконайтеся у тому, що навко-

ло автомобіля є достатньо вільного 
місця;  

- перевірте чистоту скла вітрового 
вікна, скла дверей здка, а також роз-
сіювачів фар та задніх ліхтарів;  

- візуально перевірте стан шин; 
перевірте тиск повітря у шинах; 

- відрегулюйте положення сидіння 
та підголівників; 

- відрегулюйте внутрішнє та зов-
нішнє дзеркала заднього виду; 

- пристебніть ремінь безпеки, а та-
кож перевірте щоб пасажири зробили 
те саме; 

- перевірте справність індикаторів 
на панелі приладів, повернувши ключ 
запалювання у положення “ON”; 

- періодично, водночас із перевір-
кою рівня масла у двигуні, проводьте 
контрольний огляд автомобіля у обся-
зі, передбаченому цим Посібником. 

 
Попередження! 
Якщо двигун не запускається, по-

чекайте 10 - 15 секунд перед тим, як 
спробувати ще раз. 

Не експлуатуйте двигун на холо-
стому ходу при високих частотах 
обертання колінчатого валу більш 
ніж 1 – 2  хвилин.  

Перегрівання може стати причи-
ною виходу з ладу системи випуску 
відпрацьованих газів. 

 

Примітка 
Якщо при запуску циліндри двигу-

на перелило, повільно натисніть на 
педаль акселератора до упору, 
утримуйте її у цьому положенні та 
запустіть двигун. 

 
Коробка передач з ручним пере-

ключенням  
1. Переконайтеся у тому, що водій 

та пасажири пристебнуті як слід ре-
менями безпеки. 

2. Увімкніть стояночне гальмо, як-
що він вимкнутий. 

3. Переконайтеся у тому, що си-
діння, підголівники та дзеркала зна-
ходяться у їх належних положеннях та 
відрегулюйте їх якщо потрібно. 

4. Перевірте, що важіль переклю-
чення передач стоїть у нейтральному 
положенні та натисніть повністю на 
педаль зчеплення. 
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Мал. 3.10 
 
5. Не торкаючись педалі акселера-

тора, поверніть ключ запалювання у 
положення START та відпустіть пе-
даль зчеплення при запуску двигуна. 
Якщо двигун не запускається, поче-
кайте 10 - 15 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 ко-
лінчастого валу, особливо у холодну 
погоду, доки не буде досягнута нор-
мальна робоча температура. 

 

Автоматична коробка передач 
1. Переконайтеся у тому, що водій 

та пасажири пристебнуті як слід ре-
менями безпеки. 

2. Увімкніть стоянкове гальмо, як-
що воно вимкнуте. 

3. Переконайтеся у тому, що си-
діння, підголівники та дзеркала зна-
ходяться у їх належних положеннях та 
відрегулюйте їх якщо потрібно.  

4. Перевірте, що важіль переклю-
чення передач стоїть у положенні "Р". 

 
Примітка 
Запуск двигуна можна виконати 

лише коли важіль переключення пе-
редач стоїть у положенні “Р” (стоян-
ка) або “N” (нейтраль). 
 

 
Мал. 3.11 
 

5. Не торкаючись педалі акселера-
тора, поверніть ключ запалювання у 
положення START та відпустіть пе-
даль зчеплення при запуску двигуна. 
Якщо двигун не запускається, поче-
кайте 10 - 15 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 ко-
лінчатого валу, особливо у холодну 
погоду, доки не буде досягнута нор-
мальна робоча температура.  

 
Попередження! 
Хоча двигун можна запустити, 

коли важіль селектора знаходиться 
у положенні “N” (нейтраль), викорис-
товуйте це положення лише коли 
неможливо здійснити нормальний 
запуск двигуна. 

 
Управління автомобілем 
 
Управління механічною короб-

кою передач. Щоб увімкнути будь-яку 
передачу, повністю натисніть на пе-
даль зчеплення. Тоді переведіть  ва-
жіль переключення коробки передач у 
положення, відповідне необхідній пе-
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редачі, та плавно відпустіть педаль 
зчеплення. 

Щоб увімкнути передачу заднього 
ходу, необхідно повністю зупинити ав-
томобіль, потім підняти кільце, розта-
шоване під рукояткою на важелі пере-
ключання передач, тоді перевести 
важіль у положення заднього ходу. 
 

 
Мал. 3.12 
 
Попередження! 
Перед увімкненням передачі зад-

нього ходу повністю зупиніть авто-
мобіль. 

Увімкнення передачі заднього ходу, 
коли автомобіль рухається уперед, 
може вивести трансмісію з ладу. 

Не тримайте постійно ногу на 
педалі зчеплення під час руху авто-
мобіля. У такому разі зчеплення мо-
же вийти з ладу. 

Управління автоматичною коро-
бкою передач (варіант). Автомобілі 
GM KOREA COMPANY оснащуються 
автоматичною 4-ступеневою коробкою 
передач з електронною гідравлічною 
системою управління. Четверта пере-
дача виконана підвищуючою. 

 
Переключення селектора з по-

ложення "Р" (стоянка). Ваш автомо-
біль оснащується системою блоку-
вання переключення селектора з по-
ложення "Р" при натисканні на педаль 
гальма. Перед переключенням селек-
тора із положення “Р”, Ви повинні по-
вернути ключ запалювання у поло-
ження “ON” та повністю натиснути на 
педаль гальма. Якщо Ви не можете 
переключити селектор із положення 
"Р" при повертанні ключа запалюван-
ня у положення “ON”  та повному на-
тисканні на педаль гальма: 

- поверніть ключ запалювання у 
положення “LOCK” та витягніть ключ 
із замка запалювання; 

- повністю натисніть та утримуйте 
педаль гальма; 

- вставте ключ запалювання у щі-
лину блокировки включення передачі; 

- переключіть селектор у положен-
ня “N” (нейтраль); 

- витягніть ключ запалювання із щі-
лини блокировки включення передачі; 

- запустіть двигун та переключіть 
селектор у положення, відповідне не-
обхідній передачі; 

- Ви повинні якомога скоріше звер-
нутися до станції технічного обслуго-
вування офіційної дилерської мережі 
для проведення ремонтних робіт. 
 

 
Мал. 3.13 
 
Попередження! 
Для запобігання виходу з ладу 

автоматичної коробки передач та 
трансмісії автомобіля, дотримуйте-
ся наступних рекомендацій : 

Не натискайте на педаль аксе-
лератора при переключенні важеля 
селектора діапазонів з положень “P” 
чи ”N” у одне з положень автоматич-
ної коробки передач. У протилежно-



 

3  ЗАПУСК ДВИГУНА ТА УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЕМ 

73 

му випадку це може спричинити не 
лише пошкодження автоматичної 
коробки передач та трансмісії, а та-
кож втрату контролю над управлін-
ням автомобіля. 

Використовуйте наскільки мож-
ливо положення D4 та D.  

Ніколи не вмикайте важіль селе-
ктора у положення “Р” чи “R” на ав-
томобілі, що рухається. 

При зупинці на підйомі не нама-
гайтеся утримувати автомобіль у 
непорушному положенні за рахунок 
педалей акселератора та зчеплення; 
для утримання автомобіля у непо-
рушному стані на схилі слід натис-
кати на педаль гальма. 

Повністю натисніть на педаль 
гальма при переключанні селектора 
із положення “Р” або ”N” у положення 
“R” або на передню передачу. 

Перші спроби переключення селе-
ктора у новому автомобілі можуть 
супроводжуватися деякими трудно-
щами. Це нормальне явище. Невдовзі 
переключення селектора стане зру-
чнішим, тому що система контролю 
автоматичною коробкою передач 
виконує функції пристосування. 

 
Переключення передач. Перемі-

щення між відповідними положеннями 

коробки передач вимагає штовхання 
важеля селектора у бік пасажира при 
переключенні відповідних передач. 

Це запобігає несподіване зміню-
вання положення селектора, блокую-
чи пряме переміщення важеля селек-
тора під час руху автомобіля. 

Переключення важеля селектора 
необхідно здійснювати згідно за на-
прямком чорної та/або білої стрілки. 

: Повністю натисніть на педаль 
гальма та перемістіть важіль селекто-
ра у бік пасажира під час переклю-
чання відповідної передачі. 
 

 
Мал. 3.14 
 

: Перемістіть важіль селектора 
у бік пасажира під час переключення 
відповідної передачі. 

: Повністю натисніть на педаль 
гальма та перемістіть важіль селектора 
у бік пасажира під час переключення ві-
дповідної передачі. У деяких моделях 
слід повністю натиснути та утримувати 
важіль селектора та перемістити його у 
бік пасажира під час переключення від-
повідної передачі. 

: Включіть необхідну передачу. 
 

 
Мал. 3.15 
 
Положення важіля селектора Р, 

R та N  
Положення “Р” (стоянка). Пе-

редні ведучі колеса механічно забло-
ковані від обертання. Переводьте ва-
жіль переключання передач у поло-
ження “Р” лише після повної зупинки 
автомобіля та увімкнення стоянкового 
гальма.  
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Положення “R” (задній хід). Забо-
роняється вмикати важіль у це поло-
ження до повної зупинки автомобіля. 

Положення N (нейтраль). Короб-
ка передач знаходиться у нейтраль-
ному положенні (не увімкнена жодна з 
передач). 

 

Попередження! 
Не слід користуватися положен-

ням “Р” замість стоянкового гальма. 
Коли Ви залишаєте автомобіль, 

поверніть ключ запалювання у поло-
ження “LOCK”, увімкніть стоянкове 
гальмо та витягніть ключ із вими-
кача запалювання. 

Ніколи не залишайте автомобіль 
без догляду при увімкнутому двигуні.  

 

Діапазони D, 3, 2 та 1  
Діапазон D4 або D. У цьому поло-

женні важіль селектора повинен пос-
тійно знаходитися під час руху авто-
мобіля у звичайних дорожніх умовах. 
У діапазоні “D” забезпечується авто-
матичне переключання 1, 2, 3 та 4 -ої 
передач. Четверта підвищуюча пере-
дача дозволяє знизити частоту обер-
тання колінчастого валу та рівень шу-
му  двигуна, а також збільшити еко-
номію палива.  

Діапазон “3” ( лише для моделі 
1.8 DOHC). При увімкненні важеля 

переключення передач у положення 
“3” забезпечується автоматичне пере-
ключання 1, 2, 3 але не 4-ої (підвищу-
ючої) передачі. Рекомендується пере-
ключати автоматичну коробку пере-
дач з діапазону “D” у діапазон “3” у 
наступних випадках:   

- при тривалому русі на підйомах у 
гірській місцевості;  

- при русі по міських вулицях, дуже 
завантажених транспортом;  

- при русі на довгих спусках. 
Діапазон “2”. При увімкненні ва-

желя переключення передач у поло-
ження “2” забезпечується переклю-
чання з 1-ої передачі на 2-гу та запо-
бігається автоматичне переключення 
на 3 та 4 передачі. Вмикайте діапазон 
“2” для збільшення сили тяги при русі 
на довгих підйомах у гірській місцево-
сті для підвищення ефективності га-
льмування двигуном на крутих спус-
ках, а також для кращого початку руху 
автомобіля з місця на слизькому до-
рожньому покритті. 

Діапазон “1”. У діапазоні “1” коро-
бка передач постійно працює на пер-
шій передачі. 

Увімкнення діапазону “1” забезпе-
чує максимально можливу ефектив-
ність гальмування двигуном при русі 
на крутих спусках. 

Початок руху автомобіля з місця 
1. Після прогрівання двигуна, пов-

ністю 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 перек-

лючайте важіль селектора між по-
ложеннями D4 або D та “R” або “Р”. 

Це може спричинити пошкоджен-
ня коробки передач та трансмісії, а 
також травмування людей. 

 
2. Вимкніть стоянкове гальмо та 

відпустіть педаль гальма.  
 

 
Мал. 3.16 
 
3. Поволі натискаючи на педаль 

акселератора, плавно розпочніть рух 
автомобіля з місця. 



 

3  ЗАПУСК ДВИГУНА ТА УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЕМ 

75 

 
Мал. 3.17 
 
Режим утримування. Вимикач ре-

жиму утримування дозволяє Вам утри-
мувати коробку передач у вибраному 
діапазоні передач та управляти автома-
тичною коробкою передач так само як 
механічною коробкою передач.  

Щоб активізувати режим утримуван-
ня, натисніть на вимикач режиму утри-
мування, розташований на консолі. На 
комбінації приладів загориться індика-
тор режиму HOLD (утримування). 

Щоб повернутися у нормальний ре-
жим, знову натисніть на цей вимикач. 
Індикатор напанелі приладів згасне.  
 

 
Мал. 3.18 
 

Двигун 1.6 DOHC 
Положення ва-
желя селектора 

Діапазон пере-
дачі 

D4 3 
2 2 
1 1 

 
У разі виникнення труднощів на 

слизькій дорозі, оберіть положення 
HOLD та D4 . Автомобіль почне руха-
тися на третій швидкості, значно зме-
ншуючи буксування та втрату сили 
зчеплення. 

Щоб повернутися у нормальний 
режим, натисніть знову на вимикач. 

 

Двигун 1.8 DOHC 
Положення ва-
желя селектора 

Діапазон пере-
дачі 

D 2↔3↔4 
(4-та вручну) 

3 2↔3 
(3-тя вручну) 

2 2 (фіксована) 
1 1 (фіксована) 

 
У разі виникнення труднощів на 

слизькій дорозі, оберіть положення 
HOLD та D. Автомобіль почне рухати-
ся на другій швидкості, значно змен-
шуючи 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 не-
справності АКП (MIL).  

У цій ситуації функція автоматич-
ного переключання передач може бу-
ти відміненою. 

При виявленні несправності системи 
управління автоматичної коробки пере-
дач слід негайно звернутися на станцію 
сервісної мережі підприємства. 
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Серйозна відмова в автоматичній 
коробці передач може перешкодити її 
переключанню. 

Якщо після запуску двигуна безпе-
рервно мигає індикатор MIL та не пе-
реключається коробка передач, ско-
ристайтеся наступною процедурою: 

1. Поверніть ключ запалювання у 
положення LOCK. 

2. Витягніть ключ із замка запалю-
вання. 

3. Акуратно вставте ключ у щілину 
розблокування коробки передач, роз-
ташовану на центральній консолі пе-
ред індикатором положення важеля 
селектора. 

4. Перемістіть важіль селектора у 
нейтральне положення "N". 

5. Вставте ключ у замок запалюван-
ня та поверніть його у положення ON. 

6. Перемістіть важіль селектора у 
відповідне положення та рухайтеся на 
найближчу сервісну станцію офіційної 
дилерської мережі, щоб перевірити та 
відремонтувати Ваш автомобіль. 

 
Гальма  
 

Система гальм забезпечує необ-
хідну ефективність гальмування у ши-
рокому діапазоні дорожніх умов. 

Автомобіль обладнаний двоконту-
рною гальмовою системою, передніми 

та задніми дисковими гальмовими 
механізмами. 

При відмові одного з незалежних 
контурів гальмової системи автомо-
біль може бути загальмований за до-
помогою іншого контуру, який лиша-
ється справним. У цей час хід педалі 
гальма зростає, та до неї необхідно 
додати більшого зусилля, аніж у зви-
чайній ситуації. 

 
Попередження! 
При відмові одного з незалежних 

контурів гальмової системи до пе-
далі гальма необхідно додати біль-
шого зусилля, аніж у звичайній ситу-
ації, та гальмовий путь автомобіля 
зростає. 

Виявивши відмову одного з галь-
мових контурів, негайно зверніться 
на сервісну станцію з приводу усу-
нення несправності. 

Якщо до педалі гальма необхідно  
додавати більше зусилля, аніж у зви-
чайній ситуації, гальмова система Ва-
шого автомобіля потребує ремонту.  

Негайно зверніться на сервісну 
станцію офіційної дилерської мережі  
з приводу усунення несправності. 

Під час руху автомобіля не три-
майте постійно ногу на педалі гальма. 
У такому разі можливий передчасний 

знос накладок гальмових колодок та 
можливий вихід з ладу гальмової сис-
теми. Сильне нагрівання гальмових 
механізмів знижує ефективність галь-
мування, збільшуючи гальмовий путь 
автомобіля, та зпричиняє виникнення 
небезпечної ситуації.  

 
Якщо вода потрапляє у гальмові 

механізми. Після механізованої мий-
ки автомобіля, їзди по глибоких калю-
жах чи ділянці дороги, залитою во-
дою, у гальмові механізми може пот-
рапити вода. 

Щоб відновити нормальний стан 
гальмових механізмів: 

1. Рухаючись у транспортному по-
тоці, контролюйте ситуацію ззаду (на-
явність інших автомобілів, що руха-
ються за Вами, та відстань до них). 

2. Підтримуйте безпечну швид-
кість, що відповідає конкретним умо-
вам руху автомобіля, підтримуючи 
безпечну дистанцію до автомобілів, 
що рухаються позаду та з обох боків 
Вашого автомобіля.  

3. За умови погіршення ефектив-
ності гальмування злегка натисніть на 
педаль гальма, щоб відновити норма-
льний стан гальмових механізмів. 
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Перегрівання гальмових механі-
змів. Надмірне гальмування під час 
руху на довгих та крутих спусках може 
тимчасово спричинити сильне нагрі-
вання гальмових механізмів. Перек-
лючіть коробку передач на понижені 
діапазони або передачі під час руху 
на довгих спусках. Не тримайте пос-
тійно ногу на педалі гальма. 

 
Попередження! 
Після механізованої мийки автомо-

біля, їзди по глибоких калюжах чи діля-
нці дороги, залитою водою, або надмі-
рного гальмування під час руху на дов-
гих та крутих спусках, гальмова сис-
тема 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 ефектив-
ність через перегрівання гальмових 
механізмів - при русі на довгих спус-
ках, гальмуйте автомобіль двигу-
ном, переключаючи коробку передач 
на понижені діапазони або передачі. 
Не тримайте постійно ногу на пе-
далі гальма. 

Якщо гальмова система Вашого 
автомобіля втрачає свою ефектив-

ність через попадання води у галь-
мові механізми, наступна процедура 
допоможе відновити нормальний 
стан гальмових механізмів: 

1. Рухаючись у транспортному 
потоці, контролюйте ситуацію ззаду 
(наявність інших автомобілів, що ру-
хаються за вами, та відстань до них). 

2. Підтримуйте безпечну швид-
кість, що відповідає конкретним 
умовам руху автомобіля, підтримую-
чи безпечну дистанцію до автомобі-
лів, що рухаються позаду та з обох 
боків Вашого автомобіля.  

3. За умови погіршення ефектив-
ності гальмування злегка натисніть 
на педаль гальма, щоб відновити но-
рмальний стан гальмових механізмів. 

 
Індикатор зносу гальмових ко-

лодок. Гальмові колодки дискових 
механізмів передніх коліс мають вмо-
нтовані індикатори зносу. При досяг-
ненні товщини колодок граничного 
стану  Ви почуєте писк чи скрип висо-
кого тону.  

При появі цього характерного зву-
ку індикатора зносу гальмових коло-
док терміново зверніться на сервісну 
станцію офіційної дилерської мережі 
для перевірки стану гальмових меха-
нізмів та заміни колодок. 

Попередження! 
При граничному зношуванні  га-

льмових колодок з’являється писк 
або скрип високого тону, що прослу-
ховується на ходу автомобіля. Не 
експлуатуйте автомобіль із зноше-
ними гальмовими колодками, замі-
ніть їх на нові. 

Це свідчить про необхідність ре-
монту та заміни зношених гальмо-
вих колодок на нові. Управління ав-
томобілем із зношеними гальмовими 
колодками може стати причиною 
дорожньо-транспортної пригоди та 
травмування людей.  

 
Стоянкове гальмо. Стоянкове га-

льмо діє на задні колеса автомобіля. 
Важіль стоянкового гальма розмі-

щений між передніми сидіннями. 
Щоб увімкнути стоянкове гальмо 

зупиніть автомобіль, натисніть на пе-
даль 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. 
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Мал. 3.19 
 
Попередження! 
Якщо стоянкове гальмо не уві-

мкнути належним чином, автомобіль 
може зрушити з місця. Зверніться на 
сервісну станцію офіційної дилерсь-
кої мережі, якщо стоянкове гальмо 
Вашого автомобіля потребує регу-
лювання. 

Не управляйте автомобілем, як-
що увімкнуте стоянкове гальмо. 

Це може стати причиною силь-
ного нагрівання або передчасного 
зносу гальмових механізмів. Ви по-
винні 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, 
що вкриті сухим листям та сухою 
травою. 

Вогненебезпечне сміття, що зна-
ходиться під автомобілем, може за-
горітися при контакті із розжарени-
ми деталями системи випуску відп-
рацьованих газів. 

 
Паркування у холодну погоду. 

При стоянці автомобіля з увімкненим 
стоянковим гальмом та температурі 
навколишнього повітря нижче 0 °С га-
льмові колодки можуть примерзнути 
до барабанів задніх коліс. Пример-
зання колодок найбільш ймовірно, 
якщо Ви лишаєте на стоянці автомо-
біль після експлуатації у сиру погоду. 

З метою запобігання можливого 
примерзання гальмових колодок на 
стоянці після  їзди по калюжам,  також 
після мийки автомобіля, дотримуйте-
ся таких рекомендацій: 

1. Увімкніть стоянкове гальмо лише, 
щоб перевести важіль переключання 
діапазонів у положення “Р” (на автомо-
білі з автоматичною коробкою передач) 
або увімкніть передачу заднього ходу 
або першу передачу (на автомобілі з 
механічною коробкою передач). 

2. Підкладіть під задні колеса підпори. 
3. Вимкніть стоянкове гальмо. 

Попередження! 
Не використовуйте стоянкове 

гальмо під час руху автомобіля, або 
замість педалі гальма. 

Це може спричинити втрату ко-
нтролю над управлінням автомобіля, 
що стане причиною аварії, пошко-
дження власності та травмування 
людей.  

 
Антиблокувальна система гальм 

(АБС) (варіант). Антиблокувальна сис-
тема це електронний пристрій, що зме-
ншує ймовірність заносу та втрати кон-
тролю над автомобілем при гальмуван-
ні. Антиблокувальна система не дозво-
ляє блокувати колеса при екстреному 
гальмуванні автомобіля або при галь-
муванні на слизькому дорожньому пок-
ритті. Це сприяє збереженню керовано-
сті та поперечної стійкості автомобіля 
при гальмуванні.  

АБС вмикається коли наявна різни-
ця швидкостей обертання коліс або ко-
ли колеса наближаються до межі бло-
кування. Електронний блок управління 
АБС контролює швидкість обертання 
коліс та регулює тиск експлуатаційної 
рідини у гальмовому гідроприводі. 

При увімкненні запалювання на ком-
бінації приладів загорається індикатор 
несправності АБС, що повинен згаснути 
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приблизно через три секунди. Якщо ін-
дикатор не згаснув через три секунди 
або увімкнувся під час руху автомобіля, 
це свідчить про відмову АБС. При від-
мові АБС автоматично вимикається, але 
дієздатність основної гальмової системи 
повністю зберігається. При першій мож-
ливості слід звернутися на сервісну ста-
нцію офіційної дилерської мережі для 
усунення несправності АБС. 

АБС контролює швидкість кожного 
з колеса під час гальмування. Якщо 
одне з колес вже близьке до зупинен-
ня, комп’ютер буде автоматично підт-
римувати оптимальні режими гальму-
вання усіх коліс автомобіля. Робота 
АБС звичайно супроводжується неве-
ликими вібраціями гальмової педалі 
та незначним шумом. 

 
Примітка 
АБС не змінює час, який Ви потре-

буєте для вмикання гальм, та не зав-
жди зменшує гальмову відстань. 

Завжди залишайте достатньо міс-
ця для зупинки, навіть якщо Ваш ав-
томобіль оснащується системою АБС. 

Не ризикуйте навмисно, обираючи 
небезпечний стиль водіння автомобіля. 

 
Гальмування автомобіля при ро-

боті АБС. Не зважаючи на стан дорож-

нього покриття, не слід намагатися до-
зувати силу натискання на педаль га-
льма, щоб не доводити колеса до бло-
кування, періодично послаблюючи та 
збільшуючи зусилля натискання на пе-
даль 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 підтри-
мувати оптимальні режими гальмуван-
ня усіх коліс автомобіля. 

 
Попередження! 
Одночасне увімкнення індикаторів 

несправності гальмової системи та 
АБС є ознакою відмови основної га-
льмової системи, що відбулося з-за 
порушення нормального функціону-
вання АБС. 

Зупиніть автомобіль та прокон-
сультуйтесь на сервісній станції 
офіційної дилерської мережі. 

 
Система контролю сили зчеп-

лення коліс (варіант) 
 
Система контролю сили зчеплення 

коліс (ТСS) є передовою системою, 
що забезпечує зчеплення шин зі сли-
зькою дорогою.  

Коли одне з колес автомобіля ру-
хається по твердому ґрунту, а інше по 
слизькій поверхні, колесо, що руха-
ється по слизькій поверхні буде обер-
татися, не спричиняючи переміщення 
автомобіля у бік. 

Система контролю сили зчеплення 
коліс допомагає уникати таких ситуа-
цій, поперемінно блокуючи та відпус-
каючи передні колеса. 

При поверненні ключа запалювання 
у положення ON інликатор системи кон-
тролю сили зчеплення коліс (TCS) заго-
рається разом із індикатором АБС, та 
гасне після приблизно 3 секунд. 

При несправності системи контро-
лю сили зчеплення, загорається інди-
катор ТСS. При виникненні подібної 
ситуації слід якомога скоріше зверну-
тися на сервісну станцію офіційної 
дилерської мережі.  

 
Шини та АБС/ТСS. Розмір шин 

впливає на ефективність систем АБС 
та системи контролю сили зчеплення 
коліс. Запасні шини повинні мати той 
самий розмір, діапазон навантаження 
та структуру, що мають первісні шини. 
Замінюйте шини комплектами для пе-
редньої та задньої вісі, що мають од-
накові критерії ефективності шин та 
робочі характеристики. Використання 
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шин, що відрізняються за розміром та 
типом, може зменшити ефективність 
систем АБС та системи контролю си-
ли зчеплення коліс. 

 
Практичні поради 
 
Режим “кік-даун” (автоматична 

коробка передач). Якщо швидкість 
автомобіля не дуже велика, при нати-
сканні на педаль акселератора до 
упора та її утримуванні коробка пере-
дач переключатиметься на нижчу пе-
редачу. Так забезпечуватиметься по-
вне використання потужності двигуна 
для інтенсивного розгону автомобіля. 
Коли досягається необхідна швид-
кість, послабте натискування на пе-
даль акселератора та коробка пере-
дач переключеться на вищу передачу. 
 

 
Мал. 3.20 

Гальмування двигуном. Щоб пі-
двищити ефективність гальмування 
двигуном при русі на спусках: 

- для автоматичної коробки пере-
дач, використовуйте діапазони “3”, “2” 
та за потребою діапазон “1”.  

Найбільші гальмові моменти на ве-
дучих колесах забезпечуються у діапа-
зоні “1”. Якщо переключення коробки 
передач у діапазон “1” відбулося на 
надто високій швидкості, увімкнення 
першої передачі автоматично затриму-
ється доти, доки швидкість автомобіля 
не знизиться до рівня, що забезпечува-
тиме безпечне увімкнення першої пе-
редачі. У цей час автомобіль буде руха-
тися повільніше, рухаючись на другій 
передачі, незважаючи на те, що важіль 
переключання діапазонів передач зна-
ходиться у положенні “1”. 

Використовуйте діапазони “3” та 
“2” для звичайного ефекту гальмуван-
ня двигуном. Для навіть більшої здат-
ності до уповільнення, використовуй-
те діапазон “1”. 

- для механічної коробки передач 
використовуйте нижню передачу у по-
слідовному порядку.  

 
Попередження! 
Не переключайте коробку пере-

дач на дві або більше передач за один 

раз. Це запобігає пошкодженню коро-
бки передач Вашого автомобіля або 
втраті контролю та травмуванню 
людей. 

 
Примітка 
Використання двигуна для галь-

мування під час довгого спуску гірсь-
кою дорогою може продовжити тер-
мін служби гальмової системи Вашо-
го автомобіля.  

 
Зупинка автомобіля. Для авто-

матичної коробки передач, важіль се-
лектора коробки передач може зали-
шатися у положенні одного з обраних 
діапазонів руху. Двигун буде продов-
жувати працювати після зупинки ав-
томобіля на холостому ході. При зу-
пинці на схилі увімкніть стоянкове га-
льмо або натисніть на педаль гальма. 
Не підвищуйте частоту обертання ко-
лінчастого валу для підтримання три-
вкої роботи двигуна на холостому хо-
ді, якщо автомобіль утримується га-
льмом, у автоматичній коробці уві-
мкнений один з діапазонів руху. 

При тривалій зупинці автомобіля, 
наприклад, у вуличній “пробці” або на 
перетинанні шляхів, вимкніть двигун. 

При паркуванні автомобіля уві-
мкніть стоянкове гальмо, переведіть 
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важіль переключення діапазонів ко-
робки передач у положення “Р” (стоя-
нка) для автоматичної коробки пере-
дач або у положення першої передачі 
для механічної коробки передач та 
витягніть ключ із замка запалювання. 

 
Паркування автомобіля. Утри-

муючи педаль гальма у натиснутому 
положенні, повністю увімкніть стоян-
кове гальмо.  

Для автомобіля з механічною ко-
робкою передач: 

1. При стоянці на горизонтальному 
майданчику переведіть важіль перек-
лючення коробки передач у нейтра-
льне положення.  

Якщо автомобіль спинений на спу-
ску, увімкніть передачу заднього ходу. 

При стоянці на підйомі слід уві-
мкнути першу передачу. 

Для автомобіля з автоматичною 
коробкою передач: 

1. Перемістіть важіль селектора 
діапазонів у положення “Р” (стоянка). 

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 серед-

ньому положенні (відповідає руху ав-
томобіля по прямій).   

Для більшої безпеки поверніть кер-
мо, щоб передні колеса були повернуті 
набік від дороги та увімкніть стоянко-
ве гальмо, якщо місце паркування ав-
томобіля знаходиться на уклоні.  

Для більшої безпеки поверніть 
кермо, щоб передні колеса були повер-
нуті набік до дороги та увімкніть сто-
янкове гальмо, якщо місце паркування 
автомобіля знаходиться на підйомі. 

 
Рекомендації з економічної екс-

плуатації автомобіля. Паливна еко-
номічність автомобіля у значній мірі 
залежить від Вашого стиля водіння.  

Як, де та коли Ви їздите – усі ці 
чинники впливають на витрати пали-
ва, тобто на відстань, що може прої-
хати автомобіль на одному літрі бен-
зину.  

З метою досягнення максимальної 
паливної економічності автомобіля 
рекомендуємо Вам дотримуватися  
таких правил: 

- починайте рух з місця плавно із 
помірним прискоренням;  

- уникайте тривалої роботи двигу-
на на холостому ході; 

- підтримуйте правильне регулю-
вання 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 
дорогам з нерівним покриттям; 

- підтримуйте у шинах рекомендо-
ваний тиск повітря, бо це корисно не 
лише з точки зору паливної економіч-
ності, 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 ру-
хатися більш рівномірно у транспорт-
ному потоці та зменшити  використан-
ня гальмової системи, знизити знос 
гальмових механізмів бо найменш ін-
тенсивне гальмування дозволяє зме-
ншити додаткові витрати палива на 
наступний розгін автомобіля до попе-
редньої швидкості; 

- не возіть із собою непотрібні речі; 
- не тримайте увесь час ногу на 

педалі гальма (це призведе до збіль-
шення витрати палива, швидкого зно-
су гальмових колодок, а також може 
вивести з ладу гальмову систему); 

- постійно підтримуйте автомобіль 
у справному стані (значення регульо-
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ваних параметрів повинні відповідати 
вимогам виготовлювача).  

 
Управління автомобілем у не-

сприятливих дорожніх умовах. У 
несприятливих дорожніх умовах, на-
приклад, при русі по вологому, із сні-
гом, у ожеледицю або брудному до-
рожньому покритті дотримуйтеся на-
ступних рекомендацій щодо безпечно-
го водіння автомобіля: 

- зменшіть швидкість автомобіля 
та обережно рухайтеся, визначивши 
додаткову відстань для гальмування; 

- уникайте різких поворотів кермо-
вого колеса, різкого натискання на 
педаль гальма та прискорення; 

- гальмуючи, періодично змінюйте 
зусилля натискання на педаль галь-
ма, трохи послаблюючи та знову збі-
льшуючи зусилля на педалі до повної 
зупинки автомобіля, якщо Ваш авто-
мобіль не оснащується системою 
АБС; 

- при гальмуванні натиснути на 
педаль гальма, повільно переміщую-
чи ногу уверх та униз, до зупинення 
автомобіля, якщо Ваш автомобіль не 
оснащується системою АБС. Якщо 
автомобіль оснащується системою 
АБС, сильно натиснути на педаль га-
льма та об’їхати будь-яку перешкоду; 

- використовуйте другу передачу 
та уникайте буксування ведучих пе-
редніх коліс, якщо автомобіль загруз у 
снігу, грязі або піску; 

- підкласти під передні колеса пі-
сок, ланцюги протиковзання або інші 
неслизькі матеріали, що перешко-
джають буксуванню ведучих коліс, ко-
ли автомобіль загруз у льоду, снігу 
або грязі.  

 
Гідропланерування. Якщо Ваш 

автомобіль рухається по мокрій доро-
зі, Ви можете втратити над ним конт-
роль, тому що між шинами та дорогою 
недостатньо або взагалі немає зчеп-
лення. 

Гідропланерування може статися в 
залежності від стану дороги, якості 
протекторів та рівня тиску у шинах 
Вашого автомобіля, а також швидкос-
ті, на якій він рухається. Це дуже не-
безпечно. 

Найкращим способом запобігти гі-
дропланеруванню є зниження швид-
кості Вашого автомобіля та особлива 
уважність під час руху по достатньо 
мокрій поверхні дороги.  

Їзда по глибоких калюжах. Коли 
Ви збираєтеся їхати по глибокій ка-
люжі, Ви повинні переконатися у тому, 
що калюжа не дуже глибока. Якщо 

швидко проїхати по глибокій калюжі, 
вода може потрапити до двигуна крізь 
повітрозабірник, спричиняючи тяжке 
пошкодження.  

Попередження! 
Перед тим, як спробувати переї-

хати глибоку калюжу, завжди до-
тримуйтеся наступних інструкцій: 

Не їздіть по глибокій калюжі, як-
що її глибина трохи нижче, ніж нижня 
частина Вашого автомобіля. 

Рухайтеся настільки повільно, 
наскільки це можливо при високій ча-
стоті обертання колінчастого вала 
на нижній передачі. 

 
Буксирування причепа 
 
Увага! У початковий період екс-

плуатації (до 3000 км пробігу) заборо-
нена експлуатація автомобіля з при-
чепом. 

Оскільки Ваш автомобіль сконст-
руйований, насамперед, для переве-
зення пасажирів, використання його 
для буксирування причепа призводить 
до погіршення основних експлуата-
ційних властивостей: керованості га-
льмової динаміки, паливної економіч-
ності, довговічності та інше. 

Безпека та ефективність автомо-
біля з причепом залежать від дотри-
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мання правил експлуатації та  справ-
ності обладнання, що використається. 
Причому, можна використовувати ли-
ше таке обладнання, що підходить до 
Вашого автомобіля. Забороняється 
перевантажувати причіп та викорис-
товувати його не за призначенням.  

Максимальна вага причепа, що 
може буксирувати Ваш автомобіль, 
обмежується, у тому числі й типом 
спеціального обладнання, що встано-
влене на автомобіль та причіп. Перед 
буксируванням причепа необхідно пе-
реконатися у тому, що Ваш автомо-
біль оснащений підхожим обладнан-
ням. На сервісній станції офіційної 
дилерської мережі Вам допоможуть 
підібрати та встановити на автомобіль 
спеціальне обладнання, необхідне 
для буксирування причепа. 

 
Геометричне розташування ку-

льового наконечника зчіплювання 
та точок кріплення опорно-
причепного пристрою. (Одиниця 
вимірювання: мм)  
 

 
Мал. 3.21 

 

 
* Максимально допустимий виступ 
Мал. 3.22 
 
Завантаження причепа. Щоб 

правильно завантажити причіп або 
вантажний причіп (далі причіп), Ви по-
винні уміти визначати повну масу 
причепа та навантаження на опорно-
причепний пристрій. Повна маса при-

чепа включає у себе споряджену масу 
причепа та масу усіх вантажів. Для 
визначення повної маси необхідно 
зважити завантажений причіп (вико-
ристовуйте автомобільні ваги). 

Навантаження на опорно-
причепний пристрій - це вертикальна 
сила, діюча на автомобіль з боку при-
чепа. Навантаження на опорно-
причепний пристрій визначається при 
повністю завантаженому причепі та 
розташуванні дишла на нормальній 
висоті від поверхні дороги. Це наван-
таження можна виміряти за допомо-
гою побутової ваги. 

Повна маса причепа не повинна 
перевищувати дозволених значень, 
що наведені нижче у таблиці. 

Гранично припустиме наванта-
ження на опорно-причепний пристрій 
складає 75 кг. 

Наведені у таблиці значення пов-
ної маси причепа відповідають екс-
плуатації автомобіля на дорогах із по-
здовжнім схилом до 12%. 

При буксируванні причепа наван-
таження на задню вісь автомобіля по-
вністю завантаженого автомобіля, та 
навантаження на опорно-причепний 
пристрій не повинно перевищувати 
граничне дозволене значення.   
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Попередження! 
Повна маса автомобіля при бук-

сируванні причепа не повинна пере-
вищувати граничне значення, дозво-
лене для цього автомобіля.  

Повна маса автомобіля включає у 
себе споряджену масу автомобіля, ма-
су водія та пасажирів, масу вантажів, 
масу опорно-причепний пристрою та 
масу на опорно-причепний прилад ав-
томобіля від дишла причепа. 

 
Граничні вагові параметри при-

чепів, що буксируються, кг 
 

Версія 
авто-

мобіля 

Максимальна 
маса причепа 

Граничне на-
вантаження на 

опорно-
причепний 
пристрій 

без 
гальм 

з галь-
мами 

NF196 

610 1200 75 

NF1962 
NF197 
NF193 
NA193 
NF353 
NA353 
NF356 
NA356 
NF483 
NA483 
NF486 
NF487 
NA486 

Попередження! 
Наведені у таблиці граничні ваго-

ві параметри причепів діють при 
експлуатації автомобіля на висоті 
над рівнем моря до 1000 м. 

Якщо висота над рівнем моря пе-
ревищує 1000 м, потужність двигуна 
та спроможність автомобіля дола-
ти значні підйоми помітно зменшу-
ються. Тому при експлуатації авто-
мобіля у гірській місцевості на знач-
ній висоті над рівнем моря слід об-
межити масу причепа, у порівнянні з 
означеними значеннями. 

У горах повна маса причепа по-
винна бути знижена. Рекомендуєть-
ся зменшувати повну масу причепа 
на 10% на кожні 1000 м додаткового 
підйому над рівнем моря. 

Неправильний розподіл наванта-
ження, бічний вітер, аеродинамічні 
поштовхи від автопоїздів, а також 
нерівне покриття дороги можуть 
стати причиною поперечних коли-
вань або від’єднання причепа. 

Відрегулюйте навантаження на 
опорно-причепний пристрій, пере-
розподіляючи та переміщуючи ван-
тажі у причепі. 

Перевірте повну масу причепа та 
окремо навантаження на опорно-
причепний пристрій. 

Дотримуйтеся положень, вста-
новлених відповідними місцевими та 
територіальними органами реєст-
рації, відносно повної маси причепа.   

 
Гальмова система причепа. Як-

що причіп обладнаний гальмовою си-
стемою, експлуатуйте її у відповіднос-
ті з інструкціями виробника. Заборо-
нено вносити будь-які зміни у констру-
кцію гальмової системи автомобіля. 

 
Прилади зовнішнього освітлен-

ня 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. 

  
Шини. Перед буксируванням при-

чепа 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. Розмі-
щуйте страхувальні ланцюги під диш-
лом причепа, щоб перешкодити його 
падінню на дорогу у випадку 
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від’єднання від опорно-причепного 
пристрою автомобіля. Встановлюючи 
ланцюги, дотримуйтеся рекомендацій 
виробника. З метою забезпечення 
можливості розвороту автопоїзда 
страхувальні ланцюги повинні бути ві-
дповідно натягнені. Страхувальні ла-
нцюги ніколи не повинні волочиться 
по дорозі. 

 
Гальмова рідина. Замінюйте га-

льмову рідину через кожні 15 000 км 
пробігу автомобіля, якщо:  

- автомобіль часто експлуатується 
з причепом; 

- автомобіль експлуатується у па-
гористій або гірській місцевості. 

 
Експлуатаційна рідина автомати-

чної коробки передач (лише для дви-
гуна 1,8 DOHC). Якщо автомобіль екс-
плуатується значну частину пробігу з 
причепом, замінюйте експлуатаційну рі-
дину у автоматичній коробці передач 
через кожні 60 000 км пробігу. 

 
Рекомендації з експлуатації ав-

томобіля 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 дотримуйте-
ся наступних рекомендацій: 

- перед тим як виїхати на дорогу з 
причепом, вивчіть особливості водіння 
автопоїзду при повороті, гальмуванні, 
русі заднім ходом. Не починайте екс-
плуатувати автомобіль з причепом, до-
ки не будете цілком впевнені у тому, що 
здатні безпечно керувати автопоїздом; 

- перед початком подорожі переві-
рте справність приладів освітлення та 
сигналізації причепа; 

- при буксируванні причепа не пе-
ревищуйте 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 авто-
мобіля з причепом переконайтеся, що 
є достатньо вільного простору для 
проїзду причепа, уникайте різких ма-
неврів; 

- уникайте різкого початку руху з 
місця, інтенсивного розгону та екстре-
ного гальмування; 

- уникайте різких поворотів та різ-
ких маневрів; 

- буксируючи причіп, завжди ру-
хайтеся на помірній швидкості;   

- при маневруванні заднім ходом 
користуйтеся сторонньою допомогою 
та керуйтеся сигналами Вашого помі-
чника; 

- під час руху автомобіля з приче-
пом постійно підтримуйте безпечну 
відстань до попереднього автомобіля. 
Пам'ятайте, що гальмовий шлях ав-
томобіля з причепом перевищує га-
льмовий шлях автомобіля; 

- перед спуском по довгому схилу 
знижуйте швидкість та увімкніть по-
нижену передачу; 

- уникайте тривалого безперервно-
го або частого гальмування. Це може 
призвести до перегрівання гальмових 
механізмів та зниження ефективності 
гальмової системи автомобіля; 

- на стоянці підкладайте під колеса 
автомобіля та причепа упори та пов-
ністю вмикайте стоянкове гальмо. Не 
рекомендується зупиняти автомобіль 
з причепом на тривалу стоянку на 
схилах. Стоянка автомобіля з приче-
пом на схилі є небезпечною. Причіп 
може випадково від’єднатися від опо-
рно-причепного пристрою та травму-
вати людей або пошкодити автомо-
біль та інше майно; 

- небезпечно виймати гальмові упо-
ри з-під коліс причепа, знаходячись 
безпосередньо за причепом. Якщо сто-
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янкове гальмо увімкнене не повністю 
або діє недостатньо ефективно, причіп 
може покотитися назад та травмувати 
людину, що стоятиме позаду. З метою 
безпеки слід завжди виймати упори, 
стоячи збоку від причепа.  

- уважно вивчіть інструкції вироб-
ника причепа. 

 
Рух автомобіля з причепом на 

схилах. Наближаючись до крутого або 
довгого схилу, знизьте швидкість авто-
мобіля з причепом та увімкніть пониже-
ну передачу. Якщо Ви не увімкнете по-
нижену передачу, Ви не зможете доста-
тньо ефективно гальмувати двигуном. У 
такому випадку Вам прийдеться часто 
використовувати гальмову систему, га-
льмові механізми можуть перегріватися 
та знижуватимуть свою ефективність.  

Перед подоланням крутого підйо-
му увімкніть понижену передачу та 
знизьте швидкість автомобіля з при-
чепом приблизно до 70 км/год. Так Ви 
відвернете можливе перегрівання 
двигуна та трансмісії. 

 
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 пошко-
дити 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 поло-
ження “Р” або не вмикайте першу пере-
дачу у механічній коробці передач. 

2. Скористайтесь сторонньою до-
помогою, щоб підкласти під колеса 
причепа упори.  

3. Після того як упори підкладені 
під колеса, відпустіть педаль гальма. 
Тепер основне навантаження буде 
сприйматися упорами. 

4. Повторно натисніть на педаль 
гальма. Тоді увімкніть стоянкове га-
льмо та перемістіть важіль селектора 
автоматичної коробки передач у по-
ложення  “Р” або увімкніть першу пе-
редачу (або передачу заднього ходу у 
механічній коробці передач). 

5. Відпустіть педаль гальма. 
 
Початок руху автомобіля з при-

чепом 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 автома-

тичній або першу передачу у механіч-
ній коробці передач; 

- відпустіть стояночне гальмо. 
2. Відпустіть педаль гальма. 
3. Повільно почніть рух з місця, 

щоб звільнити упори. 
4. Зупиніть автомобіль, щоб Ваш 

помічник встиг витягнути упори. 
 
Особливості технічного обслу-

говування автомобіля при експлуа-
тації з причепом. Якщо Ваш автомо-
біль експлуатується значну частину 
пробігу з причепом, він потребує 
більш частого технічного обслугову-
вання. Експлуатуючи автомобіль з 
причепом, приділяйте підвищену ува-
гу таким агрегатам та системам авто-
мобіля: автоматичній коробці передач 
(при заправці не переливайте експлу-
атаційну рідину), системі змащування 
двигуна, системі охолодження двигу-
на, гальмовому гідравлічному приво-
ду, гальмовим механізмам та привод-
ним ременям. Цей Посібник наводить 
усі необхідні інструкції та рекоменда-
ції по технічному обслуговуванню цих 
агрегатів та систем автомобіля. Пе-
ред тим як експлуатувати автомобіль 
з причепом, рекомендуємо Вам ще 
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раз уважно проглянути окремі пункти 
цього Посібника, що стосуються тех-
нічного обслуговування названих ви-
ще агрегатів та систем автомобіля. 

Регулярно перевіряйте затяжку 
кріпильних деталей опорно-
причепного пристрою автомобіля. 

 
Заходи безпеки проти отруєння 

відпрацьованими газами 
 
Уникайте вдихання відпрацьова-

них газів двигуна. Відпрацьовані гази 
містять токсичний оксид вуглецю, 
який не має ані кольору, ані запаху. 
Оксид вуглецю небезпечний для здо-
ров‘я. Тривале вдихання цього газу 
призводить до втрати свідомості та 
може бути небезпечним для життя 
людини. 

При відкритті потрапляння відпра-
цьованих газів у салон автомобіля, 
негайно зверніться на сервісну стан-
цію офіційної дилерської мережі для 
визначення та усунення несправності. 

Якщо неможливо усунути несправ-
ність на місці, продовжуйте рух тільки 
з повністю відкритими вікнами авто-
мобіля.  

 
Попередження! 
Щоб не допустити потрапляння 

відпрацьованих газів у салон авто-
мобіля, періодично перевіряйте стан 
випускної системи та кузова: 

- замінюючи моторне масло, коли 
автомобіль знаходиться на підіймачу; 

- при помітній на слух зміні хара-
ктеру або рівня шуму системи випу-
ску відпрацьованих газів;  

- якщо наявні аварійні або корозій-
ні пошкодження системи випуску від-
працьованих газів нижньої або зад-
ньої частини кузова; 

- не залишайте двигун працюю-
чим у закритих приміщеннях, примі-
щеннях що погано провітрюються, 
наприклад, у гаражі; у цих умовах 
двигун не повинен працювати довше, 
аніж це необхідно для виїзду або в’їзду 

у гараж. Виїздіть із закритого при-
міщення.  

- ніколи не залишайтеся та не 
залишайте дітей на тривалий час у 
непорушному автомобілі із працюю-
чим двигуном; 

- за тривалої стоянки автомобіля 
на відкритому місці із працюючим 
двигуном вимкніть режим рецирку-
ляції для доступу свіжого повітря у 
салон автомобіля та увімкніть вен-
тилятор у максимальний режим. 

- не їздіть із відкритою кришкою 
багажника або відкритими задніми 
дверима, оскільки відпрацьовані гази 
можуть потрапити у салон автомо-
біля. Якщо Ви змушені їхати з відк-
ритим багажником або відкритими 
задніми дверима, слід підняти скло 
усіх дверей, вимкнути режим рецир-
куляції для забезпечення доступу 
свіжого повітря у салон автомобіля 
та увімкнути вентилятор у макси-
мальний режим. 
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Повітряна вентиляція 
 
Бічна вентиляція. Ви маєте можливість спрямовувати повітря через обидві 

бічні вентиляційні решітки, що регулюються, в бік зони переднього пасажира 
або в бік бічних вікон. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Мал. 4.1 Система вентиляції:  
1 – бічна вентиляційна решітка;  
2 – решітки системи обігріву вітрового 

скла;  
3 – центральні вентиляційні решітки;  
4 – вентиляція підлоги;  
5 – система обігріву вікон передніх 

дверей 
 

Система обігріву вітрового скла. 
Вентиляційні решітки системі обігріву 
вітрового скла спрямовують повітря 
на вітрове скло 

Центральна вентиляція. Ви мо-
жете контролювати напрям повітряно-
го потоку через центральні вентиля-
ційні решітки, що регулюються. 

Вентиляція підлоги. Вентиляційні 
решітки спрямовують повітря в зону 
розміщення ніг переднього пасажира. 
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Вентиляційні решітки обігріву 
вікон передніх дверей. Вентиляційні 
решітки обігріву вікон передніх дверей 
спрямовують повітря в бік бічних ві-
кон, головним чином в зону, що за-
безпечують водію огляд через зовні-
шні дзеркала заднього огляду. 

Задні вентиляційні решітки (ва-
ріант). Холодне та гаряче повітря по-
ступає в зону розміщення ніг пасажи-
рів на задньому сидінні через венти-
ляційні отвори, розміщенні під перед-
німи сидіннями. 

Блокування центральних та біч-
них вентиляційних решітка. Повер-
ніть коліщатко біля кожного вихідного 
отвору вентиляції до упору вниз щоб 
блокувати потік повітря через венти-
ляційні штахети. 
 

 
Мал. 4.2 

 
Панель управління 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
Мал. 4.3. Панель управління:  
1 – регулятор температури;  
2 – регулятор режиму вентилятора;  
3 – регулятор режиму циркуляції пові-

тря;  
4 – кнопка повітряного кондиціонуван-

ня (А/С) (варіант); Дивись "Повіт-
ряне кондиціонування” далі у роз-
ділі;  

5 – кнопка рециркуляції повітря;  
6 – кнопка обігріву заднього скла та 

бічних дзеркал. 
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Регулятор температури. За до-
помогою регулятора температури змі-
нюється температура повітря, що на-
дходить через повітряні вентиляційні 
штахети.  

Поверніть регулятор на блакитну 
зону, щоб отримати холодне повітря і 
на червону зону, щоб отримати тепле 
повітря.  
 

 
Мал. 4.4 
 
Регулятор режиму вентилятора. 

Ви можете регулювати швидкість по-
вітряного потоку, що надходить із сис-
теми шляхом повороту ручки регуля-
тора швидкості вентилятора. Повер-
ніть ручку за годинниковою стрілкою, 
щоб збільшити швидкість вентилятора 
і проти годинникової стрілки, щоб 
зменшити швидкість вентилятора. 

Якщо бажаєте, Ви можете перек-
лючати регулятор контролю вентиля-
тора від положення 1 до положення 4.  
 

 
Мал. 4.5 
 
Регулятор режиму циркуляції 

повітря. Перемикайте регулятор ре-
жиму циркуляції повітря в положення, 
куди Ви бажаєте, щоб спрямовувався 
потік повітря. 

Регулятор режиму циркуляції пові-
тря може знаходиться в одному з 
п’яти положень. 
 

 
Мал. 4.6 
 
Прямо . Це положення спрямо-

вує повітря через центральні і бокові 
вентиляційні решітки. 
 

 
Мал. 4.7 
 
Дворівневий . Спрямовує по-

вітря в двох напрямах. Половину пові-
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тря  - через вентиляційні решітки. об-
дуву підлоги, а ту частину, що зали-
шилась – через центральні та бокові 
решітки. 
 

 
Мал. 4.8 
 
Донизу . Спрямовує більшість 

повітря через вентиляційні решітки 
обігріву підлоги. Це положення також 
спрямовує повітря через задні венти-
ляційні решітки, якщо вони обладнані.  
Тримайте зону під передніми сидін-
нями чистою, що не блокувати потік 
повітря в заднє відділення.  
 

 
Мал. 4.9 
 
Донизу/обігрів . Це положення 

спрямовує повітря через вентиляційні 
решітки обігріву вітрового скла, вен-
тиляційні решітки обігріву вікон пе-
редніх дверей та вентиляційні решітки 
обігріву підлоги. 
 

 
Мал. 4.10 

Обігрів . Спрямовує повітря че-
рез вітрове скло та вентиляційні реші-
тки обігріву вікон передніх дверей. 
 

 
Мал. 4.11 
 
Кнопка рециркуляції повітря. 

Натискайте цю кнопку коли при їзді по 
пильній дорозі, або щоб уникнути ви-
хлопних газів іншого транспорту та 
диму ззовні, або коли потрібне швид-
ке охолодження або обігрів пасажир-
ської зони. Індикатор буде блимати, 
внутрішнє повітря буде рециркулюва-
тися.  

Повторне натискання  кнопки ре-
циркуляції повітря спрямує зовнішнє 
повітря в пасажирське відділення.  Ін-
дикатор погасне.  

Вікна можуть запітніти, якщо Ви 
використовуєте функцію рециркуляції 
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повітря тривалий час. Якщо це стало-
ся, натисніть кнопку рециркуляції по-
вітря ще раз для переходу в поло-
ження подачі зовнішнього повітря. 
 

 
Мал. 4.12 
 
Попередження! 
Водіння в режимі рециркуляції 

протягом тривалого часу може ви-
кликати сонливість. 

Періодично вмикайте режим по-
дачі зовнішнього повітря, щоб осві-
жити повітря в салоні. 

 
Система кондиціонування (варіант) 
 
Охолоджувальний елемент систе-

ми кондиціонування (А/С) охолоджує 
та видаляє вологу, пил та інші частин-
ки з повітря всередині вашого авто-
мобілю.   

Навіть з увімкнутим А/С, Ваш ав-
томобіль буде виробляти  тепле пові-
тря, якщо Ви встановити регулятор 
температури в положення обігріву. 

 
Примітка 
Інколи Ви можете помітити каплі 

води під відсіком двигуна після водін-
ня з увімкнутим А/С. Це нормально, 
тому що охолоджувальна система 
виділяє вологу з повітря. 

З-за того що компресор охоло-
джувальної системи відбирає част-
ково енергію двигуна, Ви можете 
помітити невелику зміну в потужно-
сті і роботі двигуна, коли працює 
компресор. 

 
Кнопка А/С 
 
Попередження! 
Використання системи кондиціо-

нування повітря (А/С) під час перебо-
рювання затяжних підйомів або в умо-
вах інтенсивного міського руху може 
призвести до перегріву двигуна.  

Слідкуйте за температурою двигуна.  
Вимкніть А/С якщо покажчик вка-

зує на перегрів двигуна. 
Автомобіль може вийти із строю.   

 
Мал. 4.13 
 
Увімкнення системи кондиціо-

нування повітря (А/С): 
1. Заведіть двигун. 
2. Натисніть кнопку А/С. Загорить-

ся індикаторна лампочка, що підтвер-
джує роботу А/С. 

3. Відрегулюйте швидкість венти-
лятора. 

 
Примітка 
Система кондиціонування повіт-

ря не буде працювати коли кнопка 
контролю вентилятора знаходить-
ся у положенні „Вимкнено” 

 
Вимикання А/С: 
Натисніть кнопку А/С ще раз. Інди-

каторна лампочка погасне. Це підтве-
рдить, що А/С не працює. 
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Охолодження 
 
Максимальне охолодження. Щоб 

досягти максимального охолодження 
при спекотній погоді або коли ваша 
машина тривалий час знаходилась під 
дією сонячних промінів треба: 

1. Трохи відкрити вікно, щоб випу-
стити гаряче повітря 

2. Увімкнути систему кондиціонуван-
ня повітря (А/С). Індикатор засвітиться. 

3. Натиснути кнопку рециркуляції 
повітря. Індикатор засвітиться. 

4. Повернути ручку регулятора ре-
жиму циркуляції повітря у положення 
"Прямо" . 

5. Повернути ручку регулятора те-
мператури до блакитної зони для 
охолодження. 

6. Поставити регулятор контролю 
вентилятора на максимальну швидкість.  

 
Нормальне охолодження. 
1. Увімкнути систему кондиціону-

вання повітря (А/С). Індикатор засві-
титься. 

2. Натиснути кнопку рециркуляції 
повітря. Індикатор засвітиться. 

3. Повернути ручку регулятора ре-
жиму циркуляції повітря у положення 
"Прямо"  або у  положення "Дворів-
невої циркуляції" . 

4. Повернути ручку регулятора те-
мператури до блакитної зони для 
охолодження. 

5. Поставити регулятор контролю 
вентилятора на бажану швидкість.  

 
Обігрів 
 
Максимальний обігрів. Викорис-

товуйте положення максимального 
обігріву для швидкого обігріву паса-
жирської зони. Не використовуйте це 
протягом тривалого часу, тому що по-
вітря в салоні може стати задушливим 
і вікна запітніють. Щоб уникнути запо-
тівання вікон вимкніть кнопку цирку-
ляції повітря, щоб впустити свіже по-
вітря в автомобіль. 

Для максимального обігріву: 
1. Вимкнути систему кондиціонуван-

ня повітря (А/С). Індикатор погасне. 
2. Натиснути кнопку рециркуляції 

повітря. Індикатор засвітиться. 
3. Повернути ручку регулятора ре-

жиму циркуляції повітря в положення 
"Дворівневої циркуляції"  або в по-
ложення "Вниз" . 

4. Повернути ручку регулятора тем-
ператури до червоної зони для обігріву. 

5. Поставити регулятор контролю ве-
нтилятора на максимальну швидкість. 

 

Нормальний обігрів. 
1. Вимкнути систему кондиціонуван-

ня повітря (А/С). Індикатор погасне. 
2. Вимкнути систему рециркуляції 

повітря. Індикатор погасне. 
3. Повернути ручку регулятора ре-

жиму циркуляції повітря в положення 
"Вниз"  або в положення "Дворівне-
вої циркуляції" . 

4. Повернути ручку регулятора тем-
ператури до червоної зони для обігріву. 

5. Поставити регулятор контролю 
вентилятора на бажану швидкість.  

 
Вентиляція 
 
Дворівнева. Використовуйте цю 

функцію в прохолодні, але сонячні дні. 
Тепле повітря буде поступати в зону пі-
длоги, а прохолодне зовнішнє повітря 
буде обдувати верхню частину салону. 

Щоб використати цю функцію треба: 
1. Вимкнути систему рециркуляції 

повітря. Індикатор погасне. 
2. Повернути ручку регулятора ре-

жиму циркуляції повітря у положення 
"Дворівневої циркуляції" . 

3. Поставити ручку регулятора те-
мператури на бажану температуру. 

4. Поставити регулятор контролю 
вентилятора на бажану швидкість.  
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Вентиляція. Щоб спрямувати по-
вітря через центральні та бокові шта-
хети треба: 

1. Вимкнути систему кондиціонуван-
ня повітря (А/С). Індикатор погасне. 

2. Вимкнути систему рециркуляції 
повітря. Індикатор погасне. 

3. Повернути ручку регулятора ре-
жиму циркуляції повітря у положення 
"Прямо"  або у положення "Дворів-
невої циркуляції" . 

4. Повернути ручку регулятора те-
мператури до блакитної зони для 
охолодження. 

5. Поставити регулятор контролю 
вентилятора на бажану швидкість.  

 
Обігрів та система усунення за-

потівання скла 
 
Ви можете використовувати поло-

ження обігріву скла з увімкненою або 
вимкненою системою кондиціонуван-
ня повітря.  

Щоб розморозити вітрове скло 
треба: 

1. Поставити регулятор рецирку-
ляції у  положення подачі повітря ззо-
вні. Індикатор погасне. Поставити руч-
ку регулятора циркуляції повітря у  
положення "Обігрів"  

2. Повернути ручку регулятора те-
мператури до червоної зони для теп-
лого повітря 

3. Поставити регулятор контролю 
вентилятора на максимальну швид-
кість для швидкого обігріву. 

 
Примітка 
Для підвищення ефективності 

обдуву скла увімкніть А/С. 
В деяких моделях А/С вмикається 

автоматично щоб підвищити ефек-
тивність дії системи обдуву скла, 
коли Ви вибираєте режим  "Обігрів" 

 або "Вниз/Обігрів"  
 
Щоб вітрове скло було чистим і 

тепле повітря поступало через венти-
ляційні отвори підлоги, поставте ручку 
регулятора циркуляції повітря в поло-
ження "Вниз/Обігрів"  

 
Попередження! 
Різниця температур зовнішнього 

повітря і вітрового скла може викли-
кати запотівання скла, тим самим по-
гіршить умови огляду з автомобіля.  

Не використовуйте режими 
"Вниз/Обігрів"  або "Обігрів"  в 
дуже вологу погоду, коли регулятор 

температури знаходиться в блаки-
тній зоні. 

Це може призвести до нещасного 
випадку, що може ушкодити авто-
мобілю та призвести до особистих 
ушкоджень.  

 
Автоматична система клімат ко-

нтролю (варіант) 
 
Загальний опис. Система повного 

автоматичного контролю температури 
автоматично контролює температуру 
в салоні автомобілю. Бажана темпе-
ратура в салоні автоматично задаєть-
ся натисканням кнопки AUTO. 

Задана температура контролюєть-
ся системами внутрішнього датчика, 
температури охолоджувальної рідини, 
сонячного датчика та датчика темпе-
ратури навколишнього середовища.   

 
Попередження! 
Якщо індикатор температури 

загорається на 5 секунд з інтерва-
лом в 0.5 секунд після запуску двигу-
на, система клімат контролю має 
несправність.   

 
Запустіть систему вручну та 

зв’яжіться з сервісною станцією як 
можна скоріше. 
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Сонячний датчик. Сонячний дат-
чик знаходиться спереду вентиляцій-
них штахет обдуву вітрового скла.  

Цей датчик вимірює сонячне світло 
коли система працює в режимі AUTO. 
Не закривайте датчик щоб уникнути 
отримання невірної інформації.  
 

 
Мал. 4.14 
 

Датчик температури. Датчик тем-
ператури отримує інформацію про 
температуру в салоні та управляє си-
стемою кондиціонування в автомати-
чному режимі. 

 
Попередження! 
Щоб уникнути порушення норма-

льного функціонування датчика, не 
заклеюйте різного роду етикетками 
приймальну штахетку датчика темпе-
ратури.   

 
Мал. 4.15 
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Мал. 4.16. Панель управління:  
1 – обрана температура;  
2 – індикатор увімкнення режиму обдуву вітрового скла;  
3 – індикатор встановлення режиму циркуляції повітря;  
4 – Індикатор увімкнення кондиціонера;  
5 – індикатор режиму відображення температури повітря ззовні;  
6 – кнопка увімкнення режиму автоматичної стабілізації температури повітря;  
7 – індикатор режиму свіжого повітря;  
8 – індикатор режиму циркуляції повітря;  
9 – індикатор увімкнення вентилятора;  
10 – індикатор швидкості вентилятора. 
 

Автоматичний контроль темпе-
ратури. Коли система автоматичного 
контролю температури працює в ав-
томатичному режимі, єдине що Ви по-
винні робити – це встановити темпе-
ратуру за Вашим бажанням.     

 
Кнопка AUTO. Коли нажата кнопка 

AUTO, температура в салоні контро-
люється автоматично для досягнення 
заданої температури. Система буде 
контролювати автоматично систему 
циркуляції повітря, швидкість венти-
лятора, функції кондиціонування та 
рециркуляції повітря. 

Індикатор AUTO-режиму з’явиться 
на панелі управління. 
 

 
Мал. 4.17 
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Встановлення бажаної температури: 
Крутіть ручку регулятора темпера-

тури доки бажана температура не 
з’явиться на дисплеї.  

За годинниковою стрілкою – за-
дана температура буде збільшувати-
ся на 0.5 °С. 

Проти годинникової стрілки – 
задана температура буде зменшува-
тися на 0.5 °С. 

Ви можете встановити температу-
ру за своїм бажанням в межах від 18 
°С до 32 °С. 

 

 
Мал. 4.18 
 
Примітка 
Якщо задана температура вста-

новлена в положенні „НІ” (максималь-
но) або „LO” (мінімально), вентиля-
тор працює безперервно на макси-

мальній швидкості не зважаючи на 
те, що температура в салоні відпо-
відає заданій. 

 
Щоб вимкнути систему натисніть 

кнопку "OFF”.  
 

 
Мал. 4.19 
 
Ручний контроль 
Кнопка А/С   
Ця кнопка дозволяє вмикати та ви-

микати систему кондиціонування повіт-
ря. При натисканні на цю кнопку авто-
матичний режим управління мікрокліма-
том вимикається і індикатор гасне. 

Індикатор А/С  буде світитися 
коли система кондиціонування повітря 
увімкнена. 

Натисніть кнопку А/С знову, щоб 
вимкнути систему А/С, або натисніть 

кнопку OFF, щоб вимкнути всю систе-
му. Див. „Кнопка А/С” раніше в цьому 
розділі. 
 

 
Мал. 4.20 
 
Зміна режиму циркуляції повіт-

ря. Якщо кнопка MODE натиснута, 
режим AUTO відмінений, режим цир-
куляції повітря буде змінюватися в 
наступній послідовності. Див. „Регуля-
тор режиму циркуляції повітря” раніше 
в цьому розділі для більш детальній 
інформації. 

Прямо  --> Дворівневий  --> 
Вниз  --> Вниз/обігрів  

Див. „Регулятор режиму циркуляції 
повітря” раніше в цьому розділі для 
більш детальній інформації. 
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Мал. 4.21 
 
Кнопка рециркуляції повітря. Ре-

гулятор дозволяє вибрати режим по-
дачі повітря ззовні або режим рецир-
куляції внутрішнього повітря салону.  

Див. „Кнопка рециркуляції повітря” 
раніше в цьому розділі  
 

 
Мал. 4.22 
 

Регулятор швидкості вентиля-
тора. Змінюйте швидкість вентилято-
ра, повертаючи ручку регулятора. Ав-
томатичний (AUTO) режим вимика-
ється, коли Ви повертаєте ручку регу-
лятора. 
 

 
Мал. 4.23 
 
Обдув скла. Натисніть кнопку об-

дуву скла  для обігріву вітрового 
скла. 

Режим рециркуляції повітря змі-
нюється на режим подачі повітря ззо-
вні, вмикається система кондиціону-
вання повітря. Систему кондиціону-
вання повітря можна вимкнути натис-
нувши А/С кнопку без відміни режиму 
обдуву скла. 

Відрегулюйте швидкість вентиля-
тора використовуючи регулятор шви-
дкості вентилятора. 

Цей режим можна відмінити нати-
снувши кнопку обдуву скла знову, А/С 
кнопку, кнопку системи циркуляції по-
вітря або кнопку AUTO. 

Див. „Обігрів та система усунення 
запітніння скла” раніше в цьому розділі.  
 

 
Мал. 4.24 
 
Відображення температури по-

вітря ззовні. Щоб відобразити зовні-
шню температуру, натисніть кнопку 
контролю температури. Висвітиться 
індикатор відображення зовнішньої 
температури. Натискання кнопки кон-
тролю температури знову, відмінить 
режим відображення температури по-
вітря ззовні, інакше дисплей повер-
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неться до обраної температури приб-
лизно через 5 секунд. 
 

 
Мал. 4.25 
 
Індикатор температури знаходить-

ся в зоні переднього бамперу. Із-за 
його розташування, на температуру, 
що відображається, можуть впливати 
умови дороги або температура двигу-
на під час повільної їзди або роботі на 
холостому ходу.   

З цієї причини, найбільш коректна 
температура буде висвітлюватися під 
час руху автомобіля на швидкості бі-
льше ніж 40 км/г. 

Рекомендації щодо експлуатації 
вентиляційної системи 

 
Якщо автомобіль знаходився на 

стоянці під прямими сонячними про-
менями, перед тим як увімкнути кон-
диціонер (А/С) повітря, відкрийте вікна 
та провітрите салон.  

Для того, щоб в дощову погоду 
очистити запітніли вікна, треба знизи-
ти температуру повітря в салоні, уві-
мкнувши кондиціонер. Це корисно ро-
бити в дощовий сезон, коли вологість 
повітря дуже висока.  

Якщо кондиціонер повітря не ви-
користовувався тривалий час (місяць 
або більше), необхідно раз на тиж-
день вмикати його на декілька хвилин 
, навіть узимку. Вмикайте кондиціо-
нер, коли двигун працює на холостому 
ходу. Періодичне увімкнення кондиці-
онера сприяти зберіганню шару змаз-
ки на деталях та ущільненнях компре-
сора, що збільшить термін служби си-
стеми кондиціонування.  

Ефективність системи кондиціону-
вання може знизитися із-за частих зу-

пинок або руху автомобіля з малою 
швидкістю. Компресор системи кон-
диціонування повітря не вмикається, 
якщо перемикач режимів вентилятора 
знаходиться в положенні “OFF”. 

Якщо Ваш автомобіль обладнаний 
повітряним фільтром, підтримання йо-
го в належному стані є обов’язковим. 
Дивись “Повітряний фільтр системи 
кондиціонування” в цьому підрозділі. 
Цей фільтр видаляє пил та інші час-
тинки з зовнішнього повітря, яке по-
падає в Ваш автомобіль. 

 
Аудіосистема* 
 
До уваги Власника автомобіля! 
На Вашому автомобілі в залежно-

сті від комплектації може бути відсут-
ня аудіосистема.  

Якщо Ви придбали власну аудіо-
систему, її установку і налагодження 
треба проводити тільки на СТО офі-
ційної дилерської мережі. 
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Запасне колесо, домкрат, та ін-
струменти 

 
Зберігайте запасне колесо, домк-

рат та інструменти у ніші багажного 
відділення. 

 
Попередження! 
Завжди зберігайте домкрат, за-

пасну шину, інші інструменти в на-
лежному місці 

Не зберігайте домкрат, запасну 
шину, або інше обладнання в салоні 
для пасажирів. 

У разі різкій зупинки, або зіткнен-
ня це може привести до травми во-
дія чи пасажирів. 
 

 
Мал. 5.1 
 

Зберігайте запасне колесо під зні-
мною підлогою. 

Зберігайте запасне колесо, домк-
рат та інструменти у ніші багажного 
відділення. Будьте впевнені, що Ви 
легко можете знайти їх. Див. підроз-
діл: "Колеса та шини" для більш дета-
льної інформації. 

 
Примітка 
Необхідно ретельно закріпити 

домкрат, рукоятку домкрата, та 
інші інструменти, щоб вони не гри-
міли, та не деренчали під час руху 
автомобіля. 

 
Технічні характеристики домкрата 
 

Максимально припустиме 
навантаження 700 кг 

Тип мастила Літієве 
Клас консистенції мастила 1 (NLGI) 

 
Попередження! 
Для Вашого автомобіля розробле-

но домкрат, який можна використову-
вати саме для цього автомобіля. 

Не використовуйте домкрат, 
яким укомплектовано Ваш автомо-
біль для підйому інших автомобілів. 

Ніколи не перевищуйте припус-
тиме максимальне навантаження 
домкрата. 

Використання цього домкрата 
для підйому інших автомобілів може 
привести до ушкодження інших ав-
томобілів, самого домкрата, або до 
травми водія чи пасажирів. 

 
Як змінити проколоту шину 
 
Якщо шина прокололася, уважно 

ознайомтесь з приведеною нижче ін-
струкцією, перед тим як змінити колесо. 

 
Засоби безпеки 
1. Увімкніть світову аварійну сиг-

налізацію. 
2. Обережно зверніть зі смуги руху 

транспорту та зупиніться в безпечно-
му місці. 

3. Встановіть автомобіль на твер-
дій, рівній поверхні.  

4. Вимкніть запалювання та вий-
міть ключ запалювання із замка запа-
лювання. 

5. Включіть стоянкове гальмо. 
6. Висадіть пасажирів та розта-

шуйте їх у безпечному місці – як мож-
на далі від дороги. 

7. Підложіть спереду і ззаду під 
колеса опорні колодки або камінці (що 
підходять за розміром та формою) 
дерев'яні бруски, щоб зафіксувати ав-
томобіль. 



 

5 ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ 

103 

При порушенні вищезазначеної ін-
струкцій автомобіль може зіскочити з 
домкрата, що може привести до сер-
йозних травм. 

 
Зміна колеса 
1. Дістаньте із багажного відділен-

ня домкрат, інструменти для зміни ко-
леса, та запасне колесо. 

2. Зніміть декоративний ковпак (як-
що такий є) за допомогою ключа колеса 
чи викрутки з плоскою голівкою. 

3. За допомогою цього ключа від-
пустіть гайки коліс. 

 
Попередження! 
Не відкручуйте у колеса повністю 

всі гайки чи болти до вивішування 
його на домкраті. 
 

 
Мал. 5.2 

4. Вставте в домкрат рукоятку до-
мкрата. 

5. Злегка припідніміть опорну голі-
вку, для цього поверніть важіль домк-
рата за годинниковою стрілкою. 

6. Розташуйте домкрат згідно з 
малюнком, який Ви бачите нижче. Під 
дверима на кузові автомобіля є пе-
редні і задні опорні місця. 

7. Установіть домкрат вертикально 
під одним із передніх чи задніх місць 
кузова, те що знаходиться найближче 
до ушкодженого колеса. 

 
Попередження! 
Не піднімайте автомобіль, якщо 

домкрат не встановлений належним 
чином 
 

 
Мал. 5.3 
 

8. Підніміть автомобіль, повертаючи 
важіль домкрата за годинниковою стрі-
лкою доки голівка не буде міцно закріп-
лена на необхідній опорі, а шина не бу-
де піднята на відстані 3 см від землі. 

 
Попередження! 
Приймаючи до уваги, що домкрат 

піднімає автомобіль, переконайтесь, 
що він розташований належним чи-
ном і не може вислизнути. 

 
Примітка 
Не піднімайте автомобіль на ви-

соту більше, ніж потрібно для заміни 
колеса. 
 

 
Мал. 5.4 
 



 

5 ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ 

104 

Попередження! 
Заборонено залазити під авто-

мобіль або запускати двигун коли він 
стоїть на домкрат. Автомобіль мо-
же зіскочити з домкрата, що призве-
де до серйозних травм чи смерті. 

 
9. Повністю відкрутіть гайки та болти 

колеса проти годинникової стрілки. 
10. Зніміть колесо. 
11. Встановіть запасне колесо. 
 
Попередження! 
Заборонено наносити масло чи 

мастило на колісні гайки та болти. 
Завжди користуйтесь тільки тими 

колісними гайками та болтами, що пі-
дходять для Вашого колеса. Користу-
ючись колісним ключем з набору ін-
струментів, міцно затягніть гайки чи 
болти. Якщо гайки чи болти затяг-
нуті не належним чином, то вони мо-
жуть ослабити кріплення колеса. 

 
12. Наживіть гайки чи болти  коле-

са, повертаючи колісний ключ за го-
динниковою стрілкою. 

13. Поверніть рукоятку домкрата 
проти годинникової стрілки і опустіть 
автомобіль на землю. 

14. Затягніть міцно гайки та болти 
колеса із зусиллям 120 Н⋅м в тій пос-
лідовності, яка вказана на малюнку. 

 
Мал. 5.5 
 
Попередження! 
Переконайтесь, що використо-

вуються саме рідні бовти та гайки і 
вони затягнуті до необхідного рівня 
затягування. 

Використання не заводських час-
тин, або невірне затягування гайок 
чи болтів колеса можуть призвести 
до втрати колеса. 

 
15. Установіть колісний декорати-

вний ковпак (при наявності). 
 
Примітка 
Для  того, щоб замінити шину 

радимо звернутися на СТО мережі 
офіційної дилерської мережі. 

 
Зберігайте домкрат, інструменти, 

та запасне колесо у належному місці. 

Попередження! 
Заборонено тримати домкрат та 

інструменти в салоні для пасажирів. 
У разі різкій зупинки або зіткнення 

незакріплене обладнання може випа-
сти в салон  автомобіля і привести 
до травми водія чи пасажирів. 

При використанні домкрата, ав-
томобіль може втратити стійкість 
та посунутися, що приведе до пош-
кодження автомобіля та травм. 

Використовуйте для автомобіля 
тільки його домкрат. 

Встановлюючи домкрат для під-
йому автомобіля, слідкуйте за тим, 
щоб він був розташований перпенди-
кулярно землі. 

Заборонено заводити двигун коли 
автомобіль стоїть на домкраті. 

Перед тим, як поставити автомо-
біль на домкрат, висадіть пасажирів 
та розташуйте їх у безпечному місці – 
як можна далі від дороги, звільніть са-
лон від сторонніх предметів. 

Для того, щоб замінити колеса 
користуйтесь лише домкратом. 

Не встановлюйте домкрат на 
похилій чи слизький поверхні. 

Розташовуйте домкрат як мож-
на ближче до ушкодженого колеса. 

Заблокуйте колесо, яке розта-
шоване по діагоналі відносно до 
ушкодженого колеса. 
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Перед тим, як встановити домк-
рат, переконайтесь, що увімкнене 
стоянкове гальмо та увімкнена перша 
передача (для автомобіля з механіч-
ною коробкою передач); відповідно з 
автоматично коробкою передачі – "P". 

Заборонено ставити автомобіль 
на домкрат чи міняти колеса при за-
торах, або коли Ви заважаєте руху. 

У разі потреби допомоги, викли-
чте технічну службу, якщо умови для 
користування домкратом не сприя-
тливі, або Ви не впевнені  в повній 
безпеці виконання цього завдання. 

 
Запуск двигуна від стороннього 

джерела енергії 
 
Ви можете завести автомобіль з 

розрядженою акумуляторною батаре-
єю за допомогою енергії акумулятор-
ної батареї  другого автомобіля. 

 
Попередження! 
Не намагайтесь завести двигун, 

штовхаючи чи тягнучи автомобіль. 
Це може пошкодити каталітичний 
нейтралізатор чи привести до 
травм. 

У разі спалахування акумуляторні 
батареї, Ви  можете отримати опі-
ки від кислоти чи короткого зами-

кання, що призведе до травм чи по-
шкодження  автомобілів. 

Заборонено підносити до акуму-
ляторної батареї відкрите полум'я 
чи вогненебезпечні предмети. 

Не нахиляйтесь над акумулятор-
ною 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 бата-
реєю користуйтесь захисними оку-
лярами. 

Слідкуйте за тим, щоб рідина 
акумуляторної батареї на потрапи-
ла в очі, на шкіру, тканини чи на по-
фарбовану поверхню. 

Переконайтесь, що акумулятор-
на батарея, від якої Ви збираєтесь 
запускати автомобіль, має однакову 
напругу з акумуляторною батареєю 
Вашого автомобіля. 

При запуску від іншої батареї не 
роз'єднуйте розряджену батарею від 
автомобіля. 

 
Порушення вищевказаних інструкцій 

запуску двигуна від стороннього джере-
ла енергії може призвести до спалаху-
вання акумуляторної батареї, виділен-
ню кислоти чи короткого замикання. 

Це може пошкодити електричні 
системи обох автомобілів, та нанести 
серйозні травми. 

 
1. Поставте автомобіль на стоян-

кове гальмо. 
2. Для автомобіля з автоматичною 

коробкою передач –  переведіть ва-
жіль управління коробкою передач на 
положення (P), відповідно для авто-
мобіля з механічною коробкою пере-
дач – у нейтральне положення. 

3. Вимкніть всі непотрібні спожи-
вачі електричної енергії автомобіля. 

 
Попередження! 
Вимкніть аудіосистему Вашого 

автомобіля, інакше Ви можете її по-
шкодити. 

Завжди з'єднуйте дроти так, щоб 
вони ні в якому разі не торкались 
обертаючих частин двигуна, інакше 
це може призвести до пошкодження 
автомобіля та серйозних травм. 

 
Для того, щоб завести автомобіль 

від стороннього джерела енергії, з'єд-
найте дроти таким чином: 

1. З'єднайте один кінець кабелю з 
позитивною клемою зарядженої аку-
муляторної батареї (зазначеного поз-
начкою "+" поряд з клемою). 
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2. З'єднайте другий кінець того ж 
самого кабелю з позитивною клемою 
розрядженої акумуляторної батареї 
(зазначеного позначкою "+"). 

3. З'єднайте один кінець іншого 
кабелю з негативним кінцем зарядже-
ної акумуляторної батареї (зазначено-
го позначкою "-" поряд з клемою). 

4. З'єднайте другий кінець того ж 
кабелю з "масою" (на корпусі силового 
агрегату). Слідкуйте за тим, щоб з'єд-
нання кабелю з "масою" проводилося 
належним чином. 

5. Двигун автомобіля, від якого за-
водять другий автомобіль, повинен 
працювати на середніх оборотах хо-
лостого ходу. 
 

 
Мал. 5.6 
 
Попередження! 
З'єднання мінусового кабелю з 

"масою" повинно бути як можна далі 

від батареї автомобіля, який Ви на-
магаєтеся завести.  

Ні в якому разі не з'єднуйте міну-
совий кабель з мінусовою клемою 
батареї автомобіля, який Ви нама-
гаєтеся завести. Це може привести 
до вибуху батареї, що може пошко-
дити автомобіль та нанести серйо-
зні травми. 

 
Примітка 
Спроби завести двигун автомо-

біля з розрядженою батареєю повин-
ні повторюватися з інтервалом в 1 
хвилину, та кожна спроба не повинна 
бути довшою ніж 15 секунд. 

 

Як тільки двигун автомобіля з роз-
рядженою батареєю приведено до дії 
зробіть наступне: 

1. Обережно від’єднайте кінець 
кабелю від "маси" автомобіля з роз-
рядженою батареєю. Двигун не вими-
кайте. 

2. Від’єднайте кінець кабелю від 
клеми "мінус" акумуляторної батареї, 
від якої заводили двигун. 

3. Від’єднайте кінець кабелю від 
клеми "плюс" акумуляторної батареї, 
від якої заводили двигун. 

4. Від’єднайте кінець кабелю від 
клемі "плюс" розрядженої акумулято-
рної батареї. 

5. Двигун автомобіля з розрядже-
ною батареєю повинен проробити 20 
хвилин для підзарядки цієї батареї. 

6. При повторенні розрядження 
батареї зверніться за допомогою на 
сервісну станцію. 

 
Буксирування 
 
При необхідності буксирування ав-

томобіля зверніться до спеціальної 
служби евакуації несправних автомо-
білів. 

 
Попередження! 
Не рекомендується знаходитися 

пасажирам в салоні автомобіля який 
буксирують. 

При буксируванні не перевищуйте 
дозволеної швидкості. 

Не буксируйте автомобіль з 
ушкодженими вузлами, які можуть 
бути небезпечні. 

Суворо дотримуйтесь рекоменда-
цій цього Посібника при буксируванні. 

 
Буксирування автомобіля з час-

тковим навантаженням 
1. Увімкніть аварійну сигналізацію 

автомобіля. 
2. Ключ замка запалювання – у 

положення "АСС". 



 

5 ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ 

107 

3. Важіль коробки передач – у ней-
тральне положення. 

4. Відпустити стоянкове гальмо. 
5. Буксируйте автомобіль з підняти-

ми над дорогою передніми колесами. 
 

 
 

Мал. 5.7 
 
Попередження! 
При необхідності буксирування 

автомобіля з опором на передні ко-
леса треба обов’язково використо-
вувати візок для передніх коліс, щоб 
не пошкодити коробку передач. 

Буксируйте автомобіль на жорс-
ткому пристрої. 

Бажано буксирувати автомобіль на 
платформі з повним навантаженням. 
 

 
Мал. 5.8 
 
Буксирування автомобіля в 

надзвичайних випадках 
У випадку коли евакуатор відсут-

ній, дозволяється буксирувати не-
справний автомобіль на жорсткому 
або гнучкому зчепленні. 
 

 
Мал. 5.9 

Передня буксирна провушина 
розташована під переднім буфером. 
Водій повинен знаходитися в автомо-
білі для керування буксируванням за 
допомогою гальм. 

Цей засіб буксирування треба ви-
користовувати тільки на твердій доро-
зі і на коротку відстань та на невели-
кій швидкості. 
 

 
Мал. 5.10 
 
При буксируванні – колеса, вісі, 

трансмісія, рульове управління, галь-
ма повинні бути в справному стані. 

 
Попередження! 
При буксируванні на тросі авто-

мобіль може бути пошкоджено. 
Для зменшення ризику дотри-

муйтесь попереджень: 
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- використовуйте трос тільки в 
крайньому випадку; 

- буксируйте автомобіль тільки 
за передню частину; 

- між переднім буфером та тро-
сом треба забезпечити проміжок; 

- забезпечте надійне кріплення 
тросу до провушин; 

- автомобіль з автоматичною 
коробкою передач треба буксирува-
ти тільки за допомогою візків під ко-
лесами; 

- при буксируванні рухатися тре-
ба з невеликою швидкістю без різких 
ривків; 

- щоб запобігти втрати керуван-
ня при  буксируванні: 

- не буксируйте автомобіль на 
тросі коли колеса, вісі, трансмісія, 
рульове управління або гальма не-
справні; 

- заборонено виймати ключ замка 
запалювання при буксируванні. 

 
Задня буксирна провушина за-

стосовується тільки в надзвичайних 
випадках. Слідкуйте щоб направлення 
тросу йшло в напрямку просування 
автомобіля. Заборонено прикладати 
зусилля до провушини в поперечному 
напрямку. При буксируванні за задню 

провушину рухатися треба з невели-
кою швидкістю без різких ривків. 
 

 
Мал. 5.11 
 
Попередження! 
Встановлення буксирувального 

обладнання причепа треба проводи-
ти тільки на станціях сервісної ме-
режі офіційної дилерської мережі з 
вказівкою пробігу і печаткою підпри-
ємства, яке виконало ці роботи. 

 
Розкачування автомобіля 
 
Розкачування (розгойдування) ав-

томобіля вперед-назад дозволяється 
лише у виключних випадках, коли ав-
томобіль застряг (забуксував) у снігу, 
багні чи піску. Спочатку поверніть 
кермо вліво-вправо, щоб розчистити 

площу під колесами. Послідовно пе-
ремикайте важіль селектора автома-
тичної коробки перемикання передач 
з положення D у положення R та на-
зад (якщо автомобіль обладнано ав-
томатичною коробкою перемикання 
передач), або важіль перемикання 
передач механічної коробки переми-
кання передач з першої передачі на 
задній хід та навпаки (якщо автомо-
біль обладнано механічною коробкою 
перемикання передач), при цьому 
злегка натискаючи на педаль акселе-
ратора (оберти двигуна при цьому не 
повинні перевищувати 2500 об/мін), 
не збільшуйте різко частоту обертів 
двигуна. Відпускайте педаль акселе-
ратора при перемиканні важеля селе-
ктора автоматичної коробки переми-
кання передач (або важеля переми-
кання передач механічної коробки пе-
ремикання передач відповідно). Якщо 
після розгойдування автомобіля про-
тягом 30-60 секунд не вдалося виїха-
ти, необхідно скористатися сторон-
ньою допомогою, наприклад, буксиру-
вання іншим автомобілем, інакше мо-
жливо перегрів та вихід з ладу елеме-
нтів трансмісії Вашого автомобіля, та 
інші негативні наслідки. 
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Мал. 5.12 
 
Попередження! 
При розкачуванні (розгойдуванні) 

автомобіля дотримуйтесь усіх захо-
дів безпеки. 

 
Перегрів двигуна 
 
У випадку коли двигун автомобіля 

перегрівся, треба негайно: 
- зупинити автомобіль; 
- вимкнути систему кондиціювання 

повітря; 
- дати двигуну проробити декілька 

хвилин на малих обертах холостого 
ходу; 

- упевнитись, що вентилятор працює. 
 
Попередження! 
У випадку коли побачили водяну 

пару, треба відійти від автомобіля 
на випадок ураження людини. 

Тривале застосування кондиціо-
нера у важких умовах руху автомобі-
ля може привести до перегрівання 
двигуна. 

 
У випадку коли вентилятор не 

працює, водяна пара присутня, треба: 
- вимкнути двигун; 
- відійти від автомобіля і не відк-

ривати капот моторного відсіку; 
- дати двигуну охолонути; 
- якщо не видно водяної пари, від-

крити капот. 
- як можна скоріше звернутися за 

допомогою на сервісну станцію. 
 
У випадку коли вентилятор пра-

цює, водяна пара відсутня, треба: 
- з застереженням відкрити капот 

моторного відсіку; 
- проконтролювати рівень охоло-

джуючої рідини. 

У випадку коли вентилятор пра-
цює, але температура охолоджуючої 
рідини не знижається,  треба: 

- вимкнути двигун; 
- з застереженням відкрити капот 

моторного відсіку; 
- проконтролювати рівень охоло-

джуючої рідини. 
- дати двигуну охолонути; 
- проконтролювати рівень охоло-

джуючої рідини. 
 
У випадку коли рівень охолоджую-

чої рідини низький, проконтролюйте 
витік рідини: 

- в радіаторі та його з’єднаннях; 
- шлангах охолоджуючої системи 

та їх з’єднаннях. 
- як можна скоріше зверніться за 

допомогою на сервісну станцію. 
 
Попередження! 
Система охолодження знахо-

диться під високим тиском. Заборо-
нено відкривати кришку бачка при 
гарячій рідині системи охолодження. 
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Засоби безпеки  
 
При проведенні будь-яких контро-

льних перевірок чи операцій по техні-
чному 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 
при гарячому двигуні; 

- заборонено залазити під автомо-
біль, піднятий на домкраті. При необ-
хідності проведення робіт під автомо-
білем, необхідно використовувати до-
даткові підставки; 

- не паліть і не наближайте відкрите 
полум’я чи предмети, що мають іскріння 
до акумуляторної батареї, відкритої го-
рловини паливного баку та інших еле-
ментів систем живлення паливом; 

- забороняється приєднувати чи 
від’єднувати клеми дротів від виводу 
акумуляторної батареї, а також розні-
ми будь-яких електронних устроїв при 
ввімкненому запаленні (ключ запалю-
вання знаходиться в положенні "ON"); 

- при з’єднанні клеми дротів з ви-
водами акумуляторної батареї, звер-
тайте увагу на їх полярність; 

- заборонено приєднувати позити-
вний дріт до негативного акумулятор-
ної батареї і навпаки; 

- слід пам’ятати, що акумуляторні 
батареї, свічки запалювання і елект-
ропроводка автомобіля знаходяться 
під високою напругою. Тому будьте 
обережні, щоб не викликати коротке 
електричне замикання. 

 
Попередження! 
Слід вимкнути запалювання (ключ 

знаходиться у положенні "OFF") і ви-
тягти ключ із замка запалювання 
при проведенні робіт в моторному 
відсіку. 

Не торкайтесь до елементів си-
стеми запалювання при ввімкненому 
двигуні, це може призвести до опіку 
або удару електричним струмом.  

При проведенні робіт в моторно-
му відсіку оберігайтесь від попадання 
одягу в лопаті вентилятора та інші 
деталі двигуна, що обертаються. З 
метою безпеки слід зняти ручні го-
динники, браслети, каблучки, ланцю-
жки та інші аксесуари. 
 

 
Мал. 6.1 
 
- при проведенні будь-яких переві-

рок чи регулювань при працюючому 
двигуні в закритому приміщенні (на-
приклад, в гаражі), слід переконатися 
в наявності доброї вентиляції; 

- зберігайте відпрацьоване мотор-
не масло, 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 побу-
тового сміття; 

- за необхідності проведення будь-
яких перевірок чи регулювань в мо-
торному відсіку з працюючим двигу-
ном, потурбуйтесь, щоб автомобіль не 
зрушив раптово з місця. При автома-
тичній трансмісії переведіть важіль 
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управління коробкою передач в нейт-
ральне положення або в положення 
"Р" і ввімкніть ручне гальмо. З механі-
чною коробкою передач переведіть 
важіль управління в нейтральне по-
ложення і повністю ввімкніть стоянко-
ве 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 мотор-
ному відсіку при ввімкненому двигуні, 
оберігайтесь від попадання одягу в 
деталі двигуна, що обертаються. Це 
може призвести до травм і пошко-
дження деталей автомобіля. Крім то-
го, з метою безпеки, рекомендується 
знімати годинники, браслети, ланцю-
жки і каблучки. 

 
Вентилятор моторного відсіку 
 
Попередження!  
Електричними вентиляторами 

(що знаходяться в моторному відсі-
ку) управляють електронні модулі. 
Електродвигун вентилятора може 
несподівано для Вас ввімкнутись. 

Під час роботи в моторному від-
сіку не торкайтесь вентилятора і 
оберігайтесь потрапляння до нього 
одягу. 

Вкрай небезпечно торкатись до 
частин двигуна при включеному за-
палюванні (ключ запалення має зна-
ходитись в положенні "ON").  

Перед проведенням робіт в мо-
торному відсіку переконайтесь, що 
запалювання вимкнене (ключ запалю-
вання 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 пе-

ревірок чи регулювань двигуна, вимк-
ніть двигун. В такому разі вентилятор 
не зможе ввімкнутись і цим Ви уник-
нете можливих травм. 

Слід пам’ятати, що електронна си-
стема запалювання, установлена на 
Вашому автомобілі, відрізняється від 
звичайної системи більш високою на-
пругою. Саме тому, вкрай небезпечно 
торкатись до дротів і електронних 
блоків системи запалювання з ввімк-
неним запалюванням. 

 

Контрольний огляд автомобіля  
 
Для забезпечення безпеки руху і 

надійності автомобіля рекомендуєть-
ся періодично проводити контрольний 
огляд в наведеному далі об’ємі. 

 
Зовні автомобіля 
Шини:  
- перевірити тиск повітря в шинах;  
- перевірити наявність ознак пош-

кодження шин. 
 Колеса   
- перевірити затягування гайок на 

колесах.  
Лампи: 
- функціонування всіх видів ламп 

(передніх фар, габаритних ліхтарів, 
бокових ліхтарів, покажчиків повороту, 
стоп-сигналу, протитуманних фар). 

Робоча рідина: 
- перевірте наявність масла, пали-

ва, охолоджуючої та гальмової рідин в 
спеціальних резервуарах в підкапот-
ному відділенні. 

Очисники вітрового скла: 
- перевірте стан щіток і гумових 

прокладок, а також склоочисника зад-
нього 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 

ручного гальма. 
Панель приладів: 
- перевірте справність всіх складо-

вих панелі приладів, а саме: звуковий 
сигнал, склоочисник вітрового скла, 
покажчик повороту, рівень палива в 
баці по стрілочному покажчику, а та-
кож справність покажчиків і індикато-
рів, розміщених на дошці приладів. 

Дзеркала: 
- переконайтесь в чистоті поверхні 

всіх трьох дзеркал; 
- переконайтесь в можливості ві-

льного регулювання всіх дзеркал. 
Перевірка педалей: 
- перевірте величину вільного ходу 

педалі зчеплення, початкове поло-
ження педалі і роботу приводу управ-
ління зчеплення; 

- перевірте величину вільного ходу 
педалі гальмування, початкове поло-
ження педалі і роботу гальмового 
приводу. 

 

Моторний відсік  
 

 
 
Мал. 6.2. Моторний відсік (двигун 1.6 DОНС):  
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. 
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Мал. 6.3. Моторний відсік (двигун 1.8 DОНС):  
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. 
 
 

Моторне масло 
 

Для нормальної роботи системи 
змащування двигуна необхідно постійно 
підтримувати потрібний рівень масла. 

Слід регулярно перевіряти рівень 
моторного масла, наприклад, при кож-
ній заправці паливного баку. 

Якщо на панелі приладів загорівся 
індикатор (31) падіння тиску масла в 
двигуні. слід негайно перевірити рівень 
масла в двигуні. 

 

Перевірка рівня моторного масла 
При перевірці рівня масла в двигу-

ні, автомобіль повинен стояти на гори-
зонтальному майданчику. 

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. 

Витягніть масляний щуп двигуна і ви-
тріть його від масла чистою ганчіркою. 

Вставте щуп на місце, зануривши 
його до упору. 

Знову витягніть щуп. 
Перевірте за допомогою щупа рімень 

моторного масла та наявність у ньому 
забруднення і сторонніх домішок. 

Перевірте рівень масла. Масло має 
знаходитися між відмітками "MIN" і 
"MAX", які нанесені на щупі. 
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Мал. 6.4 

 

 
Мал. 6.5 
 
8. Якщо рівень масла знаходиться 

нижче відмітки "MIN", долийте в дви-
гун моторне масло і доведіть його рі-
вень до відмітки "MAX". Рівень масла 
не повинен перевищувати відмітку 
"MAX" на щупі. 

Кришка горловини для заливання 
масла в двигун знаходиться на кришці 
головки блока циліндрів, як показано 
нижче на малюнку. 

 

 
Мал. 6.6 
 
Попередження!  
Моторне масло – токсична речо-

вина, що може викликати захворю-
вання і навіть призвести до загибелі. 

Зберігайте масло в місцях, не до-
ступних для дітей. 

Уникайте тривалих і частих ко-
нтактів відкритих частин тіла з 
моторним маслом. 

При попаданні масла на шкіру, 
ретельно промийте ці частини з 
милом. 

Надмірна кількість масла в двигу-
ні може вивести його з ладу. 

Не наливайте масла більше від-
мітки "MAX" на щупі. 

Надмірно високий рівень масла 
призводить до: 

- збільшення витрат масла на чад; 
- замащуванню свічок запалювання; 
- підвищеному утворенню нагару. 
 
Заміна моторного масла і мас-

ляного фільтру 
 
Попередження!  
Для виконання цієї роботи Вам 

необхідно мати спеціальні навички 
та знання в цій галузі. Вам також 
знадобляться різноманітні інстру-
менти та обладнання. 

Перед початком роботи переко-
найтеся, 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 сто-
ронніх домішок властивості масла по-
гіршуються. Проводьте заміну мотор-
ного масла згідно вказівкам норм тех-
нічного обслуговування автомобіля. 
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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. 

 

До складних умов експлуатації від-
носяться (але ними не обмежуються): 

- часті запуски холодного двигуна; 
- переважають поїздки з частими 

зупинками; 
- переважають поїздки при мінусо-

вих температурах повітря; 
- тривала робота двигуна на холо-

стому ході; 
- часті рухи автомобіля на малій 

швидкості; 
- експлуатація автомобіля в пило-

вій місцевості. 
 

Попередження!  
Моторне масло і його складові 

можуть бути небезпечні для Вашого 
здоров’я. 

Уникайте частих і тривалих ко-
нтактів із моторним маслом. 

Ретельно мийте руки з милом пі-
сля роботи, пов’язаної із забруднен-
ням шкіри маслом.  

Зберігайте масло та інші токси-
чні матеріали в місцях, не доступних 
для дітей. 

Моторне масло може викликати 
подразнення шкіри, а при попаданні 
всередину організму викликати захво-
рювання або призвести до загибелі. 

 
Примітка 
Використання неякісного мотор-

ного масла або хімічних моторних при-
садок може порушити роботу двигуна. 

Перед використанням присадки 
проконсультуйтесь на станції серві-
сного обслуговування.  

Не викидайте ємності з відпра-
цьованим моторним маслом у кон-
тейнери для побутового сміття. 

Здавайте використане масло на 
місцеві пункти приймання відпрацьо-
ваних нафтопродуктів. 

Відпрацьовані моторне масло й 
фільтр містять шкідливі речовини, які 
небезпечні для здоров'я людини і шко-
дять навколишньому середовищу. 

 
Охолоджуюча рідина 
 
Система охолодження двигуна за-

правлена низько замерзаючою ріди-
ною на етиленгліколевій основі. 

Охолоджуючій рідині нормальної 
концентрації властиві низька темпе-
ратура замерзання і високі захисні 
властивості проти корозії металевих 

деталей системи охолодження двигу-
на й опалювача. 

При холодному двигуні рівень охо-
лоджуючої рідини повинен бути між 
відмітками "MIN" і "MAX" на стінці по-
ширювального бачка. Рівень охоло-
джуючої рідини в поширювальному 
бачку підвищується при прогріванні 
двигуна до нормальної температури і 
знову знижується при охолодженні 
двигуна. 

Необхідно перевіряти рівень охо-
лоджуючої рідини і доливати, як вка-
зано в регламенті обслуговування у 
Сервісній книжці. 

 

 
Мал. 6.7 
 
Примітка 
При використанні звичайної води 

чи охолоджуючої рідини іншої конце-
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нтрації, система охолодження може 
вийти з ладу. 

Забороняється використовувати 
в системі охолоджування звичайну 
воду, спиртові розчини або метано-
ловий антифриз. 

Використовуйте м’яку демінера-
лізовану воду і рекомендований для 
Вашого автомобіля антифриз у про-
порції 50/50. 

 
Двигун здатний перегріватися і на-

віть займатися. 
Якщо рівень охолоджуючої рідини 

в поширювальному бачку впав нижче 
відмітки "MIN", долийте в бачок суміш 
демінералізованої води й етиленглі-
колевого 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% етиленгліко-
левого антифризу. 

 
Концентрація охолоджуючої рідини 
 

Клімат 
Етиленгліко-
левий анти-

фриз, % 
Вода, % 

Помірний 50 50 
Холодний 60 40 

Попередження!  
Бризки киплячої охолоджуючої рі-

дини і пара, що виходить під тиском 
з-під кришки, можуть призвести до 
серйозних опіків. 

Заборонено знімати кришку по-
ширювального 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 ріди-
ни на відкриті частини шкіри, про-
мийте уражене місце водою з милом. 

Зберігайте охолоджуючу рідину в 
місцях, не доступних для дітей. 

Охолоджуюча рідина може викли-
кати подразнення шкіри, а при попа-
данні всередину організму викликати 
захворювання і призвести до загибелі. 

Не переповнюйте поширюваль-
ний бачок охолоджуючою рідиною. 

Якщо рівень охолоджуючої рідини 
швидко зменшується і потребує ча-
стого доливання в поширювальний 
бачок, зверніться на станцію сервіс-
ного обслуговування  для перевірки 
герметичності системи охолоджен-
ня 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 гігроско-
пічною і легко насичується вологою з 
повітря. Підвищене утримання води в 
гальмовій рідині знижує надійність і 
безпеку гідравлічного гальмового при-
воду. З цієї причини необхідно періо-
дично міняти гальмову рідину на но-
ву відповідно регламенту технічного 
обслуговування автомобіля. Це від-
верне корозію гідравлічної системи. 

Використовуйте гальмову рідину, 
рекомендовану GM KOREA COMPA-
NY. Рівень гальмової рідини має бути 
між відмітками "MAX" і "MIN", нанесе-
ними на стінках бачка. 

Падіння рівня гальмової рідини 
можна пояснити звичайними витрата-
ми рідини, а може свідчити про виті-
кання рідини через щілини в 
з’єднаннях гальмового гідроприводу 
або гідроприводу зчеплення. В остан-
ньому випадку зверніться на станцію 
сервісного обслуговування для діаг-
ностики несправності і ремонту при 
необхідності. Тільки після цього мож-
на знову доливати гальмову рідину. 
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Коли рівень гальмової рідини в ба-
чку головного гальмового циліндра рі-
зко падає, загоряється індикатор не-
справності гальмової системи.  

 
Доливання гальмової рідини 
1. Перед доливанням у бачок га-

льмової рідини ретельно витріть кри-
шку від пилу та бруду. 

 
Попередження!  
Переконайтеся в тому, що Ви 

ретельно витерли кришку бачка пе-
ред тим, як її зняти. 

Забруднення гальмової системи 
може порушити її роботу, може при-
звести до дорогого ремонту. 
 

 
Мал. 6.8 
 
2. Відкрутіть кришку бачка. 

3. Використовуйте рекомендовану 
для Вашого автомобіля гальмову рі-
дину. Долийте гальмову рідину і до-
ведіть її рівень до відмітки "MAX". Бу-
дьте обережні і не розлийте рідину на 
лакофарбове покриття автомобіля. 
При потраплянні гальмової рідини на 
поверхню кузова автомобіля слід 
промити це місце холодною водою. 

 
Попередження!  
Якщо бачок надмірно заповнений, 

бризки гальмової рідини можуть по-
пасти на розжарені деталі автомо-
біля і зайнятися. Це може призвести 
до опіків і пошкодження автомобіля. 

Ніколи не слід переповнювати ба-
чок гальмовою рідиною. 

 
4. Щільно закрутіть кришку бачка. 
 
Попередження!  
Не викидайте ємності з викорис-

таною гальмовою рідиною в контей-
нери для побутового сміття. 

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 галь-
мової рідини в очі або на відкриті ча-
стини шкіри. Якщо це трапилось, 
слід негайно промити уражене місце 
великою кількістю води з милом. 

 
Рідина механічної коробки передач 
 
Перевірка рівня рідини  
 
Попередження!  
Для виконання цієї роботи Вам 

необхідно мати спеціальні навички й 
знання в цій галузі. 

Перед початком роботи переко-
найтеся, що Вам відомо, що потріб-
но зробити. 

Якщо Ви сумніваєтесь відносно 
того, що Ви зможете упоратись з ці-
єю роботою самостійно, зверніться 
на станцію сервісного обслуговування. 

У протилежному разі Ви можете 
отримати травми або пошкодити 
автомобіль. 

 
Доливання рідини механічної 

коробки передач проводити згідно 
вказівкам регламенту технічного об-
слуговування автомобіля у Сервісній 
книжці. 

 
Вимкніть мотор. 
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Почекайте деякий час, поки коробка 
передач охолоне. Вона повинна бути 
досить холодною, щоб до неї можна 
було торкатись, не обпікаючи пальці. 

 
Попередження! 
Гарячий двигун, трансмісійна рі-

дина коробки передач можуть викли-
кати сильні опіки. 

Перед роботою з коробкою пере-
дач переконайтесь в тому, що вона 
досить охолола. 

Робота з гарячим двигуном може 
призвести до опіків. 

 
Відкрийте пробку контрольного 

отвору в картері коробки. 
Перевірте, чи є рідина на дні бачка. 

Контрольний рівень масла відповідає 
нижньому краю контрольного отвору. 
 

 
Мал. 6.9 

В тому разі, коли рівень рідини в 
бачку низький, доливайте її, поки ма-
сло не почне витікати через контро-
льний отвір. 

Після того як кількість рідини в ба-
чку буде достатня, вкрутіть на місце 
пробку контрольного отвору і надійно 
затягніть її. 

 
Попередження! 
Надмірна кількість трансмісійно-

го масла може порушити роботу 
Вашого автомобіля. 

Не переповнюйте бачок трансмі-
сійною рідиною. В протилежному разі це 
може вивести коробку передач із ладу. 

 
Після закручування пробки огляньте 

коробку передач на наявність витікання 
масла та інших пошкоджень. 

 
Рідина автоматичної коробки 

(варіант) 
 
Із двигуном 1,6 DOHC – AISI N 

81-40 LE 
 
Для забезпечення надійної і три-

валої роботи автоматичної коробки 
передач дуже важливо постійно підт-
римувати 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" 
(стоянка) селектора; автомобіль при 
цьому повинен знаходитися на рівній 
поверхні. 

Нормальна робоча температура рі-
дини (70 °С - 80 °С) досягається після 
пробігу на автомагістралі відстані 20 км. 

 
Доливання  рідини автоматичної 

коробки передач проводити згідно вка-
зівкам регламента технічного обслуго-
вування автомобіля у Сервісній книжці. 

 
Перевірка рівня рідини автома-

тичної коробки. Якщо рідина забруд-
нена або знебарвлена, необхідно од-
ночасно замінити фільтр і рідину. 

Якщо виявлено витікання рідини, 
необхідно якнайшвидше доставити 
автомобіль на станцію сервісного об-
слуговування для ремонту. 

 
Попередження! 
При перевірці та поповненні рівня 

рідини необхідно дотримуватися 
ідеальної чистоти. 

Частини бруду при попаданні в ав-
томатичну коробку передач можуть 
викликати серйозні пошкодження. 



 

6  ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ДОГЛЯД ЗА АВТОМОБІЛЕМ 

120 

1. Увімкніть двигун.  
2. Прогрійте його до досягнення 

температури рідини в автоматичній ко-
робці передач приблизно 70 °С - 80 °С. 

3. Переведіть важіль селектора з 
положення "P" в положення "1" і назад 
у положення "P". Почекайте кілька се-
кунд у кожному положенні, доки виб-
рані передачі повністю ввімкнуться. 

4. Витягніть щуп і ретельно його 
витріть. 
 

 
Мал. 6.10 
 
5. Витягніть щуп ще раз. 
6. Перевірте масло на щупі, переко-

найтесь у відсутності брудних часток. 
7. Перевірте рівень масла. Рівень 

масла повинен знаходитись між відмі-
тками "MIN" і "MAX", верхнього рівня 
щупа, як показано на малюнку. 

Якщо рівень масла нижче відмітки 
"MIN" верхнього рівня щупа, добавте 
достатню кількість робочої рідини до 
рівня відмітки "MAX". 
 

 
Мал. 6.11 
 
Примітка  
Якщо Ви добавляєте більше 1,5 л 

масла, це може свідчити про те, що 
в коробці витікань є витікання. 

Для перевірки автоматичної ко-
робки передач зверніться на станцію 
сервісного обслуговування. 

 
Попередження! 
Надмірна кількість робочої рідини 

може порушити роботу Вашого ав-
томобіля. 

Не переповнюйте бачок рідиною 
В протилежному разі це може ви-

вести коробку передач із ладу. 

Для повноцінної роботи Вашого 
автомобіля застосовуйте тільки ре-
комендовану GM KOREA COMPANY 
робочу рідину.  

Використання інших рідин може 
негативно вплинути на роботу ав-
томобіля. 

 
Із двигуном 1.8 DOHC – ZF 4HP 16 
 

Для забезпечення надійної і три-
валої роботи автоматичної коробки 
передач дуже важливо постійно підт-
римувати 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" 
селектора; автомобіль при цьому по-
винен знаходитися на рівній поверхні. 

Нормальна робоча температура 
рідини буде досягнута після 10 хв. 
пробігу. 

 
Перевірка рівня рідини автома-

тичної коробки. Якщо рідина забруд-
нена або знебарвлена, необхідно од-
ночасно замінити фільтр і рідину. 

Якщо виявлено витікання рідини, 
необхідно якнайшвидше доставити 
автомобіль на станцію сервісного об-
слуговування для ремонту. 
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Попередження!  
Для виконання цієї роботи Вам 

необхідно мати спеціальні навички й 
знання в цій галузі. 

Перед початком роботи переко-
найтеся, що Вам відомо, що потріб-
но зробити. 

Якщо Ви сумніваєтесь відносно 
того, що Ви зможете упоратись з 
цією роботою самостійно, зверніть-
ся на станцію сервісного обслугову-
вання. 

У протилежному разі Ви можете 
отримати травми або пошкодити 
автомобіль. 

При перевірці та поповненні рівня 
рідини необхідно дотримуватися 
ідеальної чистоти. 

Частини бруду при попаданні в 
автоматичну коробку передач мо-
жуть викликати серйозні пошко-
дження. 

 
1. Увімкніть двигун.  
2. Прогрійте його до досягнення 

температури рідини в автоматичній 
коробці передач приблизно до 40 оС  
 

 
Мал. 6.12 
 
3. Переведіть важіль селектора з 

положення "P" в положення "1" і назад 
у положення "P". Почекайте кілька се-
кунд у кожному положенні, доки виб-
рані передачі повністю ввімкнуться. 

4. Зніміть пробку контрольного 
отвору в картері коробки. 

 
Попередження! 
Гарячий двигун, коробка передач 

чи рідина можуть викликати серйозні 
опіки. 

Будьте обережні при перевірці. 
 
5. Перевірте, чи є рідина у картері 

коробки передач. Нормальний рівень 
рідини відповідає нижньому рівню ко-
нтрольного отвору. 

6. В тому випадку, коли рівень ріди-
ни низький, доливайте її, доки вона не 
почне витікати через контрольний отвір. 

 
Примітка 
Якщо Ви добавляєте більш 1,5 л 

рідини, це може свідчити, що в коро-
бці передач є  витікання. 

Для перевірки автоматичної ко-
робки передач зверніться до станції 
технічного обслуговування. 

 
7. Після того, як у коробці передач 

буде достатня кількість рідини, закру-
тіть на місце пробку контрольного 
отвору і надійно затягніть її. 

 
Попередження! 
Надмірна кількість рідини може по-

рушити роботу Вашого автомобіля. 
Не переповнюйте коробку пере-

дач рідиною. 
В протилежному разі це може ви-

вести коробку передач із ладу. 
Для повноцінної роботи Вашого 

автомобіля застосовуйте тільки 
рекомендовану робочу рідину GM 
KOREA COMPANY. 

Використання інших рідин може 
негативно вплинути на роботу ав-
томобіля. 
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Рідина рульового гідропідси-
лювача 

 
Перевірка рівня рідини. Рівень 

робочої рідини рульового гідропідси-
лювача треба регулярно перевіряти. 

Бачок цієї рідини знаходиться по-
ряд з акумуляторною батареєю. 

 
Доливання  рідини рульового 

гідропідсилювача проводити згідно 
вказівкам регламенту технічного об-
слуговування автомобіля у Сервісній 
книжці. 

 
Попередження! 
Експлуатація автомобіля при не-

достатній кількості робочої рідини 
гідропідсилювача може призвести до 
виходу з ладу вузлів і деталей гідро-
підсилювача. 

 
1. Відключить 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. 
 

 
Мал. 6.13 
 
Доливання рідини  
1. Протріть кришку і поверхню ба-

чка від пилу та бруду. 
2. Відкрутіть і зніміть кришку бачка. 
3. Добавте робочої рідини і дове-

діть її рівень до норми (між відмітками 
"min" і "max"). 

4. Щільно закрутіть кришку бачка. 
 
Попередження! 
Надмірна кількість робочої рідини 

може викликати згоряння або знеба-
рвлення фарбового покриття. 

Не слід переповнювати бачок рі-
диною.  

Загорання двигуна може викли-
кати опіки, пошкодити автомобіль 
та іншу власність. 

 

Омиваюча рідина вітрового скла 
 
Перед поїздкою на автомобілі пе-

ревірте рівень рідини в бачку склоо-
чисника. Рекомендовано застосовува-
ти спеціальну рідину, призначену для 
омивання вітрового скла. 

В дуже холодну погоду заповнюй-
те бачок склоомивача не більше, як 
на 3/4 його об’єму. 

В холодну погоду можливе розши-
рення залитої рідини. 

Якщо заповнити бачок більше, ніж 
на 3/4, він може пошкодитися. 
 

 
Мал. 6.14 
 
Примітка 
При заправці бака склоомивача: 
Застосовуйте тільки спеціальну, 

готову до використання рідину. 
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Не користуйтеся звичайною во-
дою. Мінерали, що знаходяться у во-
ді, можуть закупорити канали скло-
омивача. 

При мінусовій температурі пові-
тря використовуйте рідину омивача 
вітрового скла, яка має антифризи-
нгову дію. 

 
Попередження! 
Не розбавляйте рідину склооми-

вача водою або антифризом. 
При від’ємній температурі повіт-

ря вода може замерзати в розчині, а 
це призведе до виходу з ладу систе-
ми склоомивання. 

Антифриз може порушити сис-
тему склоомивання і пошкодити ла-
кофарбове покриття кузову. 

 
Щітки склоочисника 
 
Справність омивача вітрового скла 

дуже важлива з точки зору забезпечен-
ня хорошого огляду і безпеки руху. Пе-
ріодично перевіряйте стан щіток склоо-
мивача. 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 погі-

ршенні якості очистки скла, слід обро-
бити вітрове скло й щітки спеціальним 
очисником скла або почистити їх за 
допомогою нейтрального миючого за-
собу і потім ретельно промити чистою 
водою. За необхідністю повторіть 
аналогічну обробку. 

При обробці кузова поліруючими 
речовинами, що містять кремній, слід-
куйте, 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, розчиник фарби та інші ре-
човини. 

 
Заміна щіток склоочисника: 
- надавіть на пружинистий фіксатор; 
- зніміть щітку з важеля склоочисника; 
- установіть нову щітку на важіль. 

 

 
Мал. 6.15 
 
Очищувач повітря 
 
Перевірку очищувача повітря та 

його заміну проводити згідно вказів-
кам регламенту технічного обслугову-
вання автомобіля.   

 
Попередження! 
Для належної роботи двигуна по-

трібна достатня кількість чистого 
повітря. 

Не слід експлуатувати автомо-
біль із знятим очищувачем повітря. 

Під час руху на автомобілі без 
очищувача повітря, підвищується 
зношення деталей або пошкодження 
двигуна. 
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Мал. 6.16 
 
Очищення очищувача повітря. 

Якщо фільтруючий елемент забруд-
нений, Ви можете його очистити та-
ким чином: 

- енергійно струсіть фільтр, щоб 
очистити його від пилу; 

- очистіть зсередини корпус; 
- протріть зсередини корпус і його 

кришку вологою ганчіркою; 
- продуйте фільтруючий елемент 

струменем свіжого повітря в напрям-
ку, протилежному рухові повітря при 
роботі двигуна. 
 

 
Мал. 6.17 
 
Свічки запалювання 
 
Система запалювання. Якщо Ви 

користуєтесь автомобілем не часто 
або економно використовуєте бензин, 
слід ретельно перевіряти й чистити 
свічки запалювання. 

 
Попередження! 
Електрична система запалюван-

ня знаходиться під вищою напругою, 
ніж звичайна система. 

Не доторкайтесь до компонентів 
системи запалювання. При дотор-
канні до них Ви можете одержати 
удар електричним струмом і опіки. 

Під час роботи двигуна свічки за-
палювання нагріваються до дуже ви-
сокої температури  і можуть викли-
кати значні опіки. 

Будьте обережні, щоб не одер-
жати опіки. 

 
Перевірка і заміна свічок запа-

лювання 
Перевірку свічок запалювання та 

їх заміну проводити згідно вказівкам 
регламенту технічного обслуговуван-
ня автомобіля (див. Сервісну книжку). 

1. Після того як двигун досить 
охолоне, зніміть наконечники дротів 
високої напруги. При від’єднанні дро-
тів не слід тягти або смикати  дроти 
високої напруги. 

2. За допомогою свічкового ключа 
на 16 мм викрутіть свічки запалюван-
ня. Переконайтесь, що у свічні отвори 
не потрапив бруд. 

3. Перевірте свічки запалювання 
на наявність пошкодження ізолятора. 
Якщо ізолятор пошкоджений, замініть 
його. У протилежному разі протріть 
його начисто. 

4. За допомогою м’якої металевої 
щітки почистіть електроди і корпус 
ізолятора. Потім перевірте і при необ-
хідності відрегулюйте зазор між елек-
тродами свічки запалювання (див. 
табл. 8.5, 8.6).  

5. Вкрутіть в гнізда головки цилін-
дрів нові свічки і затягніть їх рукою. 

6. Затягніть кожну свічку до 25 Н ∙м. 
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7. Установіть на кожну свічку запалю-
вання наконечник відповідного дроту 
високої напруги. Перевірте, щоб підклю-
чення дротів високої напруги до вивід-
них котушок запалювання співпадали 
порядку роботи циліндрів двигуна. 
 

 
Мал. 6.18 
 
Попередження! 
Надмірна затяжка свічок запалю-

вання може призвести до пошко-
дження різьби отворів у голівці цилі-
ндрів двигуна. 

Слабко затягнена свічка запалю-
вання перегрівається. 

Надмірно або слабко затягнута 
свічка запалювання може призвести 
до пошкодження двигуна. 

 
Інформацію про тип свічок запа-

лювання і розмір зазору Ви знайдете 

в розділі "Технічні характеристики ав-
томобіля". 

 
Привідний ремінь 
 
Справність і правильний натяг 

привідного ременя являються необ-
хідними умовами нормальної роботи 
генератора. 

Замініть привідний ремінь на но-
вий, якщо він зносився, потріскався, 
або почав розшаровуватися. 

Термін перевірки привідного реме-
ня вказаний у регламенті технічного 
обслуговування у Сервісній книжці. 

 
Попередження!  
Якщо Ви лишили ключ в замку за-

палювання, двигун може несподівано 
для Вас увімкнутися. 

Для запобігання раптового пуску 
двигуна, завжди виймайте ключ із 
замка запалювання при перевірці на-
тягу привідного ременя. 

 
Перевірка привідного ременя: 
Приклавши зусилля близько 10 кг ∙с, 

перевірте величину прогинання ременя. 
При нормальному натягу ременя 

прогинання має бути 10 мм. 
Якщо натяг ременя слабкий, звер-

ніться на станцію сервісного обслуго-
вування для регулювання натягу. 

 
Мал. 6.19 
 
Акумуляторна батарея 
 
На Вашому автомобілі встановле-

на акумуляторна батарея, яка не об-
слуговується. 

На верхній частині акумуляторної 
батареї знаходиться індикатор, що 
вказує на стан батареї. 
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Замініть акумулято-
рну батарею і пере-
вірте систему підза-
рядки 
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Мал. 6.20 
 
Попередження! 
Акумуляторна батарея має розчин 

сірчаної кислоти, яка при неправиль-
ному поводженні з батареєю може 
призвести до опіку, пошкодження ла-
кофарбового покриття кузову авто-
мобіля. Крім того, батарея може виді-
ляти вибухонебезпечний газ. 

Не підносьте близько до акуму-
ляторної батареї цигарки, сірники 
та інші запалені предмети чи ті, що 
іскрять. 

 
Чищення клем акумуляторної 

батареї 
1. Вимкніть запалювання і витяг-

ніть ключ із замка запалювання. 
2. За допомогою гайкового ключа 

ослабте кріплення і зніміть дроти з клем 

акумуляторної батареї. Першими зав-
жди від’єднуйте негативний (–) дріт. 

3. Почистіть клеми батареї спеціа-
льним інструментом чи за допомогою 
дротяної щітки. 

4. Перевірте наявність слідів коро-
зії на клемах акумуляторної батареї  
(білий чи блакитний наліт). 

5. Для видалення нальоту з повер-
хні клем змочить їх розчином питної со-
ди. Речовина, із якої складається наліт, 
візьметься пухирями і змінить колір на 
коричневий. 

6. Після закінчення реакції промий-
те клеми батареї простою водою. Насу-
хо витріть батарею тканиною чи папе-
ровим рушником. 

7.  Приєднайте дроти до клем ба-
тареї, затягніть клеми. Спочатку приєд-
найте позитивний (+) дріт. Завжди при-
єднуйте останнім негативний (–) дріт. 

 
Попередження! 
Приєднуючи  дроти до клем ба-

тареї, прослідкуйте за надійність 
кріплення батареї в своєму гнізді, а 
також за тим, щоб клеми батареї й 
дроти були затягнуті щільно. 

Переконайтесь, що червоний 
дріт приєднаний до позитивного (+) 
виводу батареї, а чорний – до нега-
тивного (–). 

Порушення полярності при 
з’єднанні електричних дротів із ви-
водами акумуляторної батареї може 
призвести до виходу з ладу приладів 
електрообладнання автомобіля. 

 
8. Покрийте штирі виводів аку-

муляторної батареї шаром захисного 
змащення для запобігання їх від по-
дальшої корозії. 

 
Примітка 
Запам’ятайте, що завжди пер-

шим приєднується позитивний (+) 
дріт, а від’єднується негативний (–) 
дріт. 

 
Для підтримки акумуляторної ба-

тареї у нормальному робочому стані 
необхідно виконати таке: 

- слідкуйте за надійністю кріплення 
батареї у своєму гнізді; 

- слідкуйте за тим, щоб кришка ба-
тареї була чистою та сухою; 

- слідкуйте за тим,  щоб клеми ба-
тареї і дроти були чистими, щільно 
затягнутими і змащеними; 

- негайно змивайте водним розчи-
ном питної соди краплі електроліту, 
що попали на батарею. 

При тривалій перерві і експлуатації 
автомобіля від’єднайте батарею від 
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електричної мережі автомобіля. Зні-
міть негативний дріт. 

Кожні шість тижнів підзаряджайте 
акумуляторну батарею.  

 
Примітка 
Акумуляторна батарея містить 

токсичні речовини. Використані аку-
муляторні батареї при неправильному 
поводженні небезпечні для здоров’я 
людей і навколишнього середовища. 

Забороняється викидати викори-
стані акумуляторні батареї в кон-
тейнери для побутового сміття.  

 
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 га-
льмовому підсилювачі. 

3. Злегка натисніть рукою на пе-
даль гальмування до помітного росту 
опору переміщенню. Виміряйте віль-
ний хід педалі гальмування. 

4. Якщо величина вільного ходу 
не вкладається в діапазон, оговоре-
ний у цій інструкції, зверніться на ста-

нцію 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 пе-
далі проробіть такі операції: 

1. Вимкніть двигун. 
2. Натисніть кілька разів рукою на 

педаль зчеплення і затримайте її при 
помітному опорі переміщенню. Вимі-
ряйте вільний хід педалі. 

3. Якщо величина вільного ходу 
не вкладається в діапазон, оговоре-
ний у цій інструкції, зверніться на ста-
нцію сервісного обслуговування для 

регулювання положення педалі чи 
приводу зчеплення. 
 

 
Мал. 6.22 
 
Стоянкове гальмо 
 
Стоянкове гальмо має самостійно 

утримувати Ваш автомобіль на досить 
крутому підйомі. 

 
Перевірка ефективності стоянко-

вого гальма. Повний хід важеля пови-
нен укладатися в діапазон 7 - 10 кла-
цань при зусиллі на рукоятку 20 кг ∙с 

Для перевірки величини повного 
ходу важеля стоянкового гальма ви-
конайте такі операції: 

1. Вимкніть двигун. 
2. Увімкніть стоянкове гальмо. Хід 

важеля контролюється по кількості 
почутих клацань храпового механізму. 
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Якщо повний хід важеля не вклада-
ється в діапазоні, вказаному вище, 
зверніться на станцію сервісного об-
слуговування для регулювання. 

 
Каталітичний нейтралізатор 
 
Попередження! 
Ваш автомобіль забезпечений 

каталітичним нейтралізатором від-
працьованих газів. 

Не використовуйте етиловане па-
ливо для заправки Вашого автомобіля. 

 
На автомобілях, обладнаних ката-

літичним нейтралізатором, заливна 
горловина паливного баку зроблена 
звуженою, це робить неможливим за-
правку автомобіля етилованим пали-
вом за допомогою звичайного розпо-
дільчого крана, який використовується 
на колонках з етилованим бензином. 
 

 
Мал. 6.23 
 
Попередження! 
Не слід експлуатувати автомо-

біль у випадках, коли двигун не пра-
цює на повну потужність або працює 
не рівномірно. 

Експлуатація автомобіля в таких 
умовах може вивести з ладу каталі-
тичний нейтралізатор та інші де-
талі автомобіля. 

 
Терміново зверніться на станцію 

сервісного обслуговування, якщо: 
- не запускається двигун; 
- двигун працює не рівномірно піс-

ля холодного пуску; 
- двигун не розвиває повну потуж-

ність; 
- спостерігаються перебої у роботі 

системи запалювання. 

Попередження! 
Запобігайте частих холодних пу-

сків двигуна. 
Не допускайте тривалої роботи 

стартера (більше 15 сек) при невда-
лих спробах пуску двигуна. 

Запобігайте повного випорож-
нення паливного бака. 

Не запускайте двигун за допомо-
гою буксиру або штовхання автомо-
біля. В випадку неможливого пуску 
двигуна від відповідної акумуляторної 
батареї, слід скористатися справ-
ною батареєю іншого автомобіля. 

Ігнорування даних інструкцій мо-
же призвести до несправності дви-
гуна, системи упорскування палива 
або вихлопної системи. 

 
Регулярно і в повному об’ємі про-

водьте на сервісній станції технічне 
обслуговування автомобіля. 

В такому разі Ви можете бути пев-
ні що: 

- всі блоки і вузли електрооблад-
нання, системи упорскування палива 
й системи запалювання будуть пра-
цювати нормально; 

- токсичність відпрацьованих газів 
буде на низькому рівні; 

- нейтралізатор відпрацьованих 
газів служитиме довго. 
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Колеса і шини 
 
Шини, що встановлені на Ваш ав-

томобіль на заводі, узгоджені за свої-
ми якостями і з параметрами шасі ав-
томобіля. Ці шини забезпечують оп-
тимальне поєднання активної безпеки 
і комфорту автомобіля. 

 
Попередження! 
Використання шин, які не підхо-

дять Вашому автомобілю, може при-
звести до дорожньо-транспортних 
пригод. 

Перед тим як поміняти шини чи 
колеса, проконсультуйтесь на серві-
сній станції відносно того, підходять 
вони до Вашого автомобіля, чи ні. 

У протилежному разі можливий 
травматизм, пошкодження автомо-
біля та іншого майна. 

Ніколи не перевантажуйте ав-
томобіль. 

Постійно підтримуйте в шинах 
рекомендований тиск повітря. 

Тиск повітря в шинах слід переві-
ряти після того, як шини охолонуть. 

 
Для забезпечення комфорту, без-

пеки руху і тривалого терміну служби 
шин, необхідно постійно підтримувати 

в них рекомендований даним Посіб-
ником тиск повітря. 

Тиск повітря контролюється на хо-
лодних шинах за допомогою точного 
шинного манометра. Після контролю 
тиску повітря в шинах, щільно закру-
тіть ковпачки вентилів.  

 
Примітка  
Перевіряйте тиск повітря на хо-

лодних шинах. В нагрітих шинах по-
кажчики тиску повітря не точні. При 
проходженні автомобілем більше 1,6 
км, шини нагріваються і холонуть пі-
сля трьох годин простою. 
 

 
Мал. 6.24 
 
Інформацію про нормальний тиск 

повітря в шинах див. в розділі "Техні-
чні характеристики автомобіля" 

Перевіряйте тиск повітря в шинах 
перед кожною заправкою автомобіля, 
або в крайньому випадку, раз в два 
тижні. 

 
Низький/високий тиск у шинах: 
- призводить до швидкого зношу-

вання шин; 
- погіршує управління автомобі-

лем, 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-
ня протектора від каркаса шин. 

Шина може лопнути при русі авто-
мобіля на високій швидкості. 

Приховані пошкодження, що вини-
кають в шині, не ліквідуються при по-
слідуючий нормалізації тиску повітря. 

 
Стан шин та коліс. Переїзд коле-

сом через гострий предмет може при-
звести до прихованого пошкодження 
шини і диска колеса. Тому при необ-
хідності переїхати через гострі краї 
дорожнього полотна, або через бор-
дюр, будьте, по можливості, обережні; 
переїжджайте на малій швидкості пе-
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рпендикулярно гострому краю або бо-
рдюру. 

При зупинці автомобіля не притис-
кайте шини бічною поверхнею до бо-
рдюру. 

 
Періодичний огляд шин: 
- візуальний огляд; 
- каміння і шматки скла, що застря-

гли в протекторі; 
- порізи; 
- тріщини; 
- здуття бічної поверхні;  
- проколи . 
 
Перевірте стан коліс. В резуль-

таті різноманітних дефектів шин (в т. 
ч. і вищенаведених), можна втратити 
управління автомобілем, що може 
призвести до дорожньо-транспортної 
пригоди. 

При виявленні пошкоджень чи не-
рівномірного зношення шин або коліс, 
зверніться на станцію сервісного об-
слуговування. 

На Ваш автомобіль були постав-
лені шини з радіальним кордом. 

Рекомендується при заміні вико-
ристовувати шини однакового розмі-
ру, конструкції каркасу і малюнка про-
тектора, зношення, температурного і 
швидкісного параметрів. 

Попередження! 
Установка шин різних розмірів 

може призвести до погіршення 
управління автомобілем, втраті ко-
нтролю над ним, а також пошко-
дження автомобіля. 

 
Індикатор зношення протектора. 

Регулярно перевіряйте ступінь зно-
шення шин і залишкову глибину ма-
люнка протектора. Шини, встановлені 
на Вашому автомобілі, мають індика-
тор зношення протектора. Розміщен-
ня індикатора зношення вказується 
маркуванням, нанесеним на бічну по-
верхню шини. 

 
Попередження! 
Не експлуатуйте автомобіль із 

зношеними чи пошкодженими шина-
ми. Зношені або пошкоджені шини 
можуть стати причиною втрати 
контролю над автомобілем і призве-
сти до дорожньо-транспортної при-
годи, травмуванню людей і пошко-
дженню автомобіля. 

 
Шини підлягають заміні, якщо на 

біговій доріжці з’явились індикатори 
зношення. Індикатори з’являються на 
поверхні бігової доріжки, коли залиш-
кова глибина малюнка протектора 
складає 1,6 мм і менше. 

Примітка 
Зношені шини здавайте на місцеві 

пункти приймання промислових від-
ходів. 
 

 
Мал. 6.25 
 
Переставляння коліс. Шини пе-

редніх і задніх коліс працюють в різ-
них умовах і тому зношуються з різ-
ною інтенсивністю. 

Звичайно шини на передніх коле-
сах зношуються швидше, ніж на зад-
ніх. Для більш рівномірного зношення 
протектора шин і подовження строку 
експлуатації комплекту, рекоменду-
ється виконувати слідуючи інструкції: 

1. Переставте колеса місцями, як 
показано на малюнку. 

2. Скоректуйте тиск повітря в ши-
нах і доведіть його до норми. 
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3. Переконайтесь в надійності за-
тягування гайок кріплення коліс. 
 

 
Мал. 6.26 
 
Попередження!  
Використовуйте тільки рекомендо-

вані інструкцією колеса, гайки і болти. 
В протилежному разі Ви можете 

втратити контроль над автомобі-
лем, що може призвести до дорожньо-
транспортної пригоди, травмування 
людей і пошкодження автомобіля. 

 
Зимові шини. Якщо Ви користує-

тесь зимовими шинами, то: 
- установіть їх на всі колеса авто-

мобіля; 
- забороняється перевищувати ма-

ксимально допустиму швидкість руху, 
яка встановлена заводом, що випус-
кає зимові шини; 

- дотримуйтесь значень тиску пові-
тря, які рекомендовані виготовлюва-
чем шин. 

 
Зимові ланцюги протиковзання. 

Стяжні бандажі ланцюгів протиков-
зання можуть пошкодити поверхню 
декоративних ковпаків коліс. Тому пе-
ред монтажем ланцюгів зніміть деко-
ративні ковпаки. 

Монтаж ланцюгів протиковзання  
необхідно проводити в суворій відпо-
відності з інструкціями виготовлювача 
ланцюгів. 

Установіть ланцюги на передні ко-
леса і закріпіть їх якомога щільніше. 

Підтягніть ланцюги після 1 км шляху. 
Монтувати ланцюги протиковзання  

на задні колеса не рекомендується. 
 
Попередження! 
Установка ланцюгів призводить 

до значного погіршання управління 
автомобілем. 

Заборонено перевищувати швид-
кість 50 км/год, або максимально до-
пустиму швидкість, встановлену ви-
готовлювачем ланцюгів, якщо вона 
менше 50 км/год. 

Рухайтесь обережно, запобігаючи 
нерівностей на дорозі і різких пово-
ротів. 

Запобігайте різких гальмувань з 
блокуванням коліс. 

 
Примітка 
Використовуйте на Вашому ав-

томобілі тільки ланцюги протиков-
зання типу "S" по класифікації "SАE". 

Заборонено перевищувати швид-
кість при використанні ланцюгів 
протиковзання. 

Якщо Ви чуєте шум від торкання 
ланцюгів протиковзання з днищем 
кузова. Зупиніть автомобіль і підтя-
гніть ланцюги. 

Якщо шум не стихає, знижуйте 
швидкість, поки шуму не буде чути. 

 
Фільтр кондиціонера (варіант) 
 
Повітряний фільтр забезпечує 

очищення повітря, що потрапляє в 
салон, від пилу, квіткового пилку і ін-
ших 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 – у від-
повідності з регламентом технічно-
го обслуговування. 
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Заміна фільтру: 
- відкрутіть 4 гвинта від кришки фі-

льтру, які знаходяться під рукавичною 
камерою; 

- витягніть кришку фільтра; 
 
Попередження! 
Ви можете травмувати руки об 

гострі предмети, що оточують фі-
льтровий корпус. При заміні повіт-
ряного фільтру рекомендується 
одягти рукавички. 
 

 
Мал. 6.27 
 
- замініть повітряний фільтр. 
 
Примітка 
Коли вставляєте новий фільтр, 

переконайтесь, що він відповідає 
правильному потоку повітря. 

 
Мал. 6.28 
 
Плавкі запобіжники 
 
Заміна запобіжника, що перегорів: 
- відкрийте кришку запобіжника; 
- знайдіть несправний запобіжник 

(його можна візуально відрізнити по 
дроту, що перегорів); 

- витягніть несправний запобіжник 
за допомогою спеціального знімача, 
що знаходиться в підкапотному блоці 
запобіжників; 

 
Попередження! 
Заборонено виймати згорілий за-

побіжник будь-якими підручними за-
собами. Використовуйте для цього 
лише спеціальний знімач. 

В результаті використання таких 
металевих інструментів, як викрутка, 

може виникнути коротке замикання, 
пошкодження електрообладнання ав-
томобіля і, навіть, пожежа. 
 

 
Мал. 6.29 
 
- встановіть, що спричинило вихід 

із ладу запобіжника і ліквідуйте не-
справність; 

- вставте новий запобіжник, тип яко-
го відповідає інструкції. (Див. підрозділ 
"Блок електричних запобіжників"). 

 
Попередження! 
Використання замість запобіжни-

ка будь-яких підручних засобів або 
запобіжників іншого типу чи плавких 
запобіжників, що не підходять за но-
мінальним струмом, може пошкоди-
ти електрообладнання або викли-
кати пожежу. 



 

6  ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ДОГЛЯД ЗА АВТОМОБІЛЕМ 

133 

Використовуйте тільки станда-
ртні запобіжники з таким само зна-
ченням номінального струму, що і в 
запобіжника, що перегорів. 

У протилежному разі можливий 
травматизм або пошкодження ав-
томобіля. 

 
Примітка 
Три запасні плавкі запобіжники ро-

зраховані на номінальний струм 10 А, 
15 А і 25 А, розміщені в підкапотному 
блоці реле й запобіжників. 

 
Блок електричних запобіжників. 

Внутрішній блок плавких запобіжників 
розміщений зліва під панеллю управ-
ління. 

Другий блок запобіжників знахо-
диться в моторному відсіку поряд із ба-
чком системи охолодження двигуна. 
 

 
Мал. 6.30 

 

 
Мал. 6.31 
 

Блок запобіжників і реле, роз-
міщений в салоні 

 
Мал. 6.32 
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Блок запобіжників і реле, роз-
міщений в моторному відсіку 
 

 
Мал. 6.33 

Прилади освітлення 
 
Попередження! 
Галогенна лампа містить всереди-

ні колби газ під надмірним тиском. Бу-
дьте обережні при роботі з лампою. 

При роботі з  галогенними лампами 
слід завжди одягати захисні окуляри. 

Оберігайте колби лампи від под-
ряпин. 

Оберігайте ввімкнені лампи від 
потрапляння на них рідини. 

Вмикайте галогенні лампи лише 
тоді, коли вони встановлені в фари. 

Замініть передні фари при їх пош-
коджені або якщо з’явились тріщини 
на розсіювачі. 

При заміні галогенних ламп забо-
роняється торкатись голими руками 
до скляної колби лампи. 

Зберігайте галогенні лампи в не-
доступних для дітей місцях. 

Будьте обережні, коли викидаєте 
галогенну лампу, що перегоріла. 

При необережному поводженні 
лампа може лопнути, а осколки роз-
летітися. 

 
Передні фари. Заміна ламп:  
- підніміть капот; 
- відкрутіть два болта (1) і гайку (2); 
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- від’єднайте штекерну коробку від 
патрона лампи; 

- витягніть кришку фари; 
- зніміть пружинний фіксатор; 
- витягніть лампу; 

 

 
Мал. 6.34 
 
- вставте нову лампу на місце;  
- вставте пружинний фіксатор; 
- одягніть кришку фари; 
- приєднайте штекерну коробку з 

патроном лампи.  
 
Попередження! 
В разі забруднення колби про-

тріть її шматком тканини без ворсу, 
змоченої в етиловому спирті, або в 
уайт-спириті. Не торкайтесь рука-
ми до скляної колби лампи. 

Сліди від пальців призводять до 
зниження яскравого світла лампи. 
 

 
Мал. 6.35 
 
Габаритні лампи. Заміна лампи: 
- підніміть капот; 
- відкрутіть два болти, гайку і зні-

міть передню фару в зборі; 
- витягніть кришку передньої фари;  
- витягніть патрон з габаритною 

лампою, що розміщений поряд з дво-
нитковою лампою дальнього і ближ-
нього світла; 

- витягніть лампу з патрону;  
 

 
Мал. 6.36 
 
- замініть несправну лампу на нову; 
- установіть нову лампу в корпус 

фари в протилежній послідовності. 
 
Передні покажчики повороту. 

Заміна лампи:  
- підніміть капот; 
- витягніть два болти, гайку і пе-

редню фару в зборі; 
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Мал. 6.37 
 
- поверніть патрон лампи проти 

годинникової стрілки;  
- витягніть патрон лампи з корпусу 

ліхтаря; 
- натисніть на лампу, частково 

втисніть її в патрон; поверніть її проти    
годинникової стрілки і витягніть лампу 
з патрону;  

- вставте нову лампу в патрон і 
поверніть її за годинниковою стріл-
кою, одночасно натисніть на лампу.  

- вставте в корпус патрон з новою 
лампою і поверніть його за годинни-
ковою стрілкою;  

- вставте на місце передню фару в 
зборі. 

 

Передні протитуманні фари (ва-
ріант) 

 
Попередження!  
Для цієї роботи Вам знадобляться 

спеціальні інструменти і обладнання. 
Якщо Ви не впевнені, що впорає-

тесь з цією роботою, зверніться на 
станцію сервісного обслуговування. 

В протилежному разі Ви можете 
травмуватись чи нанести шкоду 
автомобілю. 

 
Заміна лампи: 
- від’єднайте штекерну коробку від 

патрона лампи; 
 

 
Мал. 6.38 
 
- поверніть лампу проти годинни-

кової стрілки і зніміть її;  

- замініть несправну лампу на нову; 
- приєднайте штекерну колодку до 

патрона лампи. 
 
Повторювачі покажчиків пово-

роту (варіант). Заміна лампи:  
- зніміть ліхтар в зборі, зсунувши 

його назад; 
- поверніть патрон лампи проти 

годинникової стрілки;  
- щоб вийняти лампу з патрона, 

потягніть її без обертів;  
- вставте нову лампу в патрон, на-

тисніть на лампу і поверніть патрон за 
годинниковою стрілкою;  

- установіть ліхтар повторювача в 
зборі на місце. 

 

 
Мал. 6.39 
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Задні комбіновані ліхтарі (ліхтар 
заднього ходу, габаритний ліхтар, 
стоп-сигнал, покажчик повороту, 
протитуманний ліхтар). Заміна лампи:  

- відкрийте кришку багажника; 
- зніміть захисну кришку; 
- поверніть патрон проти годинни-

кової стрілки і витягніть його з корпусу 
ліхтаря; 

- натисніть на лампу і поверніть її 
проти годинникової стрілки, щоб витя-
гти з патрону. 
 

 
Мал. 6.40 
 
- замініть несправну лампу на нову; 
- вставте лампу в патрон і закру-

тіть її за годинниковою стрілкою. 
- закрийте захисну кришку і кришку 

багажника. 
 

Центральний верхній стоп-
сигнал (варіант). Заміна лампи: 

- відкрийте кришку багажника; 
- відкрутіть два гвинта і зніміть па-

трон з лампою; перш, ніж зняти пат-
рон з лампою, від’єднайте штекерну 
колодку від патрона лампи; 

- витягніть два гвинта і рефлектор 
в зборі; 

- щоб вийняти лампу, потягніть за 
патрон лампи; 

- вставте нову лампу; 
- установіть патрон на місце. 

 

 
Мал. 6.41 
 
Ліхтар освітлення номерного 

знаку. Заміна лампи:  
- зніміть два гвинти і захисну кришку; 

- витягніть патрон з лампою з кор-
пусу ліхтаря, повернувши його проти 
годинникової стрілки; 

- витягніть лампу з патрона; 
- замініть лампу; 
- вставте патрон лампи в корпус 

ліхтаря, повернувши патрон за годин-
никовою стрілкою; 

- вставте на місце захисну кришку. 
 

 
Мал. 6.42 
 
Плафон освітлення салону. За-

міна лампи:  
- за допомогою викрутки витягніть 

плафон з гнізда;  
- витягніть лампу; 
- вставте нову лампу; 
- установіть плафон на місце. 
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Мал. 6.43 
 
Ліхтар освітлення багажника. 

Заміна лампи: 
- витягніть ліхтар з утримувача за 

допомогою викрутки; 
- замініть лампу, що перегоріла, на 

нову; 
- установіть ліхтар на місце. 

 

 
Мал. 6.44 

Догляд за автомобілем 
 
Засоби для догляду. Застосову-

ючи будь-які миючі засоби, засоби 
для чищення при догляді за кузовом і 
салоном автомобіля, дотримуйтесь 
інструкції і заходів безпеки, вказаних 
фірмами-виготовлювачами цих речо-
вин на упаковках. 

 
Попередження!  
Деякі засоби є токсичними, їдкими 

або вогненебезпечними. 
При необережному і неправиль-

ному поводженні деякі засоби можуть 
зашкодити Вашому здоров’ю або 
пошкодити автомобіль. 

 
Оброблюючи салон чи зовнішню 

поверхню автомобіля, не вживайте 
такі небезпечні для автомобіля роз-
чинники, 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  оббив-
ного матеріалу є спеціальні вказівки 
для застосування подібних засобів. 

Заборонено застосування таких 
засобів: 

- тетрахлориду вуглецю, 
- бензину, 
- бензолу, 
- лігроїну. 
 
Попередження! 
Запобігайте надмірних випарову-

вань миючих засобів та засобів для 
чищення. 

Тривале вдихання парів токсич-
них речовин шкідливо для здоров’я. 
Небезпека збільшується при роботі 
в замкнутих приміщеннях та з пога-
ною вентиляцією. 

 
Для запобігання отруєння парами 

від миючих засобів при роботі в сало-
ні, відкрийте всі двері автомобіля для 
вентиляції. 

 
Попередження! 
Запобігайте контакту вологих 

матеріалів, пофарбованих нестійки-
ми фарбами, з оббивкою сидінь. 
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Для збереження кольору оббивки 
автомобіля, запобігайте контакту во-
логих матеріалів, пофарбованих не-
стійкими фарбами, зі світлою оббив-
кою сидінь. Нижче наведений перелік 
матеріалів, які можуть бути пофарбо-
вані нестійкими фарбами: 

- звичайний одяг, 
- фарбована бавовняна тканина, 
- рубчастий вельвет, 
- шкіра, 
- замша, 
- газети, 
- кольоровий декоративний папір. 
 
Догляд за оббивкою салону 
 
Попередження!  
Догляд за оббивкою салону пе-

редбачає використання відповідних 
засобів для чищення і правильне їх 
використання. 

В разі недотримання рекоменда-
цій (особливо під час першого чищен-
ня) може  виникнути вторинне за-
бруднення в вигляді темних плям, 
розводів, кольорових плям, затвер-
дінь бруду або сольових відкладень. 

Ці забруднення можуть остаточ-
но зіпсувати естетичний вигляд 
Вашого автомобіля. 

 

Для догляду за кузовом і салоном 
вкрай важливо використовувати від-
повідні миючі засоби та засоби для 
чищення, а також дотримуватись ін-
струкцій по їх застосуванню. 

Пил і сухий бруд, що збирається 
на оббивці салону, слід регулярно ви-
даляти пилососом чи м’якою щіткою. 

Вінілові або шкіряні поверхні про-
тирайте чистою вологою тканиною. 

Звичайні забруднення оббивки са-
лону можна видалити за допомогою 
спеціальних засобів для чищення. 

 
Попередження! 
В разі, якщо Ваш автомобіль об-

ладнаний подушками безпеки, забо-
роняється: 

- надто просочувати поверхню 
сидінь засобами для чищення мате-
ріалу оббивки; 

- для чищення сидінь використо-
вуйте хімічні засоби або висококон-
центровані миючі засоби.  

В разі ігнорування інструкцій, мо-
дульні елементи подушки безпеки 
можуть забитись, що спричинить 
порушення її функціонування під час 
дорожньо-транспортної пригоди. 

 
Догляд за ременями безпеки. 

Слідкуйте за тим, щоб ремені завжди 

знаходились в робочому стані і ефек-
тивно функціонували.  

Слідкуйте за тим, щоб ремені зав-
жди були чистими та сухими. Запобі-
гайте дії на ремені відбілюючих речо-
вин і барвників, що може призвести до 
істотного зниження міцності матеріалу 
ременів. 

Періодично оглядайте ремені без-
пеки. В разі пошкодження, негайно 
замініть їх.  

В разі розтягнення ременів безпе-
ки при дорожньо-транспортній приго-
ді, обов’язково замініть ремінь, навіть, 
якщо пошкодження неможливо помі-
тить. Заміну слід проводити тільки но-
вими ременями безпеки. 

В разі аварії рекомендується замі-
нити весь набір ременів безпеки. Цьо-
го можна не робити, якщо на станції 
сервісного обслуговування не вияв-
лять ніяких пошкоджень ременів. 

 
Догляд за склом. Застосування 

засобів для чищення з абразивними 
властивостями може призвести до 
подряпин, пошкодження елементів 
електрообігріву заднього скла. 

Забороняється використовувати 
засоби для чищення з абразивними 
властивостями  
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В протилежному разі видимість 
буде погіршена. 

Утримання скла в чистоті зменшує 
блиск і покращує видимість. 

Перебивні малюнки можуть пош-
кодити елементи електрообігу задньо-
го скла. 

Заборонено прикрашати внутріш-
ню поверхню заднього скла перебив-
ними малюнками. 

Це може призвести до погіршення 
видимості. 

 
Догляд за вітровим склом. Якщо 

вітрове скло залишається недостат-
ньо прозорим після очистки, або щітки 
очищувача вібрують під час роботи, 
це означає, що вітрове скло або щітки 
забруднені воскоподібними речови-
нами. 

Періодично протирайте зовнішню 
поверхню вітрового скла неабразив-
ними миючими засобами. 

Вітрове скло вважається чистим, 
якщо при споліскуванні скла водою, 
на ньому не утворюються краплини. 

 
Догляд за кузовом і зовнішніми 

деталями автомобіля 
 
Миття автомобіля. Для збере-

ження лакофарбового покриття кузо-

ва в доброму стані, утримуйте його в 
чистому вигляді і регулярно мийте. 

Не можна мити автомобіль під 
прямими сонячними проміннями. 

Для миття застосовувати спеціальні 
миючі засоби. Мити автомобіль треба 
холодною або ледь теплою водою. 

Миючі засоби, що застосовуються 
при митті, треба ретельно змивати з 
поверхні кузова водою. 

 
Примітка 
Не застосовуйте для миття ав-

томобіля рідину для миття посуду. 
Рідина для миття посуду змиє 

воскове покриття з фарби.  
 
Ваш автомобіль сконструйований 

для експлуатації в нормальних умо-
вах навколишнього середовища і мо-
же з успіхом протистояти дії різнома-
нітних факторів природи. 

 
Попередження! 
Не слід мити автомобіль стру-

менем води під високим тиском. Це 
може призвести до потрапляння во-
ди в салон автомобіля. 

Автоматична мийка машин може 
призвести до поломки антени. 

Вимкніть автомагнітолу. 
Вручну втягніть зовнішню антену. 

Полірування і воскування кузову. 
Час від часу поліруйте лакофарбове по-
криття кузову для видалення залишко-
вого забруднення і збереження високих 
декоративних властивостей. 

Після полірування, щоб закріпити 
міцність покриття, обробіть кузов вос-
ковою речовиною.  

 
Захист металевих деталей з 

блискучим декоративним покрит-
тям. Регулярно чистіть зовнішні ме-
талеві деталі. Для догляду за такими 
деталями в більшості випадків доста-
тньо миття водою. 

 
Попередження!  
Для чистки алюмінієвих деталей 

не можна використовувати поліру-
вальні пасти, пар або каустичне ми-
ло. 

Такі матеріали розрушують при-
родну захисну плівку. 

 
Під час обробки кузова восковими 

матеріалами , покривайте воском і 
металеві деталі. 

 
Догляд за алюмінієвими коле-

сами і декоративними ковпаками. 
Для збереження первинного зовніш-
нього вигляду алюмінієвих коліс і ков-
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паків, регулярно мийте їх, видаляючи 
бруд і сіль, якою посипають дорогу в 
зимовий час. 

 
Попередження!  
Доглядаючи за алюмінієвими ко-

лесами і декоративними ковпаками, 
не використовуйте засоби з абрази-
вними властивостями і щітки з гру-
бим ворсом. 

 
Регулярно чистіть колеса і декора-

тивні ковпаки, не застосовуючи для 
цього засоби з абразивними власти-
востями і щітки з грубим ворсом., то-
му що вони можуть пошкодити захис-
не покриття. 

 
Захист від корозії. Ваш автомо-

біль забезпечений надійним захистом 
від корозії. При виготовленні автомо-
біля застосовували спеціальні матері-
али 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 по-
верхневу корозію. 

 

Аварійні пошкодження кузова. 
При пошкодженні кузова автомобіля , 
яке потребує заміни деталей або про-
веденню кузовних робіт (зварювальні, 
малярські і т. п.), прослідкуйте, щоб на 
сервісній станції обов’язково нанесли 
на всі нові і старі відремонтовані кузо-
вні деталі антикорозійне покриття. Це 
відновить захист від корозії Вашого 
автомобіля. 

Див. далі пункт "Пошкодження ла-
кофарбового покриття". 

 
Вплив агресивних забруднень. 

Перелік агресивних речовин, що мо-
жуть пошкодити лакофарбове покрит-
тя кузову: 

- хлорид кальцію та інші сольові 
речовини, 

- складові речовини, що застосо-
вують проти зледеніння доріг, 

- гудрон, бітум, 
- сік, що виділяється листами дерев, 
- пташиний послід, 
- атмосферні викиди промислових 

підприємств.  
Негайно помийте автомобіль від 

вищенаведених забруднень, якщо за-
бруднення не видаляються, помийте 
водою з милом, скористуйтесь засо-
бами для чищення, які для цього при-
датні. 

Попередження!  
При застосуванні миючих засобів 

та засобів для чищення переконай-
тесь, що вони не пошкодять лако-
фарбове покриття автомобіля. 

Інші миючі засоби та засоби чи-
щення 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 косметично-
го ремонту. 

Для ремонту більш серйозних по-
шкоджень лакофарбового покриття 
кузову рекомендується звернутись в 
кузовну або фарбувальну майстерню. 

 
Догляд за дном кузова. Сольові 

складові, що застосовуються проти 
ожеледиці, можуть накопичуватися на 
днищі кузова. Якщо не видаляти своє-
часно ці агресивні в корозійному відно-
шенні речовини, днище кузову може 
піддатися корозійному руйнуванню. 
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Час від часу сильним струменем 
води промийте днище кузову. Ретель-
но очистіть всі місця, де може накопи-
чуватись бруд. Перед миттям днища 
попередньо підволожте бруд, що за-
твердів, в недоступних місцях, що 
дасть змогу потім змити цей бруд 
струменем води. 

Для очищення днища кузову Ви 
можете звернутись на станцію сервіс-
ного обслуговування. 

 

Примітка 
Під час миття автомобіля в стічну 

воду попадають паливо, масло, змазки, 
що змиваються з забрудненням повер-
хонь двигуна і інших деталей. 

Щоб запобігти нанесенню шкоди 
довкіллю, миття автомобіля слід ви-
конувати на спеціальних мийках, об-
ладнаних очисним устаткуванням і 
сепараторами відходів паливно-
мастильних матеріалів. 

Ні в якому разі відпрацьовані мо-
торні і трансмісійні масла, гальмову 
рідину, антифриз, електроліт і зно-
шені шини не повинні потрапляти в 
контейнери для побутового сміття, 
а забруднену воду не можна зливати 
в каналізацію. 

Неправильне поводження з агре-
сивними забруднювачами може спри-
чинити шкоду довкіллю. 
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Загальна інформація 
 
В даному розділі Ви маєте можли-

вість ознайомитись з технічною інфор-
мацією про автомобіль, переконатися в 
надійності Вашого автомобіля, який бу-
де справно працювати довгі роки. 

Виконуйте всі рекомендації які на-
ведені в Посібнику. В протилежному 
разі Вам відмовлять в гарантійному 
ремонті. 

Ви повинні зберігати всі докумен-
ти, що підтверджують утримання і те-
хнічне обслуговування Вашого авто-
мобіля. При послідуючому продажу 
автомобіля ці документи разом з да-
ним Посібником мають бути передані 
новому господарю. 

Для проведення технічного обслуго-
вування автомобіля Вам треба зверну-
тись на сервісну станцію офіційної ди-
лерської мережі, кваліфікований персо-
нал і технологічне обладнання якої за-
безпечить проведення всіх операцій по 
технічному обслуговуванню Вашого ав-
томобіля на належному рівні. 

Запасні частини і приладдя, виго-
товлені іншими фірмами, не пройшли 

належних випробувань і не схвалені 
компанією GM KOREA COMPANY. 
Компанія GM KOREA COMPANY не 
сертифікує придатність і не може пе-
ревірити безпечність запасних частин, 
виготовлених іншими фірмами. Ком-
панія не несе відповідальності за 
будь-які пошкодження автомобіля, ви-
кликані застосуванням запчастин, 
приладдя і додаткового обладнання, 
не сертифікованого компанією. 

Некваліфіковане, невідповідне, 
некомпетентне обслуговування авто-
мобіля може стати причиною пору-
шення функціонування Вашого авто-
мобіля, а може навіть призвести до 
виходу з ладу двигуна, до дорожньо-
транспортної пригоди, до травмуван-
ня людей. 

 
Умови експлуатації автомобіля 
 
Звичайні умови експлуатації ав-

томобіля 
До звичайних умов експлуатації від-

носять типові повсякденні умови. В таких 
випадках Ви можете керуватись звичай-
ними технічними рекомендаціями. 

Важкі умови експлуатації авто-
мобіля 

Якщо Ви експлуатуєте автомобіль 
в нижчеперелічених випадках, то слід 
частіше перевіряти роботу деяких де-
талей:  

- часті короткі поїздки на відстань 
до 10 км; 

- переважають поїздки з частими 
зупинками, з тривалою роботою дви-
гуна на холостому ході і/або з рухом 
автомобіля на малій швидкості;  

- експлуатація автомобіля в пило-
вій місцевості; 

- експлуатація автомобіля в бугри-
стій або гористій місцевості; 

- буксирування причепа; 
- експлуатація автомобіля в умо-

вах інтенсивного міського руху при 
температурі повітря 32 оС (і вище); 

- експлуатація автомобіля в якості 
таксі, міліцейського автомобіля чи за-
собу доставки; 

- переважають поїздки при мінусо-
вих температурах повітря. 
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Розміщення табличок та номе-
рів агрегатів 

 
Ідентифікаційний номер авто-

мобіля вибитий на табличках, які ро-
зміщені на щиті передка справа під 
капотом та у пройомі правих дверей. 
 

 
Мал. 8.1 

 

 
Мал. 8.2 

 
Мал. 8.3. Заводська табличка:  

1 -  заводська табличка; 
2 – ідентифікаційний номер автомобіля;  
3 – товарний знак виробника автомобіля;  
4 – національний знак відповідності за 

ДСТУ 2296. 

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

 
Мал. 8.4 
 
Номер механічної коробки пере-

дач вибитий на верхній частині короб-
ки біля двигуна. 
 

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

 
Мал. 8.6 
 

Заправна рідина 
Таблиця 8.1 

Назва 
Об’єм 

заправ-
ки, л 

Інтервал 
технічного 
обслуго-
вування 

Позначення, марка рекомендова-
ної речовини 

Моторне 
масло (в т. 
ч. масляний 
фільтр) 

1.6 D 3,75 

Згідно з 
регламен-
том техні-
чного об-
слугову-

вання 
(див. Сер-
вісну кни-

жку) 

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 

1.8 D 4,0 

Об’єм за-
правки сис-
теми охо-
лодження 
двигуна 

1.6 D 7,2 Castrol AntiFreese NF; 
Texaco Halvoline AntiFreese Coolant 
(разбавить дистиллированной во-
дой в соотношении 50/50) 
Високоякісний антифриз на синтети-
чній основі 

1.8 D 7,4 

Робоча рі-
дина авто-
матичної 
коробки* 

1.6 D 
AISIN81-40LE 5,77±0.2 ESSO JWS 3309 або ISU DEXRON III 

ATF 3309 
1.8D 

ZF 4HP16 6,9±0.2 ESSO LT 71141 або TOTAL ATF 
H50235; ATF 3309 

Трансмісійне масло меха-
нічної коробки передач з 
ручним перемикачем 

 
1,8 

SAE  80W 
При дуже низькій температурі: SAE  
75W 
SAE  80 

Гальмова рідина 0,5 DOT 3  
DOT 4 

Робоча рідина рульового 
гідропідсилювача 1,0 

DEXRON II-D  
DEXRON III 
DEXRON II 

*Для забезпечення оптимальної роботи Вашого автомобіля завжди викори-
стовуйте лише рідину автоматичної коробки, рекомендовану компанією GM 
KOREA COMPANY. 

Використання ATF, виготовлену іншими фірмами, може порушити роботу 
автомобіля. 
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Моторне масло 
 
Класифікація моторного масла 

по АСЕА.  
Комітет європейських автомобіле-

будівників (АСЕА) класифікує моторне 
масло відповідно до його якості.  

Класи позначаються буквами та 
цифрами, наприклад, A3. 

А3 – високоякісні масла для 
цілорічного використовування в бен-
зинових двигунах (стабільної 
в'язкості); 

В3 – високоякісні масла для 
цілорічного використовування в ди-
зельних двигунах (стабільної 
в'язкості); 

В4 – високоякісні масла для 
цілорічного використовування в ди-
зельних двигунах з безпосереднім 
упорскуванням (стабільної в'язкості). 

 
Класифікація моторного масла 

по API 
Американський інститут нафти 

(API) класифікує моторне масло за рі-
внем якості. 

Кожна категорія якості позначена 
двома літерами: 

- перша літера характеризує тип 
двигунів, на яких застосовується дане 
масло:  

Літера S (Service) - для бензино-
вих двигунів; 

Літера C (Commercial) – для ди-
зельних двигунів; 

- друга літера відповідає рівню 
якості (чим вище якість масла, тим 
далі в алфавітному порядку буде зна-
ходитися його літерна позначка) 

Наприклад: 
АРІ-SH – масло для бензинових 

двигунів; 
АРI-CD - масло для дизельних 

двигунів. 
Рекомендується використовувати 

клас якості моторного масла API SМ 
або кращі. 

 
В’язкість моторного масла підби-

рається в залежності від переважаю-
чої температури повітря. Не слід пе-
реходити на масло іншої в’язкості че-
рез 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 вимірюва-
тися тільки на СТО офіційної дилер-
ської мережі після першого обслуго-
вування автомобіля.  

Вказана витрата масла стосується 
тільки автомобіля, що знаходиться на 
гарантії у приватному володінні. 

Не стосується автомобіля-таксі і 
автомобіля, який експлуатується в ек-
стремальних умовах, для буксируван-
ня і т. і. 

 
Таблиця 8.2 

Застосування моторного масла 
для бензинових двигунів в залеж-
ності від температури повітря 
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  
(мал. 8.7, 8.8) 

Потужність і 
кількість ламп Примітка 

Передні 

1 Фара (ближнє світло) 55 Вт х 2 Галогенна лампа 
2 Фара (дальнє світло) 55 Вт х 2 Галогенна лампа 
3 Габаритна лампа 5 Вт х 2 - 
4 Покажчик повороту 21 Вт х 2 - 
5 Протитуманна фара* 27 Вт х 2 Галогенна лампа 

6 Боковий повторювач покажчи-
ка повороту 5 Вт х 2 - 

Задні 

7 Покажчик повороту 21 Вт х 2 Бурштинового 
кольору 

8 Стоп-сигнал і габаритне світло 21/5 Вт х 2 - 
9 Ліхтар заднього ходу 21 Вт х 2 - 
10 Протитуманний ліхтар* 21 Вт х 2 - 

11 Центральний верхній стоп-
сигнал 5 Вт х 5 - 

12 Ліхтар освітлення номерного 
знаку 5 Вт х 2 - 

Внутрішні 
13 Плафон 10 Вт х 1 - 
14 Ліхтар речової скриньки 7,5 Вт х 2 - 
15 Ліхтар багажника 10 Вт х 1 - 

 
* Характеристика ламп деяких моделей машин може відрізнятись від даних 

таблиці, наведеної вище. 
Подивіться на потужність лампи, що перегоріла перед тим, як її замінити. 
 

 
Мал. 8.7 

 

 
Мал. 8.8 
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Технічна характеристика автомобіля 
 
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, м – 10,4. 
Об’єм багажного відділення:  
- седан – 0,405 м3,  
- хетчбек – 0,275 м3 (при розкладених сидіннях заднього ряду – 1,045 м3),  
- універсал – 0,422 м3 (при розкладених сидіннях заднього ряду – 1,245 м3). 
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Швидкість, час розгону, витрати палива (роз’яснення до таблиці 8.4 див. нижче) 
Таблиця 8.4 

Версія  
автомобіля 

Максимальна  
швидкість, км/год 

Час розгону 
до 100 

км/год, с 

Витрати палива, л/100 км 
заміський цикл 

(при швидкості ав-
томобіля 90 км/год.) 

змішаний 
цикл 

міський 
цикл 

NF196 185 12,4 6,0 7,1 9,1 
NF193 189 11,0 6,2 8,1 9,8 
NA193 180 13,0 7,1 9,1 12,5 
NF353 194 9,5 6,2 7,5 9,8 
NA353 184 10,7 6,9 9,1 12,5 
NF356 187 10,7 6,3 7,8 10,3 
NA356 176 14,3 6,0 8,0 11,5 
NF483 194 9,5 6,2 7,5 9,8 
NA483 184 10,7 6,9 9,1 12,5 
NF486 187 10,7 6,0 7,1 9,1 
NA486 176 14,3 6,0 8,0 11,5 

 
Допустиме відхилення показників 

максимальної швидкості складає мі-
нус 6%, допустиме відхилення показ-
ників часу розгону до 100 км/год. 
складає плюс 6%, допустиме відхи-

лення показників витрат палива 
складає плюс 10%. 

Наведені витрати палива не є 
експлуатаційною нормою, а надані 
для порівняння різних модифікацій та 
версій автомобіля. 

Наведені показники максимальної 
швидкості, часу розгону до 100 
км/год. та витрат палива вимірю-
ються за спеціальною методикою на 
підготовленому автомобілі в умовах 
відповідного полігона. 
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Двигуни 
Таблиця 8.5 

Двигун F16D3 
Тип  4 циліндровий, рядний 
Робочий об’єм, см3  1598 
Ступінь стиснення 9,5 
Максимальна потужність, нетто, 
кВт (при обертах , хв-1) 80 (5800 – 6000) 

Максимальний крутний момент, 
нетто, Н∙м (при обертах, хв-1) 150 (4000) 

Система живлення  

Siemens або Kemsco 
електронна, розподілене 
впорскування або систе-
ма газового живлення 
BRC Gas Equipment або 
Tartarini Auto S.p.A. 

Паливо  

неетильований бензин з 
октановим числом не 
нижче 95 або зріджений 
нафтовий газ 

Свічки  
запалювання 

Тип NGK BKR6E-11 
Зазор (мм)  1,0 - 1,1 

Акумулятор-
на батарея 

Напруга, В – Ем-
ність, А⋅ч 12 - 55 

Ток запуску холо-
дного двигуна, А 610 

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

 
Таблиця 8.6 

Двигун T18SED 
Тип  4 циліндровий, рядний 
Робочий об’єм, см3  1799 
Ступінь стискання 9,8 
Максимальна потужність, нетто, 
кВт (при обертах , хв-1) 90 (5800) 

Максимальний крутний момент, 
нетто, Н∙м (при обертах, хв-1) 165 (4000) 

Система живлення  

Delphi електронна, роз-
поділене впорскування 
або система газового 
живлення BRC Gas 
Equipment або Tartarini 
Auto S.p.A. 

Паливо 

неетильований бензин з 
октановим числом не 
нижче 95 або зріджений 
нафтовий газ 

Свічки  
запалювання 

Тип Bosch FLR8LDCU 
Зазор (мм)  0,9 - 1,1 

Акумуляторна 
батарея 

Напруга, В – Ем-
ність, А⋅ч 12 - 55 

Ток запуску холо-
дного двигуна, А 610 

Генератор (В – А) 12 - 95 
Стартер (В – кВт) 12 - 1,4 
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Таблиця 8.7 
Двигун F14D3 

Тип  4 циліндровий, ряд-
ний 

Робочий об’єм, см3  1399 
Ступінь стискання 9.5 
Максимальна потужність, нетто, кВт 
(при обертах , хв-1) 69,5 (6300) 

Максимальний крутний момент, 
нетто, Н∙м (при обертах, хв-1) 131 (4200) 

Система живлення паливом 
Siemens або Kemsco 
електронна, розподі-
лене впорскування 

Паливо 
неетильований бен-
зин з октановим чис-
лом не нижче 95  

Система  
запалювання електронний мікропроцесор 

Свічки  
запалювання 

Тип NGK, BKR6E-11 
Зазор (мм)  0,9 - 1,1 

Система  
випуску 

три глушника з каталітичним нейтраліза-
тором 

Акумуляторна 
батарея 

Напруга, В – Ем-
ність, А⋅ч 12 – 55 

Ток запуску холо-
дного двигуна, А 610 

Генератор (напруга, В – струм, А) 12 - 95 
Стартер (напруга, В – потужність, 
кВт) 12 - 1,4 

Таблиця 8.8 
Двигун F18D3 

Тип  4 циліндровий, рядний 
Робочий об’єм, см3  1796 
Ступінь стискання 9,7 
Максимальна потужність, кВт 
(при обертах , хв-1) 89 (5800) 

Максимальний крутний момент, 
Н∙м (при обертах, хв-1) 169 (3600) 

Система живлення паливом Delphi, електронна, роз-
поділене впорскування 

Паливо 
неетильований бензин з 
октановим числом не 
нижче 95 

Система запалювання електронний мікропро-
цесор Delphi 

Свічки  
запалювання 

Тип NGK, BKUR6ETB 
Зазор (мм)   

Система випуску з системою нейтралізації 
відпрацьованих газів 
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Трансмісія 
Таблиця 8.9 

Зчеплення 

NA193, NA353, NA356, NA483, NA486, NA19B, 
NA48B, NA35B гідротрансформатор 

NF193, NF196, NF197, NF353, NF356, NF483, 
NF486, NF487, NF19B, NF48B, NF35B однодискове, сухе з гідравлічним приводом 

Коробка передач 

NA193, NA353, NA356, NA483, NA486, NA19B, 
NA48B, NA35B 

гідромеханічна з автоматичним керуванням 
(4 передачі) 

NF193, NF196, NF197, NF353, NF356, NF483, 
NF486, NF487, NF19B, NF48B, NF35B механічна з ручним керуванням (5 передач) 

Головна передача циліндрична, косозуба 
 
Шасі 
 
Підвіска передніх коліс – незалежна, типу McPherson з 

циліндричними пружинами і гідравлічними амортизаторами. 
Підвіска задніх коліс – незалежна, багатоважільна, з ци-

ліндричними пружинами і гідравлічними амортизаторами. 
Рульове керування – рульовий механізм “шестерня-

рейка” з гідравлічним підсилювачем. 
 

Таблиця 8.10 

Кути  
установки 
коліс  

Кут  
розвалу 

Передні  -0º 20' ± 45' 
Задні  -1º 00' ± 45' 

Кут повздовжнього 
нахилу осі шквореня 4º 00' ± 45' 

Сходження  
коліс 

Передні  0º 00' ± 10' 
Задні  0º 12' ± 10' 

Рульове 
управління 

Передавальне  
число 16 : 1 

Діаметр рульового 
колеса, мм  

380 (з надувною подушкою) 
370 (без надувної подушки) 

Гальмові системи 
 
Робоча гальмова система – гідравлічна, двоконтурна, 

з діагональним розподілом на контури, з вакуумним підси-
лювачем; гальмові механізми передніх коліс – дискові з 
вентиляцією, задніх коліс – дискові 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 8.11 

Розмір шин Розмір 
коліс 

Тиск в шинах, кПа 
передні задні 

175/70 R14 84Н 5,5J х 14 
205 185/65 R14 86Н 5,5J х 14 

195/55 R15 84V 6J х 15 
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Ємність, л 
 

Таблиця 8.12 
Двигуни 1.6 DOHC / 1.8 DOHC 

Ємність палив-
ного баку  60 

Ємність мотор-
ного масла  

3,75 (в т. ч мас-
ляний фільтр) 
/4,0 (в т. ч мас-
ляний фільтр) 

Ємність системи 
охолодження 7,2  / 7,4 

 

 
Мал. 8.9. Габаритні розміри автомобіля: 
1 – седан; 2 – хетчбек; 3 – універсал. 
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Маса автомобіля, кг 
Таблиця 8.13 

Версія NF1962 NF197, NF196, 
NF193, NA193 

NF483,NA483, 
NF486, NA486, 

NF487 

NF353, NA353, 
NF356, NA356 

Споряджена маса 1356 - 1406 1250 -  1360 1245 - 1355 1325 - 1430 
Розподіл спорядженої 
маси поміж осями 

перед 804 - 829 768 - 846 763 - 843 788 - 850 
зад 552 - 577 487 - 512 482 - 512 537 - 580 

Технічно-допустима маса 1695 1660 - 1720 1645 - 1705 1765 - 1820 
Розподіл технічно-
допустимої маси поміж 
осями 

перед 880 855 - 905 860 - 895 870 - 897 

зад 815 795 - 815 750 - 820 895 - 923 

Версія NF19B, NA19B NF48B, NA48B NF35B, NA35B 
Споряджена маса 1285-1360 1280-1355 1355-1430 
Повна маса 1695-1720 1680-1705 1795-1820 
Розподіл повної маси 
поміж осями 

перед 880-905 875-885 885-897 
зад 815 805-820 910-923 

Примітка. Показники маси наведені без маси водія та вантажу, паливний бак заповнений на 90%. 
 
Комплектність автомобіля 
 
В обов’язковий комплект поста-

чання повинні входити: 
- Посібник з експлуатації; 
- Сервісна книжка; 
- ключ гайковий для коліс; 
- 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 погрузочно-розгрузочних 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  міся-

ців. 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 стосо-
вно проданого автомобіля, які поля-
гають в наступному: 

 
1. Гарантійні зобов’язання Продавця  
 
1.1. Продавець надає Покупцю но-

вого автомобіля марки Шевроле (далі – 
Автомобіль) виробництва компанії 
GMKoreaCompany, Корея, (далі – Виро-
бник) гарантію, яка діє протягом 36 
(тридцяти шести) місяців від дати про-
дажу Автомобіля або до 100 000 км (ста 
тисяч кілометрів) його пробігу, в залеж-
ності від того, що настане раніше. 

 
1.2. Гарантійні зобов’язання Про-

давця 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 (шести) років від 
дати продажу Автомобіля за умови 
дотримання Покупцем правил експлу-
атації Автомобіля і забезпечення ним 

своєчасного (щорічного) проходження 
техогляду та обслуговування кузова 
щодо його антикорозійного захисту на 
сервісній станції (далі – СТО) у ди-
лерській мережі офіційного Дис-
триб’ютора продукції Виробника. У 
разі пошкодження лакофарбового по-
криття кузова Покупець зобов’язаний 
негайно усунути такий дефект на СТО 
уповноваженого дилерського підпри-
ємства (з числа наведених у Сервісній 
книжці до Автомобіля). 

 
1.4. Гарантійні зобов’язання Про-

давця на шини не розповсюджуються. 
 
1.5. На акумуляторні батареї, вста-

новлені Виробником, надається гаран-
тія один рікз дати продажу Автомобіля 
Продавцем або до 30 000 (тридцяти ти-
сяч)  км його пробігу, в залежності від 
того, що настане раніше. 

 
1.6. На деталі рульового механізму 

та підвіски Автомобіля надається га-
рантія, згідно з п.1.1., але не більше 
двох замін однієї  і тієї ж деталі. 

 
1.7. При виявленні будь-яких недо-

ліків Автомобіля в межах терміну дії цих 
Гарантійних зобов’язаньПокупець пови-
нен звернутись до уповноваженого ди-

лерського підприємства (з числа наве-
дених у Сервісній книжці до Автомобі-
ля). Заява Покупця на проведення га-
рантійного ремонту Автомобіля прий-
мається у разі обов’язкового надання 
ним Сервісної книжки, оформленої та 
підписаної Продавцем Автомобіля, зі 
всіма необхідними печатками та відміт-
ками про виконання передпродажної пі-
дготовки та проходження регламентно-
го технічного обслуговування. 

 
1.8. Гарантійні зобов’язання Про-

давця поширюються тільки на терито-
рії України і обмежуються виключно 
безкоштовним для Покупця ремонтом 
Автомобіля на будь-якому СТО у ди-
лерській мережі офіційного Дис-
триб’ютора продукції Виробника.  

 
1.9. Всі права Покупця на гаран-

тійний ремонт Автомобіля втрачають 
силу в момент закінчення  гарантійно-
го строку, зазначеного у пункті 1.1 цих 
Гарантійних зобов’язань, а також  у 
випадках, визначених п.1.10 цих Га-
рантійних зобов’язань. Якщо, згідно 
наданої Покупцем заяви на гарантій-
ний ремонт, усунення виявленоїнесп-
равності (недоліку) потребує більше 
часу, ніж залишилося до закінчення 
гарантійного строку, усунення цієїнес-
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правності або недоліку здійснюється у 
відповідності та за рахунок Гарантій-
них зобов’язань Продавця.  

 
1.10. Гарантійні зобов’язання Про-

давця втрачають силу у наступних 
випадках: 

 
1.10.1. При порушенні правил екс-

плуатації Автомобіля і вимог Вироб-
ника, викладених у "Посібнику з екс-
плуатації Автомобіля", в тому числі: 

 
- при використанні масла, гальмів-

ної рідини, пального та інших експлу-
атаційних матеріалів, які не входять 
до переліку дозволених для викорис-
тання на цьому Автомобілі; 

 
-  при забезпеченні пуску двигуна 

за допомогою буксирування або што-
вхання Автомобіля, а також при за-
стосуванні для цього зовнішніх дже-
рел електроенергії, використання яких 
не передбачено «Посібником з екс-
плуатації Автомобіля"; 

 
- при експлуатації Автомобіля з 

несправною системою відводу відп-
рацьованих газів (з каталітичним ней-
тралізатором чи без нього) тощо. 

 

1.10.2. У разі непроходження, про-
ходження не повному обсязі або не-
дотримання періодичності (строків 
проходження)  регламентного техніч-
ного обслуговування Автомобіля, вка-
заних у Сервісній книжці до автомобі-
ля. Підтвердженням факту виконання, 
дотримання об’ємів та періодичності 
робіт з регламентного технічного об-
слуговування Автомобіля разом із ві-
дміткою у відповідному талоні Сервіс-
ної книжки є оригінал Акту виконаних 
робіт, підписаний посадовою особою 
та завірений печаткою уповноважено-
го дилерського підприємства, а також 
документ, що підтверджує оплату по-
слуги (чек, квитанція тощо). 

 
1.10.3. У разі проходження регламе-

нтного технічного обслуговування, ре-
монту Автомобіля та установки в ньому 
додаткового обладнання на підприємс-
твах, які не уповноважені офіційним 
Дистриб’ютором продукції Виробника на 
проведення цих робіт, а також у всіх ви-
падках використання неоригінальних 
(або придбаних поза межами дилерсь-
кої мережі офіційного Дистриб’ютора 
продукції Виробника) запасних частин, 
масел і технічних рідин. 

 

1.10.4. При використанні Автомо-
біля для участі в автомобільних гон-
ках чи інших спортивних змаганнях.  

 
1.10.5. У разі отримання Автомобі-

лем в результаті дорожньо-транспорт-
ної пригоди будь-якого пошкодження та 
подальшого відновлення Автомобіля на 
сервісному підприємстві, що не входить 
до переліку підприємств офіційної ди-
лерської мережі Дистриб’ютора, вказа-
ного в Сервісній книжці до Автомобіля. 

 
1.10.6. При пошкодженнях Автомо-

біля у випадках, при/після яких потрібна 
заміна одного з основних агрегатів  
(двигун, коробки передач, привідні мос-
ти, передня і задня підвіска, рульове 
керування) або ремонт з заміною базо-
вої деталі цих агрегатів чи, якщо потріб-
на заміна або правка (рихтування) не-
знімних силових елементів кузова. 

 
1.10.7. При експлуатації Автомобі-

ля з непрацюючим лічильником прой-
деного шляху  або у випадку вияв-
лення невідповідності його показників 
фактичному пробігу Автомобіля. 

 
1.10.8. При відсутності Сервісної 

книжки або необхідних відміток у Сер-
вісній книжці про проведення робіт з 
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передпродажної підготовки та своєча-
сного регламентного технічного об-
слуговування Автомобіля. Відмітки в 
Сервісній книжці повинні бути завірені 
підписом і печаткою підприємства, що 
проводило ці роботи та має відповідні 
повноваження від офіційного Дис-
триб’ютора продукції Виробника. 

 
1.10.9. При продовженні експлуа-

тації Покупцем Автомобіля з виявле-
ними несправностями чи у випадку ві-
дмови Покупця (в тому числі не зали-
шення Покупцем несправного Авто-
мобіля на СТО) від усунення несправ-
ностей при їх виявленні на СТО, що 
виконувала технічне обслуговування 
або гарантійній ремонт Автомобіля. 

 
1.10.10. При експлуатації Покуп-

цем, що є фізичною особою, Автомо-
біля у зв’язку з потребами, безпосе-
редньо пов’язаними з підприємниць-
кою діяльністю або виконанням Поку-
пцем обов’язків найманого працівника 
(в тому числі при використанні Авто-
мобіля для професійних пасажирсь-
ких перевезень як таксі, для передачі 
на правах оренди непостійному колу 
користувачів, для підготовки водіїв в 
якості навчального транспортного за-
собу тощо), а також у всіх випадках 

використання Автомобіля з порушен-
ням правил експлуатації Автомобіля 
(в тому числі, але не обмежуючись, 
при використанні Автомобіля для бук-
сировки в якості тягача в перші 3000 
(три тисячі) км пробігу, приперевезен-
ні вантажу з перевищенням вантажо-
підйомності Автомобіля тощо). 

 
1.11. Гарантійні зобов’язання Про-

давця не поширюються: 
 
1.11.1. На деталі, що вийшли з ла-

ду внаслідок природного зношення, а 
саме: гумотехнічні вироби (втулки, 
манжети, сайлентблоки та інші, за ви-
ключенням манжет двигуна та короб-
ки передач), ущільнення і прокладки 
різного типу (крім прокладки під голо-
вку блоку циліндрів), електричні лам-
пи, світлодіоди, щітки електродвигу-
нів, диски зчеплення, фрикційні муф-
ти, гальмівні колодки, диски та бара-
бани, запобіжники, щітки склоочисни-
ків, форсунки паливних систем, ката-
літичний нейтралізатор (за наявності), 
зливні пробки і заправні кришки, ши-
ни, оббивку та внутрішнє оздоблення 
салону і т. і., а також на деталі, що 
вийшли з ладу внаслідок неправиль-
ної експлуатації Автомобіля. 

 

1.11.2. На усі експлуатаційні мате-
ріали (паливо, масла, мастила, галь-
мова та охолоджуюча рідини тощо) та 
деталі, що підлягають заміні у відпо-
відності до регламенту технічного об-
слуговування в гарантійний період 
(фільтр очищення масла, фільтр очи-
щення 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 регла-
ментних робіт з технічного обслугову-
вання, що виникли внаслідок природ-
ного зносу, поганого догляду або по-
рушення правил експлуатації та збері-
гання Автомобіля. 

 
1.11.3. На пошкодження лакофар-

бового 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 лис-
тя дерев, пташиний послід, шкідливі 
викиди промислових підприємств, інші 
агресивні речовини) та будь-якого ме-
ханічного впливу під час експлуатації 
Автомобіля. 
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1.11.4. На роботи з регулювання, 
необхідність яких виникла між регла-
ментними технічними обслуговуван-
нями, а також на усунення недоліків, 
що виникли внаслідок поганого догля-
ду за Автомобілем або використання 
неякісних паливно-мастильних мате-
ріалів, в тому числі: 

 
а) Група робіт „Кузов, шасі, салон”: 
регулювання дверей, регулювання 

капоту, регулювання багажника; замі-
на пошкодженого або пошкрябаного 
скла (якщо пробіг Автомобіля пере-
вищує 1000 (одну тисячу)км); віднов-
лення лакофарбового покриття та 
усунення таких пошкоджень кузову, як 
увігнутості, подряпини, сліди від уда-
рів каміння, забруднення плямами гу-
дрону, а також пошкоджень в резуль-
таті впливу факторів навколишнього 
середовища або використання нена-
лежних матеріалів для мийки та полі-
рування; заміна оббивки салону, вну-
трішніх панелей, килимків (при будь-
якому зносі та забрудненні), підтягу-
вання болтів і гайок; повторна укладка 
гумових ущільнювачів. 

 
б)  Група робіт „Ходова частина”: 
регулювання підшипників коліс; 

регулювання розвалу-сходження ко-

ліс; балансування коліс; заміна погну-
тих деталей і валів приводу передньо-
го (заднього) моста; заміна пошко-
джених колісних дисків. 

 
в) Група робіт „Гальма”: 
заміна зношених гальмівних коло-

док, прокладок, дисків, барабанів; ре-
гулювання, чистка, прокачування і 
продувка гальмівної системи. 

 
г) Група робіт „Двигун”: 
заміна свічок, повітряного і масля-

ного фільтрів; регулювання клапанів; 
видалення нагару з деталей двигуна; 
чистка двигуна і промивка масляної 
системи; промивка радіатора і регу-
лювання натягу клиноподібного реме-
ня; діагностика систем двигуна елект-
ронними приладами (крім випадків, 
якщо це необхідно при проведенні га-
рантійного ремонту).  
д) Група робіт „Зчеплення і трансмісія”  

заміна зношених накладок зчеп-
лення і дисків (в тому числі, натиск-
них); регулювання трансмісії (механі-
зму 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 па-
лива; усуненнякорозіїабо прогару у 
системівипускувідпрацьованих газів. 

 
ж) Група робіт „Рульове керування”: 
заміна погнутих рульових тяг; за-

міна наконечників рульових тяг. 
 
з) Група робіт „Електрообладнання 

і прилади”: 
регулювання фар і заміна елект-

ричних ламп; технічне обслуговування 
акумуляторної батареї; заміна щіток 
склоочищувачів; заміна запобіжників. 

 
1.11.5. На вузли та агрегати (в то-

му числі інші вузли, агрегати та сис-
теми, робота яких залежить від них 
або пов’язана з ними), які підлягали за 
власним рішенням Покупця розби-
ранню, ремонту або внесенню змін до 
їх конструкції (тюнінг; самостійне пе-
реобладнання Автомобіля під ручне 
керування та навпаки; установка до-
даткового обладнання: захисту двигу-
на, протиугінних систем, аудіосистем, 
газобалонного обладнання і т. і.). 

 
1.11.6. На деталі, вузли та агрега-

ти Автомобіля, що не передбачені но-
рмативно-технічною та конструкторсь-
кою документацією Виробника. 
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1.11.7. На деталі, вузли та агрегати 
Автомобіля, що мають механічні пош-
кодження (в тому числі  лобове скло з 
тріщинами, якщо вони проходять через 
місце контакту важелю щіткотримача зі 
склом у вимкненому положенні склоо-
чисника при знятій щітці). 

 
Примітка: 
1. Гарантійні зобов’язання Про-

давця поширюються на прокладки, 
ущільнювальні манжети, трубки, свіч-
ки запалювання, а також виробничі та 
допоміжні матеріали, такі як паливо, 
хімічні речовини, що фільтрують еле-
менти, охолоджуюча рідина, масло та 
інші мастильні матеріали, тільки в то-
му випадку, якщо вони втратили свою 
функціональну здатність у зв'язку з 
несправністю однієї з деталей, на які 
поширюється гарантія; 

2. Гарантійні  зобов’язання Про-
давця дійсні за умови виконання По-
купцем вимог, викладених у розділі 2 
«Обов’язки Покупця». 

 
2. Обов’язки Покупця 
 
2.1. Покупець Автомобіля зо-

бов′язаний: 
а) перед початком експлуатації 

Автомобіля уважно ознайомитися з 

правилами його експлуатації, викла-
деними в наданій Виробником (Про-
давцем, виконавцем) експлуатаційній 
документації; 

б) в разі необхідності роз'яснення 
умов та правил використання Автомо-
біля - до початку його використання 
звернутися за роз'ясненнями до Про-
давця (Виробника, виконавця)  або до 
іншої вказаної в експлуатаційній доку-
ментації особи, що виконує їх функції; 

в) користуватися Автомобілем згі-
дно 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 передбаче-
ні Виробником  в Автомобілі засоби 
безпеки з дотриманням передбачених 
експлуатаційною документацією спеці-
альних правил, а в разі відсутності та-
ких правил в документації - дотримува-
тися звичайних розумних заходів безпе-
ки, встановлених для автомобілів. 

д) виконувати усі рекомендації Ви-
робника (Продавця) щодо дотримання 
вказаних у Сервісній книжці періодич-
ності та регламенту технічного обслу-
говування Автомобіля  та забезпечу-
ючи проходження технічного обслуго-

вування (ремонту) або встановлення 
додаткового обладнання тільки на 
СТО у дилерській мережі офіційного 
Дистриб’ютора продукції Виробника; 

є) при виявленні будь-яких не-
справностей або недоліків однієї або 
кількох деталей, на які розповсюджу-
ються Гарантійні зобов’язання Про-
давця, негайно звернутись в сервісну 
службу СТО уповноваженого дилер-
ського підприємства (з числа наведе-
них 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 втручан-
ня в конструкцію Автомобіля і в пока-
зники лічильника пройденого ним 
шляху (кілометражу); 

 
з) за вимогою інженера по гарантії 

СТО уповноваженого дилерського підп-
риємства (з числа наведених у Сервіс-
ній книжці до Автомобіля) надати Сер-
вісну книжку з відмітками, підтверджую-
чими виконання усіх обов’язкових робіт 
по технічному обслуговуванню Автомо-
біля з початку  гарантійного періоду йо-
го  експлуатації; 

і) дозволити відповідальним пра-
цівникам сервісної служби СТО упов-
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новаженого дилерського підприємства 
(з числа наведених у Сервісній книжці 
до Автомобіля) провести технічний 
огляд і діагностику несправного Авто-
мобіля з метою виявлення причини, 
котра вплинула на виникнення не-
справності Автомобіля. 

 
2.2. У разі невиконання Покупцем 

своїх обов’язків та інших вимог Вироб-
ника (Продавця), вказаних у пунктах 
1.10 і 1.11 цих Гарантійних зобов’язань, 
інженер по гарантії СТО уповноважено-
го дилерського підприємства (з числа 
наведених у Сервісній книжці до Авто-
мобіля) має право припинити дію Гара-
нтійних зобов’язань Продавця (Вироб-
ника), зробивши про це обов’язкову ві-
дмітку 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 відно-

сяться наступні види витрат: 
 
а) витрати на сервісні послуги( з 

урахуванням вартості запаснихчастин 
та витратних матеріалів) по регламе-
нтному технічному обслуговуванню 
Автомобіля в гарантійний період, що 
передбачено згідно з рекомендова-
ним графіком у Сервісній книжці; 

б) витрати на тести, вимірювальні та 
регулювальні роботи, якщо вони не ви-
никли у зв’язку з гарантійним випадком; 

в) різнівиди непрямих витрат, 
пов’язаних з виникненням гарантійно-
го випадку (витрати по оренді будь-
якого іншого автомобіля для власних 
потреб Покупця, квартирні витрати та 

витрати на проживання в готелі, ви-
трати за телефонний зв’язок та інші);   

 
3.2. Зарекламовані деталі (деталі, 

які були зняті з Автомобіля при про-
веденні гарантійного ремонту) пере-
ходять у власність Продавця. 

 
4. Претензії 
 
4.1. Претензії Покупця щодо виконан-

ня цих Гарантійних зобов’язань пред'яв-
ляються Покупцем в письмовій формі 
безпосередньо одному з уповноважених 
дилерських підприємств (з числа наведе-
них у Сервісній книжці до Автомобіля). 

 
4.2. Усі спори, що виникають при ро-

згляді претензії Покупця у гарантійний 
період експлуатації Автомобіля підля-
гають розв’язанню у порядку, визначе-
ному чинним законодавством України. 

З гарантійними зобов’язаннями ознайомлений та згоден: 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
(П.І.Б. і підпис Покупця) 
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11   ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ПО-
ПЕРЕДЖЕННЯ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ, 
ОБСЛУГОВУВАННІ ТА РЕМОНТІ 
АВТОМОБІЛЯ 

 
Примітка.  
Всі малюнки та ілюстрації, що на-

ведено в даному розділі – є нагляд-
ною демонстрацією і не мають 
відношення до жодної конкретної 
моделі автомобілю. 

 

Загальні вимоги та рекомендації 
Перед початком експлуатації ав-

томобіля необхідно уважно прочитати 
Посібник з експлуатації і Сервісну 
книжку та суворо дотримуватись усіх 
рекомендацій.  

Особливу увагу приділити вимогам 
безпеки та попередженням при екс-
плуатації, технічному обслуговуванні, 
ремонті, догляді за автомобілем. 

Обов'язково дотримуватись Пра-
вил дорожнього руху. 

У початковий період, незалежно 
від Вашого стажу водія, рекомендує-
мо проявляти обережність, доки не 
засвоїте техніку водіння автомобіля. 

Можлива небезпека нещасного 
випадку та травмування у разі недо-
тримання рекомендованих заходів 
безпеки. Проінформувати про це та-
кож і Ваших пасажирів. 

Порушення, невиконання та нехту-
вання вимогами та застереженнями, за-
значеними у даному Посібнику, можуть 
призвести до загибелі або травмування 
третіх осіб, водія та пасажирів, а також 
– пошкодження або знищення транспо-
ртного засобу або іншого майна. 

У зв'язку з заходами по поліпшен-
ню якості або перекомплектацією, 
Прилади Вашого автомобіля можуть 
відрізнятися від наданих у Посібнику. 
За консультацією звертатися до упов-
новажених дилерів. 

Будь-яка несанкціонована зміна у 
системах автомобіля може впливати на 
їх роботу і, можливо, бути причиною не-
справності, викликати пожежу і т. і.. 

Забороняється вносити зміни в 
конструкцію даного автомобіля! Зміни 
конструкції можуть негативно позначи-
тися на характеристиках автомобіля, 
безпеці або терміні служби. В деяких 
випадках вони навіть можуть порушува-
ти державні правила, що стосуються 
безпеки і обмеження викидів. Крім того, 
пошкодження або зниження характери-
стик, викликані якими-небудь змінами 
конструкції, не підпадають під дію гара-
нтійних зобов'язань. 

Власник несе відповідальність за 
проведення технічного обслуговування 
автомобіля і зберігання документації. 

Все технічне обслуговування ав-
томобіля і ремонтні роботи повинні 
проходити на уповноваженій СТО, на-
віть після закінчення гарантійного пе-
ріоду обслуговування автомобіля. 

Забороняється самостійно робити 
будь-які зміни в системах автомобіля. 

Забороняється управляти автомо-
білем у нетверезому стані.  

Завод-виробник здійснює реаліза-
цію запасних частин виключно через 
сервісну та дилерську мережу. 

Для безпечної експлуатації авто-
мобіля необхідно використовувати 
тільки оригінальні запчастини та до-
даткове обладнання, сертифіковане 
або схвалене заводом-виробником. 
Вимагати відповідні документи підт-
вердження якості запчастин та облад-
нання при їх покупці в магазині та при 
технічному обслуговуванні на СТО.  

Неоригінальні запасні частини та 
додаткове обладнання може підходити 
для Вашого автомобіля, однак, через 
невідповідність показникам якості не 
можуть бути схвалені заводом-вироб-
ником. Встановлення неоригінальних 
запасних частин або обладнання, несе-
ртифікованих заводом-виробником, не-
безпечне. Неоригінальні і фальсифіко-
вані запчастини, несертифіковане об-
ладнання можуть негативно вплинути 
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на роботу автомобіля в цілому. Це мо-
же привести до виходу з ладу систем і 
агрегатів або до ДТП та травмування. 
Відповідальність за ризик загибелі або 
травмування людей, водія та пасажирів 
та пошкодження автомобіля від  
використання неоригінальних запасних 
частин або обладнання, не сертифі-
кованого заводом-виробником, несе 
власник автомобіля. 

Щоб запобігти конфліктним ситуа-
ціям з питань гарантійного обслугову-
вання Вашого автомобіля, ознайом-
тесь з умовами гарантії у розділі "Га-
рантії на автомобіль". 

 
Поради по безпечному управ-

лінню автомобілем 
 

 
 
Ніколи не перемикати ключ у ви-

микачі запалювання в положення 
LOCK або ACC під час руху автомобі-

ля. Це може привести до порушення 
роботи рульового управління і галь-
мової системи та стати безпосеред-
ньою причиною ДТП. 

Ніколи не намагатися виконувати 
будь-які маніпуляції з вимикачем за-
палювання або з іншими органами 
управління, просунувши руку через 
рульове колесо, якщо автомобіль ру-
хається. Це може привести до втрати 
управління автомобілем, ДТП або до 
серйозних травм. 

При управлінні автомобілем зав-
жди вдягати зручне взуття. Невідпові-
дне взуття може заважати натискати 
на педалі управління зчепленням, га-
льмом та акселератором. 

Для запобігання передчасному зно-
су механізму зчеплення не управляти 
автомобілем, тримаючи ногу на педалі 
зчеплення. Крім того, не користуватися 
зчепленням для утримання автомобіля 
на підйомі, при чеканні зеленого сигна-
лу світлофора и т. п. 

Не користуватися під час руху ва-
желем перемикання передач, як під-
локітником. Це може привести до пе-
редчасного зносу вилок коробки. 

Перед тим як залишити сидіння во-
дія, обов'язково встановити автомобіль 
на стоянкове гальмо і вимкнути двигун. 
Після цього переконатися, що МКП 

встановлена в положення 1-ї передачі, 
коли автомобіль зупинений на рівній 
поверхні або на підйомі, та встановлена 
в положення R (задній хід) на спуску. 
При недотриманні цих заходів обереж-
ності в зазначеному порядку автомобіль 
може несподівано зрушити з місця. 

Якщо автомобіль обладнаний МКП 
і немає перемикача блокування запа-
лювання, то він може почати рухатись 
і стати причиною серйозної події, коли 
двигун запускається без натиснутої 
педалі зчеплення, при відпущеному 
стоянковому гальмі і перебуванні ва-
желя перемикання передач не в по-
ложенні "нейтраль". 

Знижувати швидкість перед пере-
миканням на більш низьку передачу. 
Це дозволяє уникнути перевищення 
максимально припустимих обертів ко-
лінчатого вала двигуна і запобігти 
ушкодженню двигуна. 

Знижувати швидкість при попа-
данні в зону сильного бокового вітру. 
Це дозволить краще контролювати 
автомобіль. 

Перед вмиканням передачі заднього 
ходу автомобіль повинен бути повністю 
зупинений. Інакше можна пошкодити 
коробку передач. Щоб перемикнути на 
передачу заднього ходу, треба вижати 
зчеплення, перевести важіль переми-
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кання передач на нейтраль, зачекати 3 
секунди, після чого перевести важіль в 
положення заднього ходу. 

Необхідно бути уважними при русі 
на слизькій дорозі. Особлива обереж-
ність необхідна при гальмуванні, при-
скоренні або перемиканні передач. Рі-
зка зміна швидкості на слизькій дорозі 
може привести до втрати зчеплення 
ведучих коліс з дорогою і до втрати 
управління автомобілем. 

Дотримуватися безпечної швидко-
сті при проходженні поворотів або при 
розворотах. 

Не робити різких маневрів при шви-
дкій зміні смуги руху або при виконанні 
крутого повороту або розвороту. 

Якщо рухатися на високій швидко-
сті, небезпека перевороту унаслідок 
втрати управління значно зростає. 

Втрата управління автомобілем 
часто відбувається у випадку з'їзду з 
дороги двох або більш коліс і різкого 
повороту водієм рульового колеса 
для повернення на дорогу. 

Якщо автомобіль з'їжджає з доро-
ги, не обертати рульове колесо різко. 
Замість цього перед поверненням на 
дорогу треба знизити швидкість до 
безпечної для здійснення маневру. 

Ніколи не перевищувати вказані на до-
рожніх знаках обмеження швидкості руху. 

Ніколи не переводити важіль пе-
ремикання АКП з положення P (стоян-
ка) або N (нейтраль) в яке-небудь ін-
ше положення при натиснутій педалі 
акселератора. Ніколи не переводити 
цей важіль в положення P під час руху 
автомобіля. Перед перемиканням в 
положення R або D (рух) автомобіль 
повинен бути повністю зупинений. 

Ніколи не рухатися під ухил накатом 
(в положенні нейтраль). Це може бути 
дуже небезпечно. Ніколи не знімати ав-
томобіль з передачі під час руху. 

Не управляти автомобілем, активно 
використовуючи гальмову систему. Це 
приводить до перегріву гальмових ме-
ханізмів та їх пошкодженню. Замість 
цього під час руху по довгому спуску 
треба знизити швидкість та перемикну-
ти на більш низьку передачу. В цьому 
випадку автомобіль буде використову-
вати гальмування двигуном. 

Завжди треба ставити автомобіль 
на стоянкове гальмо. Не сподіватися 
на те, що встановлення важеля АКП в 
положення Р (паркування) утримає 
автомобіль від руху. 

При виникненні сумнівів щодо без-
пеки подолання пагорба необхідно від-
мовитись від цього, в протилежному ви-
падку це може призвести до переки-
дання автомобіля, загибелі або травму-

вання водія та пасажирів, а також – по-
шкодження автомобіля. В спортивному 
режимі (АКП) водій при підвищенні пе-
редачі повинен враховувати дорожні 
умови, стежачи за тим, щоб частота 
обертання колінчатого вала двигуна не 
опинялася в зоні, відміченій червоним 
кольором на тахометрі. 

При русі по слизькій дорозі пере-
містити важіль перемикання передач 
вперед в положення "+" (перехід на 
вищу передачу). Це викличе переми-
кання на 2 передачу, яка найбільш пі-
дходить для плавного руху по слизь-
кій дорозі. Перемістити важіль в по-
ложення "-" (перехід на нижчу пере-
дачу) для того, щоб перемкнутися на-
зад на 1-у передачу. 

У небезпечних дорожніх умовах, 
коли дорога покрита водою, снігом, 
льодом, гряззю, піском і т. п., викону-
вати наступні рекомендації. 

1. Керувати автомобілем обережно, 
збільшивши дистанцію на гальмування. 

2. Уникати різких дій гальмами або 
кермом. 

3. Гальмуючи автомобіль, не об-
ладнаний системою AБС, "качати" пе-
даль гальма, що повинно супрово-
джуватися вмиканням-вимиканням ін-
дикатора, аж до зупинки. Не "качати" 



 

11   ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ОБСЛУГОВУВАННІ ТА РЕМОНТІ АВТОМОБІЛЯ 

167 

педаль гальма на автомобілях, обла-
днаних системою AБС! 

4. Коли автомобіль застряг в снігу, 
грязі або піску використовувати другу 
передачу. Працювати плавно педал-
лю акселератора, уникаючи пробук-
совування провідних коліс. 

5. Коли автомобіль застряг на 
льоду, в снігу або грязі, для підви-
щення зчеплення провідних коліс з 
дорогою підкладати під них пісок, ка-
м'яну сіль, ланцюги протиковзання і 
інші нековзні матеріали. 

6. Автомобіль не призначений для 
подолання броду по річках, це може 
призвести до віднесення течією 
автомобіля, загибелі або травмування 
людей, а також – пошкодження 
автомобіля. 

7. Рухатись на автомобілі по льоду 
на озерах, річках заборонено. Вчи-
нення таких дій може призвести до 
розлому льодового покриття водой-
мищ під автомобілем та загибелі або 
травмування людей, в тому числі і 
пошкодження автомобіля. 

Пониження передачі в АКП при русі 
по слизькій дорозі може привести до 
ДТП. Різка зміна швидкості автомобіля 
може стати причиною його пробуксо-
вування. Бути обережними, знижуючи 
передачі на слизьких дорогах. 

При перемиканні діапазонів АКП ав-
томобіль може раптово почати рухатися 
з місця. Це може призвести до втрати 
контролю над автомобілем, травмуван-
ня людей, які знаходяться поблизу, та 
пошкодження майна. Тому завжди не-
обхідно перемикати селектор з поло-
жень P (стоянка) або N (нейтральне по-
ложення) у діапазони руху переднім або 
заднім ходом лише при натиснутій до 
упору гальмовій педалі. Так Ви зможете 
уникнути випадкового початку руху ав-
томобіля з місця. 

Для запобігання виходу з ладу 
АКП та трансмісії автомобіля дотри-
муватись наступних рекомендацій: 

- не натискати на педаль акселе-
ратора при перемиканні важеля селе-
ктора діапазонів із положень P або N 
у одне з положень R, D4, D3, 2 або 1. 
Утримувати педаль гальма натисну-
тою до упору при перемиканні АКП; 

- при ввімкненому діапазоні 2 не 
рекомендується їхати більше 8 км та 
перевищувати швидкість 90 км/год. 
Намагатися якомога частіше викорис-
товувати діапазон D4; 

- ніколи не вмикати важіль селек-
тора у положення Р або R під час руху 
автомобіля. Переводити важіль селе-
ктора у зазначені положення лише пі-
сля повної зупинки автомобіля; 

- при зупинці на підйомі не намага-
тися утримувати автомобіль у нерухо-
мому положенні за рахунок регулюван-
ня педаллю акселератора сили тяги ве-
дучих коліс. Для утримання автомобіля 
у нерухомому стані на ухилі слід вико-
ристовувати робочу гальмову систему. 

Не робити перемикання з поло-
ження N або P в положення D або R 
при обертах колінчатого вала двигуна 
вищих за оберти холостого ходу. 

Щоб не пошкодити коробку пере-
дач, не можна розганяти двигун, ру-
хаючись вперед або назад при уві-
мкнених гальмах. 

З метою запобігання втрати керова-
ності автомобіля та травмування людей 
не перевантажувати автомобіль. 

Рух автомобіля з високою швидкіс-
тю протягом тривалого часу призводить 
до додаткового навантаження на шини, 
їх інтенсивного нагрівання і може при-
вести до розриву шини. Ви повинні бути 
впевнені, що шини Вашого автомобіля 
допускають експлуатацію на великих 
швидкостях. 

При вимушеній зупинці на дорозі, 
викликаної неполадками, а також при 
ДТП вмикати аварійну сигналізацію. 

У випадку, коли водій залишає ав-
томобіль без нагляду, вимкнути "масу" 
акумуляторної батареї. 
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Під час руху автомобіля слідкувати 
за роботою всіх систем автомобіля, 
стан яких фіксується контрольно-
вимірювальними приладами, що роз-
ташовані на панелі приладів. В разі 
фіксації несправності, про що свідчить 
загорання індикатора даної системи, 
слід усунути виявлений недолік. 

Автобус. Для екстреної евакуації 
пасажирів автобуса, на віконних стійках 
закріплені молотки для розбивання ві-
конного скла. З правої сторони біля за-
дніх дверей закріплений один молоток. 
З лівої сторони закріплено два молотки 
відповідно напроти передніх та задніх 
дверей. Аварійні вікна позначені табли-
чкою "Аварійний вихід". 

Аварійно-вентиляційний люк, роз-
міщений у даху автобуса, може відк-
риватися за допомогою ручок в потрі-
бному напрямку. У випадку ДТП люк 
може бути відкинутий повністю завдя-
ки маніпулюванню ручками аварійного 
відкривання в напрямку, вказаному на 
відповідній табличці. 

З внутрішньої сторони (в салоні 
автобуса) над дверима під кожухом 
механізму приводу дверей розташо-
вана кнопка аварійного відчинення 
дверей. У випадку ДТП необхідно зір-
вати пломбу та підняти кришку, де під 
захисною панелькою розташована 

кнопка аварійного відчинення дверей. 
Після натискання кнопки, двері відчи-
няються руками. 

Перед поверненням кнопки в по-
чаткове положення двері автобуса 
обов'язково повинні бути відчинені 
(для уникнення їх удару об боковину). 

Для аварійного відчинення дверей 
автобуса ззовні необхідно зірвати 
пломбу на відповідній панелі, відсуну-
ти її догори і натиснути кнопку авто-
матичного відчинення дверей. 

Шкільний автобус обладнано тахо-
графом, який вказує і реєструє миттє-
ву швидкість, довжину пройденого 
шляху, час руху автобуса та інші па-
раметри пробігу. 

Монтаж тахографа виконується 
спеціалізованим пунктом сервісу. Мо-
нтаж тахографа особами без уповно-
важень приводить до втрати гарантії. 

У випадку виявлення будь-яких 
несправностей в роботі тахографа 
необхідно негайно повідомити про це 
відділ сервісу або авторизований 
пункт сервісу. 

В тахографі повинен бути завжди 
вкладений діаграмний диск першого 
водія, який захищає самописці реєст-
руючих механізмів від ушкоджень. 

Діаграмний диск другого водія мо-
жна не вкладати тільки тоді, коли ав-

тобус обслуговується одним водієм, а 
перемикач параметрів часу другого 
водія встановлений в положення "пе-
рерва в праці і відпочинок". 

Забороняється використовувати 
тахографи без сервісних наклейок.  

Ушкодження під час гарантії якої-
небудь пломби, що забезпечує тахог-
раф від доступу, або ушкодження но-
мінальної таблички прирівнюється до 
втрати гарантії. 

Забороняється відкривати і закрива-
ти передню кришку тахографа під час 
руху автотранспорту або залишення ві-
дкритого тахографа під час руху – це 
може викликати його пошкодження. 

При вкладанні діаграмних дисків 
в тахограф не можна допустити їх 
забруднення, дряпання або інших 
ушкоджень. 

Шкільний автобус обладнано об-
межувачем швидкості. При досягненні 
автобусом каліброваної швидкості 
(70 км/год) сигнал від тахографа пос-
тупає в електронний блок управління, 
який в свою чергу контролює подачу 
палива на насос. Паливо поступає 
тільки в тому обсязі, який потрібен 
для підтримки обмеженої швидкості. 

Автобус обов'язково повинен мати 
інформаційне забезпечення у вигляді 
відповідних інформаційних табличок: 
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"Аптечка", "Місце вогнегасника", "Кіль-
кість місць", "Аварійне відкривання 
дверей" (внутрішня і зовнішня), "При 
аварії скло аварійного виходу розбити 
молотком", "Аварійний вихід". Крім то-
го, шкільні автобуси мають таблички 
"Діти", "Службове місце" і "Обмеження 
максимальної швидкості". 

Автобус обов'язково повинен мати 
вказане нижче обладнання: 

- мовний інформатор водія; 
- на даху шкільного автобуса – два 

світлові маяки жовтого кольору; 
- на шкільних автобусах – звукові 

сигналізатори заднього ходу; 
- на бокових панелях шкільних ав-

тобусів – по три кнопки виклику водія 
з кожного боку. 

 
Обкат автомобіля 
Ваш новий автомобіль не потре-

бує спеціального режиму обкату. 
Проте, дотримання наведених реко-
мендацій на початковому етапі екс-
плуатації (протягом декількох пер-
ших сотень кілометрів пробігу) буде 
сприяти припрацьовуванню деталей 
та забезпечить і надалі високий рі-
вень експлуатаційних якостей авто-
мобіля (економічність, надійність та 
довговічність). 

Не експлуатувати двигун у форсо-
ваних режимах при високих частотах 
обертання колінчатого вала. 

Вчасно перемикати передачі, на-
магаючись не перевантажувати дви-
гун при низьких частотах обертання 
колінчатого вала. Уникати гальмуван-
ня з граничним уповільненням. Ви-
ключенням є небезпечні випадки, ко-
ли екстрене гальмування дійсно не-
обхідне. Це забезпечить добре при-
працьовування гальмових колодок та 
подовжить термін їх служби. 

Не рухатись з однією швидкістю 
(як з високою, так і низкою) протягом 
тривалого часу. Зміна частоти обер-
тання колінчатого вала двигуна необ-
хідна для правильної обкатки двигуна. 

Не розганятись із граничним прис-
коренням при повній подачі палива до 
двигуна. 

Прогрівати двигун перед початком 
руху автомобіля. 

На початковому етапі (до 3000 км) 
експлуатація автомобіля з причепом 
заборонена. Встановлення буксирного 
пристрою для причепа повинно прово-
дитися тільки на уповноважених СТО. 
Після проведення робіт у Сервісній 
книжці повинна стояти відмітка, де вка-
зується пробіг автомобіля, і печатка пі-
дприємства, яке виконало дані роботи. 

На початковому етапі утримува-
тись від буксирування автомобіля. 

Уникати грубих прийомів управлін-
ня, наприклад, різких поштовхів при 
зрушенні автомобіля з місця. Подібні 
режими не тільки шкідливі для двигу-
на, але й підвищують витрати палива 
та моторного масла. Нестача масла 
може призвести до пошкоджень дета-
лей та виходу двигуна з ладу.  

На початку експлуатації сила зче-
плення у нових шин не найкраща. От-
же, навіть нова шина потребує обкат-
ки. Тому перші 100 км швидкість ав-
томобіля не повинна досягати макси-
мальної, і управляти автомобілем 
треба дуже обережно. 

Нові гальмові диски теж потребу-
ють обкатки, оскільки гальма мають 
не ідеальну силу тертя перші 200 км. 
Якщо гальмування в межах цього від-
різку є недостатнім, дозволяється пе-
вним чином збільшити тиск на педаль. 
Цей метод також можна застосовува-
ти кожного разу, коли гальмові диски 
замінюються на нові.  

Не перевищувати навантаження 
автомобіля, зазначеного в Посібнику. 
Це може привести до пошкодження 
елементів підвісок, передчасного зно-
су шин, руйнування кузова та втрати 
стійкості автомобіля. 
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Перед тим, як вирушити у подорож 
 

 
 
Ви повинні бути впевнені у тому, що 

достатньо добре знаєте конструкцію 
Вашого автомобіля та його обладнання, 
а також мати практичні навики безпеч-
ного керування автомобілем. 

Переконатися у чистоті та справ-
ності вітрового, заднього та бокових 
стекол, дзеркал заднього виду, розсі-
ювачів фар та ліхтарів. Заднє скло не 
повинно бути заставлено багажем, що 
перевозиться у салоні. 

Перевірити: 
- наявність слідів підтікання масла, 

палива, охолоджуючої та гальмової 
рідини під автомобілем; 

- рівень моторного масла в двигуні, 
а також рівень інших робочих рідин; 

- ступінь накачки шин та наявність 
ознак пошкодження шин; 

- затяжку болтів або гайок коліс; 
- роботу привода управління зчеп-

ленням; 
- роботу гальмового привода; 
- величину ходу важеля стоянково-

го гальма ; 
- справність звукового сигналу, 

очисника вітрового скла та покажчиків 
повороту; 

- справність механізмів блокування 
дверних замків; 

- справність усіх приладів зовніш-
нього освітлення, звукової та світло-
вої сигналізації; 

- справність світлових індикаторів і 
покажчиків на комбінації приладів, по-
вернувши ключ у вимикачі запалю-
вання в положення "ON" (запалюван-
ня ввімкнено). 

Закривши капот, перевірити надій-
ність фіксації замка капота. 

Відрегулювати положення сидінь, 
підголівників, зовнішні та внутрішнє 
дзеркала заднього виду. 

Пристебнути ремінь безпеки, а та-
кож простежити, щоб усі пасажири 
зробили те саме. 

Вимкнути стоянкове гальмо та пе-
реконатися в тому, що відповідний ін-
дикатор не горить. 

Переконатися у тому, що навколо 
автомобіля є достатньо вільного місця. 

Паркування автомобіля 
 

 
 
Для паркування автомобіля обира-

ти, по можливості, горизонтальні май-
данчики з твердим покриттям. 

Якщо автомобіль стоїть на схилі, 
не лишати передні колеса у положен-
ні руху автомобіля по прямій. Для бі-
льшої безпеки повернути кермо, щоб 
передні колеса були повернутими вбік 
до бордюру. 

Вогненебезпечне сміття, що зна-
ходиться під автомобілем, може спа-
лахнути при контакті з гарячими дета-
лями системи випуску відпрацьованих 
газів. Тому не зупиняти автомобіль на 
майданчиках, що знаходяться  поряд 
із вогненебезпечним сміттям (напри-
клад, папір, сухе листя, трава, тощо). 

Завжди вмикати стоянкове галь-
мо до упору перед тим, як залишити 
автомобіль. 



 

11   ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ОБСЛУГОВУВАННІ ТА РЕМОНТІ АВТОМОБІЛЯ 

171 

При стоянці автомобіля з увімкне-
ним стоянковим гальмом та темпера-
турі повітря нижче 0°С гальмові коло-
дки можуть примерзнути до барабанів 
задніх коліс. Примерзання колодок 
найбільш ймовірно, якщо Ви залишає-
те автомобіль на стоянці після його 
експлуатації у сиру погоду. Для того 
щоб запобігти можливому примерзан-
ню гальмових колодок під час стоян-
ки, після їзди по калюжах, а також піс-
ля мийки автомобіля дотримуватись 
наступних рекомендацій: 

- увімкнути стоянкове гальмо ли-
ше, щоб перемістити важіль переклю-
чання діапазонів у положення Р (на 
автомобілі з АКП) або увімкнути пере-
дачу заднього ходу або першу пере-
дачу (на автомобілі з МКП); 

- підкласти під задні колеса галь-
мові підпори; 

- вимкнути стоянкове гальмо. 
Система паркування заднім ходом 

носить лише допоміжний характер. На 
роботу системи можуть впливати різні 
чинники (включаючи зовнішні умови). 
Водій зобов'язаний переконатися у ві-
дсутності сторонніх предметів позаду 
автомобіля перед початком руху зад-
нім ходом. 

Система паркування заднім хо-
дом може тільки виявляти наявність 

сторонніх предметів в радіусі дії да-
тчиків в місці їх встановлення. Вона 
не може визначити присутність об'є-
кту там, де датчики не встановлені. 
Крім того, предмети малого розміру 
або невеликої товщини, наприклад, 
стовпи або об'єкти, що знаходяться 
між датчиками, можуть бути не ви-
явлені системою. 

Завжди оглядати простір позаду 
автомобіля під час руху заднім ходом. 

Проявляти підвищену уважність при 
русі автомобіля в безпосередній близь-
кості від об'єктів, що знаходяться на до-
розі, зокрема від пішоходів, особливо, 
від дітей. Враховувати, що деякі об'єкти 
можуть не бути виявлені датчиками за-
лежно від умов, що обмежують ефекти-
вність роботи датчика, включаючи відс-
тань до них, їх розмір або матеріал, з 
якого вироблені ці об’єкти. Завжди пе-
ревіряти візуально відсутність яких-
небудь перешкод перед початком руху 
автомобіля в будь-якому напрямі. 

Вода під високим тиском або 
будь-які зовнішні дії можуть пошко-
дити датчик паркувального при-
строю, тому не тиснути та не стукати 
по поверхні датчика. 

 

Силовий агрегат 
 

 
 
Все технічне обслуговування си-

лового агрегату автомобіля і ремонтні 
роботи повинні проходити на уповно-
важеній СТО, навіть після закінчення 
гарантійного періоду обслуговування 
автомобіля. 

Форсування частоти обертів колін-
чатого вала може призвести до виходу 
з ладу двигуна. Уникати перевищення 
припустимих обертів колінчатого вала 
двигуна (стрілка не повинна заходити у 
червону зону шкали тахометра). 

Довготривала робота двигуна на 
високих обертах колінчатого вала 
призведе до перегріву двигуна та сис-
теми випуску відпрацьованих газів, 
що в свою чергу може спричинити за-
ймання та інші пошкодження. 
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Швидкість холостого ходу двигуна 
контролюється електронною системою. 
Висока швидкість холостого ходу двигу-
на під час запуску підвищує температу-
ру двигуна. Після того, як температура 
підвищилась, швидкість холостого ходу 
повинна автоматично знизитись. Якщо 
швидкість холостого ходу не може зни-
зитись автоматично, необхідно доста-
вити автомобіль на уповноважену СТО 
для ретельного огляду. Не дозволяти 
двигуну працювати більше 10 хвилин на 
швидкості вище регламентованої для 
холостого ходу.  

Якщо під час руху автомобіля рап-
том перестав працювати двигун, то 
автоматично вимикається вакуумний 
підсилювач гальм. Ця несправність не 
викликає припинення роботи гальмо-
вої системи, але при цьому необхідно 
докладати більше зусиль на педаль 
гальма. 

Двигун не повинен працювати дов-
гий час у гаражі та інших закритих при-
міщеннях, оскільки відпрацьовані гази є 
отруйними. Обов'язково відчиняти во-
рота гаража перед запуском двигуна.  

З огляду на те, що двигун не має 
храповика для провертання колінча-
того вала, пуск його виконувати тільки 
стартером. Провертання колінчатого 
вала при регулюванні клапанів та ін-

шого виконувати за колесо при під-
домкраченому автомобілі та ввімкну-
тій передачі. 

Не тиснути на педаль акселерато-
ра під час зупинки двигуна. 

Заборонена експлуатація двигуна 
із детонацією. 

Для того щоб уникнути пошко-
дження двигуна через перегрів, вико-
нувати наступні рекомендації: 

- якщо стрілка покажчика знаходить-
ся у червоній зоні шкали, зупинити ав-
томобіль та вимкнути запалювання; 

- дати двигуну охолонути; 
- заборонено продовжувати поїзд-

ку при перегріві двигуна. 
Коли працює двигун, забороняєть-

ся від'єднувати кабель модуля запа-
лювання і перевіряти роботу двигуна, 
перевіряти працездатність кожного 
циліндра, інакше це призведе до пош-
кодження нейтралізатора. 

Щоб уникнути травмування під час 
роботи двигуна, тримати волосся, ру-
ки і одяг подалі від рухомих частин, 
таких як вентилятор і приводні паси. 

З метою запобігання зносу дета-
лей або пошкодження двигуна не екс-
плуатувати автомобіль із знятим пові-
тряним фільтром. 

Двигун може перегрітись та вийти з 
ладу у разі пошкодження переднього 

спойлера під час зіткнення. Тому необ-
хідно вчасно звертатись на уповнова-
жену СТО для ремонту. 

Не слід експлуатувати автомобіль 
протягом тривалого часу при увімкне-
ному індикаторі "СНЕСК" або 
"SERVICE", бо це призводить до виходу 
з ладу системи нейтралізації відпрацьо-
ваних газів. Крім того, збільшуються ви-
трати палива, та знижуються тягово-
динамічні властивості автомобіля. 

Якщо під час руху автомобіля ми-
готить індикатор "CHECK", це свідчить 
про наявність вказаних нижче неспра-
вностей: 

- відмова свічки запалювання, по-
рушення в елементах електропроводки; 

- несправний регулятор тиску па-
лива, засміченість паливних форсунок 
або паливного фільтра, низький рі-
вень палива в паливному баці, наяв-
ність води в паливі, мала продуктив-
ність паливного насоса та інше; 

- негерметичність з'єднань: у впус-
кному ресивері – шлангів, що з'єдну-
ють ресивер з економетром, вакуум-
ним підсилювачем гальм, адсорбе-
ром, регулятором тиску палива. 

У цьому випадку необхідно негай-
но зупинитися та усунути причину не-
справності, або відбуксирувати авто-
мобіль до найближчої СТО для діаг-
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ностики та усунення причин миготіння 
індикатора. 

У залежності від комплектації, на 
Вашому автомобілі може бути встанов-
лений запобіжний щит моторного 
відсіку. Застосування запобіжних щитів 
інших виробників, не перевірених і не 
схвалених Виробником, може призвести 
до порушення теплових режимів двигу-
на, руйнування кузова або деталей дви-
гуна й автомобіля, та може спричинити 
більш тяжкі наслідки при ДТП. 

 
Система змащення двигуна та 

коробки передач. Для змащення 
двигуна, коробки передач і головної 
передачі застосовувати масло, реко-
мендоване заводом-виробником. За-
стосування іншого масла призведе до 
передчасного виходу з ладу вузлів та 
агрегатів. 

Використовувати тільки рекомен-
дований фільтруючий елемент мас-
ляного фільтра. 

При падінні тиску масла двигун 
може повністю вийти з ладу. 

Не використовувати добавки до 
моторного масла. Вони не тільки не 
потрібні, але в деяких випадках і шкі-
дливі для двигуна. Таке пошкодження 
двигуна не підпадає під умови гарантії 
на автомобіль. 

Заборонено експлуатувати двигун 
при ввімкненому індикаторі падіння 
тиску масла. Якщо індикатор загорів-
ся під час руху автомобіля, негайно 
зупинитись. 

Перевірити рівень масла у дви-
гуні. При необхідності долити у дви-
гун моторне масло рекомендоване 
виробником. 

Якщо рівень масла відповідає но-
рмі, слід негайно звернутися до диле-
ра або на сервісну станцію. 

Тривалі та регулярні контакти відк-
ритих ділянок тіла з моторним маслом 
можуть призвести до різноманітних шкі-
ряних захворювань. Уникати потрап-
ляння на шкіру моторного масла. Після 
роботи, пов'язаної із забрудненням шкі-
ри маслом, ретельно мити руки. 

Зберігати моторне масло у місцях, 
недосяжних для дітей. 

Робота двигуна як при недостат-
ній, так і при підвищеній кількості мо-
торного масла може призвести до ви-
ходу двигуна з ладу. 

Регулярно контролювати рівень 
масла у двигуні. 

При необхідності доливати масло 
та стежити, щоб рівень масла відпові-
дав нормі. 

Не доливати у двигун надмірну кі-
лькість масла. 

Для заливання масла використо-
вувати лійку. 

Перед тим як перевіряти рівень 
масла коробки передач, дочекатися 
доки коробка передач достатньо охо-
лоне, щоб не травмувати незахищені 
ділянки тіла. 

Перед виконанням робіт необхідно 
видалити бруд біля люку кришки мас-
лозаливної горловини двигуна, пробки 
для зливу масла, щупа для контролю 
рівня масла, щоб запобігти попадан-
ню сторонніх домішок у систему зма-
щування двигуна або інші вузли. 

Якщо споживання моторного мас-
ла перевищує норму, звернутися на 
уповноважену СТО для перевірки. 

Рівень рідини в АКП повинен пе-
ревірятися після прогрівання двигуна 
до нормальної робочої температури. 
Це означає, що двигун, радіатор, 
шланги радіатора, система випуску 
відпрацьованих газів і т. п. мають бути 
дуже гарячими. Необхідно дотримува-
тися підвищеної обережності, щоб не 
обпектися в ході цієї процедури. 

Низький рівень рідини спричиняє 
пробуксовування в роботі АКП. Зайва 
кількість рідини приводить до виник-
нення піни, витоків рідини і порушень 
у роботі коробки передач, виходу її з 
ладу. 
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Необхідно використовувати тільки 
ту рідину, яка рекомендована для 
Вашого автомобіля. Використання ін-
шої рідини може викликати  порушен-
ня у роботі коробки передач або вихід 
її із ладу. 

 
Система електрообладнання 

двигуна. На автомобілі встановлено 
систему запалювання високої напруги. 
Необхідно дотримуватись правил без-
пеки, не торкатись елементів системи 
запалювання під час роботи двигуна. 
Порушення даних вказівок може приз-
вести до загибелі або травмування. 

Не слід продовжувати поїздку, як-
що пас приводу генератора порвався 
або слабо натягнутий. Це призведе до 
перегріву та пошкодження двигуна. 
Для запобігання несподіваного пуску 
двигуна завжди виймати ключ із вими-
кача запалювання при перевірці натя-
гу приводного паса. 

Заборонено під'єднувати плюсо-
вий провід до мінусової клеми АКБ і 
навпаки. 

При заряджанні АКБ від’єднати її 
від бортової мережі автомобіля. 

Не проводити перевірку проводів 
високої напруги на "іскру". 

Забороняється самостійно прово-
дити будь-які зміни в системах авто-
мобіля. 

Якщо температура повітря вище 
80°С (наприклад, в сушильних каме-
рах для фарбування), необхідно зняти 
блок управління. 

Уникати надмірного натягу паса, 
щоб не викликати підвищення наван-
тажень, що діють на підшипники гене-
ратора. Для запобігання несподівано-
го пуску двигуна завжди виймати ключ 
із вимикача запалювання при переві-
рці натягу приводного паса. 

Не від’єднувати і не роз’єднувати 
елементи системи електрообладнан-
ня автомобіля при ввімкненому запа-
люванні або працюючому двигуні. 

Не запускати двигун, якщо наконе-
чники проводів на клемах АКБ затяг-
нуті слабо.  

При зарядці АКБ від'єднати її від 
бортової мережі автомобіля. 

При роботі двигуна свічки запалю-
вання нагріваються до надто високої 
температури – стерегтися опіків. 

При зберіганні автомобіля 
обов’язково від’єднати клему "мінус" 
від АКБ для попередження витоку 
струму та пожежі з випадкових причин 
або через несправність проводки. 

Щоб уникнути пошкоджень двигуна 
або системи запалювання виконувати 
вказані нижче рекомендації при заміні 
свічок: 

- свічки запалювання повинні бути 
надійно затягнуті, але не прикладати 
надмірних зусиль. Свічка запалюван-
ня, що затягнута слабко, перегріва-
ється та може стати причиною пошко-
дження двигуна. Надто сильна затяж-
ка свічки запалювання може призвес-
ти до пошкодження різьбових отворів 
у голівці блока циліндрів двигуна; 

- при відкручуванні або затягуванні 
свічок запалювання стежити за тим, 
щоб головка свічного ключа розміщу-
валася без перекосів на корпусі свічки; 

- при встановленні свічок запалю-
вання на місце спочатку закрутити їх 
вручну; 

- перед тим як відкрутити свічки 
запалювання, зняти з них наконечники 
проводів високої напруги. Не слід тяг-
нути або смикати за проводи високої 
напруги. 

- не використовувати свічки запа-
лювання, не рекомендовані для Ва-
шого двигуна; 

- уникати потрапляння бруду у від-
криті свічкові отвори. 
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Заборонено підносити до АКБ від-
крите полум`я та вогненебезпечні  
предмети. 

Захищати очі, відкриті ділянки тіла,  
облицювання та фарбовані поверхні 
автомобіля від потрапляння електро-
літу. Електроліт містить сірчану кис-
лоту, що викликає опіки, пошкоджує 
контактуючі з нею предмети. 

Для зменшення ризику травмуван-
ня використовувати при роботі з АКБ 
захисні окуляри. 

Люди з електронними стимулятора-
ми серця не повинні наближатися більш 
ніж на 30 см до електронного блоку 
управління двигуном або електричній 
проводці при працюючому двигуні, оскі-
льки високі струми в електронній сис-
темі управління двигуном можуть ство-
рювати могутні магнітні поля. 

 
Система охолодження двигуна. 

Стежити за температурою охолоджу-
ючої рідини двигуна. Якщо стрілка по-
кажчика температури охолоджуючої 
рідини двигуна переміщується за зону 
нормальної роботи у напрямку до по-
ложення "Н", це вказує на наявність 
перегріву, який може викликати пош-
кодження двигуна. 

Якщо температура охолоджуючої  
рідини перевищує припустиме зна-

чення, вимкнути систему кондиціону-
вання повітря. Робота системи конди-
ціонування повітря під час подолання 
довгих підйомів або за умов інтенсив-
ного транспортного руху може стати 
причиною перегріву двигуна. 

Ослаблення або пошкодження 
приводного паса може приводити до 
перегріву двигуна. Регулярно пере-
віряти натяг паса вентилятора сис-
теми охолодження, при необхідності 
відрегулювати.  

Заборонено продовжувати рух при 
перегріві двигуна! 

На патрубках радіатора системи 
охолодження двигуна, при температурі 
охолоджуючої рідини від 40°С та вище, 
з метою запобігання  пошкодженню вка-
заних вище патрубків, забороняється  
підтягувати хомути. 

Бризки киплячої охолоджуючої рі-
дини та пари, що виходить під тиском 
із-під кришки, можуть призвести до 
серйозних опіків. Не знімати кришку 
розширювального бачка (радіатора) 
на гарячому двигуні. 

Після доливання рідини в охоло-
джуючу систему двигуна щільно за-
крутити кришку заливної горловини 
розширювального бачка (радіатора) 
для підтримки тиску в охолоджуючій 
системі та належного рівня. 

Бути обережними та уникати пот-
рапляння охолоджуючої рідини в очі 
або на відкриті ділянки шкіри. Якщо це 
сталося, одразу ж ретельно промити 
поражене місце водою. При появі по-
дразнень звернутися до лікаря. 

При використанні нерекомендованої 
охолоджуючої рідини двигун та система 
охолодження можуть вийти з ладу. 

Концентрація етиленгліколю у 
охолоджуючій рідині не повинна зме-
ншуватися нижче 50%. Забороняється 
використовувати охолоджуючу рідину 
в якій концентрація етиленгліколю пе-
ревищує 60%. 

Заборонено застосовувати у сис-
темі охолодження рідину із компонен-
тами, що містять спирт (зокрема з 
компонентами на основі метанолу) 
або змішувати їх із рекомендованою 
охолоджуючою рідиною. 

Для приготовляння охолоджуючої 
рідини використовувати тільки м'яку 
(демінералізовану) воду. 

Не переповнювати розширюваль-
ний бачок (радіатор) охолоджуючою 
рідиною. 

Якщо рівень охолоджуючої рідини 
швидко зменшується, отже Ви змуше-
ні часто доливати рідину у розширю-
вальний бачок (радіатор), необхідно 
звернутися на уповноважену СТО, 
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щоб перевірити герметичність систе-
ми охолодження двигуна. 

Якщо з-під капота піднімається па-
ра, не підходити близько до капота 
автомобіля. Припаркувати автомобіль 
на безпечній відстані від людей, які 
знаходяться поблизу. Вимкнути запа-
лювання. Дати охолонути двигуну. Піс-
ля припинення пароутворення підняти 
капот. Не знімати кришки розширюва-
льного бачка (радіатора) до охоло-
дження двигуна та радіатора. 

Коли запалювання вимкнене, а тем-
пература охолоджуючої рідини двигуна 
залишається високою, вентилятор раді-
атора може продовжувати працювати 
до 10 хвилин. Навіть якщо вентилятор 
зупинився, він може почати працювати 
знову через високу температуру охоло-
джуючої рідини. Тому, будьте обережні, 
знаходячись поряд із двигуном. 

Ні в якому разі не можна лити воду 
на гарячий радіатор, це призведе до йо-
го пошкодження. Тільки коли двигун ви-
мкнений і радіатор прохолодний, можна 
використовувати воду, щоб почистити 
радіатор.  

Не використовувати для очищення 
радіатора системи охолодження лужні 
очищувачі, оскільки вони можуть його 
пошкодити.  

 

Повітряний фільтр двигуна ван-
тажного автомобіля. Регулярно пе-
ревіряти повітряний фільтр сухого ти-
пу та стежити за індикатором його но-
рмального функціонування.  

Первинний фільтруючий елемент 
повітряного фільтра необхідно зніма-
ти для очищення тільки у разі появи 
червоної риски на індикаторі. 

При очищенні первинного фільт-
руючого елемента повітря не повинне 
поступати зовні всередину, не допус-
кати контакту випускного отвору від-
повідного інструмента для чищення з 
фільтруючим елементом. 

При некоректному очищенні пер-
винного фільтруючого елемента пові-
тряного фільтра Ви можете пошкоди-
ти його або шайбу, прокладки й ущі-
льнювачі, що може спричинити над-
ходження нефільтрованого повітря до 
двигуна. Таким чином, робота двигуна 
буде порушена надмірним потоком 
повітря або підвищеним споживанням 
масла. Оберігати первинний фільтру-
ючий елемент від ударів. 

Очищенню підлягає тільки первин-
ний фільтруючий елемент. У жодному 
випадку не можна чистити вторинний 
фільтруючий елемент, його необхідно 
міняти після трьох замін первинного 
фільтруючого елемента або з інтер-

валом, вказаним в регламенті Сервіс-
ної книжки.  

Не знімати вторинний фільтрую-
чий елемент, якщо немає необхідності 
в його заміні.  

 
Турбонагнітач двигуна вантажно-

го автомобіля. Демонтаж турбонагні-
тача необхідно виконувати тільки у разі 
крайньої необхідності.  

При проведенні технічного обслуго-
вування турбонагнітача необхідно до-
тримуватися вказаних нижче правил 
безпеки: 

- регулярно перевіряти силовий аг-
регат на наявність витоку масла. За на-
явності витоку в силовому агрегаті пуск 
двигуна заборонений; 

- перед зупинкою та після пуску 
двигуна дати йому протягом трьох 
хвилин попрацювати на холостому 
ходу; 

- ротор турбонагнітача  працює на 
підвищених обертах, тому його необ-
хідно змащувати тільки рекомендова-
ним маслом. Міняти масляний фільтр 
й фільтруючий елемент відповідно до 
регламенту, вказаному в Сервісній 
книжці; 

- перевіряти стан системи відпра-
цьованих газів, повітряного фільтра й 
фільтруючих елементів; 
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- використовувати тільки рекомен-
довані для даного автомобіля масля-
ний фільтр і фільтруючі елементи.         

Запуск двигуна від стороннього 
джерела енергії. Щоб уникнути пош-
кодження електронних елементів, не 
запускати двигун за допомогою заря-
дного пристрою. 

Перевірити напругу АКБ автомобіля, 
від якої збираєтеся запускати двигун. 
Вона повинна мати однакову номіналь-
ну напругу з АКБ Вашого автомобіля. 

Не під'єднувати затискач "мінусо-
вого" кабелю безпосередньо до клеми 
"мінус" розрядженої АКБ! 

Не від`єднувати клеми проводів 
розрядженої АКБ. 

Вимкнути всі непотрібні споживачі 
електричної енергії. 

Не нахилятися над АКБ під час за-
пуску двигуна. 

Стежити за тим, щоб затискачі єд-
нальних кабелів не торкалися один 
одного. 

Якщо під час пуску двигуна від іншої 
АКБ Ви залишили аудіосистему ввімк-
неною, вона може серйозно пошкоди-
тись. Завжди вимикати аудіосистему 
перед пуском двигуна від АКБ іншого 
автомобіля. 

 

Паливо 
 

 
 

Заборонена експлуатація двигуна 
на бензині із октановим числом нижче 
регламентованого заводом-виробни-
ком. Виробник не несе відповідально-
сті за ушкодження та інші негативні 
наслідки експлуатації двигуна на бен-
зині з низьким октановим числом. До-
зволяється застосовувати бензин з 
більш високим октановим числом. 

Під час руху, якщо згорання пали-
ва незадовільне, або знижуються тех-
нічні характеристики, звернутися на 
уповноважену СТО. Забороняється 
тривале водіння автомобіля з повніс-
тю відкритою дросельною заслінкою. 

Уникати ситуацій, коли паливо не 
згорає або згорає частково перед його 
надходженням у нейтралізатор, особ-
ливо, коли температура охолоджую-
чої рідини двигуна висока.  

Використання всього запасу пали-
ва може наразити на небезпеку лю-
дей, які знаходяться в автомобілі. 

Після того, як загориться індикатор 
низького рівня палива, або стрілка на 
покажчику рівня палива наблизиться 
до зони Е, необхідно якнайскоріше зу-
пинитися для заправки. 

Автомобіль слід експлуатувати на 
стандартному високоякісному паливі, 
що випускається промисловістю. 
Якість моторного палива є вирішаль-
ним фактором потужності двигуна, тя-
глових властивостей та довговічності 
двигуна. У зв’язку з цим велику роль 
відіграють присадки, що додаються у 
моторне паливо. Тому застосовувати 
лише високоякісний бензин із відпові-
дним комплексом присадок. Бензин з 
низьким або недостатньо високим ок-
тановим числом викликає детонацію 
двигуна. 

Експлуатація автомобіля на ети-
лованому бензині або метанолі приз-
водить до виходу з ладу системи ви-
пуску відпрацьованих газів. Гарантійні 
зобов’язання виробника автомобіля 
на подібні випадки не розповсюджу-
ються. Не заправляти автомобіль 
етилованим бензином, якщо двигун та 
його системи розраховані для роботи 
лише на неетилованому паливі. 
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Для виключення випадкової за-
правки паливного бака етилованим 
бензином горловина бака виконана із 
звуженням, що не дозволяє вставити 
у горловину патрубок заправного піс-
толета великого діаметра, що викори-
стовується лише на колонках із ети-
лованим бензином. 

Автомобіль забороняється експлу-
атувати на бензині, що містить мета-
нол (деревний спирт). Це призведе до 
погіршення експлуатаційних власти-
востей автомобіля й до ушкодження 
деталей системи живлення паливом. 

Гарантійні зобов‘язання виробника 
не розповсюджуються на будь-які по-
шкодження системи живлення пали-
вом та погіршення експлуатаційних 
показників двигуна, котрі є наслідком 
застосування метанолу або палива, 
що містить метанол. 

На автомобілях з АКП подача па-
лива автоматично припиняється, як-
що важіль переключення діапазонів 
знаходиться у положенні Р або N, та 
двигун починає працювати на холос-
тому ході з високою частотою обер-
тання колінчатого вала. 

Якщо при запуску двигуна відбу-
лося сильне збагачення паливо-
повітряної суміші, поволі натиснути на 
педаль акселератора до упору та, 

утримуючи її у цьому положенні, ввім-
кнути стартер для пуску двигуна. 

Повна витрата палива може приз-
вести до виходу з ладу каталітичного 
нейтралізатора відпрацьованих газів. 
Тому, якщо загорівся індикатор міні-
мального рівня палива, якомога ско-
ріше заправити паливний бак. 

Будьте обережні, щоб бризки па-
лива або легкозаймистих речовин не 
потрапили на гарячі частини двигуна і 
не викликали пожежі у моторному від-
сіку. 

Якщо Ви збираєтеся на своєму 
автомобілі у подорож за кордон, пе-
ревірити можливість заправки авто-
мобіля паливом необхідної якості у 
місцях проходження передбачуваних 
маршрутів. 

З метою забезпечення протипо-
жежної безпеки роздавальні паливні 
насоси та з'єднувальні паливні шлан-
ги повинні бути надійно заземлені. Ця 
вимога є особливо актуальною для 
мобільних АЗС. 

На роздавальних насосах та пали-
вних шлангах, особливо виготовлених 
з пластмаси, можуть накопичуватися 
значні заряди статичної електрики. 
Цьому явищу сприяють конкретні ат-
мосферні умови, а також тертя пали-
ва у проточній частині роздавального 

насоса та шлангах. Насоси, шланги та 
наземні паливні резервуари мобіль-
них АЗС повинні бути заземленими 
належним чином. 

Забороняється перевозити паливо 
та інші легкозаймисті матеріали в са-
лоні автомобіля. 

 
Дизельне паливо. Не допускати 

попадання бензину або води в пали-
вний бак дизельного автомобіля. В 
результаті буде потрібно злити пали-
во з бака і видалити його з магістра-
лей для виключення засмічення на-
соса високого тиску і пошкодження 
двигуна. 

Забороняється змішувати дизель-
не паливо з бензином або спиртом. 

У зимовий час для виключення ві-
дмов, пов'язаних із застиганням пали-
ва, можливо додавання в паливо гасу 
при падінні температури нижче -10°C. 
Його процентний зміст ніколи не по-
винен перевищувати 20%. 

Ніколи не використовувати паливо 
(дизельне або B5 biodiesel), що не за-
довольняє новітнім специфікаціям 
нафтогазової промисловості. 

Ніколи не використовувати ніяких 
паливних присадок або присадок-
очищувачів, що не рекомендуються або 
не схвалені виробником автомобіля. 
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Якщо індикатор паливного фільтра 
дизельного двигуна горить, потужність 
двигуна (швидкість автомобіля і час-
тота обертання колінчатого вала дви-
гуна в режимі холостого ходу) може 
зменшитися. Продовження руху при 
увімкненому індикаторі паливного фі-
льтра може призвести до пошкоджен-
ня вузлів і деталей двигуна та систе-
ми впорскування. У такій ситуації не-
обхідно якнайскоріше звернутися на 
уповноважену СТО для перевірки 
стану автомобіля. 

 
Паливний бак. Пари бензину над-

звичайно вогненебезпечні. Спалаху-
вання бензину може призвести до опі-
ків та серйозних травмувань.  

Паливний бак може знаходитися 
під високим тиском. При різкому відк-
риванні кришки заливної горловини 
бензин може вилитися з бака та пот-
рапити в очі або на одяг. 

Повільно відкрутити кришку залив-
ної горловини бака. Частково відкру-
тити кришку та зачекати доки припи-
ниться вихід парів бензину, що супро-
воджується характерним шиплячим 
звуком. Лише тоді зняти кришку зали-
вної горловини бака. 

Забороняється заправляти бак 
етилованим бензином, якщо двигун 

може експлуатуватися лише на не-
етилованому паливі. 

Бензин здатний пошкодити лако-
фарбове покриття кузова. При потра-
плянні на кузов бензину негайно зми-
ти його із лакофарбового покриття 
холодною водою. 

При температурі повітря нижче 
нуля, лючок паливного бака може не 
відкритися після натискання на важіль 
дистанційного відмикання. У такому 
випадку злегка штовхнути або стукну-
ти рукою по лючку, щоб він відкрився. 

Не доливати паливо в бак по вер-
хню кромку заправної горловини після 
того, як відбудеться автоматичне ви-
мкнення заправного пістолета під час 
заправки. 

Після завершення заправки автомо-
біля паливом обов'язково переконати-
ся, що кришка заливної горловини 
щільно зачинена для того, щоб паливо 
не виплеснулося назовні у разі ДТП. 

Автомобільне паливо є вогненебе-
зпечною речовиною. Під час заправки 
автомобіля паливом слід ретельно 
дотримуватися наведених нижче ре-
комендацій. Інакше можливо отри-
мання серйозних травм та опіків в ре-
зультаті пожежі або вибуху. 

Не користуватися мобільними те-
лефонами під час заправки паливом. 

Наведені ними електричні струми або 
викликані ними перешкоди з невеликою 
імовірністю можуть призвести до спала-
ху пари палива і викликати пожежу. 

Під час заправки автомобіля пали-
вом завжди вимикати двигун. Іскри, ви-
кликані роботою електрообладнання 
двигуна, можуть призвести до спалаху 
пари палива і викликати пожежу. Як 
тільки заправку завершено, перевірити 
щільність зачинення кришки і пробки 
люка горловини паливного бака, і лише 
після цього запускати двигун. 

Не користуватися сірниками або за-
пальничкою, не палити і не залишати 
сигарету, що горить, в автомобілі під 
час його знаходження на АЗС, особливо 
в процесі заправки. Автомобільне пали-
во є дуже займистим, і його спалах мо-
же призвести до пожежі. Не підносити 
до горловини бака відкрите полум‘я та  
вогненебезпечні предмети. 

Знаходячись на заправній станції, 
прочитати і виконувати всі попере-
джувальні написи. 

Перед заправкою автомобіля зве-
рнути увагу на місце розташування 
кнопки, призначеної для аварійної зу-
пинки подачі палива, якщо вона пе-
редбачена на АЗС. 

Перед тим як торкнутися заправного 
пістолета, необхідно зняти потенційно 
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небезпечний заряд статичної електри-
ки. Для цього торкнутися будь-якої ме-
талевої деталі автомобіля, що знахо-
диться на безпечній відстані від горло-
вини паливного бака, заправного пісто-
лета або інших предметів, що містять 
паливо. 

Під час заправки автомобіля пали-
вом біля нього не повинно бути сто-
ронніх людей, особливо дітей. 

Не сідати в автомобіль після почат-
ку заправки його паливом, оскільки це 
може викликати утворення заряду ста-
тичної електрики за рахунок дотику до 
будь-якого предмету або шматка ткани-
ни (з поліестера, сатину, нейлону і т.д.), 
які можуть викликати такий ефект. 

Розряд статичної електрики може 
призвести до займання пари палива і 
подальшого швидкого розповсюджен-
ня вогню. При необхідності повернен-
ня в салон автомобіля ще раз зняти 
потенційно небезпечний заряд стати-
чної електрики. 

Каністри для заправлення повинні 
бути тільки металеві! 

Заправлення бензином з каністри 
необхідно проводити через лійку з 
дрібною решіткою. 

У разі використання паливної кані-
стри перед тим, як заливати в неї па-
ливо, обов'язково витягти її з автомо-

біля і поставити на землю. Розряд 
статичної електрики від каністри може 
викликати спалах пари палива і приз-
вести до пожежі. Після початку запра-
вки необхідно підтримувати контакт з 
корпусом автомобіля до її закінчення. 
Використовувати тільки пластикові 
каністри, які призначені для переве-
зення і зберігання бензину. 

У разі спалаху в процесі заправки 
відійти подалі від автомобіля і негай-
но звернутися до персоналу АЗС, а 
потім в пожежну службу. 

 
Система випуску відпрацьова-

них газів 
 

 
 
Вихлопні гази двигуна можуть бути 

небезпечними. Якщо відчувається за-
пах вихлопних газів в салоні – необ-
хідно відчинити вікна для вентиляції, 

ввімкнути примусово систему венти-
ляції або кондиціонер. 

Щоб уникнути отруєння, слідувати 
вказівкам, перерахованим нижче. 

Не тримати двигун увімкненим в за-
критих приміщеннях (таких, як гаражі) 
довше, ніж це необхідно для в'їзду або 
виїзду з приміщення. 

Якщо автомобіль стоїть з увімкне-
ним двигуном на відкритому просторі 
протягом достатньо тривалого часу, 
налагодити систему вентиляції (в міру 
необхідності) так, щоб відбувалася 
подача зовнішнього повітря в салон. 

Не слід сидіти у припаркованому 
або зупиненому автомобілі з увімкне-
ним двигуном протягом тривалого часу. 

Якщо двигун глухне або не може 
завестися, надмірна кількість спроб 
запустити двигун може привести до 
виходу з ладу системи зниження ток-
сичності викидів. 

Гарячі вихлопні гази можуть за-
палити займисті предмети, що зна-
ходяться під днищем Вашого авто-
мобіля. Не зупинятись, не залишати 
або проїжджати біля займистих об'є-
ктів, таких як трава, рослини, папір, 
листя і т. і. 

Заборонено експлуатацію двигунів 
із детонацією, на бензинах з октано-
вими числами нижче припустимого, а 
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також на етилованому бензині. Ката-
літичний нейтралізатор відпрацьова-
них газів виходить з ладу при роботі 
двигуна на етилованому бензині.  

За умови недотримання наведених 
далі рекомендацій каталітичний нейт-
ралізатор або двигун можуть вийти з 
ладу. Терміново звернутися до дилера 
або на уповноважену СТО, якщо Ви 
виявили несправності у роботі системи 
запалювання, робота двигуна нестійка 
після пуску на холодному двигуні, дви-
гун не розвиває повної потужності, або 
якщо існують перебої у роботі двигуна, 
що можуть бути наслідком несправно-
сті системи запалювання. При необ-
хідності можна продовжити рух, щоб 
доїхати до найближчої сервісної стан-
ції. У цей час рухатись на малій швид-
кості та низьких обертах колінчатого 
вала двигуна. 

Уникати перерахованих нижче си-
туацій або некоректних дій: 

- звук роботи випускної системи 
відрізняється від звичного; 

- днище автомобіля сильно ушко-
джене корозією, або на ньому налип-
ла велика кількість снігу або бруду; 

- частих пусків двигуна у холодну 
пору року; 

- тривалої роботи стартера при 
невдалих спробах пуску двигуна (під 

час оберту колінчатого вала старте-
ром у впускний трубопровід двигуна 
впорскується паливо); 

- повної витрати палива (нерегуляр-
не постачання палива  призводить до 
перегріву нейтралізатора); 

- пуску двигуна за допомогою букси-
рування або штовхання автомобіля (у 
цей час у випускний трубопровід та 
нейтралізатор потрапляє паливо, яке не 
згоріло); у разі неможливого пуску дви-
гуна від власної АКБ слід скористатися 
справною АКБ іншого автомобіля. 

Припинити експлуатацію автомобіля 
за наявності ознак несправності двигу-
на, таких як пропуск запалювання, або 
при помітному зниженні характеристик 
автомобіля. 

Забороняється експлуатувати дви-
гун з порушенням встановлених ре-
жимів. Прикладами таких порушень 
можуть служити рух за інерцією з ви-
мкненим запалюванням, спуск з кру-
того схилу на увімкненій передачі і з 
вимкненим запалюванням. 

Каталітичний нейтралізатор дуже 
нагрівається при працюючому двигуні, 
тому треба користуватись захисними 
рукавицями під час технічного обслу-
говування. 

Забороняється вносити зміни в 
конструкцію або режим роботи будь-

якого елемента двигуна і системи зни-
ження токсичності викидів. Всі перевірки 
технічного стану і регулювання елемен-
тів конструкції автомобіля повинні здій-
снюватися на уповноваженій СТО. 

Уникати експлуатації автомобіля з 
дуже низьким рівнем палива в баку. 
При недостатньому рівні палива в ба-
ку може відбуватися пропуск запалю-
вання в двигуні, що приводить до 
надмірного навантаження на каталі-
тичний нейтралізатор. 

При перегріві система випуску від-
працьованих газів може вийти з ладу. 
Уникати (понад п’яти хвилин) роботи 
двигуна на холостому ході з високою 
частотою обертання колінчатого вала. 

У випадку, якщо Ваш автомобіль 
обладнаний нейтралізатором відпра-
цьованих газів, особливу увагу необхід-
но звернути на появу перебоїв у роботі 
двигуна та посмикування під час руху 
автомобіля (навіть якщо не мигає інди-
катор "CHECK"). В таких випадках як-
найшвидше (враховуючи дорожню об-
становку) необхідно припинити рух, за-
глушити двигун та прийняти заходи по 
усуненню несправності. Це необхідно 
зробити, так як при нестійкій роботі дви-
гуна паливо, що не згоріло у циліндрах, 
буде займатись у нейтралізаторі та ви-



 

11   ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ОБСЛУГОВУВАННІ ТА РЕМОНТІ АВТОМОБІЛЯ 

182 

кличе різке підвищення температури у 
ньому. 

Тривалий рух з увімкненим індика-
тором несправності системи зниження 
токсичності відпрацьованих газів може 
призвести до пошкодження елементів 
цієї системи, що позначиться на ходо-
вих характеристиках автомобіля та/або 
на споживанні палива. Якщо цей інди-
катор загорається, це говорить про мо-
жливість пошкодження каталітичного 
нейтралізатора, результатом чого стане 
втрата потужності двигуна. Необхідно 
якнайскоріше звернутися на уповнова-
жену СТО для перевірки системи 
управління двигуном. 

В автомобілях з дизельним двигу-
ном, якщо індикатор несправності 
двигуна мигає, необхідно на уповно-
важеній СТО перевірити фільтр твер-
дих частинок (пробіг автомобіля з ми-
гаючим індикатором не повинен пере-
вищувати 50 км). 

 

Акумуляторна батарея 
 

 
 
Акумуляторна батарея містить роз-

чин сірчаної кислоти, тому при непра-
вильному користуванні АКБ Ви можете 
отримати опіки. Крім того, АКБ може 
виділяти вибухонебезпечний газ. 

Зберігаєте АКБ в недоступному 
для дітей місці. 

Не підносьте близько до АКБ запа-
лені сигарети, сірники або інші предме-
ти, що можуть спалахнути. Не нахиляти 
АКБ, щоб запобігти витіканню кислоти 

Не намагатися запустити двигун 
від зовнішнього джерела у випадках 
замерзання або низького рівня елект-
роліту розрядженої АКБ; вона може 
вибухнути. 

Запобігати потраплянню електро-
літу, що є розчином сірчаної кислоти, 
в очі, на відкриті ділянки тіла, одяг  

або на лакофарбове покриття кузова 
автомобіля. 

Завжди від’єднувати першою кле-
му "мінус" АКБ та приєднувати її 
останньою. 

Стежити за надійністю кріплення 
АКБ на основі. 

Стежити за тим, щоб кришка АКБ 
була чистою та сухою. 

Стежити за тим, щоб клеми АКБ та 
клеми проводів були чистими, щільно 
затягненими та змазаними мастилом. 

Негайно змивати краплі електролі-
ту, що потрапили на АКБ, розчином 
питної соди. 

При тривалій перерві в експлуата-
ції автомобіля від’єднати АКБ від еле-
ктричної мережі автомобіля (зняти 
провід з клеми "мінус"). Це попере-
дить її розрядження. В процесі збері-
гання регулярно (кожні 6 тижнів) під-
заряджати АКБ. 

Порушення полярності при під'є-
днанні електричних проводів до 
клем АКБ може призвести до виходу 
з ладу приладів електрообладнання 
автомобіля. 

При зарядженні або іншій роботі з 
АКБ необхідно надіти захисні окуляри. 
Обов'язково забезпечити гарну вен-
тиляцію при роботі в приміщенні або в 
закритому просторі. 
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При підніманні АКБ в пластмасо-
вому корпусі сильне натискання на 
корпус може визвати протікання елек-
троліту і опіки. Переносити АКБ треба 
дуже обережно. 

Не допускається перевіряти пра-
цездатність генератора при працюю-
чому двигуні шляхом зняття затиска-
чів з клем АКБ. 

Ніколи не заряджати АКБ, коли 
акумуляторні проводи автомобіля 
приєднані до клем АКБ. 

 
Підзарядка акумуляторної бата-

реї. При підзарядці АКБ необхідно до-
тримуватися наступних заходів обе-
режності: 

- необхідно зняти АКБ з автомобі-
ля і розташувати її у місці з гарною 
вентиляцією. 

- поблизу АКБ забороняється ку-
рити, а також виконувати дії, пов'язані 
з небезпекою виникнення іскор або 
відкритого вогню. 

- стежити за АКБ в процесі заряд-
ки, зупинити зарядку і зменшити її 
швидкість, якщо в елементах АКБ по-
чалося сильне виділення газу (кипін-
ня), або якщо температура електролі-
ту в будь-якому з елементів переви-
щує 49°C. 

- при виконанні перевірки АКБ в 
процесі зарядки надягати захисні 
окуляри. 

Відключення зарядного пристрою 
АКБ виконується в наступному порядку: 

1. Перевести головний вимикач 
зарядного пристрою АКБ в положення 
"Вимкнено". 

2. Від'єднати контактний затискач 
від клеми "мінус" АКБ. 

3. Від'єднати контактний затискач 
від клеми "плюс" АКБ. 

Перед виконанням операції по те-
хнічному обслуговуванню або підза-
рядці АКБ вимкнути все електрообла-
днання і вимкнути двигун. 

Якщо причина розряду АКБ неяс-
на, звернутися до уповноваженої СТО 
для перевірки. 

 
Плавкі запобіжники 
 

 

Використання інших (за типом або 
номінальним струмом) плавких запо-
біжників може призвести до перего-
рання приладів електричного облад-
нання автомобіля та навіть викликати 
пожежу. 

Дозволяється використовувати 
для заміни лише стандартні запобіж-
ники з таким самим значенням номі-
нального струму, що й запобіжники, 
які перегоріли. 

Перед заміною запобіжників і реле 
необхідно вимкнути запалювання і всі 
споживачі електроенергії.  

Встановлення запобіжника з вели-
ким номінальним струмом може при-
вести до пошкодження і виникнення 
пожежі. 

Заборонено замінювати перегорі-
лий запобіжник дротом. 

Не використовувати викрутку або 
інший металевий інструмент для ви-
тягування запобіжника з гнізда. Вна-
слідок необережних дій може статися 
коротке замикання та пошкодження 
електрообладнання автомобіля. 

Після перевірки блока запобіжни-
ків у моторному відсіку надійно закрі-
пити його кришку. Інакше може відбу-
тися вихід з ладу електричної системи 
із-за попадання до блоку води. 
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Якщо головний плавкий запобіж-
ник перегорілий, звернутися на упов-
новажену СТО. 

 
Ключі. Протиугінна сигналізація 
 

 
 

Не залишати ключ у вимикачі за-
палювання, якщо Ви збираєтесь вийти 
із автомобіля. Необхідно взяти ключ із 
собою. 

Перед тим як залишати автомо-
біль, переконатись, що двері зачинені. 

У разі, якщо Ви загубили ключі, 
звернутися до дилера, щоб отримати 
нові екземпляри. Для цього необхідно 
повідомте йому номер ключів від Ва-
шого автомобіля, які Ви загубили. 

Додаткові та запасні ключі із кодо-
вим пристроєм іммобілайзера слід 
замовляти лише у дилера. 

Як тільки двигун запущено, ключ 
треба негайно відпустити. Не тримати 
ключ в положенні START занадто довго. 

При тривалій роботі допоміжних 
споживачів АКБ може розрядитися. 
Тому не залишати надовго ключ у ви-
микачі запалювання в положенні ACC. 

Для запобігання розрядженню АКБ 
не лишати надовго ключ у вимикачі 
запалювання в положенні ON при не-
працюючому двигуні. 

Ніколи не вимикати запалювання 
та не виймати ключ із вимикача запа-
лювання під час руху автомобіля, ін-
акше це призведе до автоматичного 
блокування рульового управління. 
При блокуванні рульового вала водій 
втратить контроль над автомобілем, і 
автомобіль стане некерованим. 

З метою запобігання травмуванню 
ніколи не простягати руку до ключа 
для увімкнення запалювання між обо-
дом та спицями рульового колеса. 

Якщо на частоті пульта дистанцій-
ного управління виникли перешкоди, 
він може і не спрацювати на розбло-
кування. У цьому випадку скористати-
ся ключем та замкнути або відімкнути 
замок вручну. Деякі безпровідні при-
строї можуть також використовувати 
ту ж саму частоту, що і пульт дистан-
ційного управління автомобіля (на-

приклад, аматорські радіоприймачі, 
медичні прилади, безпровідні навуш-
ники, пульти дистанційного управлін-
ня, охоронна сигналізація і т. і.) і пе-
решкоджати роботі пристрою протиу-
гінної сигналізації або іншим систе-
мам автомобіля. Обов'язково порадь-
тесь з Вашим дилером перед встано-
вленням будь-якого електронного 
пристрою. 

Протиугінна система спрацьовує 
тільки у випадку, коли замки всіх дверей 
(включаючи двері задка) заблоковані.  

Не можна проводити заміну системи 
імобілайзера, вносити в неї зміни і регу-
лювати її, оскільки це може призвести 
до відмови в її роботі. Обслуговування 
цієї системи повинне проводитися тіль-
ки на уповноваженій СТО. 

Гарантія заводу-виробника авто-
мобіля не поширюється на відмови, 
викликані внесенням недозволених 
змін в систему імобілайзера, прове-
денням її регулювань і доопрацювань. 

Використання невідповідного еле-
мента живлення може викликати від-
мову пульта дистанційного керування. 

Щоб уникнути пошкодження пуль-
та дистанційного керування, не можна 
кидати його, дозволяти йому намока-
ти і допускати дії на нього тепла або 
сонячного світла. 
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Двері 
 

 
 

Їзда з незачиненими дверима мо-
же стати причиною травмування во-
дія, пасажирів та інших  людей. Під 
час руху автомобіля його двері по-
винні завжди бути повністю зачинені, 
а замки – заблоковані для виключен-
ня випадкового відчинення дверей. 
Крім того, знаходження дверей в за-
мкнутому стані ускладнить несанкціо-
новане проникнення в автомобіль при 
його зупинці або зниженні швидкості. 

Дотримуватись обережності при від-
чиненні дверей, переконатися у відсут-
ності автомобілів, що наближаються, 
мотоциклів, велосипедистів або пішо-
ходів, які можуть опинитися в зоні від-
чинення дверей. 

Переконатись у тому, що індикатор 
дверей вимкнений. 

Перед тим як залишити автомо-
біль, зачинити всі двері та кришку ба-
гажника (двері задка). 

Небезпечно залишати у салоні ав-
томобіля дітей або домашніх тварин без 
догляду. Дитина або тварина можуть 
випадково розблокувати стоянкове га-
льмо, й автомобіль несподівано зру-
шить з місця.  

В спеку температура в середині ав-
томобіля дуже швидко підвищується пі-
сля зупинки двигуна. Якщо в цей час у 
салоні автомобіля залишилась людина 
або тварина, навіть на короткий час, 
вони можуть постраждати або навіть за-
гинути від високої температури в салоні, 
що особливо небезпечно для дітей та 
літніх людей. Перевіряти салон перед 
тим, як залишити автомобіль та забло-
кувати двері, і не залишати дітей та літ-
ніх людей у салоні автомобіля. 

Перед тим як залишити автомобіль, 
заблокувати двері з боку водія. 

Діти, які знаходяться на задньому 
сидінні, можуть випадково відчинити 
задні двері. При  перевезенні в авто-
мобілі маленьких дітей увімкнути бло-
кування замків задніх дверей. 

При увімкненому блокуванні замків 
задніх дверей для попередження їх 
відкривання дітьми не намагатися ві-
дчинити двері за допомогою внутріш-

ніх рукояток. Це може призвести до 
псування рукояток замків. 

 
Двері задка (кришка багажника) 
 

 
 

Переконатися у відсутності сто-
ронніх предметів або людей поряд із 
задньою частиною автомобіля при ві-
дчиненні дверей задка. 

Перед початком руху автомобіля 
переконатися, що двері задка зачине-
ні. Інакше можливо пошкодження ци-
ліндрів підйому дверей задка і вузлів 
їх кріплення. 

Відпрацьовані гази двигуна токси-
чні та можуть викликати отруєння. 
Для запобігання потраплянню у салон 
автомобіля відпрацьованих газів дви-
гуна не слід їздити з відчиненими 
дверима задка (кришкою багажника). 
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Відчинені двері задка (кришка багаж-
ника) під час руху автомобіля погір-
шують огляд ззаду автомобіля і мо-
жуть стати причиною ДТП. 

При необхідності руху з відчине-
ними дверима задка необхідно відчи-
нити всі вентиляційні отвори і вікна 
автомобіля, щоб забезпечити додат-
кове надходження повітря в автомо-
біль ззовні. 

У жодному випадку не допускається 
знаходження людей всередині багажно-
го відділення автомобіля. У разі ДТП це 
місце є надзвичайно небезпечним. 

Необхідно добре знати місце роз-
ташування важеля розблокування 
дверей задка (кришки багажника) в 
автомобілі і порядок їх розблокування 
на випадок, якщо в непередбаченій 
ситуації Ви опинитеся замкнуті всере-
дині багажного відділення. Викорис-
товувати внутрішній важіль розблоку-
вання дверей задка (кришки багажни-
ка) тільки в непередбачених випадках. 
Не натискати на важіль дистанційного 
відмикання дверей задка (кришки ба-
гажника) під час руху автомобіля. 

 

Капот моторного відсіку 
 

 
 

Перед початком руху перевірити 
надійність фіксації замка капота. Для 
цього спробувати трохи підняти його 
передню частину. 

Перед тим як зачинити капот, пе-
реконатися в тому, що з його отвору 
видалені всі перешкоди. 

Конструктивно від самовідчинення 
капота під час руху передбачені як мі-
німум два ступеня захисту. Самовід-
чинення капота під час руху автомобі-
ля є небезпечним. В такому разі погі-
ршується оглядовість з місця водія, 
що може призвести до дорожньо-
транспортної пригоди. Не натискати 
на рукоятку відмикання замка капота 
під час руху автомобіля. 

Не розпочинати рух з місця, якщо 
капот піднятий. 

Для того щоб уникнути випадково-
го початку руху автомобіля з піднятим 
капотом, виконувати наступні заходи 
безпеки перед тим, як відкрити капот: 

- вимкнути запалювання та витягну-
ти ключ із вимикача запалювання; 

- увімкнути першу передачу або 
передачу заднього ходу (у МКП); 

- перемістити важіль селектора ді-
апазонів АКП у положення Р; 

- увімкнути стоянкове гальмо до 
упору. 

Якщо необхідно виконати будь-яке 
регулювання або контрольні перевір-
ки у моторному відсіку при працюю-
чому двигуні, виконати наступне: 

- поставити важіль управління 
МКП у нейтральне положення; 

- перемістити важіль селектора ді-
апазонів АКП у положення Р; 

- увімкнути стоянкове гальмо до 
упору; 

- зняти краватку або хустку, щоб 
виключити їхнє потрапляння на лопаті 
вентилятора та інші деталі двигуна, 
що обертаються; 

- щоб запобігти затягуванню одежі 
деталями двигуна, що обертаються, 
не працювати у моторному відсіку в 
одежі вільного крою; 

- стерегтися потрапляння рук та 
довгого волосся у зону обертання ло-
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патей вентилятора та інших деталей, 
що обертаються. 

 
Склопіднімачі 
 

 
 
Небезпечно залишати автомобіль 

без нагляду з незачиненими вікнами – 
це може призвести до викрадення ре-
чей із салону автомобіля та крадіжки 
автомобіля. Перед тим як залишити 
автомобіль, переконатись, що всі вік-
на зачинені. 

Висовувати з відкритих вікон руки, 
голову та інші частини тіла дуже небез-
печно. Це може призвести до травму-
вання водія та пасажирів транспортни-
ми засобами, що рухаються у зустріч-
ному або у тому ж напрямку. Ніколи не 
висовувати з вікон руки, голову та інші 
частини тіла на під час їзди. 

Під час роботи електричних скло-
піднімачів необхідно бути обережни-
ми: пальці рук та інших частини тіла 
можуть затиснутися у віконному про-
різі, що призведе до травмування во-
дія та пасажирів транспортними засо-
бами, що рухаються у зустрічному або 
у тому ж напрямку. 

Завжди перевіряти наявність пере-
шкод перед зачиненням будь-якого вік-
на, щоб уникнути отримання травм або 
пошкодження автомобіля. Функція ав-
томатичного повернення скла може не 
спрацювати, якщо сторонній предмет, 
що потрапив між склом і віконною ра-
мою, має діаметр менше 4 мм: опір від 
такого предмета може просто залиши-
тися непоміченим системою управління 
склопідіймачем. 

Для запобігання можливому пош-
кодженню системи електричних скло-
підіймачів не відчиняти або не зачи-
няти два вікна одночасно. Це також 
сприяє тривалому терміну служби 
плавкого запобіжника. 

При увімкненні склопіднімачів сте-
жити за тим, щоб скло не затиснуло 
пальці, руки та інші частини тіла па-
сажирів. 

Виходячи із автомобіля, витягну-
ти ключ із вимикача запалювання, 
щоб вимкнути електричні склопідні-

мачі та уникнути ризику випадкового 
травмування дітей, які лишилися у 
автомобілі. 

Випадкове зачинення вікна електри-
чним склопіднімачем може у деяких ви-
падках стати причиною серйозного тра-
вмування. Якщо на задньому сидінні 
знаходяться діти, заблокувати вимикачі 
склопіднімачів задніх дверей за допомо-
гою кнопки блокування. Це виключить 
випадкове травмування дітей. 

Не дозволяти дітям грати з вими-
качами склопіднімачів. 

 
Вентиляційний люк 
 

 
 

Небезпечно висовувати руки, го-
лову або інші частини тіла у відкритий 
люк під час їзди.  Це може призвести 
до травмування водія та пасажирів. 
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Не можна утримувати кнопку 
управління люком даху в натиснутому 
положенні після повного зачинення, 
відчинення або нахилу люка. Інакше 
можливо пошкодження електропри-
воду або інших деталей системи. 

Люк не можна зсунути, коли він 
знаходиться в піднятому положенні, 
також його не можна підняти, коли він 
зсунутий повністю або частково. 

Не можна регулювати положення 
люка і сонцезахисної шторки під час 
управління автомобілем. Це може 
призвести до втрати управління і ДТП. 

Вмикати електричний привід люка 
необхідно обережно, щоб виключити 
випадкове травмування пасажирів, 
особливо дітей. При зачиненні люка 
існує небезпека затискання пальців 
рук, одягу або інших предметів у про-
різу люка. Перед тим як  закрити  люк, 
переконатися у тому, що його проріз 
вільний. 

Сміття, що лежить на кришці люка, 
може порушити нормальне функціону-
вання електроприводу. Очистити зовні 
кришку люка перед тим, як відкривати 
люк. Прибрати з кришки люка краплі 
води, сніг, лід, пісок. 

Не класти важкі предмети на кри-
шку люка або на дах автомобіля по-
руч із люком. 

Якщо спробувати відчинити люк 
при мінусовій температурі або в разі, 
коли він покритий снігом або льодом, 
це може привести до пошкодження 
його скла або електроприводу. 

Конструкцією люка передбачено 
його зсування разом з переміщенням 
сонцезахисної шторки. Не залишати 
сонцезахисну шторку в закритому по-
ложенні, якщо люк відчинений. 

Перед тим як залишити автомо-
біль без догляду, повністю зачинити 
вентиляційний люк. 

 
Дзеркала заднього виду 
 

 
 

Будьте уважні, коли оцінюєте за 
допомогою опуклого дзеркала задньо-
го виду відносну відстань до автомо-
біля, що рухається. Слід мати на ува-
зі, що опукле дзеркало зменшує роз-
міри об‘єктів у порівнянні зі звичайним 
плоским дзеркалом та дає ілюзію зна-
чно більшого віддалення об‘єктів, аніж 
це є насправді, тому використовувати 
внутрішнє дзеркало заднього виду 
для точної оцінки розмірів та відста-
ней до об‘єктів. Слідкувати за прави-
льним регулюванням зовнішніх дзер-
кал, оскільки від цього залежить огляд 
із місця водія. 

Перш ніж розпочинати рух, пере-
конатися, що дзеркала заднього виду 
відрегульовані належним чином. 

Не відскрібати лід з поверхні дзер-
кала. Ви можете пошкодити поверхню. 

Якщо дзеркало не можна відрегу-
лювати через намерзання льоду, не 
слід докладати більших зусиль – Ви 
можете пошкодити дзеркало. Для вилу-
чення льоду слід скористатися спеціа-
льним засобом для розморожування 
або паперовим рушником, змоченим 
засобом для очищення скла. Не розпи-
лювати цей засіб безпосередньо на 
дзеркало, оскільки в результаті він мо-
же потрапити всередину корпусу дзер-
кала. 
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Стежити за правильним регулюван-
ням внутрішнього дзеркала. Регулю-
вання положення корпусу дзеркала за-
днього виду слід виконувати  лише у 
"денному" положенні. 

У темряві поворотом рукоятки 
встановити "нічне" положення, яке за-
безпечує зменшення ефекту засліп-
лення від фар автомобілів, що їдуть 
позаду. Мати на увазі, що перестано-
вка дзеркала у "нічне" положення мо-
же дещо знизити ясність віддзерка-
лювання та погіршити оглядовість. 

Не розташовувати на задньому 
сидінні або в багажному відділенні 
предмети, які можуть обмежити огляд 
водія через заднє скло. 

Забороняється регулювати дзер-
кало заднього виду під час руху авто-
мобіля. Це може призвести до втрати 
управління. 

Не утримувати перемикач в натис-
нутому положенні довше, ніж це необ-
хідно, оскільки це може призвести до 
пошкодження електродвигуна. 

Не намагатися відрегулювати по-
ложення зовнішніх дзеркал заднього 
виду вручну. Це може призвести до 
пошкодження деталей. 

Якщо дзеркало оснащене електро-
приводом складання, його не можна 

складати вручну. Це може викликати 
відмову електроприводу. 

 
Дзеркало заднього виду, осна-

щене компасом. Не встановлювати 
багажник для лиж, антену та інші при-
строї, що прикріплюються до автомо-
біля за допомогою магнітів, оскільки 
будь-який предмет, закріплений з їх 
використанням на даху, впливатиме 
на роботу компаса. 

При наявності відхилення пока-
зань компаса від правильного напря-
му після повторного регулювання 
звернутися на уповноважену СТО . 

Компас може показувати неправи-
льний напрям в тунелях або під час ру-
ху по пологому підйому або спуску. (По-
казання компаса повернуться в норму 
після того, як автомобіль переміститься 
в зону із стабільним природним магніт-
ним полем.) 

 

Сидіння, підголівники 
 

 
 
Передні сидіння. Сторонні пред-

мети, що опинилися в зоні ніг водія, 
можуть стати перешкодою при натис-
ненні педалей, це може призвести до 
ДТП. Не розташовувати ніяких речей 
під передніми сидіннями. 

Не можна перевозити дітей на пе-
редніх сидіннях автомобіля (у тому 
числі і на руках), якщо вони не облад-
нані спеціальним додатковим дитячим 
сидінням. 

Не дозволяти дітям стояти на но-
гах або колінах на сидіннях під час 
руху автомобіля. 

Не тримати дітей у себе на колінах 
під час руху автомобіля. 
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Для виключення отримання непо-
трібних і, можливо, серйозних травм 
від подушок безпеки завжди розташо-
вуватися на сидінні якнайдалі від ру-
льового колеса, зберігаючи при цьому 
контроль над автомобілем. Рекомен-
дується сидіти так, щоб груди водія 
знаходилися на відстані не менше 
250 мм від рульового колеса. 

Якщо під час руху пасажир знахо-
диться на передньому сидінні, спинка 
якого відхилена назад, це може приз-
вести до отримання серйозних травм 
в разі ДТП. Стегна пасажира, який 
знаходиться на передньому сидінні, 
можуть прослизнути під поясною час-
тиною ременя безпеки, і велике нава-
нтаження буде прикладене до неза-
хищеної ділянки живота. 

Водій повинен рекомендувати па-
сажиру, який знаходиться на перед-
ньому сидінні, встановити його спинку 
в вертикальному положенні до почат-
ку руху автомобіля. 

Стежити за тим, щоб кут нахилу 
спинки передніх сидінь був відрегу-
льований належним чином. 

Ніколи не проводити регулювання 
сидіння під час руху автомобіля або в 
той момент, коли на сидінні другого 
ряду знаходяться люди, оскільки воно 
може несподівано прийти в рух і за-

подіяти травму пасажиру, який знахо-
диться на ньому. 

Забороняється підсовувати руки 
під сидіння під час його регулювання. 

Після виконання регулювання си-
діння слід переконатися, що воно на-
дійно закріплене. Різке або несподі-
ване переміщення сидіння водія може 
призвести до втрати управління авто-
мобілем і до ДТП. 

Для перевірки надійності закріп-
лення сидіння необхідно спробувати 
зрушити його вперед і назад, не вико-
ристовуючи важіль зняття блокування. 

Не допускати зміни ким-небудь 
нормального положення спинки си-
діння. Розташування предметів з опо-
рою на спинку сидіння або створення 
інших перешкод нормальної фіксації 
спинки сидіння може призвести до се-
рйозної травми при раптовій зупинці 
або зіткненні. 

Конструкція ременів безпеки за-
безпечує найкращий захист, коли 
спинки сидінь знаходяться у піднято-
му положенні. Тому під час руху спин-
ки сидінь водія і пасажирів завжди по-
винні стояти вертикально, а поясна 
частина ременя безпеки повинна зна-
ходитися у них на стегнах якнайнижче 
і зручніше. Це найкраще положення з 

погляду забезпечення захисту людини 
у разі ДТП. 

 
Заднє сидіння. Спинка заднього 

сидіння повинна бути надійно зафіксо-
вана замками. Інакше пасажири і пред-
мети можуть бути викинуті вперед при 
несподіваній зупинці або зіткненні. 

При складанні спинки заднього си-
діння або розміщення багажу на його 
подушці вставити пряжку в кишеню між 
спинкою і подушкою заднього сидіння. 
Це запобіжить пошкодженню пряжки 
спинкою заднього сидіння. 

При поверненні спинки заднього 
сидіння у вертикальне положення піс-
ля її складання проявляти обереж-
ність, щоб уникнути пошкоджень реме-
ня безпеки або його пряжки. Не допус-
кати затискання ременя безпеки або 
його пряжки заднім сидінням. Розмі-
щення ременів безпеки всередині на-
прямних допоможе запобігти затискан-
ню ременя за сидінням або під ним. 

Категорично не допускається пе-
ревезення людей в багажному відді-
ленні або людей, які сидять (або ле-
жать) на складених спинках сидінь під 
час руху автомобіля. Всі пасажири 
повинні знаходитися на сидіннях і бу-
ти пристебнутими належним чином 
ременями безпеки під час поїздки. 
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Необхідно завжди фіксувати по-
ложення багажу для запобігання його 
різкому переміщенню по автомобілю 
при зіткненні, що може викликати на-
несення травм людям, які знаходить-
ся в автомобілі. Особливої обережно-
сті необхідно дотримуватися відносно 
предметів, розташованих на задніх 
сидіннях, оскільки вони , у разі ДТП, 
можуть вдарити людей, які знаходять-
ся на передніх сидіннях. 

Обігрів сидіння. При очищенні си-
дінь від забруднення не використовува-
ти такі органічні розчинники, як розчин-
ник для фарби, бензол, спирт і бензин. 
Це може призвести до пошкодження 
поверхні пристрою обігріву або сидінь. 

Для запобігання перегріву пристрою 
обігріву сидінь не розміщувати на си-
діннях покривала, подушки або чохли 
під час роботи цього пристрою. Не роз-
ташовувати на сидіннях, обладнаних 
пристроями обігріву, важких речей або 
предметів з гострими кромками. Це мо-
же призвести до пошкодження елемен-
тів пристрою обігріву сидіння. 

При використанні обігріву сидінь 
пасажири повинні проявляти крайню 
обережність, оскільки існує імовірність 
перегріву або отримання опіків. У разі 
надмірного нагріву сидіння необхідно 
вимкнути обігрів. 

Водій повинен контролювати ро-
боту пристрою обігріву при переве-
зенні наступних категоріях пасажирів: 

1. Діти будь-якого віку, літні люди 
або інваліди, амбулаторні хворі. 

2. Люди з чутливою або схильної 
до отримання опіків шкірою. 

3. Люди, які знаходяться в стані 
втоми. 

4. Люди, які знаходяться в стані 
алкогольного або наркотичного сп'я-
ніння. 

5. Люди, які знаходяться під дією 
ліків, що можуть викликати дрімоту 
або сонливість (снодійне, засоби від 
простуди і т. п.). 

Не розміщувати важкі речі або 
предмети з гострими кромками в ки-
шенях спинок сидінь. У разі ДТП вони 
можуть вилетіти з кишень і нанести 
пошкодження людям, які знаходяться 
в автомобілі. 

 
Електричне регулювання пе-

редніх сидінь. Електропривод регу-
лювання сидінь працює при вимкне-
ному запалюванні. З цієї причини ні-
коли не залишати дітей без нагляду в 
автомобілі. 

Привід сидінь активується елект-
родвигуном. Припинити користуватися 
органами управління відразу після за-

вершення регулювання. Зайві дії мо-
жуть призвести до пошкодження еле-
ктрообладнання. 

Під час роботи електропривод ре-
гулювання сидінь споживає велику кі-
лькість електроенергії. Для виключен-
ня невиправданого розряджання АКБ 
не проводити регулювання сидінь, 
оснащених електроприводом, довше, 
ніж це необхідно, при працюючому 
двигуні. 

Не допускається одночасне вико-
ристання двох ручок управління елек-
троприводом регулювання сидіння. 
Це може призвести до відмови елект-
родвигуна приводу або іншого елект-
рообладнання. 

 
Підголівники. Підголівники змен-

шують ризик травмування шиї при зіт-
кненні автомобіля. 

Перед поїздкою на автомобілі пе-
реконатися, що підголівники знахо-
дяться на місці та відрегульовані на-
лежним чином. 

Для максимальної ефективності пі-
дголівник повинен бути відрегульова-
ний так, щоб його середина розташо-
вувалася на рівні центру тяжіння голо-
ви пасажира, що розташований, як 
правило, на рівні верху очей людини. 
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Крім того, необхідно відрегулюва-
ти підголівник так, щоб він знаходився 
якомога ближчим до голови. З цієї 
причини використання подушки, яка 
утримує тіло на віддалі від спинки си-
діння, не рекомендується. 

Не слід користуватися автомобі-
лем, якщо підголівник знятий. Не мо-
жна регулювати положення підголів-
ника сидіння водія, коли автомобіль 
рухається. 

Переконатися, що фіксатори під-
голівника спрацювали після налашту-
вання для забезпечення захисту па-
сажирів і водія. 

 
Ремені безпеки 
 

 
 
Заборонені будь-які зміни констру-

кції ременів безпеки та інерційних ко-
тушок. 

Не намагатись самостійно ремон-
тувати, змащувати механізм натягу, 
пряжку або самотужки міняти ремінь. 
Користування неправильно 
відрегульованим ременем безпеки, а 
також самостійно відремонтованим, - 
може призвести до серйозних травм. 

Для забезпечення максимального 
рівня захисту ремені безпеки завжди 
повинні бути пристебнуті належним 
чином під час руху автомобіля. 

Найбільша ефективність ременів 
безпеки досягається при знаходженні 
спинки сидіння у вертикальному по-
ложенні. 

Стандартні ремені безпеки не під-
ходять для дітей молодше шести ро-
ків. Для забезпечення безпеки пере-
везення в автомобілі маленьких дітей 
використовувати спеціальні знімні ди-
тячі сидіння та подушки. Заборонено 
пристібатися одними ременем двом 
або більше пасажирам. 

Діти у віці 12 років і молодше по-
винні завжди знаходитися на задньо-
му сидінні, а положення їх тіла повин-
не бути надійно зафіксовано. Не мож-
на дозволяти дітям їздити в автомобі-
лі на передньому пасажирському си-
дінні. Якщо дитина старша 13 років 
розташовується на передньому сидін-
ні, її треба надійно пристебнути реме-

нями безпеки, а сидіння треба відсу-
нути в крайнє заднє положення. 

Уникати перекручення ременів без-
пеки при їх застібанні. Ефективність пе-
рекрученого ременя безпеки невисока. 
При зіткненні він може навіть врізатися 
в тіло людини. Перед початком руху 
завжди треба переконатися в тому, що 
ремені безпеки, Ваш і пасажирів, не пе-
рекручені і лежать прямо. 

Завжди пристібати ремінь тільки до 
призначеного Вашому ременю замка. 

Кожен ремінь повинен використо-
вуватися тільки однією людиною; не-
безпечним є пристібання ременем 
безпеки дитини, яка знаходиться на 
колінах у дорослого. 

Ніколи не дозволяти дітям гратися 
з ременями безпеки. 

 
Розташування ременів безпеки. 

Ремені безпеки призначені для роз-
ташування на тих частинах тіла, які 
мають міцну кісткову структуру; їх не-
обхідно розташовувати упоперек тазу 
в нижній його частині або упоперек 
тазу, грудей і плечей, залежно від си-
туації. Необхідно уникати розташу-
вання поясної частини ременя безпе-
ки упоперек живота. 

Надто високе розташування пояс-
ного ременя та слабкий натяг плечо-
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вої лямки ременя безпеки може стати 
причиною загибелі або серйозного 
травмування при ДТП. При лобовому 
зіткненні автомобіля такий ремінь 
безпеки не зможе виконати свою за-
хисну функцію. 

Перед поїздкою необхідно переві-
ряти фіксацію вузла регулювання ви-
соти кріплення комбінованого поясно-
плечового ременя безпеки. 

Не пристібати ремінь так, щоб його 
лямки проходили поверх твердих та 
крихких предметів, розташованих у 
кишенях або на одязі. При ДТП такі 
предмети, як склянки, кулькові ручки 
тощо, можуть стати причиною травми. 

Ніколи не розміщувати ремінь без-
пеки під рукою або за спиною. Непра-
вильне положення ременя безпеки мо-
же призвести до отримання серйозних 
травм при зіткненні. Плечовий ремінь 
безпеки повинен лежати на плечі так, 
щоб перетинати ключицю в її середині. 

Ніколи не допускати контакту 
плечового ременя безпеки з шиєю 
або обличчям дитини під час руху 
автомобіля. 

Відрегулювати ремінь безпеки так, 
щоб він якнайближче прилягав до тіла. 

Необхідно забезпечити по можли-
вості найбільш туге затягування реме-
нів безпеки при збереженні комфорту 

для того, щоб забезпечити той рівень 
захисту, для якого вони призначені. 

Ремінь безпеки, що вільно висить, 
істотно зменшує рівень захисту люди-
ни, яка знаходиться в автомобілі. 

Кнопка скоби ременя повинна роз-
ташовуватися з зовнішньої сторони. 

Вставте скобу у пряжку до клацан-
ня, інакше ремінь не буде пристебну-
тий належним чином. 

Скоба кожного ременя повинна бу-
ти пристебнута до відповідної пряжки. 
Будьте уважні, оскільки пряжки реме-
нів на задньому сидінні можуть бути 
переплутані. 

Якщо ремінь безпеки заблокувався 
при його витягуванні з інерційної ко-
тушки, слід відпустити ремінь (він по-
вернеться у вихідне положення). Тоді 
знову плавно витягнути ремінь до по-
трібної довжини та пристебнути його 
до пряжки. 

Заборонено розміщувати будь-які 
сторонні предмети у прорізу панелі 
облицьовування салону, у якому ру-
хається ремінь безпеки. Вони можуть 
заблокувати інерційну котушку або 
пошкодити лямку ременя. 

 
Пошкоджені або забруднені ре-

мені безпеки. Періодично перевіряти 
стан вузлів та деталей системи реме-

нів безпеки. Проявляти обережність, 
щоб уникнути забруднення ременя 
поліролями, маслами і хімікатами, а 
особливо електролітом. Не викорис-
товувати хімічні засоби для чищення, 
окріп, відбілювачі або барвники. 

Безпечне очищення ременя може 
виконуватися тільки за допомогою м’я-
кого (нейтрального) мильного розчину. 

Гладити стрічки праскою не допус-
кається. 

Запобігати попаданню води у ме-
ханізм натягу ременя безпеки. Стежи-
ти за тим, щоб ремені безпеки були 
завжди сухими та чистими. 

Необхідно терміново заміняти ре-
мені безпеки за наявності потертості, 
забруднення або пошкоджень їх ма-
терчатої частини. 

Замінити весь комплект ременів 
безпеки після серйозної ДТП, коли 
ремені зазнали значного навантажен-
ня. Цей захід є доцільним із міркувань 
безпеки, навіть, якщо ремені та інші 
вузли не мають видимих пошкоджень. 

Ремені безпеки, що не використо-
вувались під час ДТП, також необхід-
но перевірити. 

Проявляти обережність, щоб уник-
нути пошкоджень ременя безпеки або 
будь-яких його елементів. При пошко-
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дженні ременя безпеки або будь-яких 
його елементів терміново замінити його. 

Використання зіпсованих ременів 
безпеки призводить до більш серйоз-
них травм, які можуть отримати водій 
та пасажири під час ДТП. 

Слідкувати за тим, щоб ремені без-
пеки не затискувалися дверима або ме-
ханізмами поздовжнього переміщення 
сидінь. Це призводить до пошкодження 
та виходу з ладу ременів. 

Порушення правил застосування 
ременів безпеки може стати причиною 
загибелі або травмування водія та па-
сажирів. 

 
Застосування ременів безпеки 

вагітними жінками. Вагітним жінкам, 
як і іншим пасажирам, рекомендуєть-
ся пристібатися ременем безпеки. 
Для отримання більш детальних ін-
струкцій з користування ременем без-
пеки необхідно звернутися до лікаря. 

У разі відсутності протипоказань 
використовувати ремінь безпеки з по-
ясною та плечовою лямками (прокон-
сультуватись з цього приводу у свого 
лікаря). 

Протягом усього терміну вагітності 
розташовувати поясну смугу ременя 
безпеки якомога нижче. 

 

Поясний ремінь безпеки. Пояс-
ний ремінь, що розташований по 
центру заднього сидіння, має меха-
нізм замикання, відмінний від механі-
змів замикання плечових ременів без-
пеки заднього сидіння. Коли пасажири 
пристібають задні ремені безпеки, для 
забезпечення максимального рівня 
ефективності ременів безпеки і їх но-
рмальної роботи, вони (пасажири) по-
винні переконатися, що для цього ви-
користовуються відповідні пряжки. 

 
Центральний 3-точковий ремінь 

безпеки заднього сидіння. Необхідно 
обов’язково переконатися в тому, що 
багаж безпечно розміщений в багажно-
му відділенні. Інакше може відбутися 
пошкодження ременя безпеки при рап-
товій зупинці автомобіля або ДТП. 

Використання тільки плечової 
або поясної частини ременя безпеки 
може привести до серйозної травми 
у разі зіткнення або раптової зупин-
ки автомобіля. 

 
Ремені безпеки з пристроєм до-

даткового натягнення. Ремені без-
пеки повинні бути відрегульовані і 
працювати відповідно до вимог, що до 
них пред'являються. 

Після ДТП, що супроводжувалася 
спрацьовуванням пристрою додатко-
вого натягнення ременя під час зітк-
нення, ретельно вимити всі відкриті 
ділянки шкіри. 

Якщо індикатор несправності сис-
теми подушок безпеки не загорається 
при увімкненні запалювання або про-
довжує горіти довше 6 секунд, або за-
горається під час руху автомобіля, 
необхідно якнайскоріше звернутися 
на уповноважену СТО для перевірки 
стану пристрою додаткового натяг-
нення ременів безпеки або системи 
подушок безпеки. 

Пристрій додаткового натягнення 
ременів безпеки призначений тільки 
для одноразової роботи. Після їх спра-
цьовування необхідно замінити відпо-
відну систему ременів безпеки. Всі ре-
мені безпеки, що використовувалися 
під час зіткнення, незалежно від їх ти-
пу, підлягають обов'язковій заміні. 

Механізми пристроїв додаткового 
натягнення ременів безпеки під час 
своєї роботи розігріваються до висо-
кої температури. Не можна торкатися 
їх протягом декількох хвилин після їх 
спрацьовування. 

Не можна самостійно проводити 
огляд, ремонт або заміну ременів без-
пеки, обладнаних пристроями додатко-
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вого натягнення. Ці роботи повинні ви-
конуватися на уповноваженій СТО. 

Неправильне поводження з при-
строями додаткового натягнення реме-
нів безпеки, недотримання попере-
джень про неприпустимість застосуван-
ня в їх відношенні ударної дії, зміна 
конструкції можуть призвести до їх від-
мови або випадкового спрацьовування і 
до отримання серйозних травм. 

Шкільний автобус. В шкільному 
автобусі сидіння мають ремені безпе-
ки. Перед початком руху обов'язково 
перевірити, щоб усі діти були присте-
бнуті ременями безпеки належним 
чином, а ранці вкладені в спеціальні 
кошики під сидіннями. 

 
Засоби забезпечення безпеки дітей 

 

 
 

Згідно з правилами дорожнього 
руху дітям категорично заборонено 
сидіти на передньому сидінні. 

Діти, зріст яких не дозволяє вико-
ристовувати спеціальні дитячі сидін-
ня, повинні розміщатися на задньому 
сидінні та бути пристебнутими реме-
нями безпеки. Якщо плечова лямка 
ременя безпеки розташована безпо-
середньо на шиї дитини або знахо-
диться дуже близько до шиї, посадити 
дитину на середнє місце, оснащене 
поясним ременем безпеки. 

Забороняється тримати дитину на 
руках або на колінах під час руху ав-
томобіля. 

Забороняється пристібання одним 
ременем безпеки дорослого і дитини, 
двох дорослих або двох дітей. 

Ніколи не залишати дітей без на-
гляду в автомобілі, навіть на короткий 
час. Може відбутися швидкий нагрів ав-
томобіля, що викличе отримання сер-
йозних тілесних ушкоджень дітьми, які 
знаходяться всередині нього. Навіть 
дуже маленькі діти можуть ненавмисно 
привести автомобіль в рух, виявитися 
затиснутими у вікнах або замкнути себе 
та інших усередині автомобіля. 

Не можна допускати розміщення 
ременя безпеки під рукою або за спи-
ною дитини під час руху автомобіля. 

Ніколи не дозволяти дитині вставати 
на ноги або на коліна на сидінні або на 
підлозі під час руху автомобіля. Під час 

зіткнення або раптової зупинки дитина 
може сильно вдаритися об елементи 
салону автомобіля, що призведе до 
отримання серйозних травм. 

 
Використання дитячого сидіння. 

Для малолітніх дітей використання від-
повідних дитячих сидінь є обов'язковим. 

В цілях безпеки утримуючі присто-
сування для дітей необхідно встанов-
лювати на задніх сидіннях. 

Найкращий захист для малолітніх 
дітей при ДТП забезпечується у тому 
випадку, коли вони належним чином 
зафіксовані від переміщення за допо-
могою спеціального дитячого сидіння, 
яке відповідає стандартам безпеки. 

Дитяче сидіння обов'язково повин-
но відповідати росту і вазі дитини. 
Необхідна інформація повинна знахо-
диться на етикетці, що розташована 
на дитячому сидінні. 

Перед покупкою будь-якого дитя-
чого сидіння необхідно переконатися, 
що воно має маркування, підтвер-
джуюче його відповідність стандартам 
безпеки. 

Одне дитяче сидіння розраховано 
на одну дитину.  

На автомобілі з подушкою безпеки 
для пасажира забороняється встано-
влювати дитяче сидіння на передньо-
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му пасажирському сидінні. У разі ДТП 
може спрацювати бокова подушка 
безпеки пасажира, що може заподіяти 
серйозні травми дитині, яка сидить в 
такому сидінні. Не встановлювати ди-
тяче сидіння проти руху автомобіля 
на сидінні з передньою повітряною 
подушкою безпеки. 

Ремінь безпеки або пристрій для 
фіксації положення дитини можуть на-
грітися до високої температури, якщо 
вони знаходитимуться в зачиненому 
автомобілі в сонячний день, навіть 
якщо температура навколишнього по-
вітря не дуже висока. Перевірити тем-
пературу поверхні сидіння і пряжок 
застібок перед тим, як помістити в це 
сидіння дитину. 

Необхідно обов’язково дотримува-
тись всіх інструкцій виробника дитячо-
го сидіння при його використанні. 

 
Кріплення дитячого сидіння і його 

зберігання. Перед початком руху необ-
хідно переконатися, що дитяче сидіння 
встановлене і закріплене в автомобілі 
належним чином, а сама дитина надій-
но зафіксована в цьому сидінні. Пере-
конатися в надійності фіксації дитячого 
сидіння шляхом спроби переміщення 
його в різних напрямах. 

Якщо дитяче сидіння не закріпле-
не належним чином, або положення 
дитини в ньому не зафіксоване надій-
но, істотно збільшується імовірність 
отримання дитиною серйозних травм 
при зіткненні. 

Кнопку відстібання ременя необ-
хідно розташувати так, щоб забезпе-
чити легкий доступ до неї в екстрено-
му випадку. 

Ніколи не використовувати один 
вузол кріплення дитячого сидіння 
(верхнє прив'язне кріплення або ниж-
ній замок) для фіксації більш ніж од-
ного сидіння. Збільшене навантажен-
ня від декількох сидінь може виклика-
ти руйнування прив'язних кріплень 
або замків і, як наслідок, привести до 
травмування дитини. 

Вузли кріплення дитячого сидіння 
призначені для сприйняття тільки на-
вантажень від дитячого сидіння, вста-
новленого належним чином. Не допу-
скається їх використання для кріплен-
ня штатних ременів безпеки або для 
фіксації інших предметів або облад-
нання в автомобілі. 

Якщо дитяче сидіння безпеки тим-
часово не використовується, зберігати 
його в багажному відділенні або прис-
тібати ременями безпеки, щоб не до-

пустити його різкого руху вперед у ра-
зі раптового гальмування або ДТП. 

Ніколи не використовувати пере-
носну колиску або дитяче сидіння, які 
кріпляться на спинку сидіння за допо-
могою кріплень типу крюків; це може 
не забезпечити адекватний рівень 
безпеки в ДТП. 

 
Сидіння, оснащене системою 

ISOFIX. Сидіння, оснащене системою 
ISOFIX, може бути встановлене тільки 
у разі його сертифікації стосовно да-
ного автомобіля відповідно до вимог 
норм ECE-R44. 

При використанні системи ISOFIX 
для встановлення дитячого сидіння на 
задньому сидінні автомобіля всі нев-
живані металеві скоби ременів безпе-
ки повинні бути зв’язані зі своїми пря-
жками, а самі ремені безпеки повинні 
бути розташовані за спинкою дитячо-
го сидіння так, щоб дитина не могла 
дотягнутися до вільних частин реме-
нів безпеки і схопити їх. Незафіксовані 
частини замків ременів безпеки при 
певних обставинах можуть привести 
до отримання дитиною травм. 

Дитяче сидіння повинно бути вста-
новлено і використовуватися відпові-
дно до інструкції по встановленню, що 
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додається до сидіння, обладнаного 
кріпленнями типу ISOFIX. 

Не можна, щоб під час встановлен-
ня замок сидіння і кріплення системи 
ISOFIX подряпали або затиснули тка-
нину ременя безпеки заднього сидіння. 

Не можна встановлювати дитяче 
сидіння в центрі заднього сидіння з ви-
користанням розташованих на автомо-
білі замків типу ISOFIX. Замки типу 
ISOFIX призначені тільки для фіксації 
дитячого сидіння в правій або в лівій 
частині заднього сидіння. Не можна ви-
користовувати замки типу ISOFIX не за 
призначенням, намагаючись з їх допо-
могою закріпити дитяче сидіння в центрі 
заднього сидіння автомобіля. У такому 
разі при зіткненні міцність замків типу 
ISOFIX може виявитися недостатньою 
для утримання на місці дитячого сидін-
ня, що, в свою чергу, може стати причи-
ною отримання дитиною серйозних 
травм. 

Не можна використовувати нижній 
замок кріплення дитячого сидіння для 
фіксації більш ніж одного виробу тако-
го роду. Надмірне збільшення наван-
таження може призвести до руйну-
вання (розриву) такого кріплення, що 
може стати причиною отримання ди-
тиною серйозних травм. 

Необхідно завжди дотримуватись 
вимог інструкції з встановлення і ви-
користання, наданої виробником ди-
тячого сидіння. 

 
Надувні подушки безпеки 
 

 
Навіть в автомобілях з повітряни-

ми подушками водій і пасажири по-
винні бути завжди пристебнуті реме-
нями безпеки, які зводять до мінімуму 
ризик і небезпеку поранень у разі зітк-
нення або перекидання. 

Не розміщувати ніяких предметів 
(тримачі для напоїв, аудіокасети, бло-
кноти, освіжувачі повітря і т.д.) на па-
нелі приладів перед пасажиром над 
рукавичним ящиком в автомобілі, який 
обладнаний подушкою безпеки паса-
жира. Такі предмети можуть різко 
прийти в рух і призвести до отриман-

ня травм при розкритті подушки без-
пеки пасажира. 

Розкриття подушок безпеки може 
супроводжуватися гучним шумом і 
розповсюдженням по салону тонкоди-
сперсного пилу. Все це є нормальним 
слідством роботи пристрою і не несе в 
собі ніякої небезпеки – подушки без-
пеки у нерозкритому стані упаковані в 
цей порошок. 

Незважаючи на свою нешкідли-
вість, тонкодисперсний пил може ви-
кликати роздратування шкіри, очей, 
підсилити астматичну реакцію у окре-
мих людей; небажаним є її попадання 
в органи дихання у великій кількості. 
Після ДТП, що супроводжувалася ро-
зкриттям подушок безпеки, якщо Ви 
не можете вийти з автомобіля, відкри-
ти вікна або відчинити двері. 

Після ДТП, що супроводжувалася 
розкриттям подушок безпеки, завжди 
ретельно вимити всі відкриті ділянки 
шкіри теплою водою і туалетним милом. 

Система подушок безпеки може 
працювати тільки при увімкненому за-
палюванні (коли ключ у вимикачі запа-
лювання знаходиться в положенні ON). 

Необхідно щонайшвидше виконати 
перевірку системи подушок безпеки 
на уповноваженій СТО у випадках, 
коли індикатор подушок безпеки: не 
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загорається відразу після увімкнення 
запалювання; продовжує горіти після 
приблизно 6 секунд з моменту уві-
мкнення запалювання; загорається 
під час руху автомобіля. 

Якщо індикатор несправності по-
душок безпеки не гасне після запуску 
двигуна або світиться під час руху ав-
томобіля, це свідчить про можливу 
несправність даної системи. Необхід-
но негайно звернутись на уповнова-
жену СТО. 

Перед заміною плавкого запобіж-
ника або від'єднанням АКБ вийняти 
ключ із вимикача запалювання. Ніколи 
не виймати і не замінювати запобіж-
ники, які мають відношення до систе-
ми подушок безпеки при знаходженні 
ключа у вимикачі запалювання в по-
ложенні ON. Недотримання цього по-
передження приведе до загорання ін-
дикатора AIR BAG. 

 
Передні подушки безпеки водія і 

пасажира. Розкриття подушок безпе-
ки відбувається із значною силою та 
миттєво. Ремені безпеки допомагають 
утримати людей, які знаходяться в 
автомобілі, в такому положенні, в 
якому захисний ефект подушок безпе-
ки виявляється максимальним. 

На автомобілях з подушкою безпе-
ки пасажира забороняється саджати 
дитину на переднє сидіння і встанов-
лювати на ньому дитяче сидіння. 

Для отримання максимального за-
хисного ефекту від системи пасивної 
безпеки при регулюванні положення 
сидіння водія необхідно зрушити си-
діння назад від передніх подушок 
безпеки настільки, наскільки це мож-
ливо, при збереженні можливості 
управління автомобілем належним 
чином. 

Водій і пасажири ніколи не повинні 
сидіти або нахилятися невиправдано 
близько до подушок безпеки. 

Не можна притулятися до дверей 
або до центральної консолі, необхідно 
завжди сидіти прямо. 

Не дозволяти пасажиру знахо-
диться на передньому сидінні під час 
руху автомобіля при відключеній по-
душці безпеки пасажира. 

Забороняється торкатися електри-
чної проводки або інших елементів 
системи подушок безпеки, роз'єднува-
ти їх контакти. Такі дії можуть призве-
сти до отримання травм в результаті 
випадкового розкриття подушок без-
пеки або в результаті приведення цієї 
системи в неробочий стан. 

Подушки безпеки можуть бути ви-
користані тільки один раз, необхідно 
звернутися на уповноважену СТО не-
гайно після їх спрацьовування. 

Система подушок безпеки призна-
чена для їх розкриття тільки у тому ви-
падку, коли сила лобового удару доста-
тньо велика, і його напрям складає з 
подовжньою віссю автомобіля кут не бі-
льше 30°.  

Передні подушки безпеки не приз-
начені для розкриття у разі бокового зіт-
кнення, удару ззаду або перевертання 
автомобіля. Крім того, ця система не 
працює при лобовому зіткненні, сила 
якого нижче за поріг спрацьовування 
системи. 

Перед початком руху необхідно 
обов’язково перевіряти положення пе-
ремикача передньої подушки безпеки 
пасажира і відповідно цьому положенню 
роботу індикатора відключення перед-
ньої подушки безпеки пасажира і інди-
катора несправності подушок безпеки. 

Якщо перемикач передньої подуш-
ки безпеки пасажира несправний, інди-
катор несправності подушок безпеки 
буде горіти. При цьому індикатор відк-
лючення передньої подушки безпеки 
пасажира не буде горіти, і якщо блок 
управління подушок безпеки подасть 
сигнал на розкриття передньої подуш-
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ки безпеки пасажира, то ця подушка 
спрацює (розкриється) у разі лобового 
зіткнення, навіть якщо перемикач пе-
редньої подушки безпеки знаходиться 
в положенні OFF (Відключено). Для за-
побігання цьому необхідно щонайшви-
дше виконати перевірку системи по-
душок безпеки і в першу чергу переми-
кача передньої подушки безпеки на 
уповноваженій СТО. 

Відповідальність за правильне ві-
дповідно до поточної ситуації поло-
ження перемикача передньої подушки 
безпеки пасажира лежить на водії. 

Відключення передньої подушки 
безпеки слід проводити тільки при 
вимкненому запалюванні, інакше мо-
жливий вихід з ладу блоку управління. 
Крім того, може трапитися так, що пе-
редні і/або бічні подушки безпеки і на-
дувні захисні штори водія і/або паса-
жира не розкриються або розкриються 
при зіткненні не в потрібний момент 
часу. 

Розміри передньої подушки безпе-
ки переднього пасажира істотно пере-
вищують габарити подушки безпеки, 
розміщеної в рульовому колесі, і розк-
ривається вона із значно більшою си-
лою. Ця подушка може завдати серйо-
зної травми пасажиру, чиє положення 
на сидінні відрізняється від норми, і 

який не пристебнутий ременем безпе-
ки належним чином. Пасажирське си-
діння повинне бути відсунуте назад як-
найдалі, і пасажир повинен сидіти на 
ньому, притулившись до спинки. 

При різкому гальмуванні автомобіля 
в екстреній ситуації люди, які знахо-
дяться в ньому, будуть відкинуті впе-
ред. Якщо пасажир, який знаходиться 
на передньому сидінні, не буде присте-
бнутий ременем безпеки, він опиниться 
безпосередньо перед подушкою безпе-
ки у момент її розкриття і може одержа-
ти достатньо серйозну травму. 

З метою виключення отримання 
удару подушкою безпеки при її розкрит-
ті пасажиру, який знаходиться на пе-
редньому сидінні, забороняється класти 
руки або ноги на панель приладів, а та-
кож наближатися до неї обличчям. 

Забороняється розміщувати на 
панелі приладів які-небудь предмети 
або наклейки і встановлювати на віт-
рове скло і дзеркало заднього виду 
будь-які аксесуари, не передбачені 
конструкцією автомобіля. Вони мо-
жуть перешкодити розкриттю подушки 
безпеки або завдати сильного удару 
по тілу людини у момент розкриття 
подушки безпеки. 

 

Бокова подушка безпеки. Щоб за-
безпечити максимальну ефективність 
бокових подушок безпеки і уникнути 
травмування в результаті їх спрацьову-
вання, водій і пасажир на передньому 
сидінні повинні обов’язково сидіти пря-
мо і належним чином бути пристебнуті 
ременями безпеки. Руки водія повинні 
знаходитися на рульовому колесі в по-
ложеннях "9 годин" і "3 години". Руки 
пасажира повинні знаходитися у нього 
на колінах. Бокові подушки безпеки роз-
криваються тільки при бокових зіткнен-
нях конкретного типу залежно від сили 
удару, його напряму, швидкості і точки 
зіткнення. 

Забороняється встановлювати до-
даткові чохли на сидіннях. Викорис-
тання таких чохлів може зменшити, у 
тому числі і повністю, ефективність 
роботи системи. 

Забороняється встановлювати 
будь-які додаткові предмети або при-
строї з боку бокової подушки безпеки 
або поряд з нею. 

Забороняється розташовувати будь-
які предмети над подушкою безпеки або 
між подушкою безпеки і людиною. 

Забороняється розташовувати 
будь-які предмети (парасолька, порт-
фель і т. п.) між передніми дверима і 
переднім сидінням. При розкритті бо-
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кової подушки безпеки такі предмети 
можуть різко прийти в рух і стати при-
чиною травм. 

Для попередження несподіваного 
розкриття бокової подушки безпеки, 
яке може призвести до отримання 
травм, необхідно уникати ударів по 
датчику бокового зіткнення при уві-
мкненому запалюванні. 

Якщо сидіння або його чохол пош-
коджені, необхідно провести перевірку і 
ремонт автомобіля на уповноваженій 
СТО (враховуючи те, що на автомобілі 
встановлені бокові подушки безпеки). 

Надувна шторка безпеки. Для 
забезпечення найбільшої ефективно-
сті захисту, що надається системою 
бокових подушок безпеки (боковими 
подушками безпеки і надувними што-
рками), і для виключення отримання 
травм під час розкриття таких поду-
шок водій і пасажири, які знаходяться 
на передньому сидінні і на бокових 
задніх сидіннях, обов’язково повинні 
сидіти прямо і бути пристебнуті реме-
нями безпеки належним чином. Діти 
обов’язково повинні сидіти в дитячому 
сидінні необхідного типу, розташова-
ному на задньому сидінні. 

Дитяче сидіння повинно знахо-
диться на якомога значнішій відстані 

від дверей і бути зафіксоване від пе-
реміщення. 

Не можна спиратися ліктем, голо-
вою або тулубом на двері, висовувати 
руки з вікна або розміщувати будь-які 
предмети між дверима і пасажирами, 
якщо ті сидять на сидіннях, обладнаних 
боковими подушками безпеки та/або 
надувними шторками безпеки. 

Категорично забороняється роз-
бирати або ремонтувати будь-які 
елементи системи бокових подушок і 
надувних шторок безпеки. Ці роботи 
повинні виконуватися тільки на упов-
новаженій СТО. 

Необхідно пам’ятати, що існує ба-
гато типів ДТП, в яких не очікується 
отримання додаткового захисту від 
подушки безпеки. До них відносяться 
удари в задню частину автомобіля, 
випадки, коли автомобіль виявиться 
другим або третім в ланцюжку машин, 
що зіткнулися, а також зіткнення, які 
відбуваються на малій швидкості. 

Не допускається завдавати удару 
по тих місцях, де розташовані подуш-
ки безпеки або датчики, або піддавати 
їх ударній дії від сторонніх предметів. 
Це може викликати несподіване розк-
риття подушки безпеки, що може при-
вести до травм людей. 

Якщо будь-яким чином змінити мі-
сце або кут встановлення датчиків, 
подушки безпеки можуть розкритися в 
той момент, коли вони не повинні цьо-
го робити, або не розкритися в потрі-
бній ситуації. Не слід виконувати ро-
боти по технічному обслуговуванню 
автомобіля в зонах встановлення да-
тчиків системи подушок безпеки. Пе-
ревірка і ремонт автомобіля повинні 
виконуватися на уповноваженій СТО. 

При зсуві датчиків зіткнення в ре-
зультаті деформації переднього бу-
фера, передніх і задніх дверей або 
стійок кузова (де дані датчики встано-
влені) можливі неполадки системи 
подушок безпеки. Перевірка і ремонт 
автомобіля повинні виконуватися на 
уповноваженій СТО. 

Встановлення на буфер захисних 
решіток, не передбачених конструкцією 
автомобіля, заміна буферів на деталі, 
відмінні від оригінальних, може істотно 
понизити захисні характеристики авто-
мобіля і системи подушок безпеки при 
зіткненні. 

Водій повинен сидіти якнайдалі (не 
ближче 250 мм) від керма, щоб змен-
шити небезпеку поранення при ДТП. 
Передній пасажир повинен завжди 
пересунути своє сидіння якнайдалі 
назад і сидіти опираючись на спинку. 
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При ДТП подушки безпеки спра-
цьовують негайно, тому водій і паса-
жири можуть отримати травми від дії 
подушок, якщо вони не знаходяться в 
правильному положенні. 

Розкриття подушки безпеки може 
призвести до травмування, яке зви-
чайно включає в себе подряпини, по-
ранення розбитими окулярами або 
опіки від вибухових речовин. 

При розкритті подушок безпеки де-
талі, що мають відношення до подушок 
безпеки в рульовому колесі і/або на па-
нелі приладів, і/або направляючих з 
обох боків у даху над передніми і задні-
ми дверима, є дуже гарячими.  Щоб не 
отримати опік, не торкатися місць вихо-
ду подушок і їх внутрішніх складових ві-
дразу після розкриття подушок. 

Забороняється встановлювати ди-
тяче сидіння на передньому пасажир-
ському сидінні, оскільки подушка без-
пеки, встановлена з боку пасажира, 
при спрацьовуванні може вдарити по 
дитячому сидінню, що призведе до 
травмування дитини. 

Під час знаходження дітей на зад-
ніх бокових сидіннях автомобіля, який 
обладнаний боковими подушками 
безпеки, обов’язково необхідно пере-
конатися в тому, що дитяча обмежу-
вальна система знаходиться якомога 

далі від бокових дверей і пристебнута 
належним чином. Розкриття бокової 
подушки безпеки і/або шторки безпеки 
може призвести до травмування ди-
тини від удару. 

 
Догляд за системою подушок 

безпеки. Внесення змін в елементи си-
стеми подушок безпеки або в її елект-
ричні кола, розміщення на панелях, що 
закривають подушки, будь-яких накле-
йок або внесення змін в несучі елемен-
ти кузова може негативно позначитися 
на ефективності роботи системи поду-
шок безпеки і стати причиною можливих 
травм. 

Для очищення панелей, що закри-
вають подушки безпеки, від забруднен-
ня використовувати тільки м'яку суху 
тканину або тканину, зволожену чистою 
водою. Розчинники або засоби для чи-
щення можуть пошкодити ці панелі, що 
негативно позначиться на ефективності 
роботи системи при розкритті подушок 
безпеки. 

Заміна подушок безпеки після їх 
розкриття повинна проводитися на 
уповноваженій СТО. 

При необхідності зняття елементів 
системи подушок безпеки або при не-
обхідності утилізації автомобіля слід 
дотримуватись певних запобіжних за-

собів, які відомі спеціалістам уповнова-
женої СТО. Недотримання цих засобів і 
процедур може збільшити імовірність 
отримання травм. 

Якщо автомобіль залило водою, 
його килимки намокли, або вода є на 
підлозі, не слід запускати двигун; ав-
томобіль в такому стані необхідно пе-
ревезти на уповноважену СТО. 

 
Рульове управління 
 

 
 
Регулярно перевіряти стан захисних 

гумових чохлів рейки рульового управ-
ління, кульових опор, тяги перемикання 
передач, шарнірів приводу передніх ко-
ліс, а також захисних ковпачків шарнірів 
рульових тяг. Якщо чохол або ковпачок 
ушкоджений, неправильно встановлений 
або скручений, то в шарнір або механізм 
будуть проникати пил, вода і бруд, що 
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викличе їх посилене спрацьовування і 
руйнування. Тому ушкоджений чохол 
або ковпачок замінити новим, а скруче-
ний – поправити. 

У випадку надмірного вільного ходу 
перевірити з'єднання рульового механі-
зму на наявність послаблень та негайно 
усунути несправності. Для безпечного 
керування автомобілем необхідна пері-
одична перевірка з'єднань рульового 
механізму. 

Перевірку стану вузлів рульового 
управління автомобіля слід виконува-
ти на уповноваженій СТО. 

 
Підсилювач рульового управлін-

ня. Замінювати фільтруючий елемент 
гідропідсилювача як вказано в Сервісній 
книжці. Рівень масла в рульовому ме-
ханізму, масляному бачку та натяг ре-
меня насоса слід час від часу перевіря-
ти.  

Забороняється утримувати рульове 
колесо в крайньому правому або край-
ньому лівому положенні більше 5 се-
кунд під час роботи двигуна, щоб не 
пошкодити насос підсилювача рульово-
го управління. 

Перевіряти час від часу натяг реме-
ня насоса гідропісилювача. У разі роз-
риву ременя приводу підсилювача ру-
льового управління або відмови насоса 

підсилювача рульового управління зу-
силля, необхідне для повороту рульо-
вого колеса, істотно зросте. 

Якщо автомобіль знаходився трива-
лий час на відкритій стоянці в холодну 
погоду (при температурі нижче -10°С), 
відразу після запуску двигуна може бути 
потрібне підвищене зусилля для пово-
роту рульового колеса, обладнаного пі-
дсилювачем. Це викликано підвищеною 
в'язкістю рідини через холодну погоду, і 
не є ознакою несправності. Якщо це ві-
дбудеться, збільшити частоту обертан-
ня колінчатого вала двигуна шляхом 
натискання на педаль акселератора, пі-
сля чого відпустити педаль або дати 
двигуну попрацювати в режимі холосто-
го ходу протягом двох-трьох хвилин для 
прогрівання рідини. 

 
Рідина підсилювача рульового 

управління. У випадку, коли часто по-
трібно доливати рідину підсилювача 
рульового управління, автомобіль по-
винен бути перевірений на уповнова-
женій СТО. 

Щоб уникнути пошкодження насо-
са підсилювача рульового управління, 
не слід експлуатувати автомобіль 
протягом тривалого часу при низько-
му рівні рідини підсилювача рульового 
управління. 

Не запускати двигун при порож-
ньому бачку підсилювача рульового 
управління. 

При доливанні робочої рідини сте-
жити, щоб в бачок не потрапляла грязь. 

Недостатня кількість рідини може 
привести до збільшення зусилля, пот-
рібного для повороту рульового коле-
са, і/або появі шуму в системі підси-
лювача рульового управління. 

При використанні робочої рідини, 
не відповідної вимогам, може відбути-
ся зниження ефективності роботи під-
силювача рульового управління і по-
шкодження його елементів. 

Використовувати тільки рекомен-
довані марки рідини підсилювача ру-
льового управління. 

 
Регулювання кута нахилу рульо-

вого колеса. Ніколи не проводити ре-
гулювання кута нахилу рульового коле-
са під час руху автомобіля. Це може 
призвести до втрати управління, ре-
зультатом чого стане отримання серйо-
зних травм або ДТП. 

Після регулювання спробувати пе-
ремістити рульове колесо вниз і вгору, 
щоб переконатися в надійності його 
фіксації. 

Верхнє крайнє положення рульо-
вого колеса не є робочим, а призна-
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чене лише для забезпечення зручної 
посадки на місце водія та виходу з ав-
томобіля. Не використовувати це по-
ложення рульового колеса для управ-
ління автомобілем. 

 
Гальма 
 

 
 
Керувати автомобілем в той час, ко-

ли горить індикатор увімкнення стоян-
кового гальма та низького рівня гальмо-
вої рідини, небезпечно. Якщо індикатор 
гальмової системи продовжує горіти, 
негайно звернутися на уповноважену 
СТО для перевірки гальмової системи і 
виконання ремонту. 

Якщо індикатор антиблокувальної 
системи гальм продовжує горіти після 
увімкнення запалювання, загорається 
під час руху або не загорається після 

увімкнення запалювання, це вказує на 
можливу несправність системи АБС. 

У такій ситуації необхідно якнайс-
коріше звернутися на уповноважену 
СТО для перевірки стану автомобіля. 
Гальмова система автомобіля продо-
вжить функціонувати, але без підтри-
мки антиблокувальної системи. 

Якщо під час руху одночасно заго-
раються індикатори антиблокувальної 
системи гальм і системи розподілу зу-
силля гальмування (EBD), це означає, 
що у автомобіля несправні і система 
АБС, і система EBD. 

У такому разі система АБС і осно-
вна гальмова система можуть працю-
вати в ненормальному режимі. Необ-
хідно якнайскоріше звернутися на 
уповноважену СТО для перевірки 
стану автомобіля. 

Якщо одночасно підсвічуються ін-
дикатори антиблокувальної системи 
гальм і несправності гальмової систе-
ми, то гальмова система автомобіля 
не спрацює належним чином при рап-
товому гальмуванні. У такому разі 
слід уникати їзди на високій швидкості 
і різкого гальмування. Якнайскоріше 
звернутися на уповноважену СТО для 
перевірки стану автомобіля. 

Не тримати ногу на педалі гальма 
під час руху. Це приведе до надмірно-

го перегріву гальм, прискореному зно-
су гальмових накладок і колодок та 
збільшенню гальмового шляху. 

При русі на затяжному або крутому 
спуску перемикнути важіль коробки пе-
редач на нижчу передачу і уникати три-
валого натискання на педаль гальма. 
Безперервне використання гальмової 
системі приведе до перегріву гальм і 
може визвати тимчасову втрату ефек-
тивності роботи. 

Мокрі гальмові колодки можуть 
привести до менш ефективного, в по-
рівнянні зі звичайним, гальмуванню 
автомобіля або уводу автомобіля в бік 
при натисканні на педалі гальма. Мо-
жна перевірити ефективність роботи 
гальм легким натисканням на педаль 
гальма. Обов'язково перевіряти галь-
ма автомобіля описаним вище при-
йомом після проїзду по глибоким ка-
люжам або броду. Щоб просушити їх, 
підтримувати легке натискання на пе-
даль гальма, продовжуючи рухатися 
вперед з безпечною швидкістю. За 
цей час нормальна робота гальмової 
системи буде відновлена. 

Не можна допускати замерзання 
стоянкового гальма. 

Вмикання стоянкового гальма під 
час руху автомобіля на швидкості мо-
же привести до несподіваної втрати 
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контролю над автомобілем. Викорис-
товувати стоянкове гальмо  з великою 
обережністю. 

Для запобігання дорогоцінного ре-
монту гальмової системи і ДТП не екс-
плуатувати автомобіль із зношеними 
гальмовими колодками. 

Передні або задні колодки зав-
жди повинні замінятися цілими ком-
плектами. 

Звуковий сигнал, який попереджає 
о зношенні гальмових колодок, озна-
чає, що автомобіль потребує прове-
дення обслуговування. 

Рух із увімкненим стоянковим галь-
мом приведе до підвищеного зносу га-
льмових колодок та дисків. 

Щоб уникнути ненавмисного руху 
автомобіля під час зупинки і виходу з 
нього, не користуватися важелем пе-
ремикання передач як стоянковим га-
льмом. Увімкнути стоянкове гальмо і 
надійно встановити важіль перемикан-
ня передач в положення P (стоянка). 

Ніколи не дозволяти особам, які не 
знайомі з устроєм і роботою автомо-
біля, а також дітям чіпати стоянкове 
гальмо. Ненавмисне вимкнення стоя-
нкового гальма може привести до се-
рйозних травм. 

Щоб уникнути ненавмисного руху 
автомобіля, який може травмувати 

людей, які знаходяться в ньому, або 
пішоходів, при паркуванні необхідно 
завжди повністю вмикати стоянкове 
гальмо. 

У випадку надзвичайного низького рі-
вня гальмової рідини перевірити гальмо-
ву систему на уповноваженій СТО. 

Використовувати тільки рекомендо-
вані марки гальмової рідини. 

Не слід змішувати різні типи галь-
мових рідин. 

Необхідно обережно поводитися з 
гальмовою рідиною при її заміні або 
додаванні. Не допускати попадання 
гальмової рідини в очі. При попаданні 
гальмової рідини в очі негайно проми-
ти їх великою кількістю проточної во-
допровідної води. Після цього необ-
хідно якнайскоріше провести медичне 
обстеження очей. 

Стежити за тим, щоб гальмова рі-
дина не потрапляла на лакофарбове 
покриття кузова автомобіля, оскільки 
це приведе до його пошкодження. Не 
слід використовувати гальмову ріди-
ну, яка протягом тривалого часу зна-
ходилася у контакті з повітрям, оскіль-
ки в цьому випадку її якість не може 
бути гарантована. 

Її слід утилізувати належним чином. 
Використовувати тільки рекомендовані 
марки гальмової рідини. 

Категорично забороняється залива-
ти інший вид рідини. Наприклад, попа-
дання всього декількох крапель масла 
на мінеральній основі (моторне масло) 
в гальмову систему або систему гідрав-
лічного приводу зчеплення, може пош-
кодити елементи даних систем.  

 
Гальма вантажного автомобіля і 

автобуса. Не допускається початок 
руху автомобіля при тиску повітря в 
контурах пневмоприводу нижче 
5,6 Бар – поки не згасне індикатор в 
комбінації приладів. 

У випадку, коли індикатор недостат-
нього тиску в пневматичній системі 
гальм не припиняє горіти, а тиск повітря 
в обох баках менш ніж 5,6 Бар, необхід-
но перевірити справність усіх елементів 
гальмової системи. Рух автомобіля в 
цьому випадку неприпустимий до вияв-
лення і усунення всіх несправностей на 
уповноваженій СТО. 

Щоб забезпечити ефективну робо-
ту автомобіля, всі чотири гальма по-
винні бути відрегульовані. Всі регу-
люючі дії повинні здійснюватися тіль-
ки за допомогою регулюючого гвинта 
натискної штанги. Регулювання гальм 
повинно здійснюватися при холодних 
гальмових барабанах. Невірне регу-
лювання гальм може призвести до 
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надмірного споживання повітря або 
низької ефективності роботи гальмо-
вої системи. 

Після регулювання переконатись, 
що контровочна втулка зачепляється 
за шестигранну голівку регулюючого 
болта. Зазор між барабаном та обли-
цюванням можна перевірити за допо-
могою щупа після видалення гумової 
ущільнювальної втулки. 

Якщо гальмові барабани зняті для 
технічного обслуговування, то не можна 
змащувати область, що знаходиться 
між контактною поверхнею бічної час-
тини пневматичної гальмової системи 
барабанного типу і циліндрами, тому 
що вони повинні залишатися сухими. 
Щоб вони могли продовжувати оберта-
тися належним чином, лише злегка мо-
жна змазати механізм з'єднання цилін-
дра з гальмовими колодками. 

Вузли, колодки і приводи гальмо-
вої системи, що мають схожі технічні 
характеристики, повинні знаходитися 
на одній осі.  

Уважно стежити за розмірами га-
льмових барабанів і колодок: переко-
натися, що діаметри барабана і роз-
міри колодок, розташованих на зворо-
тній стороні тієї ж самої осі, збігають-
ся. Не використовувати гальмові ба-

рабани, діаметр яких поза допусти-
мими межами. 

Не намагатися почистити повітро-
сушильник (фільтруючий елемент і 
фільтр). Замінити фільтруючий еле-
мент і фільтр, як вказано в регламенті 
Сервісної книжки. 

Будь-яке додаткове пневматичне 
приєднання до допоміжних пристроїв, 
наприклад, до пневматичного звуко-
вого сигналу, повинне йти тільки від 
контуру системи гальмування двигу-
ном, а не від контуру стоянкового га-
льма або педалі гальм. 

Будь-які роботи по встановленню 
або приєднанню додаткових допоміж-
них пневматичних пристроїв необхід-
но виконувати тільки на уповноваже-
них СТО, використовуючи пристрої, 
що рекомендовані саме для Вашого 
автомобіля. 

Клавішний вимикач блокувального 
пристрою системи гальмування дви-
гуном призначений для того, щоб при 
необхідності блокувати цю систему. 

Клапан стоянкового гальма може 
використовуватися разом із клавішним 
вимикачем блокувального пристрою си-
стеми гальмування двигуном для одно-
часного прискорення та часткового га-
льмування автомобіля у визначених си-

туаціях, наприклад, якщо потрібно заве-
сти автомобіль на крутому ухилі. 

Необхідно проводити технічне об-
слуговування автомобіля, як вказано 
в регламенті Сервісної книжки. У разі 
потреби звертатися по допомогу на 
уповноважену СТО.  

Використовувати систему гальму-
вання двигуном. Це допоможе Вам 
подовжити термін служби колодок га-
льмової системи. 

Технічне обслуговування трубоп-
роводу гальмової системи: 

- перевірити наявність всіх патруб-
ків та надійність їх кріплення; 

- перевірити наявність ізолюючого 
покриття; 

- перевірити правильність приєд-
нання всіх патрубків; 

- переконатись, що поліамідні труби, 
які Ви використовуєте, рекомендовані 
для Вашого автомобіля; 

- перевірити, щоб труби не стика-
лися з іншими предметами, напри-
клад, рамою, кронштейнами або спо-
лучними пристроями; 

- у випадку ремонту для з`єднання 
поліамідних труб використовувати тіль-
ки патрубки з пластиковим покриттям. 
Переконатись, що труби не стикаються 
з гарячими та гострими предметами, та 
предметами, що рухаються. 
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Накривати поліамідні труби при-
датним для цього матеріалом, таким 
як листовий метал під час зварю-
вання та різання газом. Це запобі-
жить улученню на поліамідні труби 
зварювальних бризів і розплавлено-
го металу, що може пропалити полі-
амідну трубу. 

Стежити за тим, щоб поліамідні тру-
би не стикалися з гарячими предмета-
ми, наприклад, з вихлопною трубою. 

Стежити за тим, щоб поліамідні тру-
би не стикалися з гострими предмета-
ми, тому що вони можуть пошкодитися. 

Стежити, щоб поліамідні труби бу-
ли з'єднані належним чином, та не 
допускати ослаблення кріплень полі-
амідних труб. 

Ні в якому разі не наступати на 
труби і не прогинати, тому що це мо-
же пошкодити їх у місцях з'єднання і 
привести до протікання. 

Монтаж труб гальмової системи: 
- не порушувати первинну прокла-

дку труб, які прокладені заводом-
виробником; 

- не перегинати труби насильниць-
ким способом і при монтажі дотриму-
ватись всіх необхідних рекомендацій; 

- використовувати патрубки з пла-
стиковим покриттям; 

- щоб уникнути перекручування 
труб при монтажі, обов'язково прит-
римувати їх однією рукою, а іншою ру-
кою виконати монтаж. 

Для безпеки завжди використо-
вувати тільки ті нейлонові труби, що 
рекомендовані саме для Вашого ав-
томобіля. 

- ніколи не змазувати вал поворо-
тної заслінки системи допоміжного га-
льмування і поверхню вузлів гальмо-
вої системи барабанного типу; 

- якщо гальмові барабани зняті для 
технічного обслуговування, то не можна 
змазувати робочі поверхні барабанів: 
вони повинні залишатися сухими, лише 
злегка можна змазати механізм з'єд-
нання циліндра з гальмовими колодка-
ми; 

- не використовувати гальмові 
барабани невідповідних розмірів, 
тому що при їхньому використанні 
неможлива робота системи гальму-
вання робочими гальмами і стоянко-
вого гальма. 

Прийоми ефективного гальму-
вання: 

1. Рухаючись з місця паркування, 
відпустити стоянкове гальмо і переко-
натися у вимкненні його індикатора. 

2. Їзда убрід може привести до 
зволоження гальм. Вони можуть та-

кож намокнути під час миття автомо-
біля. Гальмовий шлях автомобіля з 
вологими гальмами стає довшим. Во-
логі гальма можуть також відводити 
автомобіль убік. 

Щоб висушити гальма, несильно 
вмикати їх під час руху аж до віднов-
лення нормальних гальмових харак-
теристик. Бути обережними, щоб не 
втратити управління автомобілем. 
Якщо нормальна робота гальм не від-
новлюється, зупинитися в першому ж 
безпечному місці і звернутися по до-
помогу на уповноважену СТО. 

3. Не рухатись під ухил накатом. 
Це дуже небезпечно. Не знімати ав-
томобіль з передачі. Увімкнути гальма 
для зниження швидкості, потім перем-
кнути важіль перемикання передач на 
нижчу передачу, щоб підтримувати 
безпечну швидкість за рахунок галь-
мування двигуном. 

4. Не тримати ногу на педалі галь-
ма під час руху, оскільки це приводить 
до перегріву гальм і зниженню їх ефек-
тивності, що може бути небезпечно. Це 
також підсилює знос компонентів га-
льма. 

5. Якщо під час руху спустить ши-
на, плавно натиснути робоче гальмо і, 
доки автомобіль зупиняється, утриму-
вати колишній напрям автомобіля. 
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Коли швидкість знизиться достатньо, 
щоб можна було безпечно звернути 
на узбіччя, зупинитися в безпечному 
місці. 

6. Якщо на автомобілі встановлена 
АКП, не допускати повільного мимові-
льного руху автомобіля вперед. Для 
цього необхідно міцно тримати ногу на 
педалі гальма зупиненого автомобіля. 

7. Бути обережними при паркуван-
ні автомобіля на ухилі. Надійно вми-
кати стоянкове гальмо і встановити 
важіль перемикання передач: для 
МКП – в положення 1 (1-а передача) 
або R (задній хід), для АКП – в поло-
ження P (стоянка). 

Щоб не допустити початку руху ав-
томобіля при зупинці на спуску, повер-
нути передні колеса до бордюру.  

Щоб не допустити початку руху ав-
томобіля при зупинці на підйомі, повер-
нути передні колеса убік від бордюру.  

За відсутності бордюру, або якщо 
через інші умови необхідно гаранту-
вати нерухомість автомобіля, підста-
вити під колеса упори. 

8. При певних умовах стоянкове га-
льмо може замерзнути у ввімкненому 
стані. Найбільш імовірною причиною 
цього є накопичення снігу або льоду в 
області задніх гальм або зволоження 
гальм. При виникненні небезпеки замо-

рожування стоянкового гальма увімкну-
ти його тільки на невеликий час, щоб 
можна було поставити важіль переми-
кання передач: для МКП – в положення 
1 або R, для АКП – в положення P і під-
класти упори під задні колеса для запо-
бігання початку руху автомобіля. Потім 
відпустити стоянкове гальмо. 

9. Не утримувати автомобіль на 
підйомі за допомогою педалі акселе-
ратора. Це може привести до перегрі-
ву коробки передач. Завжди користу-
ватися педаллю гальма або стоянко-
вим гальмом. 

 
Антиблокувальна гальмова сис-

тема (АБС). AБС або електронна сис-
тема стабілізації курсової стійкості 
(ЕSР) не зможуть запобігти ДТП, якщо 
управління автомобілем здійснювати-
меться неправильним або небезпеч-
ним способом. Навіть якщо управління 
автомобілем поліпшується в ході ава-
рійного гальмування, завжди підтриму-
вати безпечну дистанцію між автомо-
білем і об'єктами, що знаходяться по-
переду. У важких дорожніх умовах слід 
завжди знижувати швидкість. 

Гальмовий шлях автомобіля, обла-
днаного AБС або системою стабілізації 
курсової стійкості (ЕSР), в певних доро-

жніх умовах може бути довше, ніж у ав-
томобіля без них. 

Необхідно знижувати швидкість 
при наступних умовах: 

- нерівні, засніжені дороги, дороги 
з гравію; 

- надіті ланцюги протиковзання; 
- дороги з ямами або з різною ви-

сотою поверхні. 
Не слід перевіряти функції безпеки 

систем AБС (або ЕSР) на високих 
швидкостях і на поворотах. Це небез-
печно для Вас і інших. 

Якщо індикатор системи АБС горить 
безперервно, це може свідчити про на-
явність несправності системи АБС ав-
томобіля. В цьому випадку робоча га-
льмова система автомобіля буде про-
довжувати працювати нормально. 

Індикатор АБС вмикається приблиз-
но на 3 секунди після того, як ключ у 
вимикачі запалювання буде встановле-
ний в положення ON. Протягом цього 
часу виконується самодіагностика сис-
теми АБС і індикатор вимикається, якщо 
система справна. Якщо індикатор про-
довжує горіти, це вказує на несправ-
ність системи АБС. Звернутися на упо-
вноваженуї СТО для ремонту. 

У випадку тривалого руху по дорозі 
з низьким зчепленням коліс (обмерз-
лим, слизьким від грязі і піску покрит-
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тям) і при тривалому і активному вико-
ристанні гальм система АБС буде пра-
цювати безупинно великий проміжок 
часу. Це може привести до увімкнення 
індикатора системи АБС. Зупинити ав-
томобіль поза дорогою в безпечному 
місці і вимкнути двигун. 

Знову увімкнути двигун. Якщо ін-
дикатор АБС вимкнувся, то система 
АБС справна. Інакше виникла яка-
небудь несправність системи АБС. 
Звернутися до уповноваженої СТО 
для ремонту. 

 
Електронна система стабілізації 

курсової стійкості (ESP) 
Не можна рухатися з великою 

швидкістю на поганій дорозі або на 
поворотах. Система ESP зможе до-
помогти запобігти ДТП тільки при без-
печній швидкості здійснення маневру. 

Проходження поворотів на високій 
швидкості, різкі повороти або виник-
нення "аквапланування" на мокрій до-
розі можуть привести до ДТП. Тільки 
спокійний і уважний водій може запо-
бігти аварійній ситуації, не здійснюю-
чи дій, що приводять до втрати зчеп-
лення з дорогою. 

Навіть при встановленій системі 
ESP завжди дотримуватись заходів 
безпеки, керуючи автомобілем. Зав-

жди робити об'єктивний вибір безпеч-
ної швидкості у відповідності з дорож-
німи умовами. 

Управління автомобілем з шинами 
і дисками різного розміру може приве-
сти до неправильної роботи системи 
ESP. При заміні шин і дисків треба 
слідкувати, щоб нові шини були ана-
логічні оригінальним по розміру. 

Системою ESP необхідно користу-
ватися тільки як допоміжним засобом. 
Дотримуватися безпечної швидкості 
автомобіля і не прискорюватися під 
час роботи системи ESP (миготіння 
індикатора ESP), а також на слизькій 
дорозі. 

Вимикати систему ESP при прове-
денні випробувань автомобіля на 
спеціальному барабані (індикатор 
ESP OFF вимкнений). Якщо систему 
ESP залишити увімкненою, то вона 
може не дати автомобілю розігнатися, 
що приведе до помилок в діагностиці. 

Вимкнення ESP не впливає на ро-
боту АБС і гальмової системи. 

Ніколи не натискати на кнопку ESP 
OFF безпосередньо під час роботи 
системи ESP. 

Якщо вимкнути систему ESP безпо-
середньо під час її роботи, автомобіль 
може вийти з-під контролю. 

Система круїз-контролю 
Використовувати систему круїз-

контролю тільки при русі по відкрито-
му шосе і при гарній погоді. 

Не користуватися системою круїз-
контролю, коли підтримка постійної 
швидкості може створити загрозу для 
безпеки, наприклад, при русі в умовах 
щільного або змінного транспортного 
потоку, на слизьких (покритих водою, 
снігом або льодом) дорогах або доро-
гах, що продуваються сильним вітром, 
а також на спусках або підйомах кру-
тизною більше 6%. 

Кожен раз, коли використовується 
система круїз-контролю, необхідно 
бути особливо уважними до дорож-
ньої обстановки. 

При спуску з височини бути обе-
режними з використанням системи 
круїз-контролю, вона може збільшити 
швидкість автомобіля. 

При нормальній роботі живлення 
до системи круїзу-контролю подава-
тиметься після 3-секундної затримки з 
моменту її активації вимикачем SET 
(встановлення) або повторної актива-
ції після застосування гальма. Ця за-
тримка – нормальне явище. 
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Освітлення і світлова сигналі-
зація 

 

 
 
Регулювання напрямку світлових 

променів фар є надто відповідальною 
з точки зору безпеки руху операцією. 
Кожного разу після заміни ламп у пе-
редніх фарах необхідно звернутися на 
уповноважену СТО для контролю і ре-
гулювання направленості пучка світла 
фар. Належне регулювання пучка сві-
тла фар безпосередньо стосується 
безпеки на дорозі.  

Галогенна лампа містить у колбі 
газ під підвищеним тиском. При нео-
бережному поводженні лампа може 
лопнути а її осколки можуть поранити 
людей, які знаходяться поблизу. 

Дотримуватись відповідних заходів 
безпеки : 

- при роботі з галогенними лампа-
ми слід завжди користуватися захис-
ними окулярами; 

- берегти колбу лампи від подряпин; 
- уникати попадання рідин на  вві-

мкнені лампи; 
- вмикати галогенні лампи лише пі-

сля того, як вони встановлені у фари; 
- замінити передні фари при їх по-

шкодженні або наявності тріщин на 
розсіювачі; 

- зберігати галогенні лампи у не-
досяжних для дітей місцях; 

Сліди від пальців утворюють при 
нагріванні колби достатньо щільну 
плівку, що знижує яскравість світла 
лампи. Не торкатися руками до скля-
ної колби галогенної лампи. 

При випадковому забрудненні ко-
лби протерти її шматочком безворсої 
тканини, змоченої у етиловому спирті 
або уайт-спіріті. 

При пошкодженні або руйнуванні 
лампи терміново заміните її на нову. 

При заміні ламп надягати захисні 
окуляри. Перед виконанням робіт да-
ти лампочці остигнути. 

Не протирати відбивач фар, тому 
що це може пошкодити дзеркальну 
поверхню. 

Щоб запобігти створенню аварій-
ної ситуації на дорозі, слід одразу ж 

замінити несправну лампу покажчика 
повороту. Якщо індикатори у вигляді 
зелених стрілок взагалі не вмикають-
ся, перевірити електричний запобіж-
ник та справність ламп покажчиків по-
воротів. 

Для того щоб уникнути розрядження 
АКБ, не залишати освітлення ввімкне-
ним при непрацюючому двигуні. 

В залежності від напруги у системі 
електрообладнання автомобіля вико-
ристовувати лампи, розраховані на 
відповідну напругу. 

Для миття моторного відсіку, і осо-
бливо освітлювальних елементів, не 
використовувати водяні насадки висо-
кого тиску. Під час їх використання че-
рез високий тиск води кріплення освіт-
лювальних елементів може ослабнути, 
а повітряні отвори, джгут проводів та 
розмикачі намокнути. В результаті во-
да буде зберігатись в освітлювальних 
приладах, а пара не зникне. 

 



 

11   ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ОБСЛУГОВУВАННІ ТА РЕМОНТІ АВТОМОБІЛЯ 

210 

Склоочисники. Склоомивачі 
 

 
 
Робота склоочисника по сухому 

склу призводить до появи рисок та 
подряпин поверхні, а також сприяє 
передчасному спрацьовуванню  щіток. 

Не вмикати склоочисник, якщо віт-
рове або заднє скло сухе. 

Не вмикати склоочисник, якщо щі-
тки заліплені снігом. Електродвигун 
склоочисника може вийти з ладу. 

Перед увімкненням склоочисника 
звільнити щітки від налиплого на них 
снігу. 

При температурі повітря нижче 
0°С щітки склоочисника можуть при-
мерзнути до скла. Увімкнення склоо-
чисника може призвести до виходу з 
ладу електродвигуна приводу щіток. 
Перед тим як ввімкнути  склоочисник,  
звільнити примерзлі до поверхні скла 
щітки. 

Щоб запобігти погіршенню оглядо-
вості заднього скла вчасно замінюва-
ти зношену щітку склоочисника. Замі-
ну щітки слід виконувати за умови по-
гіршення очистки скла. 

З метою забезпечення цілісності 
щіток склоочисника не використовува-
ти для очищення щіток або  скла бен-
зин, керосин, розріджувачі фарби або 
інші розчинники. 

Для запобігання пошкодженню ва-
желів склоочисників та інших елемен-
тів не намагатися переміщувати скло-
очисники вручну. 

При увімкненому запалюванні та 
знаходженні перемикача управління 
склоочисниками в положенні AUTO 
необхідно проявляти обережність для 
запобігання травмуванню рук або ін-
ших частин тіла. 

Не торкатися верхньої частини ві-
трового скла, де встановлені датчики 
дощу. Не протирати верхню частину 
вітрового скла вологою ганчіркою. 

Не давити на вітрове скло. 
Під час мийки автомобіля встано-

вити перемикач управління роботою 
склоочисників в положення OFF (0) 
для вимкнення функції його автома-
тичного ввімкнення. 

Не знімати кришку датчика, що ро-
зташований у верхній частині вітрово-

го скла зі сторони пасажира. Це може 
привести до пошкодження елементів 
системи. 

При запуску двигуна взимку вста-
новити перемикач управління робо-
тою склоочисників в положення OFF 
(0). Інакше склоочисники можуть пра-
цювати, і лід пошкодить їх щітки.  

При температурі повітря нижче 
0°С рідина омивача може замерзнути 
на склі та утворити льодову плівку – 
це призведе до погіршення оглядово-
сті  вітрового скла. Тому не вмикати 
склоомивач, доки вітрове або заднє 
скло достатньо не прогріється. 

Тривале ввімкнення склоомивача 
може призвести до перегріву  та ви-
ходу з ладу електродвигуна насоса. 

Перед тим як вмикати склоомивач, 
переконатись, що бачок не порожній, 
та рівень рідини відповідає нормі. Не 
вмикати склоомивач більш ніж на 10 
секунд. 

Рідина омивача може замерзнути 
на склі, якщо температура повітря ни-
жче 0°С, та утворити льодову плівку – 
це призведе до погіршення оглядово-
сті  заднього скла. 

Не вмикати склоомивач, якщо у 
бачку відсутня рідина. Вмикати скло-
омивач не довше ніж на 10 секунд. 
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Їзда з порожнім бачком склооми-
вача небезпечна, тому перед поїзд-
кою обов’язково перевіряти рівень рі-
дини у бачку склоомивача. 

Заборонено застосовувати охоло-
джуючу рідину двигуна у системі оми-
вача вітрового скла, оскільки вона 
може пошкодити лакофарбове пок-
риття кузова автомобіля. 

Не розбавляти рідину склоомива-
ча водою. При температурі повітря 
нижче 0°С можливо заморожування 
розчину та виходу з ладу бачка скло-
омивача, трубопроводів підведення 
рідини до сопла розпилювача та ін-
ших деталей. 

У дуже холодну погоду заповню-
вати бачок склоомивача не більш ніж 
на З/4 його об'єму. Це необхідно, щоб 
забезпечити можливість розширення 
замерзаючої рідини, інакше бачок мо-
же пошкодитися. 

Рідина омивача вітрового скла є 
отруйною для людей і тварин. Забо-
роняється пити рідину омивача вітро-
вого скла. Також не допускати попа-
дання її на шкіру. Це може завдати іс-
тотної шкоди здоров'ю. 

 
Електрообігрівач заднього скла 
Щоб запобігти ушкодженню електро-

провідної сітки обігрівача, не слід вико-

ристовувати скребки та інші гострі ін-
струменти, а також засоби, що містять 
абразивні компоненти, для чистки внут-
рішньої поверхні заднього скла. 

У снігопад перед увімкненням еле-
ктрообігрівача заднього скла очистити 
зовнішню поверхню скла від снігу та 
льоду. 

Електрообігрівач заднього скла роз-
виває значну електричну потужність. 

З метою запобігання розрядження  
АКБ дотримуватись наступних реко-
мендацій: 

- не вмикати електрообігрівач під 
час пуску двигуна та при непрацюю-
чому двигуні; 

- своєчасно вимикати електрообігрі-
вач після очистки заднього скла. 

 
Звуковий сигнал 
Не вмикати звуковий сигнал за до-

помогою сильних ударів, не бити по 
зоні увімкнення звукового сигналу ку-
лаком. Не використовувати для цього 
гострі предмети. 

 

Прикурювач, попільничка. Елек-
тричні розетки 

 

 
Щоб уникнути травмування, не то-

ркатися пальцями до циліндричного 
корпусу спіралі прикурювача – він на-
грівається до високої температури. 

Не дозволяти дітям вмикати при-
курювач, гратися з ним. 

Перегрів прикурювача може приз-
вести до пожежі. 

Використовуючи прикурювач, до-
тримуватися наступних рекомендацій: 

- не утримувати примусово рукоят-
ку прикурювача у натиснутому поло-
женні в процесі нагрівання; 

- якщо рукоятка прикурювача не 
повертається у вихідне положення 
через 30 секунд після ввімкнення, ви-
тягнути прикурювач із патрона, щоб 
уникнути перегріву спіралі. Звернути-
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ся до уповноваженої СТО для усунен-
ня несправності. 

Не використовувати патрон прику-
рювача для підключення електричних 
приладів та додаткового обладнання – 
це може призвести до механічного або 
електричного пошкодження патрона 
прикурювача. 

При використанні електричної ро-
зетки слід встановити мінімальний 
режим роботи системи кондиціону-
вання або обігріву. 

Зачинити кришку, якщо розетка не 
використовується. 

Електричні прилади слід викорис-
товувати тільки під час роботи двигу-
на; після закінчення їх використання їх 
необхідно вимкнути з розетки. Вико-
ристання розетки для живлення до-
поміжних приладів протягом тривало-
го часу при непрацюючому двигуні 
може привести до розряджання АКБ. 

Допускається використання тіль-
ки електроприладів, розрахованих 
на напругу і струм бортової мережі 
автомобіля. 

Деякі електронні прилади можуть 
служити джерелами перешкод при їх 
увімкненні в електричну розетку авто-
мобіля. Вони можуть бути причиною 
підвищеного шуму при роботі аудіоси-
стеми і ненормальної роботи інших 

електронних систем або приладів, які 
використовуються в автомобілі. 

Не вставляти пальці і сторонні пре-
дмети (шпильки і т. д.) в розетку і не то-
ркатися її мокрими руками. Можна оде-
ржати удар електричним струмом. 

Не використовувати попільничку для 
складання сміття з легкозаймистого ма-
теріалу. Папір, недопалки та запалені 
сірники можуть спалахнути й призвести 
до пожежі у салоні автомобіля. 

 
Тримач чашок, речова шухляда, 

рукоятки 
 

 
 
Не користуватися тримачем чашок 

під час руху автомобіля. Під час руху 
автомобіля напої можуть розплескатися 
або розлитися з чашок або іншого відк-
ритого посуду. Бризки напоїв псують 
оздоблення салону автомобіля, а також 

можуть викликати опіки відкритих час-
тин тіла (якщо напої гарячі). 

Щоб уникнути можливої крадіжки, 
краще не залишати цінні предмети у 
відділеннях для зберігання речей. 

Щоб зменшити ймовірність травму-
вання при ДТП або різкому гальмуванні 
автомобіля, завжди тримати кришку ре-
чової шухляди зачиненою під час руху 
автомобіля. 

Не можна зберігати запальнички, 
балони з газом або інші вогненебез-
печні/вибухонебезпечні предмети в 
автомобілі. Вони можуть зайнятися 
та/або вибухнути при тривалій дії на 
автомобіль високої температури. 

Не розміщувати усередині відді-
лення для сонцезахисних окулярів 
сторонні предмети. Подібні речі мо-
жуть вилетіти з нього у момент різкої 
зупинки автомобіля або при ДТП. 

Не відчиняти відділення для сон-
цезахисних окулярів під час руху ав-
томобіля. Відчинене відділення для 
сонцезахисних окулярів може закрити 
огляд через внутрішнє дзеркало зад-
нього виду. 

Не вішати речі на рукоятки, розта-
шовані над прорізами дверей. В такому 
разі погіршується оглядовість з місця 
водія, що може призвести до ДТП. 
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Багажник на даху 
При перевезенні предметів вели-

кого розміру на верхньому багажнику 
переконатися, що їх габарити не пе-
ревищують довжини або ширини даху 
автомобіля. 

Не перевищувати допустиме на-
вантаження на верхній багажник. 

Розподіляти корисне навантажен-
ня по можливості рівномірно відносно 
поперечних і подовжніх елементів 
верхнього багажника, забезпечивши 
надійне закріплення багажу. 

Перевезення вантажу на багажни-
ку даху, вага якого перевищує його 
вантажопідйомність, може привести 
до пошкодження автомобіля. 

При перевезенні вантажів на верх-
ньому багажнику уникати різкого зру-
шення з місця або гальмування, кру-
тих поворотів і різких маневрів, а та-
кож руху з високою швидкістю, все це 
може привести до втрати управління 
або перевороту автомобіля, що стане 
причиною ДТП. 

Для запобігання пошкодженням або 
втраті вантажу при русі автомобіля слі-
дує перед початком руху і регулярно під 
час його перевіряти надійність закріп-
лення предметів на верхньому багаж-
нику. 

 

Перевезення інструменту та ба-
гажу 

Забороняється розміщувати багаж 
та інший вантаж вище рівня спинок 
передніх сидінь. 

Перевезення домкрата, запасного 
колеса або інших інструментів у сало-
ні автомобіля може призвести, під часі 
ДТП або різкого гальмування до тра-
вмування водія та пасажирів. 

Зберігати всі перераховані вище 
предмети у ніші багажного відділення. 
Запасне колесо, домкрат та інструменти 
повинні бути надійно закріплені на своїх 
місцях. 

Ретельно закріплювати домкрат, ру-
коятку домкрата та інші інструменти, 
щоб вони не деренчали та не гриміли 
під час руху автомобіля. 

 
Сітка фіксації багажу для запобі-

гання пошкодженню речей або ав-
томобіля. Не допускати зайвого натя-
гнення сітки. Ніколи не ставати на 
шляху можливого відскоку елементів 
сітки при розриві. Не використовувати 
сітку, якщо на ній є помітні сліди зносу 
або пошкодження.  

При складанні заднього сидіння у 
напрямі руху автомобіля зняти гачок зі 
стійки підголівника. Інакше передня 
частина захисного екрана багажного 

відділення може пошкодитися або 
деформуватися. 

Не допускається розташування 
будь-яких предметів на захисному ек-
рані багажного відділення. 

Необхідно підтримувати рівномір-
ний розподіл навантаження в автомо-
білі, розташовувати вантаж якомога 
ближче до його середньої частини. 

 
Ресори та карданний вал ванта-

жного автомобіля 
 

 
Гайки стрем’янок та контргайки ре-

сори повинні регулярно підтягуватися 
на передній і задній ресорах.  

З’єднання хрестовини та вилки кар-
данного вала повинні регулярно змазу-
ватися. У противному випадку це може 
привести до швидкого зношення хрес-
товини. Періодично перевіряти надій-
ність кріплення хрестовини.  
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У випадку виявлення надмірних 
вібрацій на карданному валі негайно 
усуньте неполадку. 

 
Шини та колеса 
 

 
Значне пониження тиску (на 70 кПа і 

більш) може привести до різкого поси-
лення нагріву, стаючи причиною розри-
вів шин, відшаровування протектора і 
інших пошкоджень шин, унаслідок чого 
може відбутися втрата управління ав-
томобілем, що приводить, у свою чергу, 
до серйозних травм. 

Ризик такого перегріву значно під-
вищується в жаркі дні або при русі на 
високій швидкості протягом тривалого 
часу. 

Низький тиск в шині є причиною 
підвищеного зношення, поганої керо-
ваності, збільшення витрати палива і 

можливого розірвання через перегрі-
вання шин. Завжди підтримувати ре-
комендований тиск в шинах. 

У випадку швидкої втрати тиску в 
шинах звертатися на уповноважену 
СТО для проведення огляду і усунен-
ня проколу шини. 

Занадто високий тиск є причиною 
твердої їзди, труднощів з управлінням 
автомобілем, надмірного зносу в се-
редині малюнка протектора шини і 
більш високої можливості ушкоджень 
від нерівностей дороги. 

Тиск в нагрітих шинах звичайно пе-
ревищує величину тиску, рекомендо-
вану для холодних шин, на 28-41 кПа. 
Не спускати повітря з нагрітих шин для 
регулювання тиску. Інакше тиск буде 
нижче рекомендованого рівня. 

Переконатися, що після закінчення 
робіт були встановлені ковпачки за-
рядних клапанів шин. За відсутності 
ковпачка грязь або волога можуть по-
трапити всередину клапана і стати 
причиною витоку повітря. Якщо ков-
пачок клапана загублений, якнайско-
ріше встановити новий. 

З метою запобігання втрати керо-
ваності автомобіля та травмування 
людей не перевантажувати автомо-
біль. 

Перевіряти тиск повітря на холод-
них шинах. (Після того як автомобіль 
не рухався протягом, як мінімум, 
трьох годин або проїхав не більше 
2 км з моменту пуску двигуна). 

Перевіряти тиск повітря в шині за-
пасного колеса при кожній перевірці 
тиску повітря в шинах. 

 
Перестановка коліс. У разі радіа-

льних шин, що мають асиметричний 
малюнок протектора, можлива тільки 
перестановка передніх коліс назад. 
Перестановка коліс з лівою на праву 
сторону не допускається. Не викорис-
товувати аварійне запасне колесо при 
перестановці. У жодному випадку не 
використовувати одночасно шини з 
діагональним і радіальним кордом. Це 
може привести до зміни керованості 
автомобіля на дорозі і, як наслідок, 
серйозним травмам і пошкодженню 
майна. 

Установка коліс, які не відповіда-
ють технічним вимогам виробника, 
може бути ускладнена. Крім того, ви-
користання таких коліс може привести 
до погіршення характеристик керова-
ності або пошкодженню автомобіля. 

При установці нових коліс переко-
натись, що вони відбалансовані. Це 
дозволить зробити водіння комфор-



 

11   ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ОБСЛУГОВУВАННІ ТА РЕМОНТІ АВТОМОБІЛЯ 

215 

табельнішим і збільшити ресурс ши-
ни. Крім того, шина повинна проходи-
ти повторне балансування кожного 
разу, коли вона знімається з диска. 

Переїзд колесом через гострий 
край (наприклад, ребро бордюру) мо-
же призвести до пошкодження шини 
та обіду колеса. Дефекти можуть бути 
спочатку непомітні, але проявитися 
пізніше. Таке колесо становить загро-
зу безпеці руху, особливо на високій 
швидкості: пошкоджена шина може 
лопнути під час руху автомобіля. Тому 
переїжджати через гострі краї дорож-
ніх нерівностей або бордюрів обереж-
но, на малій швидкості та перпенди-
кулярно гострій кромці або бордюру.  

При зупинці автомобіля не притис-
катися боками шин до бордюру. Пері-
одично візуально перевіряти стан 
шин, ступінь зносу протектора та ная-
вність дефектів боковини шини (за-
стряглі у протекторі камені, шматки 
скла та ін., порізи, тріщини, здуття бо-
ковини). Пошкоджена шина може ло-
пнути під час руху автомобіля.  

Перевірити відсутність пошкоджень 
на обідах коліс. При виявленні пошко-
джень або нерівномірному зносу проте-
кторів шин звернутися до дилера або на 
уповноважену СТО для контролю техні-
чного стану ходової частини автомобі-

ля. Типові причини підвищеного зносу 
шин: занадто високий або низький тиск 
повітря у шинах, відсутність періодичної 
перестановки коліс, порушення кутів 
встановлення передніх або задніх коліс, 
порушення балансування коліс, часте 
інтенсивне гальмування та некоректний 
стиль водіння автомобіля. 

Регулярно перевіряти ступінь 
зносу шин та глибину малюнка про-
тектора. Шини мають індикатори зно-
су протектора. Це полегшує та ро-
бить більш об'єктивним візуальний 
контроль ступеня зносу протектора. 
Індикатори з'являються на поверхні 
доріжки, коли глибина малюнка про-
тектора складає 1,6 мм або менше. 
Шина підлягає заміні, якщо на доріж-
ці з'явився хоча б один індикатор 
зносу. Розташування індикаторів 
зносу позначено маркіруванням на 
боковині шини. З метою забезпечен-
ня безпеки руху рекомендується за-
мінити шини, коли глибина малюнка 
протектора складатиме 2-3 мм. 

Заміну радіальних шин слід вико-
нувати парами або краще повним 
комплектом. На колесах однієї вісі по-
винні бути встановлені повністю іден-
тичні за розміром, конструкцією та 
малюнком протектори шини однієї 
марки. 

Одночасне встановлення на авто-
мобіль шин, які відрізняються за роз-
мірами, конструкцією каркаса та ма-
люнком протектора, може призвести 
до погіршення керованості та втрати 
контролю над автомобілем. Встанов-
лення шин різного розміру може приз-
вести до пошкодження автомобіля. 
Переконатися, що на всіх колесах ав-
томобіля встановлені шини однакової 
конструкції та однакового  розміру. 

Їздити на автомобілі зі зношеними, 
старими або пошкодженими шинами 
дуже небезпечно. Це може привести 
до ДТП. Вчасно замінювати шини при 
появі індикаторів зносу та при вияв-
ленні пошкоджень шин. 

Керованість та безпека автомобіля 
із зимовими шинами може значно по-
гіршитися. 

Зимові шини повинні відповідати 
конструкції каркаса та розмірам стан-
дартних шин, якими укомплектований 
автомобіль. 

Коли  дорожні умови дозволяють, 
замінити зимові шини на літні. 

Ніколи не перевищувати максима-
льний тиск, вказаний на шинах. Якщо в 
шинах тиск, що не відповідає рекомен-
дованим значенням (перевищений або 
занижений), це може привести до труд-
нощів в управлінні, навіть до його втра-
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ти, а несподіваний розрив шини – до 
ДТП і травмуванню. Завжди перевіряти 
тиск в шинах перед поїздкою. 

Небезпечно управляти автомобі-
лем, на шинах якого відсутній або 
недостатньо глибокий малюнок про-
тектора. Зношені шини можуть при-
водити до втрати управління авто-
мобілем, зіткнень, травм і ДТП. Їх не-
обхідно щонайшвидше замінювати і 
ніколи не використовувати для руху. 
Завжди перевіряти протектор шин 
перед поїздкою. 

 
Заміна колеса. Піднятий для за-

міни колеса автомобіль може зірвати-
ся з домкрата – це може призвести до 
травмування людей або серйозних 
пошкоджень кузова. 

При заміні колеса слід  використо-
вувати тільки домкрат, яким укомпле-
ктований Ваш автомобіль, та встано-
влювати його точно під опорне місце 
кузова. 

При встановленні домкрата під ав-
томобіль та у процесі підняття авто-
мобіля слідкувати за тим, щоб опорна 
головка та нижня п`ята домкрата за-
лишалися на одній вертикалі. 

Заборонено проводити роботи під 
автомобілем, піднятим домкратом. 

Заборонено піднімати домкратом 
автомобіль при працюючому двигуні 
та запускати двигун, якщо автомобіль 
стоїть на домкраті. 

Висадити з автомобіля всіх паса-
жирів і переконатися, що вони знахо-
дяться у безпечному місці на достат-
ній відстані від дороги та піднятого 
домкратом автомобіля. 

Заборонено піднімати автомобіль 
домкратом на схилі. 

Домкрат повинен бути встановле-
ний під найближче до пошкодженого 
колеса опорне місце кузова. 

Надійно заблокувати з обох боків 
колесо, розташоване по діагоналі, від 
колеса, що замінюється. 

Перед тим як підняти автомобіль 
домкратом, переконатися у тому, що 
стоянкове гальмо ввімкнене та у ко-
робці передач ввімкнена перша пере-
дача або передача заднього ходу (на 
автомобілі з АКП важіль перемикача 
діапазонів повинен знаходитися у по-
ложенні Р (стоянка). 

Заборонено піднімати автомобіль 
домкратом та виконувати заміну коле-
са поблизу транспортної магістралі. 

У коліс і ковпаків можуть бути гострі 
краї. Щоб не одержати важку травму, 
поводитись з ними обережно. Перед 
установкою необхідно переконатися у 

відсутності чужорідних тіл на маточині 
або на колесі (наприклад, грязі, смоли, 
гравію і т. п.), що може перешкодити мі-
цному з'єднанню колеса з маточиною. 

Використання непридатних болтів 
(гайок) або невірне затягування болтів 
(гайок) кріплення колеса може приз-
вести до втрати колеса під час руху 
автомобіля і, як наслідок, до серйоз-
ної ДТП. Завжди використовувати 
лише болти (гайки), призначені для 
кріплення коліс Вашого автомобіля. 

При монтажі колеса стежити за 
правильним центруванням гайок або 
головок болтів відносно отворів диска 
колеса. Надійно затягти колісні болти 
(гайки). 

Забороняється наносити на колісні 
болти (гайки) масло або консистентне 
мастило. 

Обов'язково необхідно видалити 
бруд або іржу на деталях кріплення 
колеса, що можуть призвести до 
ослаблення затягування болтів (га-
йок) коліс. 

Якщо відсутні умови для безпечної 
заміни пошкодженого колеса самос-
тійно, або, якщо Ви не можете вико-
нати цю операцію кваліфіковано та з 
дотриманням усіх застережних захо-
дів, звернутися по допомогу на СТО. 
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Аварійне запасне колесо. Ава-
рійне запасне колесо менше, ніж ко-
лесо звичайного розміру, і призначене 
тільки для тимчасового використання. 

При використанні аварійного запа-
сного колеса потрібно їхати обережно. 
При першій нагоді аварійне колесо 
потрібно замінити на відповідне зви-
чайне колесо і обід. 

Не рекомендується одночасно вста-
новлювати більше одного аварійного 
запасного колеса на даний автомобіль. 

Аварійне запасне колесо повинне 
використовуватися тільки у разі пош-
кодження одного з основних коліс. 
Швидкість автомобіля зі встановле-
ним аварійним запасним колесом не 
повинна перевищувати 80 км/год. 
Пошкоджене основне колесо повинно 
бути відремонтовано або замінено як-
найскоріше, щоб уникнути поломки 
запасного колеса, яка може стати 
причиною травм або ДТП. 

Після установки запасного колеса 
перевірити тиск в його шині. 

При необхідності відрегулювати 
його до заданого значення. 

Дотримуватись наступних запобі-
жних заходів при використанні аварій-
ного запасного колеса: 

1. Ні за яких обставин не переви-
щувати швидкість 80 км/год; при ви-
щій швидкості можна зіпсувати шину. 

2. Переконатися, що Ваша швид-
кість достатньо мала для безпечного 
руху в даних дорожніх умовах. Будь-
які дорожні небезпеки, такі як вибоїни 
і осколки каменів, можуть серйозно 
пошкодити аварійне запасне колесо. 

3. Тривале використання цієї шини 
може привести до її виходу з ладу, 
втрати управління автомобілем і тра-
вмуванню. 

4. Не перевищувати максимально 
допустиме навантаження і вантажопі-
дйомність, вказану на боковій стороні 
шини аварійного запасного колеса. 

5. Уникати переїзду через переш-
коди. Діаметр аварійного запасного 
колеса менше діаметра звичайного 
колеса, тому дорожній просвіт змен-
шується приблизно на 25 мм, що не-
безпечно пошкодженням автомобіля. 

6. Не мити автомобіль зі встанов-
леним запасним колесом в автомати-
чній автомийці. 

7. Не ставте колісні ланцюги на 
аварійне запасне колесо. Унаслідок 
його меншого розміру не можна пра-
вильно встановити колісний ланцюг. 
Це може пошкодити автомобіль і при-
вести до втрати ланцюга. 

8. Заборонено встановлювати 
аварійне колесо на передню підвіску 
автомобіля, якщо треба буде їхати по 
засніженій або зледенілій дорозі. 

9. Не використовувати аварійне 
запасне колесо на якому-небудь ін-
шому автомобілі, тому що воно приз-
начене саме для Вашого автомобіля. 

10. Термін служби протектора на 
аварійному запасному колесі корот-
шій, ніж на звичайному. Регулярно 
оглядати аварійне запасне колесо і 
замінювати зношені шини новими та-
кого ж вигляду і розміру, змонтовани-
ми на таких же дисках. 

11. Не можна надягати тимчасову 
запасну шину на будь-які інші колеса; 
також не можна використовувати ста-
ндартні шини, зимові шини, ковпаки і 
декоративні кільця на тимчасовому 
запасному колесі. Інакше можливо 
пошкодження цих і інших частин ав-
томобіля. 

12. Не використовувати більше од-
ного аварійного колеса одночасно. 

13. Не можна їздити з причепом, до-
ки встановлено аварійне колесо. 

Ніколи не залишати спущене колесо 
незакріпленим, щоб запобігти його "гур-
котінню". Інакше, у випадку різкого пово-
роту, раптової зупинки або ДТП незакрі-
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плене колесо може переміситися усере-
дині автомобіля і травмувати пасажирів. 

Їзда з шиною, яка заклеєна герме-
тизувальною сумішшю, допустима 
тільки на швидкості не більше 
80 км/год, і необхідно якомога швидше 
замінити пошкоджене колесо, насам-
перед, в межах 200 км. Якщо на ходу 
Ви відчуєте незвичайні вібрації, пору-
шення ходу або шум, необхідно збави-
ти швидкість і продовжувати обережно 
рухатись, доки не зможете безпечно 
звернути на узбіччя. Викликати службу 
техдопомоги або буксирування. 

Перед тим як  виїхати після трива-
лого простою, необхідно перевірити 
тиск в шинах. 

 
Зимові ланцюги протиковзання. 

Встановлення ланцюгів призводить до 
сильного погіршення керованості ав-
томобіля. З метою запобігання небез-
печних ситуацій виконувати наступні 
рекомендації. 

Постійно перевіряти надійність 
встановлення ланцюгів з інтервалами 
1-2 км. При ослабленні ланцюгів під-
тягнути їх або встановити наново. 

Для встановлення ланцюгів проти-
ковзання проводити паркування авто-
мобіля на рівній місцевості в стороні 
від транспортного потоку. Увімкнути 

аварійну сигналізацію і поставити 
аварійний трикутник позаду автомобі-
ля. Перш ніж приступити до встанов-
лення ланцюгів, завжди ставити ва-
жіль перемикання передач в поло-
ження P (стоянка), вмикати стоянкове 
гальмо і вимикати двигун. 

Заборонено перевищувати швид-
кість 50 км/год або гранично припус-
тиму швидкість руху, встановлену ви-
робником ланцюгів, якщо вона менш 
ніж 50 км/год. 

Рухатись обережно, уникаючи па-
горбів, різких поворотів, що можуть 
викликати значні вертикальні перемі-
щення коліс. Уникати різких гальму-
вань з блокуванням коліс. 

Помилки у виборі розміру ланцюгів і 
їх встановленні можуть привести до 
пошкодження гальмових магістралей, 
підвіски, кузова і коліс.  

Припинити рух і підтягнути ланцю-
ги відразу після того, як роздасться  їх 
стукіт об автомобіль. 

 

Домкрат 
 

 
 
Не використовувати домкрат, яким 

укомплектований Ваш автомобіль, 
для підняття інших автомобілів. 

Щоб підняти автомобіль, слід   
застосовувати лише домкрат, що 
входить до комплекту обладнання 
автомобіля. 

Забороняється перевищувати ван-
тажопідйомність домкрата. 

Забороняється встановлювати 
домкрат під двигун та агрегати. 

Забороняється знаходитись під 
автомобілем, який піднято домкратом. 
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Буксирування 
 

 
 
У початковий період (до 3000 км) 

заборонена експлуатація автомобіля з 
причепом. Після закінчення вказаного 
терміну встановлення буксирувального 
пристрою необхідно проводити тільки 
на уповноваженій СТО. Після прове-
дення робіт у Сервісній книжці вказу-
ється пробіг автомобіля у кілометрах та 
ставиться штемпель підприємства, яке 
виконало дані роботи. 

Двигуни автомобілів, обладнаних 
каталітичним нейтралізатором відп-
рацьованих газів або АКП, не можна 
запускати за допомогою буксирування 
або штовхання автомобіля. Це може 
призвести до виходу з ладу нейтралі-
затора або АКП. Тому у випадку роз-
рядження АКБ не намагатися завести 
двигун за допомогою буксирування 
або штовхання автомобіля. 

В автомобілі, що буксирується, по-
винен знаходитися тільки водій, який 
забезпечує керування автомобілем 
під час руху та гальмування. 

Перед буксируванням перевірити, 
щоб всі відірвані або пошкоджені де-
талі були надійно закріплені. 

Буксирування автомобіля заднім 
ходом з частковим завантаженням 
задніх коліс та опорою автомобіля на 
передні колеса може серйозно пош-
кодити трансмісію. Можливе буксиру-
вання автомобіля з опорою на передні 
колеса з використанням опорного віз-
ка для передніх коліс. 

З метою запобігання пошкоджень 
не слід застосовувати обладнання 
лише для жорсткого кріплення авто-
мобіля до евакуатора. Транспорту-
вання зламаного автомобіля дозволя-
ється виконувати лише з повним за-
вантаженням на платформу або з ча-
стковим завантаженням передніх ко-
ліс на опорні майданчики автомобіля - 
евакуатора. 

При буксируванні за допомогою 
каната автомобіль може стати неке-
рованим. 

Заборонено буксирувати автомо-
біль за допомогою каната, якщо пош-
коджені колеса або зламані агрегати 
трансмісії, піввісі, задній міст, рульове 

управління або гальмова система. Бу-
ксирувати автомобіль за допомогою 
каната лише у крайніх випадках, коли 
технічна допомога автомобіля-
евакуатора неможлива з якихось при-
чин. Буксирувати автомобіль за допо-
могою каната лише переднім ходом. 
Між натягнутим канатом і переднім 
буфером необхідно забезпечити відс-
тань, встановлену правилами дорож-
нього руху. 

Заборонено під час руху автомобі-
ля виймати ключ із вимикача запалю-
вання – це може призвести до авто-
матичного блокування рульового вала 
та втрати керованості автомобіля. 

Перед початком буксирування пе-
реконатися у надійності кріплення 
обох кінців буксирного каната. Для 
цього смикнути із силою за канат. 

Буксирування автомобіля за до-
помогою каната може призвести до 
серйозного пошкодження АКП, тому 
автомобілі, що оснащені АКП, слід 
перевозити лише з повним або част-
ковим завантаженням передніх веду-
чих коліс на платформу автомобіля-
евакуатора. 

При евакуації іншого автомобіля 
закріпити буксирний канат до задньої 
буксирної петлі Вашого автомобіля. 
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Використання для буксирування за-
мість буксирного вушка іншої частини 
автомобіля може зіпсувати його кузов. 

Користуватись тільки тими тросами 
або ланцюгами, які спеціально призна-
чені для буксирування автомобілів. 
Надійно прикріпите трос або ланцюг до 
наявного буксирного вушка. 

Перед буксируванням перекона-
тися, що вушко не зламане і не пош-
коджене. 

Починаючи буксирування, прикла-
дати поступове і рівномірне зусилля. 
Уникати різких стартів і інших маневрів, 
що накладають додаткове наванта-
ження на буксирне вушко, трос або ла-
нцюг. Вушко, буксирний трос або лан-
цюг можуть зламатися і заподіяти сер-
йозні травми або пошкодження. 

Для уникнення пошкодження вуш-
ка не тягнути його в сторони або у ве-
ртикальному напрямі. Завжди тягнути 
прямо вперед. 

Якщо несправний автомобіль не 
може рухатися, не продовжувати бук-
сирування примусово. Звернутись по 
допомогу до професійної евакуаційної 
служби. 

Не стіояти поряд з автомобілем 
під час буксирування. 

На автомобілі з АКП не використову-
вати для буксирування гаки під перед-

ньою (або задньою) частиною автомобі-
ля. Ці гаки призначені тільки для кріп-
лення до платформи. Якщо для букси-
рування використовувати кріпильні гаки, 
це приведе до пошкодження кріпильних 
гаків або переднього буфера, а також 
можливого травмування людей. 

 
Буксирування причепа. При бук-

сируванні причепа необхідно викорис-
товувати відповідне обладнання та ма-
ти навики водіння автомобіля з приче-
пом, бо існує небезпека втрати управ-
ління. Наприклад, якщо причіп дуже 
важкий, то гальма можуть працювати 
недостатньо ефективно або не працю-
вати взагалі. Водій і пасажири можуть 
отримати важкі травми. 

При буксируванні причепа, остан-
ній внаслідок технічної несправності 
та інших обставин, може від’єднатись 
від автомобіля та завдати шкоду як 
тертім особам, так і спричинити пош-
кодження майна та транспортних за-
собів. Повна маса автомобіля при 
буксируванні причепа не повинна пе-
ревищувати граничне значення, доз-
волене для цього автомобіля. 

Неправильний розподіл наванта-
ження, бічний вітер, аеродинамічні по-
штовхи від автопоїздів, а також нерівне 
покриття дороги можуть стати причи-

ною поперечних коливань або 
від`єднання причепа. 

Відрегулювати навантаження на 
опорно-зчіпний пристрій, перерозпо-
діляючи та переміщуючи вантаж у 
причепі. 

Перевірити повну масу причепа та 
окремо навантаження на ТЗП. 

Між автомобілем і причепом необ-
хідно закріпити страхувальні ланцюги. 
Провести страхувальні ланцюги під 
ТЗП причепа, щоб він не впав на до-
рогу у разі його від'єднання. 

Якщо на причепі є гальмова сис-
тема, переконатися в правильності її 
встановлення і роботи. 

Якщо маса причепа перевищує мак-
симально дозволену масу причепа без 
гальмової системи, то на ньому повинна 
бути встановлена власна гальмова сис-
тема, що має відповідні характеристики. 
Для забезпечення правильності встано-
влення, регулювання і техобслуговуван-
ня гальмової системи причепа необхідно 
ознайомитися з інструкціями, що дода-
ються до неї, і в точності слідувати їм. 

Не робити ніяких підключень галь-
мової системи причепа до гальмової 
системи автомобіля. 

Встановлення гальмової системи 
вимагає професійної роботи. Зверну-
тися на уповноважену СТО для вико-
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нання цієї роботи досвідченими і ква-
ліфікованими фахівцями.  

Використання неналежних джгутів 
проводки причепа може привести до 
пошкодження електричної системи 
автомобіля або ДТП. 

 
Управління автомобілем з приче-

пом на схилах. Щоб не допустити пе-
регріву двигуна при буксируванні при-
чепа на крутих схилах (з кутом нахилу 
більше 6%), уважно стежити за покаж-
чиком температури охолоджуючої ріди-
ни. Якщо стрілка покажчика почне на-
ближатися до зони H (гаряче), то, при 
першій безпечній нагоді, звернути на 
узбіччя, зупинитися і дати двигуну поп-
рацювати на холостому ході до його до-
статнього охолодження.  

Для зниження імовірності перегріву 
двигуна і коробки передач вибір швид-
кості руху необхідно робити з врахуван-
ням маси причепа і крутизни схилу. 

Паркування автомобіля з приче-
пом на схилах. Паркування автомобі-
ля з причепом на схилі може привести 
до важких травм або ДТП у випадку, 
якщо ослабнуть гальма причепа. 

Небезпечно виходити з автомобі-
ля, якщо стоянкове гальмо увімкнене 
не повністю. При працюючому двигуні 

автомобіль може раптово поїхати. Це 
може стати причиною ДТП. 

Ніколи не навантажувати причіп в 
задній частині більше, ніж в передній. 
На передню частину причепа повинно 
доводитися приблизно 60% повної 
маси причепа; а на задню частину 
причепа – приблизно 40% повної маси 
причепа. 

Ніколи не перенавантажувати при-
чіп більш меж, встановлених для при-
чепів і зчіпних пристроїв. Неправиль-
не навантаження може привести до 
пошкодження автомобіля і/або трав-
мам. Перевіряти масу і навантаження 
на загальнодоступних вагах або на 
обладнаних вагами постах інспекції 
дорожнього руху.  

Неправильно завантажений причіп 
може стати причиною втрати управ-
ління автомобілем. 

 

Лебідка евакуатора 
 

 
 
Перед експлуатацією лебідки ува-

жно прочитати інструкцію та суворо 
дотримуватись рекомендованих захо-
дів безпеки.  

Не торкатись тросів і гачка під час 
експлуатації, намотки та завантажен-
ня автомобіля. 

Стежити за тим, щоб рука не була 
затиснутою між тросами.  

Щоб уникнути травмувань, викорис-
товувати хомут для захоплення гачка 
під час експлуатації, намотки та техніч-
ного обслуговування. 

Перед проведенням технічного об-
слуговування лебідки зняти прикраси та 
скористатись захисними окулярами. 

Забороняється використовувати 
лебідку не за призначенням (напри-
клад, для транспортування людей, 
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або як підйомний механізм). Викорис-
товувати лебідку тільки для заванта-
ження автомобілів.   

Забороняється перевищувати на-
вантаження на лебідку. 

Недотримання вказаних вище реко-
мендацій може призвести до серйозних 
травмувань та нещасних випадків. 

Перед експлуатацію лебідки пере-
конатись у надійності її монтажу. 

Для того щоб уникнути вібрації під 
час експлуатації лебідки, використо-
вувати лише рекомендовані болти та 
гайки й закручувати їх рекомендова-
ним моментом затяжки. Перевірити 
трос на відсутність пошкоджень та 
перекручувань, а також правильність 
намотки троса (не менше 5 намоту-
вань на барабан, напрямок вказано на 
маркуванні лебідки). Перевірити гачок 
на відсутність пошкоджень та надій-
ність його кріплення. Замінити трос 
або гачок у разі їх пошкодження. 

Перед тим як приєднувати трос, 
переконатися у надійності кріплення 
лебідки.  

Не залишати без нагляду управ-
ління виносним пультом під час екс-
плуатації лебідки. Перед експлуатаці-
єю виносного пульта перевірити на-
дійність з'єднання рознімачів. Зберіга-

ти виносний пульт у сухому, надійно-
му та безпечному місці. 

При експлуатації лебідки або прове-
денні технічного обслуговування завжди 
користуватися захисними рукавичками. 
Бути обережними, щоб не торкнутися 
до електродвигуна, барабана або троса 
лебідки під час та після експлуатації. 

Не використовувати гачок із незакрі-
пленим фіксатором або трос при наяв-
ності пошкоджень або перекручувань. 

Перед тим як приєднати лебідку 
до АКБ, переконатися у тому що вона 
заряджена – це забезпечить безпере-
бійну роботу лебідки та подовжить 
термін її служби. 

При роботі лебідки з навантаженим 
тросом необхідно знаходитися поза зо-
ною троса (у кабіні або збоку автомобі-
ля за відчиненими дверима кабіни). 

Забороняється експлуатувати ле-
бідку з пошкодженим тросом або крю-
ком, а також кабелем і пультом 
управління. 

Зупинити намотування троса при 
підході крюка до направляючих роли-
ків не ближче 0,2 м. 

Вантаження автомобіля здійсню-
вати поступово, відстежуючи напрям 
його руху для виключення сходу коліс 
з трапів або платформи евакуатора. 

З метою подовження терміну слу-
жби АКБ автомобіля-евакуатора ван-
таження аварійних автомобілів за до-
помогою електролебідки рекоменду-
ється виконувати з працюючим двигу-
ном евакуатора. 

З метою дотримання безпеки руху 
та збереження автомобіля, заванта-
женого на платформу евакуатора, 
швидкість транспортування не повин-
на перевищувати 50 км/год. 

Не очищувати деталі лебідки пря-
мим струменем води під високим тис-
ком. Використовувати мильну губку та 
очищувати струменем води під низь-
ким тиском. 

Забороняється використовувати 
хімічні речовини для очищення, щоб 
не пошкодити покриття поверхні. 

Для попередження корозії своєча-
сно видаляти соляні залишки. 

 
Буксування 
Якщо автомобіль застряг в снігу, 

грязі, піску і т. п., можна спробувати 
звільнити його за допомогою розгой-
дування вперед-назад. Не робити та-
ких дій, якщо поряд з автомобілем 
знаходяться люди або які-небудь 
об'єкти. Під час розгойдування авто-
мобіля, він може раптово звільнитися 
і різко зрушити назад або вперед, що 
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може завдати травми або пошко-
дження людям, що знаходяться поб-
лизу, або об'єктам. 

Під час розгойдування автомобіля 
не прикладати багато зусиль, коли на-
тискаєте на педаль акселератора та не 
збільшувати різко частоту обертів колі-
нчатого валу двигуна. Якщо після роз-
гойдування автомобіля протягом однієї-
двох хвилин не вдалося виїхати, необ-
хідно скористатися сторонньою допомо-
гою. Інакше це може призвести до пере-
гріву та виходу з ладу силового агрегату 
Вашого автомобіля. 

Тривале розгойдування може та-
кож привести до пошкодження шин. 

На автомобілі з АКП, перш ніж 
приступити до розгойдування автомо-
біля, необхідно вимкнути електронну 
систему стабілізації курсової стійкості 
(ESP). 

Уникати буксування передніх коліс 
з надто високою швидкістю обертів. 
Це може призвести до травмування 
людей або до передчасного виходу з 
ладу деталей та вузлів трансмісії. 

 

Газобалонне обладнання 
 

ГАЗ

!
 

 
Власник автомобіля повинен бути 

проінструктований щодо конструкції 
ГБО, техніки заправляння автомобіля 
та додаткових вимог і норм експлуа-
тації газобалонних автомобілів. 

Ремонт та технічне обслуговуван-
ня ГБО повинні проводитися спеціалі-
зованими підприємствами, обслуго-
вуючий персонал яких, повинен прой-
ти спеціальне навчання та мати пос-
відчення встановленого зразка. 

На автомобілі з ГБО встановлено 
газовий редуктор мембранного типа, 
чутливий до інерційних навантажень. 
Під час руху автомобіля при роботі 
двигуна на газі для виключення мож-
ливості зупинки двигуна із-за збіднен-
ня газово-повітряної суміші, прохо-
дження правого повороту автомобіля 
необхідно здійснювати тільки з вклю-
ченою трансмісією. 

Для безвідмовної роботи газоба-
лонного обладнання необхідно регу-
лярно проводити технічні огляди, об-
слуговування та своєчасний ремонт 
ГБО на уповноважених СТО. 

Слід звертати особливу увагу на 
герметичність усіх з'єднань трубопро-
водів, клапанів, газового редуктора та 
надійність кріплення газового балона. 

Не допускати експлуатації автомо-
біля на газовому паливі та використан-
ня газового балона, термін експлуатації 
якого закінчився. 

Балони підлягають періодичному 
огляду у строки, обумовлені "Правила-
ми установки та безпечної експлуатації 
резервуарів, що працюють під тиском" 
(один раз на два роки). Освідчення про-
водиться на спеціальних пунктах, що 
мають дозвіл місцевих органів Держна-
глядохоронпраці. Дата перевірки та 
клеймо наносяться на пластині, розта-
шованій на обичайці балона. 

Під час заповнення балона скрап-
леним газом об’єм газу не повинен пе-
ревищувати 80% повного об’єму газу 
(при справному обладнанні це відбува-
ється автоматично). 

При тривалих термінах, коли ав-
томобіль не експлуатується (більше 
доби), а також у випадку несправності 
газової системи, рекомендується за-
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кручувати на балоні вентиль та вида-
ляти газ із системи. Не закручувати 
вентилі без особливої потреби. Після 
того, як Ви закрутили вентиль, після 
зупинки двигуна вимкнути електрома-
гнітний клапан. 

Не можна допускати засмічення 
фільтруючих елементів. Механічні 
домішки можуть пошкодити клапанні 
механізми: під час зупинки газ може 
потрапляти до двигуна та в підкапот-
ний простір. 

Вентиль на балоні слід відкручува-
ти повністю для уникнення дроселю-
вання газу при його проходженні че-
рез вентиль. 

 
Категорично забороняється: 
- робота двигуна на газі при не-

справній газовій апаратурі та при ная-
вності витоків газу із системи; 

- зберігати у замкненому примі-
щенні автомобіль із несправним газо-
вим обладнанням; 

- проводити будь-який ремонт, заміну 
обладнання або основних агрегатів при 
наявності газу в системі живлення; 

- видаляти газ із балона та систе-
ми в замкненому приміщенні; 

- проводити перевірку герметичності 
з'єднань за допомогою відкритого по-
лум’я. Значні витоки можна відчути на 

слух, незначні – виявити за допомогою 
спеціальних обладнань або мильної пі-
ни при змочуванні з'єднань (про витоки 
газу свідчить обмерзання з’єднань, що 
пропускають газ). 

Перед перевіркою або обслугову-
ванням приладів електрообладнання на 
автомобілі необхідно переконатися у ві-
дсутності скупчення газу під капотом 
двигуна. 

Ремонт газового обладнання слід 
проводити тільки після відпрацювання 
газу або його примусового видалення 
з системи при закручених вентилях на 
балоні. 

У випадку виникнення у автомобілі 
пожежі необхідно негайно вимкнути 
запалювання, закрутити вентиль на 
балоні та почати гасити палаючий ав-
томобіль вогнегасником, піском, оде-
жею або кошмою. 

Газове обладнання автомобіля пра-
цює під високим тиском до 1,6 МПа (16 
кгс/см2), тому вимагає ретельного до-
тримання правил техніки безпеки. При 
наявності витоків у газовій системі газ, 
що важко розчиняється в повітрі, особ-
ливо в замкнених приміщеннях, може 
легко утворити вибухову суміш. 

Основною вимогою техніки безпеки 
під час експлуатації автомобіля на 
скрапленому нафтовому газі є регуля-

рна ретельна перевірка герметичності 
газового обладнання та негайне усу-
нення причин, що спричинили витік. 

Слід закрутити вентилі балона та 
видалити газ із системи перед тим, як 
закручувати або відкручувати болти 
та гайки в газових з’єднаннях. 

Треба бути уважним під час роботи 
з інструментом, не припускати 
з’явлення іскри при ударі. Інструмент 
повинен бути обмідненим. 

Автомобіль повинен бути укомплек-
тований хладоновим або порошковим 
вогнегасником ємністю не менше 2 л. 

Пропан-бутановий газ, що виходить 
на поверхню у вигляді рідини, інтенси-
вно випаровується. Попадання стру-
меня скрапленого газу на тіло людини 
може викликати обмороження. 

Перед пуском необхідно оглянути 
газову апаратуру та переконатися в її 
справності й герметичності. 

Всі види робіт з технічного об-
слуговування, регулювання, на-
стройки та ремонту ГБО повинні 
проводитися тільки на станціях тех-
нічного обслуговування, що мають 
спеціальне обладнання. 

Приміщення, у якому зберігається 
автомобіль, повинно відповідати  ка-
тегорії "В" і нормам: "Визначення ка-
тегорій приміщень та будівель відпо-
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відно до вибухово-пожежної та поже-
жної безпеки". 

При зберіганні автомобіля у закрито-
му приміщенні необхідно дотримуватися 
нижче вказаної процедури перед в’їздом 
та виїздом із гаража: 

- перед тим, як заїхати у гараж , 
слід перекрити вентиль на блоці ар-
матури балона, видалити газ із сис-
теми (до зупинки двигуна), запустити 
двигун на бензині та всі переміщення 
всередині гаража здійснювати тільки 
на бензині; 

- при виїзді із гаража необхідно 
запустити двигун на бензині та пе-
ревести на газ тільки після виїзду із 
приміщення. 

Всередині гаража забороняється 
відкручувати вентилі балона та запус-
кати двигун на газу. 

 

Вентиляція, опалення та конди-
ціонування повітря 

 

 
 
Тривала робота системи опалю-

вання в режимі рециркуляції приво-
дить до запотівання вітрового скла і 
бічних вікон автомобіля. При цьому 
повітря в салоні стає несвіжим. 

Не можна спати в автомобілі при 
увімкненій системі кондиціонування 
або обігріву. Це може привести до 
спричинення серйозної шкоди здоро-
в'ю в результаті падіння вмісту кисню 
в повітрі та/або зменшення темпера-
тури тіла. 

Тривала робота системи управлін-
ня мікрокліматом в режимі рецирку-
ляції може привести до виникнення у 
водія дрімоти або сонливості і до 
втрати управління. Необхідно встано-
влювати перемикач режимів подачі 

зовнішнього повітря в положення по-
дачі свіжого повітря під час руху так 
часто, наскільки це можливо. 

При використанні системи конди-
ціонування уважно стежити за покаж-
чиком температури охолоджуючої рі-
дини двигуна при русі в гору або в 
щільному потоці транспорту у разі 
спекотливої погоди. Якщо покажчик 
температури охолоджуючої рідини 
двигуна показує його перегрів, зали-
шити увімкненим вентилятор, але ви-
мкнути систему кондиціонування. 

При відчинених вікнах і високій во-
логості навколишнього повітря робота 
системи кондиціонування може при-
вести до утворення крапель вологи 
усередині автомобіля. Оскільки зайва 
волога може привести до відмови 
електрообладнання, робота системи 
кондиціонування допускається тільки 
при зачинених вікнах. 

Дуже важливим є використання 
рекомендованого типу і кількості мас-
тила і холодоагента. Інакше може від-
бутися пошкодження компресора і ро-
бота системи кондиціонування в не-
належному режимі. 

Обслуговування системи кондиці-
онування повинне проводитися на 
уповноваженій СТО. Порушення тех-
нології обслуговування може привес-
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ти до отримання серйозних травм 
особою, що проводить ці роботи. 

Ніколи не загороджувати чим-
небудь датчик, що знаходиться на па-
нелі приладів, в цілях забезпечення 
ефективнішого управління системою 
обігріву і кондиціонування. 

Не можна використовувати поло-
ження "Вентиляція нижньої частини 
салону і обдув вітрового скла" у ре-
жимі охолодження при високому рівні 
вологості зовнішнього повітря. Різни-
ця між температурою зовнішнього по-
вітря та температурою вітрового скла 
може викликати запотівання зовніш-
ньої поверхні вітрового скла, що при-
веде до втрати огляду. 

 
Підігрівач автобуса. Якщо інди-

катор режимів роботи підігрівача не 
загорається, необхідно перевірити за-
побіжник і, у разі несправності, замі-
нити його. 

При перегріві підігрівача необхідно 
усунути причину перегріву і потім при 
необхідності, долити охолоджуючу рі-
дину або замінити температурний за-
побіжник. 

Зняти блокування, що відбулося в 
результаті виникнення несправності, 
можна, вимкнувши і знову ввімкнувши 
підігрівач. Якщо підігрівач знову авто-

матично вимикається, це означає, що 
є інше пошкодження, яке повинно бу-
ти усунено фахівцями уповноважених 
СТО. 

 
Аудіосистема   
 

1 2 3 4 5 6

+

 
 
Підвищена увага до керування ау-

діосистемою під час руху значно під-
вищує ризик ДТП. Не користуватися 
мобільним телефоном і не займатись 
регулюванням параметрів аудіосис-
теми під час керування автомобілем. 

При наявності аудіосистеми, номі-
нальна потужність вихідного сигналу 
головного пристрою (магнітоли, радіо-
приймача, СD-програвача і т.д.) не по-
винна перевищувати допустимого на-
вантаження на канал. Використання го-
ловного пристрою з більшою вихідною 
потужністю приведе до виходу з ладу 
гучномовців автомобіля. 

Не намагатись видалити диск під 
час відтворення аудіо-файлів, що 
знаходяться на ньому, інакше це мо-
же пошкодити файли. Слід спершу 
від’єднати диск, коли аудіосистеми 
вимкнена від живлення. 

Якщо можливо, уникати викорис-
тання подовжувачів для USB-порту, 
оскільки USB-протокол має дуже високі 
вимоги щодо довжини, опору, часу за-
тримки сигналу, тощо стосовно елект-
ричних кабелів. 

Коли автомобіль рухається по ви-
боїстим дорогам, вважається за нор-
мальне, якщо аудіосистема не може 
прочитати диск, або звучання є пере-
ривчастим. 

Використовувати ліцензійні диски, 
оскільки пошкодження після викорис-
тання не ліцензійних дисків не підля-
гає гарантійному ремонту. 

Перед в'їздом у автомийку (або 
проїздом, наприклад, через ворота з 
малим зазором по висоті) перекона-
тися у тому, що антена знята, інакше 
вона може бути пошкоджена. 

Після встановлення антени пере-
вірити надійність її кріплення. 

При перевезенні вантажу на верх-
ньому багажнику не можна розміщу-
вати його поряд з антеною для запобі-
гання пошкодженню антени. 
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Установку і налагодження головно-
го пристрою (магнітоли, радіоприйма-
ча, СD-програвача і т. п.), а так само 
будь-якого іншого аудіообладнання 
треба провадити тільки на уповнова-
женій СТО. 

 
Обслуговування та ремонт ав-

томобіля 
 

 
 

Неправильне технічне обслугову-
вання, що проводиться власником ав-
томобіля протягом гарантійного термі-
ну, може впливати на дію гарантії. Якщо 
виконання якого-небудь виду робіт по 
ремонту або технічному обслуговуван-
ню автомобіля викликає у Вас утруд-
нення, звернутися на уповноважену 
СТО. 

Під час проведення будь-яких конт-
рольних перевірок або операцій техніч-
ного обслуговування автомобіля необ-

хідно завжди бути обережним, щоб уни-
кнути пошкодження автомобіля або 
травмування. 

Заборонено виконувати роботи на 
гарячому двигуні. Спочатку вимкнути 
двигун та дати йому охолонути. 

Заборонено знаходитись під авто-
мобілем, піднятим домкратом. У разі 
необхідності проведення робіт під ав-
томобілем, слід використовувати до-
даткові підставки. 

Будьте обережні при виконанні 
свердлильних робіт і не пошкодити 
трубопроводи паливної системи, па-
ливний бак, гальмові трубопроводи, 
електропроводи і т. і. 

Вмикати двигун слід тільки у відк-
ритому приміщенні. При проведенні 
будь-яких перевірок або регулювань 
при працюючому двигуні у закритому 
приміщенні (наприклад, у гаражі) слід 
переконатися у наявності гарної 
вентиляції. 

Якщо необхідно провести будь-які 
перевірки або регулювальні роботи у 
моторному відділенні при працюючо-
му двигуні перевести важіль управ-
ління МКП у нейтральне положення 
або селектор діапазонів АКП у поло-
ження "Р" (стоянка) та ввімкнути стоя-
нкове гальмо до упору – інакше авто-
мобіль може несподівано зрушити з 

місця – тому суворо дотриматись цих 
рекомендацій. 

Щоб уникнути травмування, опіку 
або удару електричним струмом при 
проведенні робіт у моторному відділен-
ні, переконатися у тому, що кабель ві-
д'єднано від акумулятора і запалювання 
вимкнуте. Якщо залишити запалювання 
ввімкненим, електронний модуль, керу-
ючий роботою вентилятора, може не-
сподівано для Вас увімкнути електрод-
вигун вентилятора. 

Можливі виняткові випадки, коли 
роботи з технічного обслуговування по-
винні виконуватися саме при працюю-
чому двигуні. Проводячи роботи у мо-
торному відділенні при працюючому 
двигуні, стерегтися потрапляння одягу, 
особливо краватки або хустки, у лопаті 
вентилятора або інші деталі двигуна, 
що обертаються. При затягуванні одягу 
у деталі двигуна, які обертаються, мож-
ливо травмування людини, пошкоджен-
ня деталей автомобіля. Щоб уникнути 
небезпеки рекомендується зняти  кра-
ватку, годинник, браслет, кільце і т. п.. 

При ввімкненому запалюванні та-
кож дуже небезпечно торкатися до 
проводів та електронних блоків сис-
теми запалювання, що знаходяться 
під високою напругою.  
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Не допускати проведення робіт по 
обслуговуванню системи впорскування 
палива при працюючому дизельному 
двигуні або в межах 30 секунд після йо-
го виключення. Насос високого тиску, 
паливний колектор, форсунки і трубоп-
роводи високого тиску знаходяться під 
дією високого тиску навіть після вимк-
нення двигуна. Струмінь палива, що 
утворюється в місці негерметичності, 
при контакті з тілом людини може при-
вести до серйозної травми.  

Забороняється перевищувати ре-
комендовані моменти затягування на-
різних сполучень. 

 
Догляд за автомобілем 
 

 
 
При використанні хімічних миючих 

засобів або поліролей дуже важливо 
слідувати вказівкам, приведеним в 

табличках на цих засобах. Уважно чи-
тати всі застережні вказівки. 

Для збереження лакофарбового по-
криття кузова в належному стані утри-
мувати його в чистоті та регулярно мити 
злегка теплою або холодною водою. Не 
можна мити автомобіль гарячою водою 
або під прямими променями сонця. Не 
використовувати також для миття авто-
мобіля мило грубих сортів або синтети-
чні миючі засоби. Будь-які миючі засоби, 
що Ви використовуєте, повинні бути ре-
тельно змиті з поверхні кузова водою до 
їх висихання. Слід мати на увазі, що 
миття автомобіля за допомогою стру-
меня води високого напору може приз-
вести до попадання води до салону ав-
томобіля. 

Обробляючи салон або зовнішню 
поверхню автомобіля, не використо-
вувати такі розчинники, що легко ви-
паровуються, наприклад, ацетон, роз-
чинники лаку та емалі, рідину, що ви-
даляє лак для нігтів, миючі засоби, 
вибілювачі і т. п. Винятком є випадки, 
коли у рекомендаціях з очищення тка-
ної оббивки є спеціальні інструкції 
щодо застосування подібних засобів. 
Заборонено використання тетрахло-
риду вуглецю, бензину, дизельного 
палива, бензолу або керосину для 
обробки оббивки салону або лакофа-

рбового покриття кузова. Для попере-
дження отруєння парою миючих засо-
бів або засобів для очищення під час 
роботи в салоні відкрити всі двері ав-
томобіля для покращення вентиляції. 

Уникати контакту вологих матеріа-
лів, що пофарбовані нестійкими барв-
никами, зі світлою оббивкою сидінь. 
Це може призвести до зміни кольору 
оббивки та погіршити її естетичні яко-
сті. Не слід також класти на сидіння 
вологий одяг із грубої тканини, напри-
клад, плису, вельвету, шкіри та замші. 

Регулярно очищувати поверхні 
стекол. Для цього використовувати 
спеціальну рідину для очищення скла, 
в тому числі таку, що використовуєть-
ся в домашньому господарстві. Забо-
ронено використовувати засоби для 
очищення з абразивною дією. Не при-
крашати внутрішню поверхню скла 
перевідними та клейкими картинками 
– у разі необхідності їх буде важко ви-
далити з поверхні скла. 

Будьте обережні, коли з важеля 
склоочисника знято щітку. Не допус-
кати удару важеля об скло. 

Для збереження початкового зовні-
шнього вигляду алюмінієвих коліс та ко-
впаків регулярно мити їх для видалення 
відкладень бруду та солі, що викорис-
товують для посипання доріг у зимовий 
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період. Не слід використовувати для 
миття засоби з абразивною дією та щіт-
ки з грубим ворсом, оскільки це може 
пошкодити захисне покриття. 

Миття відсіку двигуна водою, і особ-
ливо під натиском, може привести до 
відмови електричних ланцюгів, розта-
шованих у відсіку двигуна. Ні за яких 
обставин не допускати попадання води 
або інших рідин на електричні/елек-
тронні елементи всередині автомобіля. 

При спробі стерти пил або грязь з 
поверхні кузова за допомогою шматка 
сухої тканини на лакофарбовому пок-
ритті залишаться подряпини. 

Не використовувати сталеві моча-
лки, абразивні мочалки або сильні ро-
зчинники, що містять лужні або каус-
тичні компоненти, для очищення хро-
мованих або анодованих алюмінієвих 
деталей. Це може привести до пош-
кодження, обезбарвлення або пору-
шення лакофарбового покриття. 

Відхилення від використання ре-
комендованих очищувальних засобів і 
методів може негативно позначитися 
на зовнішньому вигляді тканини і її во-
гнестійкості. 

Не слід скребти або скоблити вну-
трішню поверхню заднього скла. Це 
може привести до пошкодження сітки 
обігрівача заднього скла. 

Не можна допускати скупчення льоду 
і снігу під днищем автомобіля. 

Сольові суміші (хлорид кальцію та 
подібне), що використовують проти 
обледеніння доріг, бітум, гудрон, сік, 
що виділяється листям дерев, пташи-
ний послід, різні атмосферні викиди 
промислових підприємств та інші аг-
ресивні речовини можуть пошкодити 
лакофарбове покриття кузова, якщо 
вони будуть діяти на нього протягом 
досить тривалого проміжку часу. Як-
що не видаляти своєчасно ці агресив-
ні на предмет корозії речовини, нижні 
деталі кузова (панелі підлоги, пороги, 
колісні ніші, підсилювальні елементи 
тощо), а також паливні трубопроводи, 
деталі системи випуску відпрацьова-
них газів, можуть кородувати. В цьому 
випадку запобігти корозії не зможе  
навіть антикорозійне покриття, нане-
сене на поверхню цих деталей. У вся-
кому випадку, одразу після закінчення 
зимового періоду експлуатації авто-
мобіля ретельно промити днище, ко-
лісні ніші, колеса, деталі ходової час-
тини сильним струменем води. Рете-
льно очистити всі місця, де може зби-
ратися бруд. Перед мийкою днища 
попередньо зволожити затверділі від-
кладення бруду в закритих місцях, 

щоб їх можна було потім змити во-
дою. 

Навіть свіжі забруднення не зав-
жди вдається видалити за допомогою 
миття водою, тому можуть знадобити-
ся засоби для миття та чищення. При 
використанні таких засобів перекона-
тися, що вони не пошкодять лакофар-
бове покриття автомобіля. 

Будь-які відколи фарби (напри-
клад, від ударів дрібних каменів), трі-
щини та глибокі подряпини на лако-
фарбовому покритті повинні бути не-
гайно відремонтовані. Відкритий, не 
захищений стальний лист швидко ко-
родує, що при несвоєчасному ремонті 
може призвести до поширення корозії 
на великі зони та до необхідності ре-
монту кузова. Для ремонту пошко-
джень лакофарбового покриття кузо-
ва рекомендується звернутися до ку-
зовної або фарбувальної майстерні. 

Поліруючи поверхню кузова, будь-
те обережні, щоб поліруюча речовина 
не потрапила на пластмасові поверх-
ні. Не полірувати поверхню автомобі-
ля під сильним сонячним світлом. 

Якщо Ваш автомобіль пошкодже-
ний або вимагає будь-якого ремонту, 
або заміни яких-небудь металевих 
деталей, переконатися, що на упов-
новаженій СТО проводять антикоро-
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зійну обробку замінюваних і ремонто-
ваних деталей. 

Для того, щоб запобігти корозії пла-
тформи вантажного автомобіля дотри-
муватись наступних рекомендацій: 

- для захисту лакофарбового пок-
риття і для того, щоб уникнути дефор-
мації листового металу, використовува-
ти для покриття днища вантажної пла-
тформи та його бортів дерев'яний пло-
тик або клейонку; 

- регулярно мити вантажну плат-
форму. При експлуатації автомобіля у 
прибережних районах днище платфо-
рми та колісні арки необхідно мити 
хоча б раз на місяць (ефективно мити 
під струменем води з великим напо-
ром: бажано це робити в тіні, коли ав-
томобіль не гарячий на дотик); 

- для захисту коробчатого перети-
ну від передчасної корозії – особливо 
при експлуатації автомобіля у прибе-
режних районах – застосовувати ан-
тикорозійний засіб для всіх бокових 
бортів вантажної платформи, днища 
та заднього відкидного борта (вливати 
антикорозійний засіб у спеціальні зли-
вальні отвори); 

- будьте особливо обережними при 
перевезенні хімічних речовин, миючих 
та очисних засобів, добрива і т. і. – при 
виявленні їхнього витоку або влучення 

на лакофарбове покриття негайно очи-
стити та протерти насухо ушкоджену ді-
лянку: При застосуванні хімічних речо-
вин та агресивних матеріалів необхідно 
нанести додаткове покриття протикоро-
зійною фарбою на епоксидній або хло-
рованій основі;  

- регулярно перевіряти стан лакофа-
рбового покриття вантажної платформи. 
Стежити за тим, щоб на ньому не було 
надколів, подряпин, іржі або яких-небудь 
інших пошкоджень, – при виявленні не-
гайно усунути дефекти та нанести фарбу 
для ліквідації дефектів фарбування. 

 

Зберігання та утилізація.  
Захист навколишнього середо-

вища 
 

 
 

Кожний власник автомобіля пови-
нен піклуватися про охорону навко-
лишнього середовища, зробити свій 
внесок в охорону природи. 

Оптимальним умовам для збері-
гання автомобіля відповідають: 

- навіс, де температура і вологість 
відповідають параметрам оточуючого 
середовища, є постійний рух повітря і 
відсутній прямий вплив сонця і атмо-
сферних опадів; 

- приміщення, що опалюється (ін-
дивідуальний гараж) з температурою 
не нижче 5°С і відносною вологістю 
50–70%, обладнане приточно-витяж-
ною вентиляцією. 

Якщо ж приміщення, що опалю-
ється, має малоефективну приточно-
витяжну вентиляцію, а автомобіль 
експлуатується в зимовий період або 
після миття ставиться на зберігання 
без попередньої просушення, то руй-
нівні впливи на захисно-декоративні 
покриття багаторазово зростають. 

При зберіганні автомобіля взимку 
під навісом або в неопалюваному 
приміщенні зняти акумуляторну бата-
рею та зберігати її окремо. Злити рі-
дину з бачка омивача вітрового скла. 

При підготовці автомобіля до три-
валого зберігання вимити автомобіль 
та для захисту від пилу закрити дви-
гун брезентом, плівкою або про-
масленим папером. 

Зберігати експлуатаційні рідини у 
недоступному для дітей місці. 
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Використані акумуляторні батареї 
при неправильному зберіганні можуть 
становити небезпеку для здоров`я лю-
дей або навколишнього середовища. 
Акумуляторна батарея містить сірчану 
кислоту і свинець. Не викидати акуму-
ляторні батареї в контейнери, призна-
чені для збору побутових відходів і 
сміття. Здавати акумуляторні батареї, 
що відслужили свій термін, на пункти 
прийому промислових відходів. З відп-
рацьованим літієвим елементом жив-
лення не слід поводитись як із звичай-
ним побутовим сміттям. Слід дотриму-
ватись належних правил охорони до-
вкілля щодо утилізації відпрацьованих 
елементів живлення. 

Для захисту навколишнього 
середовища міняти масло тільки на 
спеціально обладнаних пунктах. 

Відпрацьоване моторне масло та 
інша робоча рідина при неналежному 
поводженні може становити небезпе-
ку для здоров`я людей та навколиш-
нього середовища. 

Не викидати ємності з паливом, 
електролітом, маслом, охолоджуючою 
або гальмовою рідиною, миючою ріди-
ною в контейнери, призначені для збору 
побутових відходів і сміття. Не зливати 
відпрацьовані експлуатаційні та проми-
вні рідини на землю, у ґрунтові води та 

водостоки. Здавати використану робочу 
рідину до професійних закладів з утилі-
зації відходів. 

Здавати старі шини на місцеві пунк-
ти збору промислових відходів. 

Під час миття автомобіля у стічну 
воду потрапляють паливо, масло, ма-
стила, що змиваються із забрудненої 
поверхні двигуна та інших деталей. 
Щоб не завдати шкоди довкіллю, мит-
тя автомобіля необхідно виконувати 
на спеціальних автомийках, обладна-
них очисними приладами та сепара-
торами відходів паливно-мастильних 
матеріалів. Такі мийні установки існу-
ють на деяких заправних станціях і 
сервісних станціях. 

Акуратна експлуатація автомобіля – 
це один із заходів для досягнення мети 
захисту навколишнього середовища. 
Слід уникати того, щоб двигун працю-
вав при надто високій частоті обертів 
колінчатого вала. Це зменшить витрати 
палива, рівень шуму і забруднення на-
вколишнього середовища.   

Рекомендується використовувати 
високосортне паливо, яке не містить 
тетраетилсвинцю. Якщо автомобіль 
оснащений каталітичним нейтраліза-
тором, слід постійно перевіряти його 
роботу на уповноваженій СТО.  

Під час проведення технічного об-
слуговування або ремонту необхідно 
звернути особливу увагу на деякі вуз-
ли автомобіля, що можуть дуже силь-
но забруднити атмосферу, а саме: 

- механічна частина двигуна; 
- впускні і випускні системи двигуна; 
- система охолодження двигуна; 
- система запалювання двигуна; 
- паливний насос високого тиску, 

форсунки; 
- фільтри: повітряний, масляний, 

паливний; 
- турбонагнітач; 
- радіатор; 
- гальмова система. 
Такі частини автомобіля, як колод-

ки гальмової системи, диск зчеплення 
можуть містити азбест. При їхньому 
очищенні використовувати розрядже-
не, а не стиснене повітря, тому що це 
може забруднити атмосферу. 

Не рекомендується розігрівати 
двигун тривалий час, тому що низька 
температура усередині двигуна може 
привести до надмірних шкідливих ви-
кидів у відпрацьованих газах. 

Необхідно періодично перевіряти 
на уповноваженій СТО автомобіль на 
відповідність норм по відпрацьованим 
газам. 
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	12. Наживіть гайки чи болти  колеса, повертаючи колісний ключ за годинниковою стрілкою.
	13. Поверніть рукоятку домкрата проти годинникової стрілки і опустіть автомобіль на землю.
	14. Затягніть міцно гайки та болти колеса із зусиллям 120 Н(м в тій послідовності, яка вказана на малюнку.
	Попередження!
	Переконайтесь, що використовуються саме рідні бовти та гайки і вони затягнуті до необхідного рівня затягування.
	Використання не заводських частин, або невірне затягування гайок чи болтів колеса можуть призвести до втрати колеса.
	15. Установіть колісний декоративний ковпак (при наявності).
	Примітка
	Для  того, щоб замінити шину радимо звернутися на СТО мережі офіційної дилерської мережі.
	Зберігайте домкрат, інструменти, та запасне колесо у належному місці.
	Попередження!
	Заборонено тримати домкрат та інструменти в салоні для пасажирів.
	У разі різкій зупинки або зіткнення незакріплене обладнання може випасти в салон  автомобіля і привести до травми водія чи пасажирів.
	При використанні домкрата, автомобіль може втратити стійкість та посунутися, що приведе до пошкодження автомобіля та травм.
	Використовуйте для автомобіля тільки його домкрат.
	Встановлюючи домкрат для підйому автомобіля, слідкуйте за тим, щоб він був розташований перпендикулярно землі.
	Заборонено заводити двигун коли автомобіль стоїть на домкраті.
	Перед тим, як поставити автомобіль на домкрат, висадіть пасажирів та розташуйте їх у безпечному місці – як можна далі від дороги, звільніть салон від сторонніх предметів.
	Для того, щоб замінити колеса користуйтесь лише домкратом.
	Не встановлюйте домкрат на похилій чи слизький поверхні.
	Розташовуйте домкрат як можна ближче до ушкодженого колеса.
	Заблокуйте колесо, яке розташоване по діагоналі відносно до ушкодженого колеса.
	Перед тим, як встановити домкрат, переконайтесь, що увімкнене стоянкове гальмо та увімкнена перша передача (для автомобіля з механічною коробкою передач); відповідно з автоматично коробкою передачі – "P".
	Заборонено ставити автомобіль на домкрат чи міняти колеса при заторах, або коли Ви заважаєте руху.
	У разі потреби допомоги, викличте технічну службу, якщо умови для користування домкратом не сприятливі, або Ви не впевнені  в повній безпеці виконання цього завдання.
	Запуск двигуна від стороннього джерела енергії
	Ви можете завести автомобіль з розрядженою акумуляторною батареєю за допомогою енергії акумуляторної батареї  другого автомобіля.
	Попередження!
	Не намагайтесь завести двигун, штовхаючи чи тягнучи автомобіль. Це може пошкодити каталітичний нейтралізатор чи привести до травм.
	У разі спалахування акумуляторні батареї, Ви  можете отримати опіки від кислоти чи короткого замикання, що призведе до травм чи пошкодження  автомобілів.
	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 на потрапила в очі, на шкіру, тканини чи на пофарбовану поверхню.
	Переконайтесь, що акумуляторна батарея, від якої Ви збираєтесь запускати автомобіль, має однакову напругу з акумуляторною батареєю Вашого автомобіля.
	При запуску від іншої батареї не роз'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 обох автомобілів, та нанести серйозні травми.
	1. Поставте автомобіль на стоянкове гальмо.
	2. Для автомобіля з автоматичною коробкою передач –  переведіть важіль управління коробкою передач на положення (P), відповідно для автомобіля з механічною коробкою передач – у нейтральне положення.
	3. Вимкніть всі непотрібні споживачі електричної енергії автомобіля.
	Попередження!
	Вимкніть аудіосистему Вашого автомобіля, інакше Ви можете її пошкодити.
	Завжди з'єднуйте дроти так, щоб вони ні в якому разі не торкались обертаючих частин двигуна, інакше це може призвести до пошкодження автомобіля та серйозних травм.
	Для того, щоб завести автомобіль від стороннього джерела енергії, з'єднайте дроти таким чином:
	1. З'єднайте один кінець кабелю з позитивною клемою зарядженої акумуляторної батареї (зазначеного позначкою "+" поряд з клемою).
	2. З'єднайте другий кінець того ж самого кабелю з позитивною клемою розрядженої акумуляторної батареї (зазначеного позначкою "+").
	3. З'єднайте один кінець іншого кабелю з негативним кінцем зарядженої акумуляторної батареї (зазначеного позначкою "-" поряд з клемою).
	4. З'єднайте другий кінець того ж кабелю з "масою" (на корпусі силового агрегату). Слідкуйте за тим, щоб з'єднання кабелю з "масою" проводилося належним чином.
	5. Двигун автомобіля, від якого заводять другий автомобіль, повинен працювати на середніх оборотах холостого ходу.
	Попередження!
	З'єднання мінусового кабелю з "масою" повинно бути як можна далі від батареї автомобіля, який Ви намагаєтеся завести.
	Ні в якому разі не з'єднуйте мінусовий кабель з мінусовою клемою батареї автомобіля, який Ви намагаєтеся завести. Це може привести до вибуху батареї, що може пошкодити автомобіль та нанести серйозні травми.
	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.
	Як тільки двигун автомобіля з розрядженою батареєю приведено до дії зробіть наступне:
	1. Обережно від’єднайте кінець кабелю від "маси" автомобіля з розрядженою батареєю. Двигун не вимикайте.
	2. Від’єднайте кінець кабелю від клеми "мінус" акумуляторної батареї, від якої заводили двигун.
	3. Від’єднайте кінець кабелю від клеми "плюс" акумуляторної батареї, від якої заводили двигун.
	4. Від’єднайте кінець кабелю від клемі "плюс" розрядженої акумуляторної батареї.
	5. Двигун автомобіля з розрядженою батареєю повинен проробити 20 хвилин для підзарядки цієї батареї.
	6. При повторенні розрядження батареї зверніться за допомогою на сервісну станцію.
	Буксирування
	При необхідності буксирування автомобіля зверніться до спеціальної служби евакуації несправних автомобілів.
	Попередження!
	Не рекомендується знаходитися пасажирам в салоні автомобіля який буксирують.
	При буксируванні не перевищуйте дозволеної швидкості.
	Не буксируйте автомобіль з ушкодженими вузлами, які можуть бути небезпечні.
	Суворо дотримуйтесь рекомендацій цього Посібника при буксируванні.
	Буксирування автомобіля з частковим навантаженням
	1. Увімкніть аварійну сигналізацію автомобіля.
	2. Ключ замка запалювання – у положення "АСС".
	3. Важіль коробки передач – у нейтральне положення.
	4. Відпустити стоянкове гальмо.
	5. Буксируйте автомобіль з піднятими над дорогою передніми колесами.
	Попередження!
	При необхідності буксирування автомобіля з опором на передні колеса треба обов’язково використовувати візок для передніх коліс, щоб не пошкодити коробку передач.
	Буксируйте автомобіль на жорсткому пристрої.
	Бажано буксирувати автомобіль на платформі з повним навантаженням.
	Буксирування автомобіля в надзвичайних випадках
	У випадку коли евакуатор відсутній, дозволяється буксирувати несправний автомобіль на жорсткому або гнучкому зчепленні.
	Передня буксирна провушина розташована під переднім буфером. Водій повинен знаходитися в автомобілі для керування буксируванням за допомогою гальм.
	Цей засіб буксирування треба використовувати тільки на твердій дорозі і на коротку відстань та на невеликій швидкості.
	При буксируванні – колеса, вісі, трансмісія, рульове управління, гальма повинні бути в справному стані.
	Попередження!
	При буксируванні на тросі автомобіль може бути пошкоджено.
	Для зменшення ризику дотримуйтесь попереджень:
	- використовуйте трос тільки в крайньому випадку;
	- буксируйте автомобіль тільки за передню частину;
	- між переднім буфером та тросом треба забезпечити проміжок;
	- забезпечте надійне кріплення тросу до провушин;
	- автомобіль з автоматичною коробкою передач треба буксирувати тільки за допомогою візків під колесами;
	- при буксируванні рухатися треба з невеликою швидкістю без різких ривків;
	- щоб запобігти втрати керування при  буксируванні:
	- не буксируйте автомобіль на тросі коли колеса, вісі, трансмісія, рульове управління або гальма несправні;
	- заборонено виймати ключ замка запалювання при буксируванні.
	Задня буксирна провушина застосовується тільки в надзвичайних випадках. Слідкуйте щоб направлення тросу йшло в напрямку просування автомобіля. Заборонено прикладати зусилля до провушини в поперечному напрямку. При буксируванні за задню провушину рухат...
	Розкачування автомобіля
	Розкачування (розгойдування) автомобіля вперед-назад дозволяється лише у виключних випадках, коли автомобіль застряг (забуксував) у снігу, багні чи піску. Спочатку поверніть кермо вліво-вправо, щоб розчистити площу під колесами. Послідовно перемикайте...
	Попередження!
	При розкачуванні (розгойдуванні) автомобіля дотримуйтесь усіх заходів безпеки.
	Перегрів двигуна
	У випадку коли двигун автомобіля перегрівся, треба негайно:
	- зупинити автомобіль;
	- вимкнути систему кондиціювання повітря;
	- дати двигуну проробити декілька хвилин на малих обертах холостого ходу;
	- упевнитись, що вентилятор працює.
	Попередження!
	У випадку коли побачили водяну пару, треба відійти від автомобіля на випадок ураження людини.
	Тривале застосування кондиціонера у важких умовах руху автомобіля може привести до перегрівання двигуна.
	У випадку коли вентилятор не працює, водяна пара присутня, треба:
	- вимкнути двигун;
	- відійти від автомобіля і не відкривати капот моторного відсіку;
	- дати двигуну охолонути;
	- якщо не видно водяної пари, відкрити капот.
	- як можна скоріше звернутися за допомогою на сервісну станцію.
	У випадку коли вентилятор працює, водяна пара відсутня, треба:
	- з застереженням відкрити капот моторного відсіку;
	- проконтролювати рівень охолоджуючої рідини.
	У випадку коли вентилятор працює, але температура охолоджуючої рідини не знижається,  треба:
	- вимкнути двигун;
	- з застереженням відкрити капот моторного відсіку;
	- проконтролювати рівень охолоджуючої рідини.
	- дати двигуну охолонути;
	- проконтролювати рівень охолоджуючої рідини.
	У випадку коли рівень охолоджуючої рідини низький, проконтролюйте витік рідини:
	- в радіаторі та його з’єднаннях;
	- шлангах охолоджуючої системи та їх з’єднаннях.
	- як можна скоріше зверніться за допомогою на сервісну станцію.
	Попередження!
	Система охолодження знаходиться під високим тиском. Заборонено відкривати кришку бачка при гарячій рідині системи охолодження.
	Умови експлуатації автомобіля
	Звичайні умови експлуатації автомобіля

	Важкі умови експлуатації автомобіля
	9. Транспортування та зберігання
	Забороняється вносити зміни в конструкцію даного автомобіля! Зміни конструкції можуть негативно позначитися на характеристиках автомобіля, безпеці або терміні служби. В деяких випадках вони навіть можуть порушувати державні правила, що стосуються безп...
	При виникненні сумнівів щодо безпеки подолання пагорба необхідно відмовитись від цього, в протилежному випадку це може призвести до перекидання автомобіля, загибелі або травмування водія та пасажирів, а також – пошкодження автомобіля. В спортивному ре...
	У небезпечних дорожніх умовах, коли дорога покрита водою, снігом, льодом, гряззю, піском і т. п., виконувати наступні рекомендації.
	Щоб уникнути травмування під час роботи двигуна, тримати волосся, руки і одяг подалі від рухомих частин, таких як вентилятор і приводні паси.
	Рівень рідини в АКП повинен перевірятися після прогрівання двигуна до нормальної робочої температури. Це означає, що двигун, радіатор, шланги радіатора, система випуску відпрацьованих газів і т. п. мають бути дуже гарячими. Необхідно дотримуватися під...
	Перевірити напругу АКБ автомобіля, від якої збираєтеся запускати двигун. Вона повинна мати однакову номінальну напругу з АКБ Вашого автомобіля.
	Під час руху, якщо згорання палива незадовільне, або знижуються технічні характеристики, звернутися на уповноважену СТО. Забороняється тривале водіння автомобіля з повністю відкритою дросельною заслінкою.

	Дизельне паливо. Не допускати попадання бензину або води в паливний бак дизельного автомобіля. В результаті буде потрібно злити паливо з бака і видалити його з магістралей для виключення засмічення насоса високого тиску і пошкодження двигуна.
	Уникати перерахованих нижче ситуацій або некоректних дій:
	- звук роботи випускної системи відрізняється від звичного;
	- днище автомобіля сильно ушкоджене корозією, або на ньому налипла велика кількість снігу або бруду;
	При перегріві система випуску відпрацьованих газів може вийти з ладу. Уникати (понад п’яти хвилин) роботи двигуна на холостому ході з високою частотою обертання колінчатого вала.

	Підзарядка акумуляторної батареї. При підзарядці АКБ необхідно дотримуватися наступних заходів обережності:
	Плавкі запобіжники

	Якщо головний плавкий запобіжник перегорілий, звернутися на уповноважену СТО.
	Ключі. Протиугінна сигналізація
	У разі, якщо Ви загубили ключі, звернутися до дилера, щоб отримати нові екземпляри. Для цього необхідно повідомте йому номер ключів від Вашого автомобіля, які Ви загубили.
	Двері
	Небезпечно залишати у салоні автомобіля дітей або домашніх тварин без догляду. Дитина або тварина можуть випадково розблокувати стоянкове гальмо, й автомобіль несподівано зрушить з місця.
	Перед тим як залишити автомобіль, заблокувати двері з боку водія.

	Склопіднімачі
	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. Ніколи не висовувати з вікон руки, голову та ...
	Дзеркала заднього виду


	Дзеркало заднього виду, оснащене компасом. Не встановлювати багажник для лиж, антену та інші пристрої, що прикріплюються до автомобіля за допомогою магнітів, оскільки будь-який предмет, закріплений з їх використанням на даху, впливатиме на роботу комп...
	Сидіння, підголівники

	Ніколи не проводити регулювання сидіння під час руху автомобіля або в той момент, коли на сидінні другого ряду знаходяться люди, оскільки воно може несподівано прийти в рух і заподіяти травму пасажиру, який знаходиться на ньому.
	Електричне регулювання передніх сидінь. Електропривод регулювання сидінь працює при вимкненому запалюванні. З цієї причини ніколи не залишати дітей без нагляду в автомобілі.
	Ремені безпеки
	Поясний ремінь безпеки. Поясний ремінь, що розташований по центру заднього сидіння, має механізм замикання, відмінний від механізмів замикання плечових ременів безпеки заднього сидіння. Коли пасажири пристібають задні ремені безпеки, для забезпечення ...
	Ремені безпеки з пристроєм додаткового натягнення. Ремені безпеки повинні бути відрегульовані і працювати відповідно до вимог, що до них пред'являються.
	Використання дитячого сидіння. Для малолітніх дітей використання відповідних дитячих сидінь є обов'язковим.
	Передні подушки безпеки водія і пасажира. Розкриття подушок безпеки відбувається із значною силою та миттєво. Ремені безпеки допомагають утримати людей, які знаходяться в автомобілі, в такому положенні, в якому захисний ефект подушок безпеки виявляєть...
	Бокова подушка безпеки. Щоб забезпечити максимальну ефективність бокових подушок безпеки і уникнути травмування в результаті їх спрацьовування, водій і пасажир на передньому сидінні повинні обов’язково сидіти прямо і належним чином бути пристебнуті р...
	Надувна шторка безпеки. Для забезпечення найбільшої ефективності захисту, що надається системою бокових подушок безпеки (боковими подушками безпеки і надувними шторками), і для виключення отримання травм під час розкриття таких подушок водій і пасажир...
	Забороняється утримувати рульове колесо в крайньому правому або крайньому лівому положенні більше 5 секунд під час роботи двигуна, щоб не пошкодити насос підсилювача рульового управління.
	Рідина підсилювача рульового управління. У випадку, коли часто потрібно доливати рідину підсилювача рульового управління, автомобіль повинен бути перевірений на уповноваженій СТО.
	Регулювання кута нахилу рульового колеса. Ніколи не проводити регулювання кута нахилу рульового колеса під час руху автомобіля. Це може призвести до втрати управління, результатом чого стане отримання серйозних травм або ДТП.
	Гальма

	Керувати автомобілем в той час, коли горить індикатор увімкнення стоянкового гальма та низького рівня гальмової рідини, небезпечно. Якщо індикатор гальмової системи продовжує горіти, негайно звернутися на уповноважену СТО для перевірки гальмової систе...
	Якщо індикатор антиблокувальної системи гальм продовжує горіти після увімкнення запалювання, загорається під час руху або не загорається після увімкнення запалювання, це вказує на можливу несправність системи АБС.
	Рух із увімкненим стоянковим гальмом приведе до підвищеного зносу гальмових колодок та дисків.
	Прийоми ефективного гальмування:
	Антиблокувальна гальмова система (АБС). AБС або електронна система стабілізації курсової стійкості (ЕSР) не зможуть запобігти ДТП, якщо управління автомобілем здійснюватиметься неправильним або небезпечним способом. Навіть якщо управління автомобілем ...
	Електронна система стабілізації курсової стійкості (ESP)
	Регулювання напрямку світлових променів фар є надто відповідальною з точки зору безпеки руху операцією. Кожного разу після заміни ламп у передніх фарах необхідно звернутися на уповноважену СТО для контролю і регулювання направленості пучка світла фар....
	Щоб запобігти ушкодженню електропровідної сітки обігрівача, не слід використовувати скребки та інші гострі інструменти, а також засоби, що містять абразивні компоненти, для чистки внутрішньої поверхні заднього скла.
	У снігопад перед увімкненням електрообігрівача заднього скла очистити зовнішню поверхню скла від снігу та льоду.
	Електрообігрівач заднього скла розвиває значну електричну потужність.
	З метою запобігання розрядження  АКБ дотримуватись наступних рекомендацій:


	Звуковий сигнал
	Прикурювач, попільничка. Електричні розетки
	Щоб уникнути травмування, не торкатися пальцями до циліндричного корпусу спіралі прикурювача – він нагрівається до високої температури.
	Не дозволяти дітям вмикати прикурювач, гратися з ним.
	Перегрів прикурювача може призвести до пожежі.
	Використовуючи прикурювач, дотримуватися наступних рекомендацій:
	Не використовувати патрон прикурювача для підключення електричних приладів та додаткового обладнання – це може призвести до механічного або електричного пошкодження патрона прикурювача.
	Не користуватися тримачем чашок під час руху автомобіля. Під час руху автомобіля напої можуть розплескатися або розлитися з чашок або іншого відкритого посуду. Бризки напоїв псують оздоблення салону автомобіля, а також можуть викликати опіки відкритих...
	Не вішати речі на рукоятки, розташовані над прорізами дверей. В такому разі погіршується оглядовість з місця водія, що може призвести до ДТП.

	Сітка фіксації багажу для запобігання пошкодженню речей або автомобіля. Не допускати зайвого натягнення сітки. Ніколи не ставати на шляху можливого відскоку елементів сітки при розриві. Не використовувати сітку, якщо на ній є помітні сліди зносу або п...
	Перестановка коліс. У разі радіальних шин, що мають асиметричний малюнок протектора, можлива тільки перестановка передніх коліс назад. Перестановка коліс з лівою на праву сторону не допускається. Не використовувати аварійне запасне колесо при перестан...
	Ніколи не перевищувати максимальний тиск, вказаний на шинах. Якщо в шинах тиск, що не відповідає рекомендованим значенням (перевищений або занижений), це може привести до труднощів в управлінні, навіть до його втрати, а несподіваний розрив шини – до Д...
	Заміна колеса. Піднятий для заміни колеса автомобіль може зірватися з домкрата – це може призвести до травмування людей або серйозних пошкоджень кузова.

	Аварійне запасне колесо. Аварійне запасне колесо менше, ніж колесо звичайного розміру, і призначене тільки для тимчасового використання.
	Ніколи не залишати спущене колесо незакріпленим, щоб запобігти його "гуркотінню". Інакше, у випадку різкого повороту, раптової зупинки або ДТП незакріплене колесо може переміситися усередині автомобіля і травмувати пасажирів.
	Зимові ланцюги протиковзання. Встановлення ланцюгів призводить до сильного погіршення керованості автомобіля. З метою запобігання небезпечних ситуацій виконувати наступні рекомендації.
	Буксирування
	При буксируванні причепа, останній внаслідок технічної несправності та інших обставин, може від’єднатись від автомобіля та завдати шкоду як тертім особам, так і спричинити пошкодження майна та транспортних засобів. Повна маса автомобіля при буксируван...
	Неправильний розподіл навантаження, бічний вітер, аеродинамічні поштовхи від автопоїздів, а також нерівне покриття дороги можуть стати причиною поперечних коливань або від`єднання причепа.

	Між автомобілем і причепом необхідно закріпити страхувальні ланцюги. Провести страхувальні ланцюги під ТЗП причепа, щоб він не впав на дорогу у разі його від'єднання.
	Якщо на причепі є гальмова система, переконатися в правильності її встановлення і роботи.
	Управління автомобілем з причепом на схилах. Щоб не допустити перегріву двигуна при буксируванні причепа на крутих схилах (з кутом нахилу більше 6%), уважно стежити за покажчиком температури охолоджуючої рідини. Якщо стрілка покажчика почне наближатис...
	Паркування автомобіля з причепом на схилах. Паркування автомобіля з причепом на схилі може привести до важких травм або ДТП у випадку, якщо ослабнуть гальма причепа.
	Перед експлуатацією лебідки уважно прочитати інструкцію та суворо дотримуватись рекомендованих заходів безпеки.
	Не торкатись тросів і гачка під час експлуатації, намотки та завантаження автомобіля.
	Стежити за тим, щоб рука не була затиснутою між тросами.
	Щоб уникнути травмувань, використовувати хомут для захоплення гачка під час експлуатації, намотки та технічного обслуговування.
	Перед проведенням технічного обслуговування лебідки зняти прикраси та скористатись захисними окулярами.
	Забороняється перевищувати навантаження на лебідку.
	Недотримання вказаних вище рекомендацій може призвести до серйозних травмувань та нещасних випадків.
	Буксування

	Тривале розгойдування може також привести до пошкодження шин.
	Обслуговування та ремонт автомобіля
	Будьте обережні при виконанні свердлильних робіт і не пошкодити трубопроводи паливної системи, паливний бак, гальмові трубопроводи, електропроводи і т. і.
	Уникати контакту вологих матеріалів, що пофарбовані нестійкими барвниками, зі світлою оббивкою сидінь. Це може призвести до зміни кольору оббивки та погіршити її естетичні якості. Не слід також класти на сидіння вологий одяг із грубої тканини, наприкл...
	Під час миття автомобіля у стічну воду потрапляють паливо, масло, мастила, що змиваються із забрудненої поверхні двигуна та інших деталей. Щоб не завдати шкоди довкіллю, миття автомобіля необхідно виконувати на спеціальних автомийках, обладнаних очисн...

	Виробничо-технічне видання


