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Вступ

Вступ
Вступ
Ваш автомобіль є поєднанням
сучасних технологій, безпеки,
екологічності та економічності.
У цьому посібнику власника ви
знайдете всю потрібну
інформацію, яка надасть змогу
керувати автомобілем безпечно та
ефективно.
Переконайтеся, що ваші пасажири
обізнані з можливим ризиком ДТП і
травмування, які можуть стати
наслідком неправильного
використання автомобіля.
Слід завжди дотримуватися
законів і нормативних актів країни,
в якій ви перебуваєте. Ці закони
можуть відрізнятися від інформації
в цьому посібнику власника.

Коли в посібнику власника йдеться
про відвідання станції технічного
обслуговування, радимо
звертатися до сервіс-партнера
компанії Chevrolet.
Усі сервіс-партнери Chevrolet
надають високоякісне
обслуговування за розумною
ціною. Досвідчені механіки, які
отримали підготовку в компанії
Chevrolet, працюють згідно зі
встановленими в Chevrolet
інструкціями.
Набір літератури для клієнта
завжди потрібно тримати під рукою
в автомобілі.

1

Використання цього
посібника
 У цьому посібнику описано всі
можливості й функції цієї
моделі. Описи деяких
елементів, включаючи функції
відображення та меню, можуть
не стосуватися вашого
автомобіля (це залежить від
варіанта моделі, встановлених
у країні норм, наявного
спеціального обладнання чи
додаткового приладдя).
 У розділі "Коротко" міститься
попередній огляд.
 Зміст на початку цього
посібника та в кожній главі
показує місце знаходження
інформації.
 Алфавітний вказівник надасть
змогу здійснювати пошук
потрібної інформації.
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Вступ

 У посібнику власника
використовуються заводські
позначення двигуна. Відповідні
позначення, нанесені під час
продажу, можна знайти в
розділі "Технічні
характеристики".
 Дані із зазначенням напрямку,
наприклад ліворуч або
праворуч, або вперед чи назад,
завжди стосуються напрямку
руху.
 Інтерфейс дисплея автомобіля
може не підтримувати вашу
мову.

Позначки "Небезпека",
"Попередження" й
"Обережно"
{Небезпека
Напис ? Небезпека вказує на
ризик отримання смертельної
травми. Нехтування цією
інформацією є небезпечним для
життя.

Обережно
Напис Обережно вказує на
можливе пошкодження
автомобіля. Нехтування цією
інформацією може призвести до
пошкодження автомобіля.
Ми бажаємо вам провести багато
годин за приємним водінням
Chevrolet

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

Коротко

3

Початкова інформація
про водіння

Див. розділ Радіопульт
дистанційного керування на
стор. 20.

Відмикання автомобіля

Див. розділ Центральний замок на
стор. 29.

Радіопульт дистанційного
керування

Регулювання сидінь
Виставлення сидіння

C11E2076A

1. Кнопка LOCK (Зачинити)
2. Кнопка UNLOCK (Відчинити)
3. Кнопка TAILGATE WINDOW
(Вікно дверей багажного
відділення)

1968931

Щоб перемістити сидіння вперед
чи назад, потягніть важіль і
пересуньте сидіння в потрібне
положення.

13C140_eu_lhd.book Page 4 Monday, March 4, 2013 1:43 PM

4

Коротко

Відпустіть ручку і пересвідчіться в
тому, що сидіння зафіксоване.

Не спирайтеся на сидіння під час
регулювання.

Див. розділ Регулювання сидінь на
стор. 54.

Висота сидіння

Щоб підняти подушку сидіння,
потягніть важіль угору декілька
разів.

Поперекова опора сидіння

Див. розділ Положення сидіння на
стор. 53.

Спинки сидінь

C11E2054A

Качайте важіль із зовнішнього боку
подушки сидіння, доки подушка не
встане в зручне положення.
C11E2053A

Потягніть до себе важіль,
відрегулюйте нахил і відпустіть
важіль. Дочекайтеся, доки сидіння
зі звуком не стане на місце.

Щоб опустити подушку сидіння,
натисніть важіль униз декілька
разів.

C11E2055A

Щоб зменшити або збільшити
поперекову опору сидіння водія,
нахиліть важіль вперед або назад.
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Регулювання підголівника
Регулювання висоти

C11E1015A

Потягніть підголівник угору.
Щоб опустити його, натисніть
затискач і проштовхніть
підголівник донизу.
Див. розділ Підголівники на
стор. 51.

Регулювання горизонтального
положення

Пасок безпеки

MD033

C11E1010A

Потягніть підголівник вперед. Щоб
пересунути підголівник назад,
потягніть його вперед. Потім він
автоматично рухається назад.

5

Витягніть пасок із барабану,
протягніть його через тіло та
вставте язичок защіпки в пряжку.
Регулярно посилюйте щільність
поясного паска безпеки під час
водіння, натягуючи плечовий
пасок.
Див. розділ Паски безпеки на
стор. 64.
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Коротко

Регулювання дзеркала

Регулювання керма

Зовнішні дзеркала

Внутрішні дзеркала

2178629
C11E3008A

Щоб зменшити засліплення,
поверніть важіль на зворотній
стороні корпуса дзеркала.
Див. розділ Дзеркало заднього
огляду, регульоване вручну на
стор. 43.

Виберіть дзеркало, яке потрібно
відрегулювати за допомогою
перемикача: щоб вибрати
дзеркало з лівого боку, встановіть
перемикач у положення "L", а щоб
вибрати дзеркало з правого боку у положення "R".
Див. розділ Дзеркала з
дистанційним керуванням на
стор. 41.

C11E3010A

Розблокуйте важіль, відрегулюйте
положення керма, потім натисніть
важіль і переконайтеся, що його
повністю заблоковано. Не
регулюйте положення керма під
час руху автомобіля.
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Огляд панелі приладів
Автомобіль з лівобічним керуванням

C3E1001A
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Коротко

Автомобіль з правобічним керуванням

C3E1002A
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Коротко

1. Повітропроводи
2. Органи управління сигналами
повороту та зміни смуги руху й
зовнішнім освітленням
3. Звуковий сигнал
4. Панель приладів
5. Система промивки / чищення
лобового скла
6. Вимикач ліхтарів аварійної
сигналізації / електронної
системи курсової стійкості (ESC
OFF)
7. Центральне відділення для
речей
8. Вимикач системи контролю за
спуском (DCS) / вимикач Eco
(система зупинки-запуску) або
вимикач системи допомоги під
час паркування
9. Блок перемикачів
10. Тримач для карток
11. Монетниця
12. Важіль замка капота

13. Елементи керування аудіо на
кермі
14. Вимикачі системи
круїз-контролю / системи
клімат-контролю
15. Системи клімат-контролю
16. Важіль перемикання передач
17. Вимикач електричного
стоянкового гальма
18. Вимикач режиму Eco
19. Запальничка
20. Аудіосистема
21. Бардачок
22. Індикатор нагадування про
непристебнутий пасок безпеки /
індикатор вимкнення подушки
безпеки для переднього
пасажирського сидіння

9

Зовнішнє освітлення

2238127

Зовнішні світлові прилади
вмикаються й вимикаються
поворотом ручки вимикача світла.
Вимикач освітлення має чотири
наступні положення:
P(OFF): при повороті ручки в
положення OFF вимикається всі
зовнішні світлові прилади.
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Коротко

Після вимкнення всіх світлових
приладів ручка вимикача
повертається в початкове
положення AUTO.

Перемикач фар дальнього /
ближнього світла

Ліхтарі аварійної сигналізації

AUTO: зовнішні ліхтарі й
підсвічування панелі приладів
вмикаються й вимикаються
автоматично в залежності від
зовнішніх умов освітлення.
; : увімкнення задніх габаритних
ліхтарів, підсвічування номерного
знака й панелі приладів.
2 : увімкнення фар та всіх
світлових приладів, вказаних
вище.
Див. розділ Органи управління
зовнішнім освітленням на
стор. 137.

C11E2050A
C11E2071A

Щоб перемкнутися з ближнього на
дальнє світло, натисніть важіль.
Щоб перемкнутися на ближнє
світло, повторно натисніть важіль
або потягніть його.
Див. розділ Перемикач дальнього /
ближнього світла фар на
стор. 139.
Див. розділ Сигналізація дальнім
світлом фар на стор. 140.

Приводиться в дію кнопкою |.
Див. розділ Ліхтарі аварійної
сигналізації на стор. 141.
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Коротко

Сигнали повороту та зміни
смуги руху

Звуковий сигнал

11

Системи промивки та
чищення
Очисники лобового скла

C11E2039A

2268202

важіль догори = правий вказівник
важіль донизу = лівий вказівник
Див. розділ Сигнали повороту та
зміни смуги руху на стор. 141.

Натисніть Y
2238054

Щоб увімкнути очисники лобового
скла, увімкніть запалювання
(положення ON) і пересуньте вгору
важіль системи
промивки/очищення лобового
скла.
HI: безперервний режим, швидко.

13C140_eu_lhd.book Page 12 Monday, March 4, 2013 1:43 PM

12

Коротко

LO: безперервний режим,
повільно.

Система
промивання/очищення
заднього скла

Омивач лобового скла

INT: переривчастий режим
роботи.

Очисник

OFF: вимкнено.
MIST: Короткочасне увімкнення
при запотіванні.
Див. розділ Система промивки /
чищення лобового скла на
стор. 96.

C11E2006A

Потягніть до себе важіль.
Див. пункт "Омивач лобового скла"
у розділі Система промивки /
чищення лобового скла на
стор. 96.
Див. розділ Рідина в бачку
омивача на стор. 344.

2274836

Щоб увімкнути очисник вікна
дверей багажного відділення,
увімкніть запалювання (положення
ACC або ON) і поверніть уперед
кінець важеля системи
промивки/очищення лобового
скла.
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Коротко

Для очисника вікна дверей
багажного відділення можна
встановити три режими:

13

Клімат-контроль

Очисник

Заднє вікно з підігрівом,
зовнішні дзеркала
з підігрівом

OFF: вимкнено.
INT: переривчастий режим
роботи.
LO: безперервний режим,
повільно.
Див. розділ Система
промивання/очищення заднього
скла на стор. 99.
C11E2007A

Щоб подати рідину для чищення,
натисніть і утримуйте кнопку на
кінці важеля.
Якщо кнопку відпустити, омивач
припинить роботу, але очисник
виконає ще три цикли чищення.
Див. розділ Система
промивання/очищення заднього
скла на стор. 99.
Див. розділ Рідина в бачку
омивача на стор. 344.

C3D2007A

Керування здійснюється
кнопкою =.
Див. розділ Дзеркала з підігрівом
на стор. 43.
Див. розділ Заднє вікно з підігрівом
/ протиобліднювач очисників
лобового скла на стор. 47.
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Коротко

Система проти запотівання
та замерзання вікон

Трансмісія

Див. розділ Механічна трансмісія
на стор. 292.

Механічна трансмісія

Автоматична трансмісія

C11E4005A

Поверніть регулятор розподілу
повітря в положення НА
СТЕКЛА 5.
Див пункт "Видалення інею з
лобового скла" у розділі Система
обігріву та вентиляції на
стор. 255.
Див пункт "Видалення конденсату
з лобового скла" в розділі
Система кондиціонера на
стор. 258.

2457824

Для перемикання передачі
повністю натисніть педаль
зчеплення, переведіть важіль на
потрібну передачу й повільно
відпустіть педаль зчеплення.
Щоб увімкнути передачу заднього
ходу натисніть кнопку на
зворотному боці ручки важеля та
одночасно переведіть важіль у
потрібне положення.

C3D3004A

P (СТОЯНКА): Блокування
передніх коліс. перемикати в
положення Р лише тоді, коли
автомобіль стоїть на місці з
увімкненим стоянковим гальмом.
R (ЗАДНІЙ ХІД): перемикати у
положення R лише тоді, коли
автомобіль стоїть на місці.
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15

N (НЕЙТРАЛЬНЕ): Нейтральне
положення.
D: для всіх нормальних режимів
руху. У ньому можна вмикати
будь-яку з 6 передач переднього
ходу.
+, -: Положення для ручного
режиму.

MD174

Щоб виконати перемикання,
натисніть кнопку розблокування.
Стрілками показані способи
перемикання, які не потребують
натискання кнопки розблокування.

C12E9003A

Щоб перемкнути передачі,
натисніть гальмівну педаль і
натисніть кнопку розблокування.
C11E3002A

Стрілками показані способи
перемикання, які потребують
натискання кнопки розблокування.

MD173

Вільне перемикання.
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Коротко

Запуск двигуна
Перед запуском виконайте
перевірку таких компонентів

Запуск двигуна через замок
запалення

 Тиск і стан шин.
 Рівень мастила у двигуні та
рівні рідин.

 Поверніть ключ у положення
START, одночасно відпускаючи
педаль зчеплення і гальмівну
педаль, а після запуску двигуна
відпустіть ключ.

 Усі вікна, дзеркала, прилади
зовнішнього освітлення та
номерні знаки вільні від бруду,
снігу та льоду та перебувають у
робочому стані.

Перед повторним запуском або
вимкненням двигуна поверніть
ключ у положення LOCK.

 Правильне положення сидінь,
пасків безпеки та дзеркал.
 Перевірте функціонування
гальм на низькій швидкості,
особливо якщо гальма є
вологими.

 Дизельний двигун: поверніть
ключ у положення ON для
попереднього підігріву, і
зачекайте доки не вимкнеться
індикатор K.

C11E3021A

 Поверніть ключ запалення в
положення ACC, плавно
поверніть кермо, щоб вимкнути
систему його блокування
 Механічна трансмісія:
активуйте зчеплення
 Автоматична трансмісія:
перемістіть важіль селектора у
положення P або N.
 Не натискайте педаль
акселератора

Паркування
 Не ставте автомобіль на
легкозаймисті поверхні. Через
високу температуру системи
виведення вихлопних газів така
поверхня може зайнятися.
 Завжди використовуйте
стоянкове гальмо без
натискання кнопки відпускання.
Застосовуйте максимально
щільно на спуску чи підйомі.
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Коротко

Одночасно натисніть ніжне
гальмо, щоб зменшити
гальмівне зусилля.
 Вимкніть двигун і запалення.
Повертайте кермо, доки не
спрацює його блокування.
 Якщо автомобіль знаходиться
на рівній поверхні чи підйомі,
перед вимкненням
запалювання ввімкніть першу
передачу або встановіть важіль
селектора в положення Р. На
підйомі поверніть передні
колеса в напрямку від бордюру.
Якщо ж автомобіль
знаходиться на схилі, увімкніть
задню передачу перед
вимкненням запалення.
Поверніть передні колеса в
напрямку до бордюру.
 Закрийте вікна.
 Замкніть автомобіль.

17
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Ключі, дверцята та
вікна

Ключі й замки

19

Складний ключ

Ключі
Запасні ключі

Ключі й замки ...............................19
Дверцята ......................................32
Безпека автомобіля .....................34
Зовнішні дзеркала........................41
Внутрішні дзеркала......................43
Вікна..............................................45
Дах ................................................49

Номер ключа позначено на
знімному ярлику.
Номер ключа потрібно вказати під
час замовлення запасних ключів,
оскільки він є компонентом
системи імобілайзера.
Див. пункт "Замки" в розділі
Догляд за зовнішніми частинами
на стор. 389.

C11E2075A

Натисніть кнопку, щоб його
розкласти.
Щоб скласти ключ, натисніть
кнопку і складіть його вручну.
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Радіопульт дистанційного
керування
Використовується для керування:
 Центральним замком
 Системою запобігання
викрадення автомобіля
 Вікно дверей багажного
відділення

C11E2076A

1. Кнопка LOCK: усі дверцята
замикаються. Ліхтарі аварійної
сигналізації блимнуть один раз,
і ввімкнеться система
запобігання викраденню
автомобіля.
2. Кнопка UNLOCK: усі дверцята
відмикаються.
Ліхтарі аварійної сигналізації
блимнуть двічі, і система
запобігання викраденню
автомобіля вимкнеться.
У модифікаціях для деяких
країн, натиснувши кнопку
UNLOCK один раз, можна
відчинити лише двері водія.
Щоб відчинити всі двері, слід
натиснути кнопку UNLOCK
знову й не відпускати її
протягом 3 секунд.
3. Кнопка TAILGATE WINDOW:
для відмикання вікна дверей
багажного відділення слід
натискати цю кнопку приблизно
1 секунду.

Примітка
Коли ключ вставлений у замок
запалення, кнопки LOCK,
UNLOCK і TAILGATE WINDOW
не діють.
Примітка
Після натискання кнопки
UNLOCK на радіопульті
дистанційного керування
автоматично вмикається
підсвічування панелі приладів,
яке діятиме близько 30 секунд,
поки ключ запалення не буде
встановлений у положення ACС.
Радіус дії радіопульта
дистанційного керування
становить приблизно 6 м. На цей
радіус можуть впливати зовнішні
чинники.
Справність пульта підтверджують
ліхтарі аварійної сигналізації.
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Поводьтеся з пультом обережно,
захищайте його від вологи та
високих температур, а також
уникайте зайвого використання.

Заміна батареї радіопульта
дистанційного керування

Помилка

Акумулятори не належать до
побутових відходів. Їх потрібно
здати на утилізацію до відповідних
приймальних пунктів.

Якщо центральний замок не
працює від радіопульта
дистанційного керування,
причиною цього може бути:

21

Складний ключ

Замініть батарею відразу після
зменшення радіусу дії.

 перевищення радіусу дії,
 низький заряд батареї,
 часте, безперервне
використання дистанційного
керування поза радіусом дії,
яке вимагатиме повторної
синхронізації,
 перевантаження центрального
замка внаслідок частого
використання, надходження
живлення переривається на
короткий період часу,
 інтерференція радіохвиль
більшої потужності від інших
джерел.

2207429

Примітка
Використовуйте замінну
батарейку CR 2032 (чи її
еквівалент).
1. Відкрийте кришку пульта.
2. Вийміть використану батарею.
Уникайте дотиків монтажної
плати з іншими компонентами.
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3. Встановіть нову батарею.
Встановлюючи батарею,
поверніть її негативним боком
(-) донизу (до плати).
4. Закрийте кришку пульта.
5. Перевірте роботу пульта на
автомобілі.
Закріплений ключ
Заміна батарейки має
виконуватися в майстерні.

Обережно
Намагайтеся не доторкатися
пальцями до пласких поверхонь
батарейки, оскільки це призведе
до скорочення терміну її
експлуатації.
Примітка
Використані літієві акумулятори
можуть завдати шкоди довкіллю.
Дотримуйтеся вимог місцевого
законодавства з утилізації.

Забороняється викидати разом
із побутовим сміттям.
Примітка
Для забезпечення належної
роботи передавача, виконуйте
наступні інструкції:

Система Open&Start
(відкриття дверцят
і запуск двигуна без
ключа)

Не впускайте передавач додолу.
Не кладіть важкі предмети на
передавач.
Не дозволяйте воді та прямим
сонячним променям потрапляти
на передавач. Якщо передавач
намокне, витріть його м’якою
тканиною.
C3D2013A

В автомобілях, оснащених
системою безключового доступу,
передавач має внизу невелику
кнопку (А), яка призначена для
виймання ключа.
Щоб вийняти ключ, натисніть
кнопку (А). Не виймайте ключ, коли
кнопка (А) не натиснута.
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Ключ, який знаходиться всередині
передавача, використовується для
відкривання замка дверцят водія,
коли у брелока немає батарейки,
та в екстрених випадках.
В разі необхідності замовити
новий ключ, звертайтеся до
дилера.

C3D2010A

1. Q (Замикання): Натисніть один
раз, щоб замкнути всі
дверцята. На підтвердження
замикання один раз блимнуть
вказівники повороту або
пролунає звуковий сигнал.
2. Q (Відмикання): Натисніть
один раз, щоб відімкнути всі
дверцята. Вказівники повороту
блимнуть двічі, і система
запобігання викраденню
автомобіля вимкнеться. У
модифікаціях для деяких країн,
натиснувши кнопку UNLOCK
один раз, можна відімкнути
лише двері водія. Потім, щоб
відчинити всі дверцята, слід
натиснути кнопку UNLOCK
знову й не відпускати її
протягом 5 секунд.
Після цього можуть увімкнутися
ліхтарі освітлення салону.

23

3. 8 (вікно дверей багажного
відділення): Щоб відкрити
вікно дверей багажного
відділення, натисніть і не
відпускайте близько однієї
секунди.
4. L (Пошук
автомобіля/Тривожна
кнопка): Щоб визначити
місцезнаходження автомобіля,
натисніть і не відпускайте
близько двох секунд. Тричі
блимнуть вказівники повороту
й тричі пролунає звуковий
сигнал.

13C140_eu_lhd.book Page 24 Monday, March 4, 2013 1:43 PM

24

Ключі, дверцята та вікна

Відмикання без ключа

Обережно
Кнопка на ручці дверей
призначена тільки для
відмикання за допомогою
системи безключового доступу.
Виходячи з автомобіля, замкніть
усі двері, натиснувши кнопку
замикання на брелока з
передавачем системи
безключового доступу, або
переконайтеся, що система
замикання без ключа ввімкнена.
J3D2002A

Щоб відімкнути й відчинити двері,
підійдіть до передніх дверей,
тримаючи брелок з передавачем
системи безключового доступу на
відстані не більше 1 м, і натисніть
кнопку на ручці дверей. Якщо
система розпізнає передавач,
двері відімкнуться, і їх можна буде
відчинити.

C3D3002A

Ручка перемикача запалювання
має чотири положення.
Увімкнення запалювання ручкою
можливе тільки тоді, коли брелок з
передавачем системи
безключового доступу знаходиться
в автомобілі.
1: LOCK (Off)
2: ACC
3: ON
4: START
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• Механічна трансмісія: натисніть
педаль зчеплення. Поверніть
ручку перемикача запалювання
в положення START,
одночасно натискаючи педаль
зчеплення і вимикаючи
електричне стоянкове гальмо.
Коли двигун запуститься,
натисніть педаль гальма.
• Автоматична трансмісія:
встановіть важіль перемикача
передач у положення Р
(стоянка) або у нейтральне
положення (N). Якщо важіль
буде в іншому положенні,
двигун не запуститься. Для
перезапуску двигуна під час
руху автомобіля
використовується лише
нейтральне положення (N).
У автомобілях, оснащених
системою безключового
доступу, під час запуску
двигуна слід тримати ногу на
педалі гальма.

• Автомобілі з дизельним
двигуном: поверніть ручку
перемикача запалювання в
положення ON для
попереднього прогріву й
зачекайте, поки не згасне
контрольний індикатор K.
Поверніть ручку перемикача
запалювання в положення START.
Коли розпочнеться прокручування
колінчастого валу, відпустіть ручку
перемикача запалювання перемикач повернеться в
положення ON.
Якщо ручку перемикача
запалювання неможливо
повернути, притисніть її й ще раз
спробуйте повернути.

25

Якщо в салоні автомобіля немає
брелока з передавачем або щось
перешкоджає роботі передавача, в
центрі інформації для водіїв (DIC),
який знаходиться посередині
панелі приладів, відображається
повідомлення ELECTRONIC KEY
NOT DETECTED (Електронний
ключ не виявлений).

Замикання без ключа
Замикання дверей відбувається
через декілька секунд після
вимкнення запалювання, якщо всі
двері зачинені й принаймні один
брелок з передавачем системи
безключового доступу був
винесений з салону автомобіля.
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Якщо на АЗС самообслуговування
водій, виходячи з автомобіля,
забере з собою брелок з
передавачем системи
безключового доступу, всі двері, у
тому числі зовнішня кришка
паливного бака й двері багажного
відділення, через декілька секунд
автоматично замкнуться. Для того,
щоб під час заправки або після її
закінчення відімкнути всі двері, у
тому числі зовнішню кришку
паливного бака й двері багажного
відділення, натисніть кнопку на
ручці дверей або натисніть кнопку
на брелока з передавачем
системи безключового доступу.

Програмування передавачів
для автомобіля
Діють лише ті передавачі системи
безключового доступу, які
запрограмовані на цей автомобіль.
Якщо брелок-передавач
загублений або вкрадений, для
придбання й програмування
нового передавача зверніться до
свого дилера. Автомобіль можна
перепрограмувати таким чином,
щоб його не можна було відімкнути
за допомогою загубленого або
вкраденого брелока-передавача.

Запуск автомобіля в разі
низького заряду батарейки
передавача

C3D2017A
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встановіть важіль перемикання
передач у положення P (Стоянка)
або нейтральне положення (N),
натисніть педаль гальма і
поверніть ручку перемикача
запалювання. Якнайшвидше
замініть батарейку в передавачі.
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Заміна батарейки

C3D2016A

Якщо заряд батарейки передавача
дуже малий, при спробі запуску
двигуна в центрі інформації для
водіїв, який знаходиться
посередині панелі приладів, може
з’явитися повідомлення
ELECTRONIC KEY NOT
DETECTED (Електронний ключ не
виявлений). Щоб запустити двигун,
покладіть передавач кнопками
вгору в спеціальний відсік
відділення для зберігання в
центральній консолі. Потім

2201493

1. Вийміть ключ з
брелока-передавача – для
цього натисніть невелику
кнопку внизу передавача й
витягніть ключ. Не виймайте
ключ, коли кнопка не натиснута.
2. Відкрийте брелок-передавач за
допомогою тонкого плаского
предмета, який слід вставити в
проріз збоку брелока.
3. Вийміть стару батарейку.
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4. Вставте нову батарейку
позитивним полюсом донизу.
Для заміни використовуйте
батарейки CR2032 або
аналогічного типу.
5. Зберіть брелок-передавач.
6. Вставте ключ на своє місце в
передавачі.

Дверні замки
{Попередження
Температура в салоні
автомобіля може дуже швидко
підвищитися і значно
перевищити температуру зовні.
Не залишайте в автомобілі дітей
і тварин без нагляду.
Це може стати причиною
важкого травмування або
загибелі людей.

Обережно
Залишаючи автомобіль без
нагляду, замикайте всі двері й
забирайте ключі з собою.
Незачинений автомобіль може
стати легкою здобиччю для
крадіїв.

Ручні дверні замки

Діти можуть увімкнути електричні
склопідйомники чи інші органи
управління або зрушити
автомобіль з місця.
Не залишайте ключ в автомобілі,
коли в ньому знаходяться діти.
Це може стати причиною
важкого травмування або
загибелі людей.
C11E2031A
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Центральний замок

C3D2008A

Двері водія можна відчиняти й
зачиняти вручну за допомогою
ключа.

C11E2032A

Будь-які з дверей можна зачинити
зсередини, витягнувши кнопку
блокування дверного замка.
Щоб відчинити двері зсередини,
треба натиснути кнопку
блокування дверного замка.

Місцем керування центральним
замком є дверцята водія.
Відмикаючи чи замикаючи двері
водія ключем чи за допомогою
радіопульта дистанційного
керування системи безключового
доступу (ззовні) або перемикачем
блокування дверного замка
(зсередини), можна відімкнути чи
замкнути всі двері, а том числі
двері багажного відділення.
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Кнопка центрального замка

C11E2065A

Замикати й відмикати двері можна
також перемикачами блокування
замків дверей на облицюванні
двері водія.
Для замикання дверей натисніть
праву частину перемикача.
Для відмикання дверей натисніть
ліву частину перемикача.
Щоб відчинити двері зсередини
або ззовні, потягніть ручку дверей.

Примітка

Блокування дверей

Дверні замки й петлі слід
регулярно змащувати через
відповідні проміжки часу, а також
в тому разі, коли при відчиненні
чи зачинені дверей або під час
руху чути шум.

Для додаткового захисту при
виході з автомобіля, який
оснащений додатковою системою
запобігання викраденню, можна
заблокувати всі дверцята.

Двері водія та двері переднього
пасажира можна відкрити
зсередини, потягнувши за ручку,
навіть коли вони заблоковані
кнопкою блокування дверного
замка.

Блокування дверей блокує всі
електричні замки електронікою.
Будь-які двері відкрити буде
неможливо, навіть після розбиття
скла.

{Попередження
Не застосовуйте блокування
дверцят автомобіля, якщо в
ньому є люди. Дверцята не
можна розблокувати зсередини.
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Для блокування дверей виконайте
описані далі дії.
 Двічі підряд натисніть кнопку
LOCK. Натисніть кнопку LOCK
один раз, щоб замкнути
автомобіль, а потім ще раз
натисніть її на 3 секунди, щоб
заблокувати двері.

Примітка

Обережно

Повне блокування відключається
при відмиканні дверцят.

Замки безпеки

 Вставте ключ у замок дверей
водія й поверніть його на два
оберти в бік задніх дверей
автомобіля. Після першого
оберту двері замикаються, а
після другого - блокуються.

Блокування можна встановити
лише тоді, коли закриті всі бокові
двері й двері багажного
відділення.

Не тягніть за внутрішню дверну
ручку, коли запобіжний замок
захисту від дітей знаходиться в
положенні LOCK. Це може
призвести до пошкодження
внутрішньої дверної ручки.

{Попередження
Завжди використовуйте замки для
захисту від доступу дітей при перевезенні дітей на задніх сидіннях.
Можна використати ключ, або
відповідну викрутку.

Щоб зняти блокування, натисніть
кнопку UNLOCK на ключі. Після
цього двері будуть розблоковані.
Примітка

31
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Щоб включити фіксатори захисту
замків від дітей, поверніть їх у
горизонтальне положення.
Щоб відкрити задні двері при
ввімкненому захисту дітей,
відкрийте двері ззовні.
Щоб вимкнути захист замків від
дітей, поверніть регулятор у
вертикальне положення.

13C140_eu_lhd.book Page 32 Monday, March 4, 2013 1:43 PM

32

Ключі, дверцята та вікна

Дверцята
Двері багажного
відділення
Двері багажного відділення можна
відмикати та замикати за
допомогою центрального замка.
Див. розділ Центральний замок на
стор. 29.
Будьте обережні, щоб під час
замикання дверей багажного
відділення не затиснути собі руку
чи іншу частини тіла. Також
слідкуйте, щоб таке не трапилося з
іншими.

Обережно
Відкриваючи чи закриваючи
двері багажного відділення,
слідкуйте за тим щоб в отворі не
було жодних перешкод.

{Попередження
Під час руху з відкритими дверми
багажного відділення або
відкритим вікном цих дверей у
салон можуть потрапити
вихлопні гази.
Їзда з відкритими дверми
багажного відділення заборонена.
Вихлопні гази токсичні й можуть
спричинити отруєння чи
загибель людей.

C3D2015A

В автомобілях, оснащених
системою безключового доступу,
розпізнавання передавача
системи для відмикання дверей
можливе лише з відстані не більше
1 м від дверей багажного
відділення. Двері багажного
відділення можна відчинити за
допомогою кнопки відмикання
багажного відділення над
номерним знаком.
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Обережно

Кнопка відмикання вікна
дверей багажного відділення

Якщо відімкнути двері багажного
відділення кнопкою відмикання
багажного відділення, всі інші
двері також відімкнуться. Після
закриття дверей багажного
відділення обов’язково натисніть
кнопку замикання на
брелока-передавачі системи
безключового доступу для
захисту автомобіля.

33

Вікно дверей багажного відділення
можна також відкрити кнопкою
відмикання вікна дверей багажного
відділення на радіопульті
дистанційного керування. Див.
розділ Радіопульт дистанційного
керування на стор. 20.

C11E2068A

Вікно дверей багажного відділення
можна відкрити кнопкою
відмикання вікна дверей багажного
відділення, яка знаходиться на
облицюванні дверей водія.

C11E2064A

Коли замок вікна дверей багажного
відділення відімкнутий, підніміть
заднє вікно за ручку.
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Щоб закрити вікно дверей
багажного відділення, опустіть
його й притисніть так, щоб
заскочка замкнулася. Вони
замикаються автоматично.

Обережно

Безпека автомобіля
Системою запобігання
викраденню автомобіля
Тип 1
Індикатор режиму захисту

Забороняється натискати кнопку
відмикання вікна дверей
багажного відділення під час
руху автомобіля.

Індикатор захисту вимикається
після відчинення дверей ключем
або за допомогою радіопульта
дистанційного керування.
Індикатор захисту вмикається
після замикання дверей ключем
або за допомогою радіопульта
дистанційного керування.

Замикання дверей та
увімкнення режиму захисту
автомобіля від викрадення
Активація

Їзда з відкритим вікном дверей
багажного відділення
заборонена.

C11E2070A

Цей індикатор світиться, коли діє
система запобігання викраденню
автомобіля.

1. Зачиніть усі вікна.
2. Поверніть ключ запалення в
положення LOCK і вийміть його
з замка.
3. Дочекайтеся, поки всі пасажири
вийдуть з автомобіля.
4. Зачиніть усі двері салону, капот
і двері багажного відділення.
5. Натисніть і відпустить кнопку
LOCK на радіопульті
дистанційного керування.
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Світлодіодний індикатор на
радіопульті почне блимати.
 Усі двері замикаються.
 Ліхтарі аварійної
сигналізації блимнуть один
раз.
 Приблизно через 30 секунд
увімкнеться режим захисту
автомобіля від викрадення.
Якщо в замок запалювання
вставлений ключ,
радіопульт не ввімкне
систему запобігання
викраденню автомобіля.
Примітка
Ця система вмикається навіть
тоді, коли вікна відкриті. Перед
тим, як вийти з автомобіля,
закрийте всі вікна й двері.
Примітка
Якщо на пульті дистанційного
керування натиснути кнопку
LOCK, коли капот, бокові двері
та двері багажного відділення

закриті неповністю, система
запобігання викладенню
автомобіля переходить у стан
"Відкрито", а індикатор захисту
автомобіля починає блимати з
великою частотою.
Система запобігання
викладенню автомобіля
переходить у стан "Зачинено",
коли капот, усі двері салону й
двері багажного відділення
повністю закриті. У цьому стані
індикатор захисту автомобіля
світиться рівним світлом. Якщо
натиснути кнопку LOCK, коли
капот, усі двері салону та двері
багажного відділення закриті,
система запобігання викладенню
автомобіля зразу перейде в стан
"Зачинено", оминаючи стан
"Відкрито". При цьому індикатор
захисту автомобіля буде
світитися рівним світлом.
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Примітка
Система запобігання
викраденню автомобіля
вмикається як після зачинення
дверей вручну, так і після
зачинення дверей за допомогою
радіопульта дистанційного
керування.
1. Переконайтеся, що приблизно
через 30 секунд після переходу
системи в стан "Зачинено"
індикатор захисту автомобіля
увімкнувся й почав блимати з
малою частотою. Якщо
натиснути кнопку LOCK на
радіопульті вдруге, система
запобігання викраденню
автомобіля увімкнеться
негайно без 30-секундної
затримки. Індикатор захисту
автомобіля знаходиться в
правому секторі годинника.
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{Попередження
Ні в якому разі не зачиняйте
автомобіль, якщо у ньому
хтось є.
Ні в якому разі не залишайте в
автомобілі дітей і тварин без
нагляду. Температура в салоні
автомобіля може дуже швидко
підвищитися і значно перевищити
температуру на вулиці.
Це може стати причиною
важкого травмування або
загибелі людей.
Звуковий сигнал
При спробі відкрити капот, бокові
двері або багажного відділення без
використання ключа або
натискання кнопки UNLOCK на
радіопульті дистанційного
керування система приблизно на
30 секунд вмикає візуальну
(блимання фар) і звукову
сигналізацію.

Вимикання звукової сигналізації
 Натисніть на радіопульті кнопку
LOCK або UNLOCK.
 Відчиніть двері водія ключем.
(У модифікаціях для деяких
країн ця дія може не призвести
до вимкнення звукового
сигналу. Для вимкнення
звукового сигналу слід
натиснути кнопку LOCK або
UNLOCK). Поки зберігається
ризик несанкціонованого
проникнення всередину,
звуковий сигнал тривоги буде
періодично вимикатися знову.
Якщо система не діє так, як тут
описано, зверніться на станцію
технічного обслуговування.
Рекомендується звертатися до
фірмової СТО.
Сирена
Автомобілі, обладнані додатковою
системою проти викрадення
відповідно до програми
страхування Thatcham, оснащені

датчиками виявлення втручання,
кута нахилу й розбиття скла.
Ця система проти викрадення
використовує додаткові датчики
для стеження за станом
автомобіля, і в разі виявлення
проникнення в салон, крадіжки
коліс чи непередбаченого
буксирування вмикає сирену.
Вимикання сирени
 Натисніть на радіопульті кнопку
LOCK або UNLOCK.
Поки зберігається ризик
несанкціонованого проникнення
всередину, сирена буде
періодично вмикатися знову.
Примітка
Якщо під час дії режиму захисту
автомобіля від викрадення
відкрити двері ключем, пролунає
звуковий сигнал.
Відкрийте двері за допомогою
кнопки UNLOCK на радіопульті.
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Примітка
Якщо в холодну погоду двері не
відкриваються через замерзання
замка, постукайте по замковій
щілині або нагрійте ключ.
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{Попередження
Ні в якому разі не зачиняйте
автомобіль за допомогою
радіопульта дистанційного
керування, якщо у ньому хтось є.
Сигнал радіопульта вмикає
режим захисту автомобіля від
викрадення, тому в разі
виявлення руху в салоні
автомобіля увімкнеться сирена.
Ні в якому разі не залишайте в
автомобілі дітей і тварин без
нагляду.
Температура в салоні
автомобіля може дуже швидко
підвищитися і значно
перевищити температуру на
вулиці.
Це може стати причиною
важкого травмування або
загибелі людей.

C11E2034R

Якщо потрібно вимкнути додаткову
систему проти викрадення,
натисніть кнопку на обшивці стелі
салону. Увімкнеться індикатор
вимкнення системи проти
викрадення o.
Після повторного увімкнення
додаткової системи проти
викрадення за допомогою вказаної
кнопки, індикатор вимкнення
системи проти викрадення згасне.

13C140_eu_lhd.book Page 38 Monday, March 4, 2013 1:43 PM

38

Ключі, дверцята та вікна

Відмикання дверей та
вимкнення режиму захисту
автомобіля від викрадення
Дезактивація
1. Відчиніть двері водія ключем.
або
2. натисніть і відпустить кнопку
UNLOCK на радіопульті
дистанційного керування.
 Світлодіодний індикатор на
радіопульті почне блимати.
 Усі двері відмикаються.
 Ліхтарі аварійної
сигналізації блимнуть двічі.
 Дія режиму захисту
автомобіля від викрадення
припиняється.
У модифікаціях для деяких країн
при відмиканні дверей водія
ключем може лунати звуковий
сигнал. Для відмикання дверей
обов’язково використовуйте кнопку
UNLOCK на радіопульті.

Повторне автоматичне
замикання дверей
Якщо протягом 30 секунд після
вимкнення системи запобігання
викраденню за допомогою
радіопульта жодні двері не будуть
відкриті або не буде запущений
двигун, то всі двері автоматично
замикаються й система
запобігання викраденню
вмикається знову.

Тип 2
Активація
Для увімкнення системи натисніть
кнопку замикання на
брелока-передавачі системи
безключового доступу.
Система запобігання викраденню
автомобіля вмикається приблизно
через 30 секунд після
спрацювання системи замикання
без ключа.

Перед увімкненням системи
обов’язково закрийте всі двері,
капот і багажне відділення.
Щоб не вимикати сигналізацію,
для відмикання дверей багажного
відділення користуйтеся кнопкою
відмикання над номерним знаком.
Брелок-передавач системи
безключового доступу має
знаходитися не далі 1 м від дверей
багажного відділення.
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Обережно
В автомобілях, оснащених
системою безключового доступу,
під час відмикання дверей
багажного відділення кнопкою
відмикання багажного відділення
відкриваються також всі інші
двері за умови, що
брелок-передавач системи
безключового доступу
знаходиться не далі 1 м від
зовнішнього краю заднього
бампера Після закриття дверей
багажного відділення обов’язково
натисніть кнопку замикання на
брелока-передавачі системи
безключового доступу для
захисту автомобіля.
Дезактивація
Для вимкнення системи виконайте
описані далі дії.

• Натисніть кнопку відмикання на
брелока-передавачі системи
безключового доступу.
• Підійдіть до дверей, тримаючи
брелок з передавачем системи
безключового доступу на
відстані не більше 1 м, і
натисніть кнопку на ручці
дверей.
• Запуск двигуна.
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Імобілайзер
Тип 1
Система імобілайзера є
додатковим засобом захисту
автомобіля від викрадення. Така
система, встановлена в
автомобілі, попереджає запуск
двигуна іншою особою без дозволу
власника. Автомобіль, оснащений
системою імобілайзера, можна
відкрити лише ключем запалення з
вмонтованим у нього електронним
ключем — транспондером.
Транспондер знаходиться
всередині ключа, і зовні його не
видно.
Запустити двигун можна лише
ключем запалення з відповідним
електронним кодом.
Ключем з неправильним кодом
можна лише відчинити дверцята.
Система імобілайзера вмикається
автоматично після повороту ключа
в положення LOCK і виймання
його із замка запалення.
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Якщо система імобілайзера
виявить помилку під час
увімкнення запалення, індикатор
імобілайзера засвітиться чи
блиматиме, а двигун не
запуститься.
У такому разі слід звернутися до
фірмової станції технічного
обслуговування для перевірки
автомобіля.
Примітка
Якщо в холодну погоду двері не
відкриваються через замерзання
замка, постукайте по замковій
щілині або нагрійте ключ.
Тип 2
Ця система не потребує
увімкнення або вимкнення захисту
вручну. Імобілайзер автомобіля
автоматично вмикається після
повороту перемикача
запалювання в положення
LOCK/OFF. Імобілайзер
вимикається після повороту

перемикача запалювання в
положення ON або в разі
виявлення в салоні автомобіля
передавача з належними
настройками.
В разі пошкодження передавача
системи безключового доступу
запустити двигун автомобіля буде
неможливо. Якщо на панелі
приладів світиться індикатор
імобілайзера, це означає наявність
проблем з увімкненням чи
вимкненням протиугінної системи.
Індикатор імобілайзера світиться
недовгий час під час запуску
двигуна після увімкнення
запалювання. Якщо двигун не
запускається, й індикатор
імобілайзера не гасне, це означає
наявність проблем у в системі.
Вимкніть запалювання й повторіть
спробу.

Якщо ручку перемикача
запалювання неможливо
повернути, й притому передавач
системи безключового доступу
непошкоджений, повторіть спробу.
Якщо двигун не запускається, й
індикатор імобілайзера не гасне,
спробуйте скористатися іншим
передавачем системи
безключового доступу. Причиною
того, що ручку перемикача
запалювання неможливо
повернути, може бути
несправність першого передавача.
Крім того, можна покласти
передавач в спеціальний відсік у
центральній консолі.
Якщо ручку перемикача
запалювання однак неможливо
повернути ані з іншим
передавачем, ані з передавачем у
відсіку центральної консолі, це
означає, що автомобіль потребує
технічного обслуговування.
Зверніться до дилера, який може
виконати технічне обслуговування
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протиугінної системи, і замовте
новий брелок-передавач,
запрограмований для даного
автомобіля.
Не залишайте в салоні автомобіля
ключ або пристрій, за допомогою
яких можна вимкнути протиугінну
систему. Імобілайзер не замикає
дверцята. Залишаючи автомобіль,
обов’язково замкніть його та
увімкніть систему запобігання
викраденню автомобіля.

Зовнішні дзеркала

41

Дзеркала з дистанційним
керуванням

Випукле дзеркало
Випуклі зовнішні дзеркала
зменшують "мертві зони". Через
форму дзеркала об’єкти здаються
меншими, що впливає на здатність
оцінювати відстань.

2178629

Виберіть дзеркало, яке потрібно
відрегулювати за допомогою
перемикача: щоб вибрати
дзеркало з лівого боку, встановіть
перемикач у положення "L", а щоб
вибрати дзеркало з правого боку у положення "R".
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Відрегулюйте положення
вибраного дзеркала вгору-вниз і
вправо-вліво, натискаючи на
відповідний край регулювальної
панелі.

Складані дзеркала
Складання вручну (лише для
Росії)
Задля безпеки пішоходів зовнішні
дзеркала змінюють своє звичайне
положення, автоматично
повертаючись назовні від значного
удару. Змінюйте положення
дзеркал, злегка натискаючи його
корпус.

Складання за допомогою
електропривода

{Попередження
Завжди забезпечуйте належне
регулювання ваших дзеркал і
користуйтеся ними під час
водіння, щоб збільшити
видимість предметів та інших
транспортних засобів навколо
вас. Не їдьте на автомобілі, коли
одне із зовнішніх дзеркал
заднього огляду складене назад.

Обережно
Не слід регулювати дзеркала
надто довго, коли двигун не
працює.
Це призведе до розрядження
акумулятора.
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Дзеркала з підігрівом

Внутрішні дзеркала
Дзеркало заднього
огляду, регульоване
вручну

{Попередження
Якість огляду через дзеркало
може погіршитися при
переналаштуванні дзеркала у
нічний режим.
Будьте особливо уважні із
внутрішнім дзеркалом заднього
огляду, коли воно
переналаштовується у нічний
режим.

C3D2007A

Керування здійснюється
кнопкою +.
Обігрів діє, коли працює двигун, і
автоматично вимикається через
декілька хвилин. Його також можна
вимкнути, повторним натисканням
на кнопку.

C11E3008A

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

Керування автомобілем без
чіткого огляду ззаду може
призвести до зіткнення та
спричинити пошкодження
вашого автомобіля чи іншої
власності, а також спричинити
травмування людей.

43
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Дзеркало заднього огляду
з автоматичним
зменшенням ефекту
засліплення
Електрохроматичне
дзеркало

забезпечує очам рівномірну
інтенсивність світла.
Для увімкнення
електрохроматичного дзеркала
натисніть кнопку на корпусі
дзеркала. При цьому засвітиться
індикатор. Увімкнення дзеркала
можливе лише тоді, коли ключ
запалювання знаходиться в
положенні ON.
Щоб вимкнути електрохроматичне
дзеркало, натисніть ту саму кнопку
ще раз.

C11E3009A

Ваш автомобіль може
оснащуватися електрохроматичнм
дзеркалом (ЕСМ), яке
автоматично зменшує ефект
засліплення світлом фар
автомобілів, які їдуть позаду, і

Обережно
Цей автомобіль оснащений
двома фотоелементами для
вимірювання інтенсивності
навколишнього світла й світла
від фар автомобілів, що їдуть
позаду.
Не закривайте ці фотоелементи і
не вішайте сторонні предмети на
електрохроматичне дзеркало.
Такі дії перешкоджають
нормальній роботі
електрохроматичного дзеркала, і
ним не можна буде скористатися.
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Вікна

Робота
Вікнами з електропідйомниками
можна керувати за допомогою
вимикачів, які знаходяться на
кожній дверній панелі, коли замок
запалення знаходиться у
положенні ON.

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

45

Щоб відкрити вікно, натисніть
вимикач.
Щоб закрити вікно, потягніть
вимикач угору.
C11E2066A

Електропідйомники вікон
працюють при ввімкненому
запаленні.
Використовуйте перемикач для
відповідного вікна, натискаючи,
щоб відчинити, чи тягнучи до себе,
щоб зачинити.

Відпустіть вимикач, коли скло
знаходитиметься на потрібному
рівні.
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{Попередження

Автоматичне опускання скла

Частини тіла, висунуті з
автомобіля, можуть вдаритися о
предмети, повз які проїжджає
автомобіль. Не висовуйте
будь-які частини тіла з
автомобіля.

Автоматичний підйом і
опускання скла
Для вікна водія передбачена
функція автоматичного підйому й
опускання скла.

Діти можуть увімкнути
електропідйомники вікон і бути
затиснутими ними.
Не залишайте в автомобілі ключі
чи дітей без нагляду.
Неправильне використання
електропідйомників вікон може
призвести до серйозного
травмування чи смерті.

Щоб підняти скло, потягніть
вимикач угору й утримуйте його.
Щоб зупинити скло, відпустіть
вимикач.

C11E2067A

Для вікна водія передбачена
функція автоматичного опускання
скла.
Щоб опустити скло, міцно
притисніть вимикач, а потім
відпустіть його. Скло автоматично
опуститься до кінця. Щоб зупинити
скло під час опускання, натисніть
вимикач ще раз.

Для того щоб повністю опустити
скло, притисніть вимикач до
самого кінця. Для того щоб
повністю підняти скло, витягніть
вимикач до самого кінця. В
автоматичному режимі вікно
піднімається й опускається
повністю, навіть якщо відпустити
вимикач.
Для того, щоб під час руху
зупинити скло на потрібному рівні,
притисніть або витягніть вимикач у
напрямку, протилежному напрямку
руху скла, і залиште в цьому
положенні.
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Функція запобігання
защемленню
Якщо під час автоматичного
закривання вікна водія скло
наштовхнеться на перешкоду, з
міркувань безпеки воно буде
опущене щонайменше на 11 см.

Система захисту від дітей
для задніх вікон

47

Заднє вікно з підігрівом /
протиобліднювач
очисників лобового скла

{Попередження
Після шести послідовних циклів
роботи функція попередження
защемлення може вимкнутися.
Не слід піднімати й опускати
вікна без певної мети.

C11E2069A

Натисніть перемикач v, щоб
вимкнути електропідйомники
задніх вікон.
Щоб їх увімкнути, натисніть
перемикач v знову.

C3D2007A

Керування здійснюється
кнопкою +.
Обігрів діє, коли працює двигун, і
автоматично вимикається через
декілька хвилин. Його також можна
вимкнути, повторним натисканням
на кнопку.
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Обережно

Сонцезахисні козирки

{Попередження
Розташовуйте сонцезахисний
козирок таким чином, щоб він не
перешкоджав вам у видимості
дороги, дорожнього руху чи
інших предметів.

Ні в якому разі не
використовуйте гострі
інструменти чи абразивні мийні
засоби для миття лобового скла
й заднього вікна автомобіля.
Ні в якому разі не шкрябайте
скло й бережіть від пошкодження
проводку обігрівача скла під час
чищення чи інших дій з лобовим
склом і заднім вікном.
2326151

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

49

Відкривання й закривання
Для того щоб відкрити люк, злегка
відтягніть вимикач назад. На
першому етапі люк відкривається
вручну.

Люк
{Попередження

Якщо сильно відтягнути вимикач
назад, люк автоматично
відкриється повністю (другий етап).

Будьте обережні під час
користування люком, щоб
уникнути травмування, зокрема,
коли поруч є діти.
Уважно стежте за рухомими
деталями під час користування
ними. Переконайтеся, що нічого
не перешкоджає їх руху.
Люк можна відчиняти чи зачиняти
при ввімкненому запаленні.

C11D2018A

Щоб закрити люк, притисніть
вимикач вперед або вниз і не
відпускайте, поки люк повністю не
закриється (закриття виконується
тільки вручну).
Для того щоб підняти люк,
натисніть вимикач угору й
утримуйте його.
Для того щоб опустити люк,
натисніть вимикач донизу й
утримуйте його.
Відпустіть вимикач, коли люк
знаходитиметься в потрібному
положенні.
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Примітка

Штора

Коли ключ запалення
знаходиться в положенні LOCK
або запалення вимкнуте,
керувати люком можна протягом
не більше 10 хвилин чи до
відкриття дверей.

Штора керується вручну.

Обережно
Регулярно перевіряйте напрямну
на наявність забруднень і
очищуйте її від накопиченого
бруду. В разі забруднення
поверхні довкола резинового
ущільнювача люка рух люка
може супроводжуватися шумом.

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

{Попередження
Частини тіла, висунуті з
автомобіля, можуть вдаритися о
предмети, повз які проїжджає
автомобіль. Не висовуйте
будь-які частини тіла з
автомобіля.
Неправильне використання люка
може призвести до серйозного
травмування чи смерті.
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Сидіння,
підголівники

51

Підголівники
Підголівники
Положення

Підголівники .................................51
Передні сидіння ...........................53
Паски безпеки ..............................64
Система подушок безпеки ..........68
Системи безпеки для дітей .........74

{Попередження
Їздіть лише зі встановленим у
правильне положення
підголівником.
Зняті або неправильно
відрегульовані підголівники
можуть призвести до серйозних
травм голови і шиї у разі зіткнення.
Перед початком руху обов’язково
перевірте, чи правильно
відрегульований підголівник.

MD024

Середина підголовника повинна
бути на рівні очей. Якщо це
неможливо, для людей дуже
високого зросту слід
встановлювати підголівник у
найвище положення, а для людей
низького зросту — у найнижче.
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Регулювання горизонтального
положення

Регулювання висоти

1. Установіть підголівник
вертикально - для цього
натисніть на нього, щоб він
посунувся вперед до самого
кінця, а потім відпустіть.
2. Обережно натискайте на
підголівник, щоб він посувався
вперед, доки він не стане в
потрібне положення.

Активні підголовники
C11E1015A

Якщо підголівник потрібно підняти,
потягніть його вгору. Якщо
підголівник потрібно опустити,
натисніть на підголівник,
одночасно натискаючи кнопку
розблокування.

C11E1010A

Щоб нахилити підголівники
передніх сидінь, виконайте такі дії.

В разі удару ззаду активні
підголівники на передніх сидіннях
автоматично нахиляються вперед.
Таким чином голова ефективніше
підтримується підголівником, і
зменшується ризик травм через
гіперекстензію шийного відділу
хребта.
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Передні сидіння

 Сідайте на сидіння,
максимально притискаючи тіло
до спинки. Відрегулюйте
відстань між сидінням і
педалями, щоб ваші ноги були
злегка підігнуті під час
натискання на педалі. Посуньте
сидіння пасажира максимально
назад.

Положення сидіння
{Попередження
Рухайтеся лише з правильно
відрегульованими сидіннями.

MD028

 Сядьте на сидіння,
максимально притиснувши
плечі до спинки. Установіть
спинку під таким кутом, щоб
можна було легко дістати
кермо злегка зігнутими руками.
Намагайтеся не відривати
плечі від спинки сидіння під час
обертання керма. Не
відхиляйте спинку надто
далеко назад. Рекомендований
максимальний нахил становить
приблизно 25.
 Відрегулюйте кермо. Див.
розділ Регулювання керма на
стор. 95.

53

 Відрегулюйте висоту сидіння
таким чином, щоб мати добре
поле огляду з усіх боків, а
також добрий огляд всіх
індикаційних приладів. Між
головою та обивкою стелі має
бути проміжок мінімум в одну
руку. Стегна повинні вільно
розташовуватися на сидінні,
не втискаючись у нього.
 Відрегулюйте підголівник. Див.
розділ Підголівники на
стор. 51.
 Відрегулюйте висоту паска
безпеки. Див. пункт
"Регулювання висоти" у розділі
Паски безпеки з кріпленням в
трьох точках на стор. 66.
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Регулювання сидінь

Виставлення сидіння

Спинки сидінь

{ Небезпека
Не сідайте на відстані менше
25 см від керма, щоб не
завадити розкриттю подушки
безпеки.

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

1968931

Щоб перемістити сидіння вперед
чи назад, потягніть важіль і
пересуньте сидіння в потрібне
положення.
Відпустіть важіль і переконайтеся,
що сидіння зафіксоване.

C11E2053A

Потягніть до себе важіль,
відрегулюйте нахил і відпустіть
важіль. Дочекайтеся, доки сидіння
зі звуком не стане на місце.
Примітка
Не спирайтеся на сидіння під час
регулювання.
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Висота сидіння

Поперекова опора сидіння

55

Регулювання сидіння з
електроприводом (тільки
сидіння водія)
{Попередження
Забороняється регулювати
сидіння водія під час руху
автомобіля.
Автомобіль може втратити
керованість, що призведе до
травмування людей чи майнових
збитків.

C11E2054A

Качайте важіль із зовнішнього боку
подушки сидіння, доки подушка не
встане в зручне положення.
Щоб опустити подушку сидіння,
натисніть важіль униз декілька
разів.
Щоб підняти подушку сидіння,
потягніть важіль угору декілька
разів.

C11E2055A

Щоб зменшити або збільшити
поперекову опору сидіння водія,
нахиліть важіль вперед або назад.
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Пересування сидіння
вперед-назад

Регулювання сидіння по
висоті

Регулювання нахилу сидіння

C11E1013A
C11E1011A

Щоб пересунути сидіння вперед чи
назад, посуньте вимикач вперед
або назад і не відпускайте його,
доки спинка сидіння не буде в
потрібному положенні.

C11E1012A

Щоб підняти чи опустити передню
або задню частину подушки
сидіння, натисніть на передню або
задню частину вимикача вгору чи
вниз і не відпускайте його, доки
спинка сидіння не буде в
потрібному положенні.

Щоб нахилити спинку сидіння
вперед чи назад, посуньте верхню
частину вимикача вперед або
назад і не відпускайте його, доки
спинка сидіння не буде в
потрібному положенні.
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Передні сидіння
з підігрівом

Щоб вимкнути підігрів сидіння,
натисніть вимикач ще раз. При
цьому контрольний індикатор у
кнопці згасне.

Обережно
Людям із чутливою шкірою не
рекомендується
використовувати найвищий
рівень підігріву протягом
тривалого періоду.

C11E2038A

Вимикачі підігріву сидінь
знаходяться під центральною
консоллю. Для увімкнення підігріву
сидінь виконайте такі дії:
1. Увімкніть запалення ключем.
2. Натисніть вимикач підігріву
потрібного сидіння При цьому
засвітиться контрольний
індикатор у кнопці.
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Складання спинки сидіння
Складання спинки
пасажирського сидіння
Обережно
Якщо сидіння нахилене вперед
для розміщення довгих
предметів, таких як, наприклад,
лижі, переконайтеся, що ці
предмети знаходяться поза
зоною спрацювання подушки
безпеки.
Під час аварії наповнена
повітрям подушка безпеки може
штовхнути ці предмети на
людину, що призведе до її
травмування чи навіть загибелі.
Подібні предмети слід
закріплювати подалі від зони
спрацювання подушки безпеки.
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Обережно
Під час різкої зупинки чи
повороту або в разі аварії речі,
що лежать на спинці сидіння,
можуть уразити й поранити
людей, тому перед початком
руху всі речі слід прибрати або
закріпити.

1. Повністю опустіть підголівник.
2. Потягніть важіль,
розташований спереду під
сидінням, і відсуньте сидіння
якомога далі назад. Після цього
відпустіть важіль.
3. Підніміть до самого кінця
важіль регулювання нахилу,
розташований із зовнішнього
боку сидіння, й нахиліть спинку
сидіння вперед так, щоб вона
лягла на сидіння.
Щоб підняти спинку пасажирського
сидіння, виконайте такі дії.

Щоб скласти спинку пасажирського
сидіння, виконайте такі дії.

1. Підніміть спинку сидіння й
встановіть її в початкове
положення.
2. Натисніть на верхню частину
спинки, щоб закріпити її в
цьому положенні.
3. Потягніть спинку сидіння
вперед, щоб перевірити, чи
вона надійно закріплена.

Обережно
Під час різкої зупинки або аварії
незакріплена спинка сидіння
може посунутися вперед,
що призведе до травмування
особи на сидінні. Обов’язково
покачайте спинку сидіння в різні
боки, щоб упевнитися, що вона
закріплена.
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Задні сидіння
Складання спинок задніх
сидінь
{Попередження
Не накладайте багаж чи вантаж
вище ніж рівень передніх сидінь.
Не дозволяйте пасажирам сидіти
на складених спинках сидінь під
час руху автомобіля.
У цьому автомобілі для
перевезення вантажів і
пасажирів передбачені окремі
зони.
Незакріплений багаж чи
пасажирів, які сидять на
складених спинках сидінь, може
кидати в різні боки всередині
автомобіля чи навіть викинути з
автомобіля при раптовій зупинці
чи аварії.
Це може стати причиною
важкого травмування або
загибелі людей.

59

Обережно
Складання заднього сидіння,
коли паски безпеки пристебнуті,
може призвести до пошкодження
сидіння чи пасків безпеки.
Завжди розстібайте паски
безпеки та повертайте їх у
вихідне положення перед
складанням заднього сидіння.
C11E1019A

Щоб окремо скласти одну зі спинок
заднього сидіння, виконайте такі
дії.
1. Переконайтеся, що всі три
паски безпеки розстебнуті, а
передні сидіння не відхилені
назад.
2. Повністю опустіть підголівники.
3. Підніміть важіль, розташований
зверху спинки сидіння, щоб
розблокувати спинку.

13C140_eu_lhd.book Page 60 Monday, March 4, 2013 1:43 PM

60

Сидіння, підголівники

4. Нахиліть спинку заднього
сидіння вперед і опустіть
донизу.

3. Відчепіть паски безпеки від
тримача.
4. Натисніть на верхню частину
спинки, щоб закріпити її в
цьому положенні.
5. Потягніть спинку сидіння
вперед, щоб перевірити, чи
вона надійно закріплена.

Регулювання нахилу задніх
сидінь

{Попередження
Перед початком руху з
пасажирами на задньому сидінні
переконайтеся в тому, що спинки
задніх сидінь повністю відкинуті
назад і зафіксовані.
Щоб встановити спинку заднього
сидіння в початкове положення,
виконайте такі дії.
1. Зачепіть паски безпеки за
тримач, щоб їх не затисло.
2. Підніміть спинку заднього
сидіння й встановіть її в
початкове положення.

Не тягніть розблокувальні важелі
зверху спинок під час руху
автомобіля.
Дії з розблокувальними
важелями під час руху
автомобіля можуть призвести до
травмування пасажирів.

C11E1018A

Нахил спинок задніх сидінь можна
трохи відрегулювати.
Щоб змінити нахил спинки
заднього сидіння, піднімайте
важіль зверху спинки, доки спинка
не стане в потрібне положення.
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Складання задніх сидінь
удвоє
(лише в 7-місній моделі)
{Попередження
Не накладайте багаж чи вантаж
вище ніж рівень передніх сидінь.
Не дозволяйте пасажирам сідати
позаду, коли спинки задніх
сидінь складені.
Незакріплений багаж та
пасажирів, які сидять позаду,
може кидати в різні боки
всередині автомобіля чи навіть
викинути з автомобіля при
раптовій зупинці чи аварії.

61

{Попередження
Складання заднього сидіння,
коли паски безпеки пристебнуті,
може призвести до пошкодження
сидіння чи пасків безпеки.
Завжди розстібайте паски
безпеки та повертайте їх у
вихідне положення перед
складанням заднього сидіння.
При складання удвоє чи
розкладанні сидінь обов’язково
слідкуйте за тим, щоб не
затиснути сидінням пряжки
пасків безпеки.
Це може стати причиною
важкого травмування або
загибелі людей.

C11E1004A

Щоб сісти на сидіння третього ряду
або встати з нього, виконайте такі
дії.
1. Переконайтеся, що всі три
паски безпеки розстебнуті, а
передні сидіння не відхилені
назад.
2. Повністю опустіть підголівники.
3. Потягніть вперед важіль позаду
спинки сидіння і складіть
спинку сидіння.
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C11E1005A

4. Сидіння автоматично
перекинеться вперед, і
газонаповнені упори
утримуватимуть сидіння в
складеному стані.
Щоб встановити спинку заднього
сидіння в початкове положення,
виконайте такі дії.
1. Зачепіть паски безпеки за
тримач, щоб їх не затисло.
2. Скеруйте подушку заднього
сидіння донизу.

3. Прикріпіть подушку заднього
сидіння до підлоги.
Потягніть подушку заднього
сидіння вгору й донизу, щоб
упевнитися, що вона надійно
закріплена.
4. Встановіть спинку заднього
сидіння в початкове
положення. Покачайте спинку
сидіння вперед-назад, щоб
упевнитися, що вона надійно
закріплена.
5. Відчепіть паски безпеки від
тримача.

{Попередження
Скеровуючи подушку заднього
сидіння донизу, слідкуйте за тим,
щоб під неї не потрапила нога чи
інші частини тіла.
Це може спричинити важкі
травми.

C11E1017A

Обережно
Забороняється тягнути важіль,
коли спинка сидіння складена,
бо такі дії можуть спричинити
пошкодження важеля або
пов’язаних з ним деталей.
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Складання сидінь третього
ряду

Щоб встановити спинку заднього
сидіння в початкове положення,
виконайте такі дії.

63

Задні сидіння з підігрівом

1. Підніміть спинку заднього
сидіння в початкове
положення. Покачайте спинку
сидіння вперед-назад, щоб
упевнитися, що вона надійно
закріплена.
2. Натисніть на підголівник, щоб
він посунувся назад у
початкове положення.
C11E1006A

Щоб скласти спинки сидінь
третього ряду, виконайте такі дії.
1. Переконайтеся, що паски
безпеки розстебнуті.
2. Підніміть важіль, який
знаходиться ззаду спинки
сидіння.
3. Нахиліть спинку сидіння вперед
і складіть її.

C3D2009A

Вимикачі підігріву задніх сидінь
знаходяться на панелях обох
задніх дверцят. Для увімкнення
підігріву сидінь виконайте такі дії:
1. Увімкніть запалення ключем.
2. Щоб увімкнути підігрів подушки
й спинки крайнього сидіння,
натисніть відповідний вимикач
підігріву сидінь.
При цьому засвітиться
контрольний індикатор у кнопці.
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Щоб вимкнути підігрів сидіння,
натисніть вимикач ще раз. При
цьому контрольний індикатор у
кнопці згасне.

Паски безпеки

{Попередження

Паски безпеки

Перед кожною поїздкою
пристібайте паски безпеки.
У випадку аварії особи, не
пристебнуті пасками безпеки,
наражають на небезпеку себе й
інших пасажирів автомобіля.
Паски безпеки не призначені для
використання кількома особами
одночасно. Їх не можна
використовувати дітям до 12 років,
а також особам зростом до 150 см.
MD033

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

Періодично перевіряйте всі
частини системи пасків на предмет
пошкодження та правильності
функціонування.
Пошкоджені компоненти потрібно
замінити. Після ДТП паски та
переднатягувачі, що спрацювали,
слід замінити на СТО.
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Примітка

Пасажири на задніх сидіннях

Обмежувач сили пасків

Переконайтеся, що паски не
пошкоджені взуттям або
предметами з гострими кінцями
чи не застрягли. Не допускайте
потрапляння бруду в натягувачі
пасків безпеки.

Задній ряд сидінь складається з
двох зовнішніх сидінь і одного
центрального сидіння, обладнаних
пасками безпеки з кріпленням в
трьох точках, які об’єднують у собі
поясний і плечовий пасок.

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

Система нагадування про
непристебнутий пасок безпеки >.
Див. розділ Індикатори
непристебнутих пасків безпеки
на стор. 115

Кожне із зовнішніх сидінь
обладнане нижніми кріпленнями
системи безпеки для дітей та
верхніми кріплення для
прив’язного паска, розташованими
ззаду спинок задніх сидінь.

Пасажири на передніх
сидіннях
Передні сидіння оснащені
механізмами регулювання
подушки й спинки, регульованим
по висоті підголівником, пасками
безпеки з кріпленням в трьох
точках, які об’єднують у собі
поясний і плечовий пасок, а також
додаткову систему безпеки
(повітряну подушку безпеки).

Див. розділ Місця встановлення
системи безпеки для дітей на
стор. 77.

Пасажири на сидіннях
третього ряду
Третій ряд складається з двох
сидінь, обладнаних пасками
безпеки з кріпленням в трьох
точках, які об’єднують у собі
поясний і плечовий пасок.

Переднатягувачі пасків
безпеки
У випадку лобового або бокового
зіткнення чи зіткнення з
автомобілем, який рухається
ззаду, паски безпеки на
передньому сидінні натягуються.

{Попередження
Неправильне поводження
(наприклад, зняття чи підгонка
пасків або пряжок) може
спричинити отримання травми
під час спрацювання
переднатягувачів пасків.

13C140_eu_lhd.book Page 66 Monday, March 4, 2013 1:43 PM

66

Сидіння, підголівники

Про розгортання переднатягувачів
пасків

Паски безпеки з
кріпленням в трьох точках

безпеки свідчить увімкнення
контрольного

Кріплення

індикатора 9.
Див. розділ Індикатор подушки
безпеки та переднатягувача
паска безпеки на стор. 115.
Переднатягувачі, що спрацювали,
слід замінити на СТО.
Переднатягувачі пасків безпеки
можуть спрацювати лише один
раз.

MD036

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

MD035

Витягніть пасок із барабану,
протягніть його через тіло та
вставте язичок защіпки в пряжку.
Регулярно підтягайте поясний
пасок безпеки під час водіння,
натягаючи плечовий пасок.

Вільний або звисаючий одяг не
дозволяє паску прилягати щільно.
Не розташовуйте між тілом і
паском предмети, зокрема, сумки
чи мобільні телефони.

{Попередження
Пасок не повинен проходити
через важкі чи крихкі предмети в
кишенях вашого одягу.
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Регулювання висоти

67

Використання паска
безпеки під час вагітності

{Попередження
Не регулюйте положення паска
під час водіння.

{Попередження
Пасок безпеки повинен
проходити через таз якомога
нижче, щоб запобігти тиску на
черевну порожнину.

Знімання

Паски безпеки слід використовувати всім, у тому числі вагітним
жінкам.
Вагітні жінки, як і всі, можуть
зазнати важким травм, якщо не
пристебнуться паском безпеки.

C11E2059A

1. Натисніть кнопку.
2. Відрегулюйте довжину та
заблокуйте.
Відрегулюйте висоту таким чином,
щоб пасок проходив через плече.
Він не повинен проходити через
горло чи плече з передпліччям.

MD038

Для відпускання паска натисніть
червону кнопку на пряжці.

Крім того, правильно пристебнутий
пасок безпеки в разі аварії
вбереже ненароджену дитину.
Задля максимальної безпеки
вагітні жінки повинні користуватися
пасками безпеки з кріпленням в
трьох точках.
Вагітним жінкам слід опускати поясну частину паска якомога нижче.
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Система подушок
безпеки
Система подушок безпеки
Система подушок безпеки
складається з ряду окремих
систем.
У разі потреби подушки безпеки
накачуються протягом кількох
мілісекунд. Вони також
спускаються настільки швидко, що
в більшості випадків за цим важко
прослідкувати під час зіткнення.

{Попередження
У випадку неправильного
поводження, системи подушок
безпеки можуть спрацьовувати
вибухово.
Водій повинен сидіти,
відхилившись назад, наскільки
це можливо, зберігаючи повний
контроль над транспортним
засобом. Якщо ви сидите
занадто близько до подушки
безпеки, це може призвести до
смерті або серйозних травм,
коли вона розкривається.
Для забезпечення максимального захисту під час аварій
будь-яких типів і запобігання
важким травмам або загибелі під
час аварії, усі пасажири,
включаючи водія, мають завжди
вдягати паски безпеки. Не сидіть
і не нахиляйтесь без причини
близько до подушки безпеки під
час руху автомобіля.

Подушка безпеки може
призвести до подряпин на
обличчі або тілі, травми від
розбитих окуляр чи опіку від
вибуху під час розкриття
подушки.
Примітка
Електронні схеми управління
системою подушок безпеки й
переднатягувачами пасків
безпеки знаходяться поруч із
центральною консоллю.
Забороняється класти будь-які
магнітні предмети в цій області.
Забороняється наклеювати
будь-що на кришки подушок
безпеки та накривати їх іншими
матеріалами.
Кожна подушка безпеки
спрацьовує лише один раз.
Подушки безпеки, що спрацювали,
слід замінити на СТО.
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Забороняється вносити будь-які
зміни до системи подушок
безпеки, оскільки буде скасовано
схвалення типу автомобіля.
У разі спрацювання подушок
безпеки для зняття керма,
панелі приладів, усіх частин
обшивки, ущільнювачів дверцят,
ручок і сидінь слід звертатися до
майстерні.
Розгортання подушки безпеки
може супроводжуватися гучним
звуком і димом. Це нормальне
явище, яке не становить
небезпеки, але часом може
спричинити подразнення шкіри
пасажира. Якщо подразнення
довго не минає, слід звернутися
до лікаря.

{Небезпека
Ніколи не дозволяйте дітям або
немовлятам, вагітним жінкам,
старим і слабким людям сидіти
на передньому пасажирському
сидінні, оснащеному подушками
безпеки.
Крім того, не встановлюйте
дитяче автокрісло на
передньому сидінні. У разі аварії
наслідки від надутої подушки
безпеки можуть призвести до
травми обличчя або смерті.

Обережно
Якщо ями або об’єкти на
ґрунтових дорогах чи тротуарах
впливають на транспортний
засіб, подушка безпеки може
спрацювати. Ведіть автомобіль
повільно по поверхні, яка не
призначена для руху
транспортних засобів, щоб
уникнути небажаного
розгортання подушки безпеки.
Контрольний індикатор 9 для
систем подушок безпеки
Див. розділ Індикатор подушки
безпеки та переднатягувача
паска безпеки на стор. 115.
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Система фронтальних
подушок безпеки
Система фронтальних подушок
безпеки складається з двох
подушок безпеки — однієї в кермі
та другої всередині панелі
приладів з боку пасажира. Про
наявність таких подушок свідчить
надпис AIRBAG (подушка
безпеки).

Система фронтальних подушок
безпеки спрацьовує в зображеній
зоні у випадку ДТП певної
складності. Система запалювання
повинна бути ввімкненою.

{Попередження
Оптимальний захист
забезпечується лише тоді, коли
сидіння знаходиться в
правильному положенні.
Див. розділ Положення сидіння
на стор. 53.
В області спрацювання подушки
безпеки не повинно бути
перешкод.
Пасок безпеки повинен бути
правильно пристібнутий.
Подушка безпеки гарантує
захист лише в разі дотримання
цих вимог.

MD039

C11E1009A

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

71

Примітка
Використовуйте лише захисні
чохли, які були схвалені для
вашого автомобіля. Будьте
уважні, щоб не накрити подушки
безпеки.

Система бокових подушок безпеки
складається з подушки безпеки в
кожній спинці передніх сидінь.
Про наявність таких подушок
свідчить надпис AIRBAG (подушка
безпеки).

{Попередження

Система бокових подушок безпеки
спрацьовує у випадку аварії певної
тяжкості. Система запалювання
повинна бути ввімкненою.

2235845

Ризик отримання травми грудної
клітки та тазу у випадку бокового
зіткнення істотно знижено.

{Попередження
В області спрацювання подушки
безпеки не повинно бути
перешкод.

Діти, які сидять поруч із боковою
подушкою безпеки, наражаються
на ризик серйозної чи навіть
смертельної травми при
спрацюванні подушки безпеки,
особливо якщо голова, шия чи
груди дитини знаходяться
близько до подушки безпеки під
час її спрацювання.
Ніколи не дозволяйте своїм дітям
прихилятися до дверцят або
знаходитися у безпосередній
близькості до модуля бокової
подушки безпеки.
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Система надувних шторок
безпеки

{Попередження
В області спрацювання подушки
безпеки не повинно бути
перешкод.
Гачки на ручках в даху придатні
лише для вішання легких
предметів та одягу, за винятком
верхнього одягу. Не тримайте в
цьому одязі будь-які предмети.
2235846

TDL092A

Система надувних шторок безпеки
складається з подушки безпеки в
рамі даху з кожного боку. Про
наявність таких подушок свідчить
надпис AIRBAG (подушка безпеки)
на стійках даху.
Система надувних шторок безпеки
спрацьовує у випадку аварії певної
тяжкості. Система запалювання
повинна бути ввімкненою.

Ризик отримання травми голови у
випадку бокового удару істотно
знижений.
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Вимикач подушки безпеки

73

{Попередження

Якщо на сидіння переднього
пасажира планується встановити
систему безпеки для дітей,
систему подушок безпеки для
цього сидіння слід вимкнути.
Надувні шторки безпеки,
переднатягувачі пасків безпеки та
всі системи подушок безпеки водія
залишатимуться активними.

Вимкніть систему подушок
безпеки для переднього
пасажирського сидіння, коли на
ньому знаходиться дитина.
Ввімкніть систему подушок
безпеки для переднього
пасажирського сидіння, коли на
ньому знаходиться дорослий.
TEL014A

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

Використовуйте ключ запалення
для вибору положення:
U = подушки безпеки переднього
пасажира вимкнуті й не спрацюють
у випадку зіткнення. Контрольний
індикатор + світиться постійно.
Систему безпеки для дітей можна
встановити за цією схемою.
V = подушки безпеки переднього
пасажирського сидіння ввімкнуті.
Забороняється встановлювати
будь-які системи безпеки для
дітей.
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Див. розділ Індикатор стану
вимикача подушок безпеки на
стор. 116.

Системи безпеки для
дітей
Системи безпеки для
дітей
Рекомендуємо використовувати
систему безпеки для дітей GM, яка
була спеціально розроблена для
вашого автомобіля.

C11E2056A

Якщо контрольний індикатор + не
світиться, система подушок
безпеки для переднього
пасажирського сидіння у випадку
зіткнення спрацює.
Можна змінити стан, лише якщо
автомобіль не рухається, а
система запалення вимкнена.
Стан залишається ввімкненим до
наступної зміни. Контрольний
індикатор вимкненого стану
подушок безпеки.

Коли використовується система
безпеки для дітей, зверніть увагу
на такі інструкції з використання та
встановлення, а також на
інструкції, що надаються із
системою безпеки для дітей.
Завжди дотримуйтеся місцевих
або національних нормативів.
У деяких країнах існує заборона
щодо використання систем
безпеки для дітей на певних
сидіннях.
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{Попередження
ПОПЕРЕДЖЕННЯ –
НАДЗВИЧАЙНА НЕБЕЗПЕКА
Не встановлюйте дитяче
автокрісло, що встановлюється
обличчям назад, на сидінні,
перед яким увімкнено подушку
безпеки.

GC3E3001A

{Попередження
НЕ встановлюйте систем
безпеки для дітей, призначених
для встановлення проти
напрямку руху автомобіля, на
сидінні, перед яким УВІМКНЕНО
ПОДУШКУ БЕЗПЕКИ - це може
призвести до ЗАГИБЕЛІ чи
ВАЖКОГО ТРАВМУВАННЯ
ДИТИНИ.

Дитина може серйозно
травмуватися при спрацюванні
подушки безпеки, оскільки
голова дитини буде знаходитися
дуже близько до подушки
безпеки, що надувається.

75

{Попередження
Якщо система безпеки для дітей
використовується на передньому
пасажирському сидінні,
необхідно дезактивувати
систему подушок безпеки для
цього сидіння, оскільки існує
ризик загибелі дитини внаслідок
її спрацювання.
Насамперед це стосується систем
безпеки для дітей, призначених
для встановлення проти напрямку
руху автомобіля, які
встановлюються на передньому
пасажирському сидінні.
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Вибір правильної системи
Найкраще розміщувати системи
безпеки для дітей на задніх
сидіннях.
Перебуваючи в автомобілі, ваша
дитина повинна бути повернутою
обличчям до задньої частини
автомобіля. Слід дотримуватися
цієї застороги до досягнення
дитиною максимально старшого
віку. Завдяки цьому в разі
зіткнення спинний хребет дитини,
який є досить слабким, зазнає
мінімального навантаження.
Діти віком до 12 років і зростом
менше 150 см повинні
подорожувати лише в спеціальних
системах безпеки для дітей.
Придатними є системи безпеки, які
відповідають стандарту ECE 44-03
або ECE 44-04. Оскільки при зрості
дитини менше 150 см правильно
розмістити пасок безпеки
практично неможливо,
рекомендується використовувати

відповідну систему безпеки для
дітей, навіть якщо з огляду на вік
дитини ця вимога не є
обов’язковою.
Забороняється тримати дитину на
руках під час подорожі в
автомобілі. Дитина стане надто
важкою для тримання у випадку
зіткнення.
Під час транспортування дітей
використовуйте системи безпеки
для дітей, які відповідають вазі
дитини.

Коли система безпеки для дітей не
використовується, закріпіть її
паском безпеки чи зніміть з
автомобіля.
Примітка
Забороняється наклеювати
будь-що на системи безпеки
дітей та накривати їх іншими
матеріалами.
Систему безпеки для дітей, яка
спрацювала під час ДТП,
потрібно замінити.

Переконайтеся, що
встановлювана система безпеки
для дітей є сумісною з типом
автомобіля.

Упевніться, що немовлята та
діти знаходяться на задньому
сидіння, а системи безпеки для
дітей активовані.

Переконайтеся, що місце
встановлення системи безпеки
для дітей в автомобілі є
правильним.

До того часу, коли дитина зможе
користуватися паском безпеки,
слід підібрати для неї систему
безпеки для дітей відповідно до
її віку, в якій дитині буде зручно.
Див. відповідні інструкції щодо
продуктів систем безпеки для
дітей.

Слідкуйте за тим, щоб діти
заходили в автомобіль і виходили
з нього з протилежної до руху
транспорту сторони.
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Місця встановлення системи безпеки для дітей
Допустимі параметри для встановлення дитячого сидіння безпеки
На передньому
пасажирському сидінні

Вагова категорія
Група 0

до 10 кг

Група 0+
Група І

до 13 кг

від 9 до 18 кг

Група ІІ

від 15 до 25 кг

Група ІІІ

від 22 до 36 кг

активована
подушка
безпеки

X
X
X
X
X

На зовнішніх На централь- На сидіннях
сидіннях
ному сидінні
третього
дезактивова- другого ряду другого ряду
ряду
на подушка
безпеки
U1
U1
U1

X
X

U+
U+
U+
U
U

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

1: Лише за умови дезактивованої системи подушок безпеки для переднього пасажирського сидіння. Якщо
система безпеки для дітей закріплюється паском безпеки з кріпленням в трьох точках, встановіть найменший
можливий нахил спинки сидіння. При цьому пасок безпеки має бути спрямований уперед з верхньої точки
кріплення.
+: Сидіння доступне з кріпленням ISOFIX і кронштейнами для кріплення "якірних" пасків Top-Tether.
U: Універсальна придатність у поєднанні з паском безпеки з кріпленням у трьох точках.
X: У цій категорії не дозволена жодна система безпеки для дітей.
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Допустимі параметри для встановлення дитячого системи безпеки ISOFIX

Вагова категорія
Група 0
Група 0+

Група І

до 10 кг
до 13 кг

від 9 до 18
кг

Категорія
розміру Кріплення

На передньому пасажирському
сидінні

На зовнішніх
сидіннях
другого ряду

На центральному сидінні
другого ряду

На сидіннях
третього
ряду

E

ISO/R1

X

IL

X

X

E

ISO/R1

X

IL

X

X

D

ISO/R2

X

IL

X

X

C

ISO/R3

X

IL

X

X

D

ISO/R2

X

IL

X

X

C

ISO/R3

X

IL

X

X

B

ISO/F2

X

IL, IUF

X

X

B1

ISO/F2X

X

IL, IUF

X

X

A

ISO/F3

X

IL, IUF

X

X

IL: Підходить для окремих систем безпеки ISOFIX певного автомобіля обмежених або напівуніверсальних
категорій.
Система безпеки ISOFIX повинна відповідати певному типу автомобіля.
IUF: Підходить для систем безпеки для дітей ISOFIX універсальної категорії, що встановлюються в напрямку
руху автомобіля, і є схваленими для використання в цій широкій категорії.
X: У цій ваговій категорії відсутні схвалені системи безпеки для дітей ISOFIX.
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Категорія розміру ISOFIX і влаштування сидіння
A - ISO/F3: Система безпеки для дітей, що встановлюється в напрямку руху автомобіля, для дітей з крупною
будовою тіла у ваговій категорії від 9 до 18 кг.
B - ISO/F2: Система безпеки для дітей, що встановлюється у напрямку руху автомобіля, для дітей невеликого
зросту у ваговій категорії від 9 до 18 кг.
B1 - ISO/F2X: Система безпеки для дітей, що встановлюється у напрямку руху автомобіля, для дітей невеликого
зросту у ваговій категорії від 9 до 18 кг.
C - ISO/R3: Система безпеки для дітей, що встановлюється проти напрямку руху автомобіля, для дітей з
крупною будовою тіла у ваговій категорії до 13 кг.
D - ISO/R2: Система безпеки для дітей, що встановлюється проти напрямку руху автомобіля, для дітей
невеликого зросту у ваговій категорії до 13 кг.
E - ISO/R1: Система безпеки для дітей, що встановлюється проти напрямку руху автомобіля, для дітей
молодшого віку у ваговій категорії до 13 кг.
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Системи безпеки для
дітей ISOFIX

У цьому автомобілі передбачені
нижні кріплення ISOFIX на обох
зовнішніх задніх сидіннях та верхні
кріплення для прив’язного паска
позаду задніх сидінь, що дає змогу
встановлювати системи безпеки
для дітей на задніх сидіннях.
Системи безпеки для дітей,
оснащені нижніми кріпленнями
ISOFIX і верхніми кріпленнями для
прив’язного паска, слід
встановлювати згідно з інструкцією
до придбаної системи.

C11E1001A

Раніше системи безпеки для дітей
кріпилися до сидінь автомобіля
пасками безпеки.
Через це системи безпеки для
дітей часто встановлювалися
неправильно або надто вільно, що
знижувало рівень безпеки дитини.

Якщо у вас є питання чи ви не
певні, як правильно встановити
систему безпеки для дітей,
зверніться до виробника цієї
системи. В разі труднощів при
встановленні системи безпеки для
дітей в автомобіль, зверніться до
фірмової СТО.
Встановлення систем безпеки для
дітей ISOFIX
1. Виберіть, з якого боку заднього
сидіння буде встановлено
систему безпеки для дітей.

Уважно прочитайте всі вказівки у
цьому розділі й інструкцію до
системи безпеки для дітей і суворо
їх дотримуйтесь.
Це запорука безпеки вашої
дитини!

C11E1003A

13C140_eu_lhd.book Page 81 Monday, March 4, 2013 1:43 PM

Сидіння, підголівники

2. Знайдіть місця розташування
нижніх кріплень.
Місця нижніх кріплень на спинці
заднього сидіння позначені
кружальцями.
3. Перевірте, чи немає поруч з
нижніми кріпленнями сторонніх
предметів, наприклад пасків
безпеки чи їхніх пряжок.
Сторонні предмети можуть
завадити надійному
приєднанню системи безпеки
до цих кріплень.
4. Поставте дитяче крісло на
сидіння таким чином, щоб
обидва нижні кріплення були
під ним, і приєднайте його
згідно з інструкцією до системи
безпеки для дітей.
5. Відрегулюйте і затягніть усі
паски системи безпеки для
дітей згідно з інструкцією до
системи безпеки для дітей.

Обережно
Дитяче автокрісло, що не
використовується, можна
посунути вперед.
Знімайте систему безпеки для
дітей, якщо вона не
використовується, або ж
закріплюйте її паском безпеки.
Примітка
Оскільки в закритому автомобілі
пасок безпеки й система безпеки
для дітей, можуть сильно
нагріватися, перевірте
температуру обивки сидіння та
пряжок перед тим, як садити
туди дитину.
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{Попередження
Використовуйте всі нижні
кріплення та верхні кріплення
для прив’язного паска системи
ISOFIX тільки за призначенням.
Нижні кріплення та верхні
кріплення для прив’язного паска
системи ISOFIX призначені
тільки для фіксації систем
безпеки для дітей, оснащених
відповідними нижніми та
верхніми кріпленнями.
Не використовуйте нижні
кріплення та верхні кріплення
для прив’язного паска системи
ISOFIX для закріплення пасків
безпеки для дорослих, проводів
чи іншого приладдя автомобіля.
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В разі використання нижніх
кріплень та верхніх кріплення
для прив’язного паска системи
ISOFIX для закріплення пасків
безпеки, проводів чи інших
предметів або обладнання
автомобіля неможливо
забезпечити достатній захист у
випадку зіткнення, що може
призвести до травмування чи
навіть загибелі людей.

{Попередження
Дитяче автокрісло, розміщене на
передньому сидінні, може
призвести до серйозного
травмування чи смерті.
Якщо автомобіль обладнаний
подушкою безпеки переднього
пасажира, не встановлюйте на
переднє сидіння систему
безпеки для дітей, яка кріпиться
проти напрямку руху автомобіля.

В разі спрацюванні подушки
безпеки дитина, яка сидить
обличчям назад у дитячому
автокріслі, встановленому на
передньому сидінні, може
зазнати важких травм.
Встановлюйте систему безпеки
для дітей, яка кріпиться проти
напрямку руху автомобіля, на
задньому сидінні.
Систему безпеки для дітей, яка
кріпиться в напрямку руху
автомобіля, також слід за
можливості встановлювати на
задньому сидінні.
При встановленні на передньому
пасажирському сидінні посуньте
сидіння якомога далі назад.

Обережно
Повнорозмірні дитячі автокрісла,
що встановлюються обличчям
назад, можуть не підходити для
установки. За інформацією щодо
придатності систем безпеки для
дітей для встановлення
звертайтеся до продавця
автомобіля.
Встановлення систем безпеки
для дітей з нижніми кріпленнями
та верхніми кріпленнями для
прив’язного паска системи
ISOFIX.
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Системи безпеки для
дітей з верхніми
кріпленнями для
прив’язного паска

2235843

Щоб доступитися до верхніх
кріплень для прив’язного паска,
виконайте такі дії.
1. Приберіть від анкерного
кріплення Top-Tether сторонні
предмети.
Зніміть кришку багажного
відділення.

2. Прикріпіть карабін прив’язного
паска системи безпеки для
дітей до верхнього кріплення,
слідкуючи за тим, щоб пасок не
перекрутився.
Якщо використовується
подвійний пасок і сидіння має
регульований підголівник,
пропустіть пасок за
підголівником.
Якщо використовується
одинарний пасок і сидіння має
регульований підголівник,
підніміть підголівник і
пропустіть пасок між стійками.
3. Затягніть прив’язний пасок
системи безпеки для дітей
згідно з інструкцією до неї.
4. Після встановлення покачайте
крісло системи безпеки для
дітей у різні боки, щоб
упевнитися в надійності його
кріплення.

83

C11E1008A

{Попередження
Переконайтеся в тому, що
карабін прив’язного паска
системи безпеки для дітей
належним чином прикріплений
до верхнього кріплення.
Неправильне кріплення може
призвести до того, що ремінь та
кріплення top tether втратять
ефективність.
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Зберігання

Відділення для зберігання ..........85

Відділення для
зберігання
Відділення для зберігання
на приладовій панелі

Місця для багажу та інших
вантажів........................................90
Додаткові можливості для
перевезення багажу й вантажів..91
Система багажника для даху......92
Правила перевезення вантажів
в автомобілі..................................94

C11E2024A

На панелі приладів є відділення
для зберігання, призначене для
дрібних речей тощо.
C11E2025A
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Тримач для карток

Бардачок

Монетниця

C11E2077A

Тримач для карток має отвір для
вставляння карток.

C11E2023A

Щоб відкрити монетницю,
потягніть до себе ручку на кришці
монетниці.
Щоб закрити монетницю, щільно
притисніть її кришку.

C11D2019A

Для відкривання бардачка
потягніть ручку знизу вгору ввімкнеться підсвічування
бардачка. Для закривання
бардачка щільно притисніть
дверцята - підсвічування бардачка
згасне.
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Підстаканники

{Попередження
Не ставте незакриті склянки із
гарячими напоями у тримач для
чашок під час руху автомобіля.
Якщо гарячий напій розіллється,
ви обпечетеся. Такий обпік водія
може призвести до втрати
контролю над автомобілем.

Коли потрібно вкласти великі
предмети, можна вийняти
внутрішню перегородку.
Вийняту перегородку вкладіть в
паз з лівого боку бардачка.

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

C11D2026A

Підстаканники знаходяться на
центральній консолі та в
підлокітнику сидіння другого ряду.
Для використання заднього
підстаканника натисніть кнопку над
ним. Задній підстаканник
автоматично виштовхнеться.

Для зменшення ризику
травмування у випадку раптової
зупинки чи зіткнення не ставте
не закриті чи не закріплені
пляшки, склянки, банки, тощо у
підсклянники під час руху
автомобіля.
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Відділ для зберігання
сонцезахисних окулярів

Відділення для речей на
центральній консолі

C11E2028A

C11E2022A

Складіть, щоб відчинити.

Обережно
Забороняється використовувати
для зберігання важких
предметів.

C11D2021A

Щоб відкрити відділення для речей
на консолі, потягніть важіль вгору
й підніміть кришку.
Щоб закрити відділення для речей
на консолі, опустіть кришку й
притисніть її до фіксації.

Щоб збільшити простір для
зберігання речей, натисніть важіль
і притисніть його до відділення з
підстаканниками.
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Внутрішня обшивка даху
Над передніми і задніми
пасажирськими дверима
знаходяться поручні, на
кожному з яких є гачок для
одягу.

Для використання поручня
потягніть його вниз і утримуйте.
Після відпускання поручень
автоматично повернеться вгору.

Відділення для зберігання
під сидіннями

Пасажири можуть скористатися
поручнями під час посадки й
виходу з автомобіля або
триматися за них під час
динамічного руху.

Обережно
Предмети, що висять на
поручнях, можуть закривати
водієві поле огляду.
Забороняється вішати будь-які
предмети на поручні, де має
гачка для одягу.
C11E2035A

Над передніми і задніми
пасажирськими дверима
знаходяться поручні, на кожному з
яких є гачок для одягу.

Обмеження поля огляду водія
може призвести до аварії й
спричинити травми,
пошкодження автомобіля чи інші
матеріальні збитки.

C11E2030A

Щоб скористатися шухлядкою біля
переднього пасажирського
сидіння, потягніть її за край і
висуньте з приладової панелі. Щоб
повернути шухлядку на місце,
посуньте її в бік сидіння.
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Місця для багажу та
інших вантажів

Обережно

Зберігання в багажному
відділенні

Вантаж не повинен виступати
над верхнім краєм місця
зберігання. Інакше можливо
пошкодження відсіку або підлоги
багажного відділення.

Багажне відділення
Відсік під підлогою

C11E2045A

З обох боків багажного відсіку на
підлозі є спеціальні піддони.
C11E2044A

Під підлогою багажного відділення
є додатковий відсік. Для доступу
до цього відсіку потягніть вгору
ручку килимка на підлозі.
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Додаткові можливості
для перевезення
багажу й вантажів
Кришка багажного
відділення

Щоб закрити кришку, потягніть
ручку кришки до себе, а потім
вставте фіксатор у пази з обох
боків отвору для дверей багажного
відділення.

Сітка багажника
Підлогова багажна сітка

Щоб зняти кришку, злегка потягніть
ручку на себе й відпустіть. Кришка
автоматично втягнеться назад.

2207499

C11E2042A

Багаж чи інший вантаж, який
знаходиться в багажному
відділенні, можна закрити кришкою
багажного відділення.

Підлогова багажна сітка
призначена для кріплення дрібного
вантажу на крутих поворотах і
різкому розгоні чи гальмуванні.
Ця сітка чіпляється чотирма
гачками за металеві кільця, які
знаходяться в кожному кутку
підлоги.
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Багажна сітка

Обережно
Багажна сітка призначена для
перевезення невеликих
вантажів.
Не слід перевозити в багажній
сітці важкі предмети.

C11E2043A

Додаткову багажну сітку можна
використовувати для перевезення
невеликих вантажів.
Для встановлення сітки зачепіть
кожну петлю у верхньому куті сітки
за обидва кріплення на задній
панелі та за два гачки на
металевих кільцях у двох нижніх
кутах підлоги.

Система багажника
для даху
Багажник на даху
Багажник на даху призначений для
зручності перевезення
додаткового вантажу або
громіздких предметів, таких як
велосипеди, які краще
розміщувати зовні, ніж усередині.
Багажник на даху має бокові
рейлінги, закріплені на даху. За
детальною інформацією та
вказівками щодо водіння із
завантаженим багажником на даху
звертайтеся до фірмової СТО.
Вантаж має бути рівномірно
розподілений по поздовжніх та
поперечних рейлінгах.
Забороняється розміщувати
вантаж на поверхні даху.
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При завантаженні багажника центр
ваги автомобіля зміщується, тому
слід бути обережним при бічному
вітрі й рухатися з невеликою
швидкістю.
Щоб запобігти пошкодженню чи
втраті вантажу під час руху,
регулярно перевіряйте, чи надійно
він закріплений.

{Попередження

{Попередження

Якщо перевозити у багажнику на
даху вантаж, довший або ширший
за його розміри, під час руху його
може підхопити зустрічний потік
повітря. Це може призвести до
того, що автомобіль стане некерованим. Вантаж може несподівано відірватися, що створить
аварійну ситуацію на дорозі, у
результаті якої ваш автомобіль
напевне отримає пошкодження.

Максимальне припустиме
навантаження на рейлінги даху 100 кг. Не перевозьте вантажі
понад встановлену норму.

Перевозити у багажнику на даху
вантажі, довші чи ширші за його
розміри, не можна.
При навантаженні багажника
центр ваги автомобіля
зміщується, тому не слід
рухатися з великою швидкістю.
Крім того слід бути обережним
при бічному вітрі.
Нехтування цими правилами
може призвести до травмування
людей і пошкодження автомобіля.
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Правила перевезення
вантажів в автомобілі
Правила перевезення
вантажів в автомобілі
 Важкі предмети в багажному
відділенні слід розташовувати
ближче до спинок сидінь.
Переконайтеся, що спинки
надійно зафіксовані. Якщо ви
розташовуєте предмети один
на одному, то важчі предмети
повинні бути знизу.
 Предмети в багажному
відділенні слід закріплювати,
щоб запобігти їхньому
ковзанню.
 Під час транспортування
предметів у багажному
відділенні спинки задніх сидінь
не повинні бути нахилені
вперед.
 Вантаж не повинен виступати
над верхнім краєм спинок.

 Забороняється класти будь-які
предмети на кришку багажного
відділення чи панель приладів,
а також закривати датчик на
верхній частині панелі
приладів.
 Вантаж не повинен
перешкоджати роботі педалей,
стоянкового гальма та
перемикача передач або
обмежувати свободу рухів
водія. Не розміщуйте в салоні
незафіксовані предмети.
 Забороняється їздити з
відкритим дверми багажного
відділення.
 Вантажопідйомність – це
різниця між допустимою
повною (див. розділ
Маркувальна табличка на
стор. 405) та спорядженою
масою автомобіля.
Детальні відомості про
споряджену масу див. у розділі
"Технічні характеристики".

 Закріплений на даху вантаж
робить автомобіль більш
чутливим до зустрічного вітру,
а також негативно впливає на
керування через зміщений
догори центр ваги. Рівномірно
розкладіть вантаж і правильно
зафіксуйте його за допомогою
пасків. Відрегулюйте тиск шин і
виберіть швидкість відповідно
до ступеня завантаженості
автомобіля. Часто перевіряйте
та підтягуйте паски.
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Прилади та органи
управління

Органи управління
Регулювання керма

Обережно
Якщо сильний удар задає
напрямок кермовій колонці під
час регулювання керма чи при
заблокованому важелі, це може
пошкодити деталі кермового
механізму.

Органи управління .......................95
Попереджувальні вогні, датчики
та індикатори..............................105
Інформаційні дисплеї ................128
Повідомлення автомобіля.........129
Бортовий комп’ютер ..................131

C11E3010A

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

95
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Засоби керування на кермі

Звуковий сигнал

Система промивки /
чищення лобового скла
Очисники лобового скла

2443657

Системами клімат-контролю та
круїз-контролю можна керувати за
допомогою органів управління на
кермі.
Див. розділ Електронна система
клімат-контролю на стор. 270.
Див. розділ Круїз-контроль на
стор. 304.

C11E2039A

Натисніть Y
2238054

Щоб увімкнути очисники лобового
скла, увімкніть запалювання
(положення ON) і пересуньте вгору
важіль системи
промивки/очищення лобового
скла.
HI: безперервний режим, швидко.
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LO: безперервний режим,
повільно.
INT: переривчастий режим
роботи.
OFF: вимкнено.
MIST: Короткочасне увімкнення
при запотіванні.
Короткочасне увімкнення при
запотіванні
Щоб увімкнути очисники лобового
скла на один цикл під час дрібного
дощу або туману, трохи натисніть
на важіль униз і відпустіть.
Після відпускання важіль
автоматично повернеться у
нормальне положення.
Очисники виконають один цикл.

Обережно

97

Автоматичні очисники з
датчиком дощу

Нечітке бачення водія може
призвести до аварії, в результаті
якої людина буде травмована, а
транспортний засіб чи інше
майно пошкоджене.
Забороняється вмикати
очисники лобового скла, коли
скло сухе або роботі очисників
перешкоджає налиплий сніг чи
лід. Використання склоочисників
на лобовому склі, покритому
снігом або кригою, може
пошкодити щітки склоочисників,
електромотор приводу і скло.
Перед початком роботи в
холодну погоду перевірте, чи не
примерзли щітки до вікон.
Робота склоочисників може
призвести до пошкодження
електродвигуна склоочисника,
якщо скребок примерз.

2238058

Датчик дощу визначає кількість
води на лобовому склі та
автоматично регулює роботи
очисників лобового скла.
Для ввімкнення очисників
лобового скла в автоматичному
режимі встановіть важіль системи
промивки/чищення лобового скла
в положення AUTO.
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Чутливість системи регулюється
поворотом ободу важеля системи
промивки/чищення лобового скла
вгору чи вниз.
Для вимкнення системи,
встановіть важіль системи
промивки/чищення лобового скла
в положення OFF.

Обережно
На автомобілях з датчиком дощу
забороняється вмикати очисники
лобового скла в звичайному або
автоматичному режимі в
автомийці. Це може призвести
до пошкодження щіток або
системи чищення.
Якщо важіль очисника
встановлений в положення AUTO,
то при повороті ключа запалення в
положення ACC очисники
вмикаються на один цикл для
перевірки системи.

Для забезпечення належної
роботи датчика дощу слідкуйте за
тим, щоб в робочій зоні датчика не
було пилу та бруду. Автомобілі з
датчиком дощу можна визначити
за наявністю робочої зони датчика
вгорі лобового скла.

Омивач лобового скла

Очисники не діють, коли важіль
селектора АКПП знаходиться в
положенні "N" і швидкість
автомобіля менше 5 км/год.

C11E2006A

Потягніть до себе важіль. Рідина з
бачка омивача розбризкується на
лобове скло, після чого очисник
виконує один цикл і витирає
рідину.
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Обережно
Не використовуйте омивач
лобового скла довше, ніж кілька
секунд, а також при порожньому
бачку рідини омивача. Це може
призвести до перегріву двигуна
склоочисника та дорогого
ремонту.

Система
промивання/очищення
заднього скла

Для очисника вікна дверей
багажного відділення можна
встановити три режими:

Очисник

OFF: система вимкнена,
стандартне положення.
INT: переривчастий режим роботи.
LO: безперервний режим,
повільно.

{Попередження
Не розбризкуйте рідину омивача
на лобове скло в морозну
погоду.
Використання омивача в
морозну погоду може
спричинити аварію, оскільки
рідина омивача може
замерзнути на лобовому склі і
погіршити водієві огляд.

99

2274836

Щоб увімкнути очисник вікна
дверей багажного відділення,
увімкніть запалювання (положення
ACC або ON) і поверніть уперед
кінець важеля системи
промивки/очищення лобового
скла.
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Очисник

Обережно
Нечітке бачення водія може
призвести до аварії, в результаті
якої людина буде травмована, а
транспортний засіб чи інше
майно пошкоджене.
Забороняється вмикати
очисники вікна дверей багажного
відділення, коли скло сухе або
на ньому є сніг чи лід.
C11E2007A

Для подачі рідини з бачка омивача
на скло дверей багажного
відділення натискайте кнопку на
кінці важеля, поки омивачі не
почнуть працювати. Якщо кнопку
відпустити, омивач припинить
роботу, але очисник виконає ще
три цикли чищення.

Використання склоочисника на
вікні, покритому снігом чи
кригою, може пошкодити щітки
склоочисника, електромотор
приводу і скло.
У холодну погоду перед
увімкнення очисників слід
перевірити, чи не примерзла
щітка до скла. Робота
склоочисників може призвести
до пошкодження електродвигуна
склоочисника, якщо скребок
примерз.

Не розбризкуйте рідину омивача
на скло дверей багажного
відділення в морозну погоду.
Перед увімкненням омивача
прогрійте вікно дверей багажного
відділення.

Обережно
Рідина омивача може
замерзнути на задньому вікні та
обмежити огляд.
Не вмикайте омивач вікна
дверей багажного відділення
більше ніж на декілька секунд, а
також не вмикайте його з
порожнім бачком. Це може
призвести до перегріву двигуна
склоочисника та дорогого
ремонту.
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Автоматичне чищення
заднього вікна

Омивач фар

Щоб промити фари, натисніть
кнопку омивача, розташовану з
лівого боку панелі приладів, коли
фари ввімкнені. Миюча рідина
розбризкується на фари. Потім
система промивки фар вимкнеться
на 2 хвилини. Якщо рівень миючої
рідини низький, після
розбризкування система промивки
не працюватиме протягом
приблизно 4 хвилин.

Для поліпшення огляду під час
дощу при ввімкненні передачі
заднього ходу очисник заднього
скла вмикатиметься автоматично,
коли ввімкнений очисник лобового
скла.

2238134

Цей автомобіль може бути
оснащений омивачами фар.
Омивачі фар очищують від
забруднень розсіювачі фар.
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Годинник

Щоб перевести годинник більше
ніж на 1 годину вперед, натисніть
кнопку Н і не відпускайте її, доки не
встановиться потрібний час.
M: кнопка коригування часу в
хвилинах.
Для переведення годинника на 1
хвилину вперед, натисніть
кнопку М.

C11E2036A

Годинник з цифровою індикацією
показує час, коли ключ
запалювання знаходиться в
положенні ACC або ON. Годинник
має три кнопки для налаштування.
H: кнопка коригування часу в
годинах
Для переведення годинника на 1
годину вперед, натисніть кнопку Н.

Щоб перевести годинник більше
ніж на 1 хвилину вперед, натисніть
кнопку М і не відпускайте її, доки
не встановиться потрібний час.
S : кнопка встановлення часу.
Для встановлення часу на
найближчу годину, натисніть
кнопку S.
Наприклад, якщо натиснути цю
кнопку, коли годинник показує час
між 8:00 і 8:29, встановиться час
8:00.

Наприклад, якщо натиснути цю
кнопку, коли годинник показує час
між 8:30 і 8:59, встановиться час
9:00.
Примітка
Не забувайте встановлювати
час після від’єднання і
подальшого приєднання
акумулятора або після заміни
запобіжника.
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Розетки

Окрім того, розетка не працює при
низькому заряді акумуляторної
батареї.

Запальничка

Обережно
Не підключайте будь-які прилади
живлення, наприклад, зарядні
пристрої або акумулятори.
Забороняється використовувати
невідповідні вилки, які можуть
пошкодити розетки.
C11E2033A

Розетка на 12 В знаходиться внизу
позаду центральної консолі, а
також з лівого боку багажного
відділення.
Забороняється перевищувати
максимальне споживання енергії в
120 Вт.
Коли систему запалення вимкнено,
розетка не працює.

C3D2030A

Для використання запальнички
поверніть ключ запалення в
положення ACC або ON і
притисніть запальничку до самого
кінця.
Коли запальничка буде готова для
використання, вона автоматично
повернеться у попереднє
положення.
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Обережно
Перегрів запальнички може
пошкодити підігріваючий
елемент та саму запальничку.
Не утримуйте запальничку
всередині, поки вона
нагрівається. Це може призвести
до перегріву запальнички.
Спроби експлуатації несправної
запальнички можуть бути
небезпечними. Якщо нагріта
запальничка не вискакує з гнізда,
її слід вийняти й звернутися на
СТО для ремонту.
Рекомендується звертатися до
фірмової СТО. Несправна
запальничка може призвести до
травмування та пошкодити ваш
автомобіль.

{Попередження

Обережно

Якщо ви залишите автомобіль з
легкозаймистими вибуховими
речовинами, такі як одноразові
запальнички, в машині в спеку,
вони можуть вибухнути і
спричинити пожежу у зв’язку з
підвищенням температури в
салоні і багажнику.

Розетка для запальнички
повинна використовуватися
тільки для запальнички. Якщо
інші адаптери живлення 12 В
підключати до розетки
запальнички, може статися
відмова запобіжника або
потенційний тепловий інцидент.

Пересвідчиться в тому, що
всередині автомобіля не
залишаються або не
зберігаються легкозаймисті
вибухові речовини.

Обережно
Циліндр запальнички може дуже
нагріватися.
Не торкайтеся циліндра
запальнички та тримайте його в
недоступному для дітей місці.
Нагрітий метал може призвести
до опіків, а також пошкодити ваш
автомобіль чи інші речі.
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Попільнички

Обережно
Цигарки та інші жевріючі
матеріали можуть підпалити їх.
Не кладіть папір чи інші
легкозаймисті матеріали у
попільничку.

Попереджувальні
вогні, датчики та
індикатори
Спідометр
Тип 1

Вогонь у попільничці може
призвести до травмування або
пошкодження вашого автомобіля
чи іншого майна.
C11E2021A

Переносну попільничку можна
розмістити в тримачах для
стаканів.
Щоб скористатися попільничкою,
обережно відкрийте кришку. Після
використання щільно закрийте
кришку.
Щоб випорожнити попільничку,
трохи поверніть верхню частину
попільнички проти годинникової
стрілки і зніміть її з попільнички.

C11E2001A
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Одометр

Тип 2

Для скидання показників кожного
лічильника пробігу натисніть і
утримуйте кнопку одометра.
Кнопка одометра знаходиться в
правому нижньому секторі
спідометра.

Тип 1

Натискаючи кнопку одометра
можна переключатися між
лічильниками пробігу А і В.
Тип 2

C3D2019A

Указує швидкість автомобіля.

C12E5003A

Одометр показує загальний пробіг
автомобіля у кілометрах або
милях.
Встановлений одометр має
незалежні лічильники пробігу, які
показують відстань, пройдену з
моменту скидання їхніх показників.

C3E2003B

13C140_eu_lhd.book Page 107 Monday, March 4, 2013 1:43 PM

Прилади та органи управління 107

Щоб відкрити меню вибору мови,
натисніть і утримуйте кнопку на
одометрі. Автомобіль має стояти
на місці, а важіль селектора має
знаходитися в положення Р.
Щоб вибрати мову, натисніть ту
саму кнопку ще раз.
Для скидання показників кожного
лічильника пробігу натисніть і
утримуйте кнопку.
C3E2004B

C3E2006B

В автомобілях, оснащених
центром інформації для водіїв,
розташованим посередині панелі
приладів, одометр, лічильники
пробігу А і В, а також індикатор
мови відображаються на дисплеї
центру інформації для водіїв.
Для переключання між
лічильниками пробігу А і В
використовується кнопка, яка
знаходиться в лівому нижньому
секторі спідометра.
C3E2005B
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Тахометр

Тип 2

<Дизель>
Тип 1

<Бензин>
Тип 1

C3E2008A
C11E2003A
C11E2002A
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Тип 2

Обережно

Датчик рівня пального
Тип 1

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

C3D2020A

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

C11E2040A
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Тип 2

Стрілка датчика рівня палива
може коливатися через
переміщення палива у баку під час
гальмування, розгону та
проходження поворотів.

Покажчик температури
охолоджуючої рідини
двигуна

{Небезпека
Перед заправкою зупиніть
автомобіль та вимкніть двигун.

C3D2018A

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

C11E2041A

Показує температуру
охолоджуючої рідини двигуна,
коли запалювання увімкнене.
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Обережно
Заборонено продовжувати рух,
якщо стрілка покажчика
температури охолоджуючої
рідини знаходиться в червоній
зоні. Це означає, що двигун
автомобіля перегрівся.
Рух з перегрітим двигуном може
призвести до пошкодження
автомобіля.

Дисплей обслуговування
Контрольні індикатори
Описані контрольні індикатори
доситупні не для всіх автомобілів.
Опис стосується всіх версій
приладів. Фактичний вигляд
приладів може відрізнятися від
описаного. Після ввімкнення
системи запалення в якості
перевірки функціональності на
короткий проміжок часу загориться
більшість контрольних індикаторів.

13C140_eu_lhd.book Page 112 Monday, March 4, 2013 1:43 PM

112

Прилади та органи управління

Контрольні індикатори в панелі приладів

C3E2001A
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C3E2002B
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Дисплей трансмісії

Сигнал повороту

Тип 2

Тип 1

G — блимаючі індикатори.

C3E2007A
C12E5003A

Це відображає вибрану передачу
або режим трансмісії.

В автомобілях, оснащених
центром інформації для водіїв,
розташованим посередині панелі
приладів, вибрана передача або
режим трансмісії відображаються
в нижній частині дисплея центру
інформації для водіїв.

Мигає
Після активації вказівника
повороту або ліхтарів аварійної
сигналізації контрольний індикатор
миготить.
Якщо зелена стрілка не блимає
при вмиканні покажчика повороту
або натисканні кнопки аварійної
світлової сигналізації, перевірте
запобіжник і замініть в разі
несправності.
Див. розділ Заміна лампи на
стор. 350. Див. розділ
Запобіжники на стор. 354.
Див. розділ Сигнали повороту та
зміни смуги руху на стор. 141.
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Індикатори
непристебнутих пасків
безпеки
> — для сидіння водія світиться
або блимає червоним.

C — для переднього
пасажирського сидіння світиться
або блимає червоним, коли на
сидінні є пасажир.

Індикатор подушки
безпеки та
переднатягувача паска
безпеки

Після ввімкнення запалювання
протягом кількох секунд світиться
індикатор і звучить
попереджувальний сигнал для
нагадування про необхідність
пристебнути паски безпеки.

9 — світиться.

Індикатор блиматиме доти, доки
пасок безпеки не буде
пристебнутий.
Якщо під час руху автомобіля
пасок безпеки не пристебнутий,
світловий і звуковий сигнали
вмикаються знову.
C12E5002A

Індикатор нагадування про
непристебнутий пасок безпеки для
пасажирського сидіння
знаходиться над бардачком.

Якщо пасок безпеки пристебнутий,
світловий і звуковий сигнали
припиняються.
Див. розділ Паски безпеки з
кріпленням в трьох точках на
стор. 66.

Коли вмикається система
запалювання, контрольний
індикатор світиться кілька секунд.
Якщо він не світиться, не гасне
через декілька секунд чи світиться
під час руху автомобіля, це
свідчить про несправність
переднатягувача паска безпеки
або системи подушок безпеки.
Системи можуть не спрацювати у
випадку ДТП.
Якщо індикатор 9 постійно
світиться, це може свідчити про
несправність автомобіля або
розгортання переднатягувачів
пасків безпеки чи подушок
безпеки.
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{Попередження

Індикатор стану вимикача
подушок безпеки

Для усунення несправності
негайно зверніться на СТО.

Індикатор системи
зарядки
" — світиться.
Лампочка горить, коли система
запалення ввімкнена, та
вимикається відразу після запуску
двигуна.

Див. розділ Система подушок
безпеки на стор. 68.
Див. пункт "Переднатягувачі пасків
безпеки" у розділі Паски безпеки
на стор. 64.

Світиться, коли двигун
працює
Зупиніться, вимкніть двигун.
Акумулятор не заряджається.
Охолодження двигуна може
припинитися.
C11E2056A

Контрольний індикатор
знаходиться над бардачком.
+ — світиться для подушки
безпеки переднього пасажира.
Постійна робота контрольного
індикатора свідчить про
дезактивовану подушку безпеки
переднього пасажира.

Зверніться на СТО.

Індикатор несправності
* — світиться.
Лампочка горить, коли система
запалення ввімкнена, та
вимикається відразу після запуску
двигуна.
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Обережно
Сигналізатор вказує на наявність
проблеми, яку потрібно усунути.
Використання автомобіля з
ввімкнутим світловим
індикатором може пошкодити
систему контролю викидів та
вплинути на економію пального
та працездатність вашого
автомобіля.
У такому випадку слід негайно
звернутися на СТО для усунення
проблеми.
Індикатор несправності
вмикається в разі несправності
компонентів вихлопної системи
або пов’язаних з нею підсистем.
Цей індикатор світитиметься весь
час, поки модуль керування
двигуном (ЕСМ) реєструватиме
несправність. В разі виявлення
значних перебоїв запалювання
індикатор несправності постійно

блиматиме. Значні перебої
запалювання можуть призвести до
пошкодження каталізатора.

Індикатор необхідності
технічного
обслуговування

Індикатор несправності також
світиться в разі несправності
сажового фільтра. У такому
випадку слід негайно звернутися
на СТО для усунення проблеми.

B — світиться, коли автомобіль
потребує обслуговування.

Див. розділ Сажовий фільтр на
стор. 348.

Сигнальний індикатор
гальмівної системи

Електронна система автомобіля
перейде на роботу під керуванням
контролера аварійного режиму,
щоб можна було продовжити рух.
Однак слід негайно звернутися до
СТО для усунення проблеми.

$ — світиться.

Індикатор несправності може
засвітитися на мить і знову
згаснути — це нормальний стан,
який не свідчить про несправність
системи.

Автомобіль потрібно перевірити на
СТО.

Світиться при вимкненому
стоянковому гальмі, якщо рівень
гідравлічної рідини гальмівної
системи занизький або наявні
несправності в системі гальм.
Див. розділ Гальмівна рідина на
стор. 344.
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{Попередження
Заборонено рух, коли світиться
сигнальний індикатор гальмівної
системи.
Це може означати, що ваші
гальма не працюють належним
чином.
Керування автомобілем із
несправними гальмами може
призвести до зіткнення та
спричинити травмування та
пошкодження автомобіля та
іншого майна.

Індикатор електричного
стоянкового гальма
Індикатор стану стоянкового
гальма
В автомобілях з електричним
стоянковим гальмом під час
запуску двигуна на короткий час
вмикається індикатор стану
стоянкового гальма Y. Якщо цей
індикатор не вмикається,
автомобіль слід перевірити на
фірмовій СТО.
Індикатор стану стоянкового
гальма Y вмикається під час
вмикання стоянкового гальма.
Якщо після відпускання
стоянкового гальма або під час
руху цей індикатор продовжує
блимати, це свідчить про
несправність системи
електричного стоянкового гальма.
Якщо цей індикатор не вмикається
або продовжує блимати,
зверніться на фірмову СТО.

Сигнальний Індикатор
стоянкового гальма
В автомобілях з електричним
стоянковим гальмом сигнальний
індикатор стоянкового гальма

повинен на короткий час
вмикатися при запуску двигуна
(ключ запалювання в положенні
ON / START). Якщо цей індикатор
не вмикається, його слід
відремонтувати, інакше він не буде
сигналізувати про несправність.
Якщо цей індикатор світиться, це
свідчить про несправність
гальмівної системи автомобіля,
через яку система стоянкового
гальма працює не так, як слід.
Хоча автомобіль за цих умов може
рухатися, проте слід негайно
звернутися до продавця
автомобіля.
В автомобілях з електричним
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стоянковим гальмом індикатор #
вмикається при відпусканні
вимикача електричного
стоянкового гальма без
натискання на педаль гальма.
Перед тим, як відпустити вимикач
електричного стоянкового гальма,
обов’язково натискайте педаль
гальма.
Див. розділ Стоянкове гальмо на
стор. 297.

Сигнальний індикатор
антиблокувальної
системи гальм (ABS)
! — світиться.
Світиться протягом кількох секунд
після ввімкнення системи
запалення. Систему можна
використовувати, коли
контрольний індикатор гасне.
Якщо контрольний індикатор не
вимикається через кілька секунд
або світиться під час руху
автомобіля, це свідчить про
несправність системи ABS.
Система гальм залишається в
робочому стані, але не
регулюється ABS.
Див. розділ Антиблокувальна
система гальм (ABS) на
стор. 296.

Індикатор системи
привода на всі колеса
C - світиться протягом декількох
секунд при встановленні ключа
запалення в положення ON.
Коли система привода на всі
колеса тимчасово вимкнена, цей
індикатор блимає, а в разі
несправності системи привода на
всі колеса - світиться постійно.
В разі увімкнення сигнального
індикатора системи привода на всі
колеса, слід негайно звернутися на
СТО.
Див. розділ Привід на всі колеса на
стор. 293.

Індикатор системи
контролю за спуском
5 — світиться.
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Сигнальний індикатор
готовності/неготовності
Зелений індикатор - це індикатор
активності системи контролю за
спуском, а жовтий — сигнальний
індикатор неготовності системи
контролю за спуском.
Індикатор активності системи
контролю за спуском світиться
(зеленим світлом) у разі готовності
системи до використання й блимає
(зеленим світлом) при запуску
системи натисканням відповідної
кнопки, яка знаходиться в центрі
приладової панелі.
Особливості роботи сигнального
індикатора неготовності системи
контролю за спуском:

 Блимання (жовтим кольором)
вказує на неготовність системи
контролю за спуском до роботи
через високу температуру
(близько 350-400C)
фрикційних деталей (передня
колодка) внаслідок різкого чи
багаторазового гальмування.
Після зниження температури
фрикційних деталей (передня
колодка) до 350C цей
індикатор згасне.
 Постійне світіння (жовтим
кольором) вказує на
несправність системи через
високу температуру (близько
400C) фрикційних деталей
(передня колодка) внаслідок
різкого чи багаторазового
гальмування.
 Цей індикатор також згасне
після зниження температури
фрикційних деталей (передня
колодка) до 350C.

 Блимання й постійне світіння
сигнального індикатора
неготовності системи контролю
за спуском свідчить про те, що
фрикційні деталі потребують
охолодження (слід якомога
довше вести автомобіль без
гальмування). Вказана вище
температура може бути дещо
іншою в залежності від стану
автомобілю та навколишніх
умов (пори року чи
температури повітря) або через
інші причини.
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Сигнальний індикатор
підсилювача керма зі
змінною реактивною дією
в залежності від
швидкості (SSPS)
E — світиться.
Лампочка горить, коли система
запалення ввімкнена, та
вимикається відразу після запуску
двигуна.
Якщо через декілька секунд
індикатор не вимикається, або
світиться під час руху автомобіля,
це свідчить про несправність
гідропідсилювача.
Зверніться на СТО.

Індикатор ультразвукової
системи допомоги під час
паркування

Індикатор вимкнення
електронної системи
курсової стійкості (ESC)

X — світиться.

g - світиться.

 Дефект через брудні сенсори
 Покрито снігом чи льодом
 Зовнішня перешкода
ультразвукових хвиль
Після усунення перешкоди
система працюватиме у
звичайному режимі.
Якщо індикатор не гасне, слід
завертися на СТО для усунення
неполадки в системі.

Індикатор електронної
системи курсової стійкості
(ESC)
d — світиться або блимає.
Блимання цього індикатора вказує
на нормальну роботу електронної
системи курсової стійкості, а
постійне світіння - на наявність
несправності в системі.

Світиться, коли система
дезактивована.

Сигнальний індикатор
температури
охолоджуючої рідини
двигуна
C - світиться.
Увімкнення цього індикатора
означає перегрів охолоджуючої
рідини двигуна.
В разі нормальних умов руху
необхідно з’їхати з дороги,
зупинити автомобіль і на декілька
хвилин запустити двигун на
холостому ходу.
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Якщо індикатор не згасне,
необхідно вимкнути двигун і
негайно звернутися на СТО.
Рекомендується звертатися до
фірмової СТО.

Індикатор системи
попереднього прогріву та
сажового фільтра (тільки
в автомобілях з
дизельним двигуном)
Світловий індикатор
попереднього прогріву
K - світиться.
Світиться, коли ввімкнена система
попереднього прогріву. Коли
світло гасне, можна включати
двигун.

Індикатор системи
контролю тиску в шинах
7 - світиться жовтим.

Лампочка горить, коли система
запалення ввімкнена, та
вимикається відразу після запуску
двигуна.
Коли цей індикатор світиться під
час руху, це свідчить про те, що
система контролю тиску в шинах
виявила дуже низький рівень тиску
в одній або декількох шинах.
Зупиніть автомобіль у безпечному
місці, перевірте шини й підкачайте
їх до тиску, зазначеного на
табличці з інформацією про шини.
В разі виявлення несправності
системи цей індикатор приблизно
одну хвилину блиматиме, а потім
світитиметься постійно до кінця
циклу запалювання.
Індикатор несправності
світитиметься до того часу, коли
проблему буде вирішено. Слід
звернутися на СТО для перевірки
автомобіля.

Світловий індикатор
сажового фільтру
L - блимає.
Блимає, якщо потрібно очистити
сажовий фільтр, а попередні
умови водіння перешкодили
виконанню автоматичного
очищення. Одночасно лунає
звуковий сигнал.
Після завершення процедури
самоочищення цей індикатор
згасне.
Див. розділ Сажовий фільтр на
стор. 283.
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Індикатор тиску мастила в
двигуні
: - світиться.
Лампочка горить, коли система
запалення ввімкнена, та
вимикається відразу після запуску
двигуна.

Світиться, коли двигун
працює
Обережно
Змащування двигуна може
припинитися. Це може призвести
до пошкодження двигуна та/чи
блокування ведучих коліс.
Якщо під час руху увімкнеться
сигнальна лампочка зниження
тиску мастила у двигуні, необхідно
з’їхати з дороги, зупинити
автомобіль і перевірити рівень
мастила.

{Попередження

Індикатор низького рівня
мастила в двигуні

Коли двигун не працює, для
гальмування та керування
потрібно значно більше сили.

L - світиться протягом декількох
секунд при встановленні ключа
запалення в положення ON.

Не витягуйте ключ запалення,
доки автомобіль повністю не
зупиниться, у протилежному
випадку рульова колонка може
несподівано заблокуватися.

Цей індикатор світиться, коли
рівень мастила в двигуні дуже
низький.

Перш ніж звертатися на СТО,
самостійно перевірте рівень
мастила.
Див. розділ Моторне мастило на
стор. 331.

Якщо засвітиться сигнальний
індикатор рівня мастила в двигуні,
слід перевірити рівень мастила і
долити необхідну кількість.
Див. розділ Моторне мастило на
стор. 331.
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Індикатор заміни
моторного мастила

Індикатор режиму
заощадження пального

7 - світиться протягом декількох
секунд при встановленні ключа
запалювання в положення ON.

В автомобілях, де передбачений
режим "ECO" (режим заощадження
пального), цей індикатор вмикається
при натисканні вимикача режиму
"ECO", який знаходиться на
центральній консолі поруч із
важелем перемикання передач. При
повторному натисканні вимикача
індикатор гасне, й режим
заощадження пального
вимикається.

В автомобілі може бути
передбачена система моніторингу
строку експлуатації моторного
мастила, яка попереджає про
необхідність заміни моторного
мастила.
Увімкнення індикатора заміни
моторного мастила вказує, що
моторне мастило слід замінити.
Після заміни моторного мастила
необхідно виконати скидання
системи моніторингу строку
експлуатації моторного мастила.
Після скидання індикатор заміни
моторного мастила згасне.
Див. розділ Моторне мастило на
стор. 331.

В автомобілях з бензиновим
двигуном індикатор режиму
заощадження пального гасне при
перемиканні важеля селектора
АКПП у положення ручного
управління.

Індикатор низького рівня
пального
. - світиться.
Світиться у випадку занадто
низького рівня пального в баку.

Обережно
Не допускайте повного
випорожнення бака автомобіля.
Це може пошкодити
каталітичний конвертор.
Див. розділ Каталітичний
нейтралізатор на стор. 284.

Сигнальний індикатор
наявності води в
пальному (тільки в
автомобілях з дизельним
двигуном)

Світиться, коли рівень води у
паливному фільтрі перевищує
необхідний рівень.
Негайно осушіть паливний фільтр
від води.
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Сигнальний індикатор згасне після
закінчення зливання води.
Див. розділ Сажовий фільтр на
стор. 348.

Індикатор імобілайзера
A - світиться.
Світиться в разі несправності
системи імобілайзера. Двигун
неможливо запустити.
Для усунення причини
несправності негайно зверніться
на СТО.

Індикатор режиму захисту
В автомобілях, обладнаних
додатковою системою проти
викрадення відповідно до
програми страхування Thatcham, є
індикатор вимкнення системи
запобігання викраденню o, який
світиться в разі вимкнення
датчиків виявлення втручання і
кута нахилу кнопкою на обшивці
стелі салону. При повторному
натисненні кнопки індикатор
згасне.
Див. розділ Системою
запобігання викраденню
автомобіля на стор. 34.

Індикатор зменшеної
потужності двигуна
w - світиться.
Цей індикатор світиться, коли
автомобіль потребує
обслуговування. Разом із ним
вмикається індикатор необхідності
обслуговування автомобіля.

Необхідно з’їхати з дороги,
вимкнути двигун автомобіль і
ввімкнути його через 10 секунд.
Автомобіль може продовжувати
рух, але зі зменшеною швидкістю.
Автомобіль потрібно перевірити на
СТО.

Індикатор застосування
ножного гальма
# - світиться.
Світиться при відпусканні
вимикача електричного
стоянкового гальма без
натискання на педаль гальма.
Перед тим, як відпустити вимикач
електричного стоянкового гальма,
обов’язково натискайте педаль
гальма.
Див. розділ Стоянкове гальмо на
стор. 297.
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Цей індикатор також світиться,
коли для перезапуску двигуна
потрібно натиснути педаль
зчеплення.

Індикатор протитуманних
фар

Індикатор круїз-контролю

# - світиться.

I - світиться, коли ввімкнена
система круїз-контролю.

Див. розділ Функція
автоматичного увімкнення й
вимкнення запалювання на
стор. 279.

Світиться, коли ввімкнені передні
протитуманні фари.

Якщо вимкнути систему
круїз-контролю, індикатор згасне.

Див. розділ Передні
протитуманні фари на стор. 142.

Індикатор причепа

Індикатор дальнього
світла фар

Індикатор задніх
протитуманних ліхтарів

3 - світиться.

s - світиться.

Світиться, коли дальнє світло
ввімкнене, і під час мигання фар.

Світиться, коли ввімкнені задні
протитуманні ліхтарі.

Див. розділ Перемикач дальнього /
ближнього світла фар на
стор. 139.

Див. розділ Задні протитуманні
фари на стор. 143.

Індикатор задніх
габаритних ліхтарів
; - світиться.
Світиться, коли ввімкнені задні
габаритні ліхтарі.

Світиться, коли до автомобіля
приєднаний причеп. Після
від’єднання причепа індикатор
згасне.

Індикатор відкритого
капота
Світиться, коли відкрито капот.
Див. розділ Функція
автоматичного увімкнення й
вимкнення запалювання на
стор. 279.

13C140_eu_lhd.book Page 127 Monday, March 4, 2013 1:43 PM

Прилади та органи управління 127

Індикатор прочинених
дверей

Світиться.
Світиться, коли двері відкриті.

Індикатор прочинених
дверей багажного відділення
m - світиться, коли двері
багажного відділення або вікно
дверей багажного відділення
відкриті або не зачинені як слід.
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Інформаційні дисплеї
Центр інформації для водіїв (DIC)

C7D2008A
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1. Дисплей FATC (автоматичний
регулятор температури)
2. Зовнішня температура
3. Бортовий комп’ютер
4. Компас
5. Індикатор "Dual zone"
(Двозонний режим)
DIC - це інформаційний центр для
водіїв, де відображається
інформація з бортового
комп’ютера, панель дисплея
автоматичного регулятора
температури, компас, а також
індикатор двозонного режиму
клімат-контролю (якщо ключ
запалювання знаходиться в
положенні ON).

Повідомлення
автомобіля

Electronic Key Not Detected
(Електронний ключ не
виявлений)

Повідомлення систем
автомобіля

В автомобілях, оснащених
системою безключового доступу,
це повідомлення з’являється після
спроби запуску двигуна або зразу
після закриття дверей, якщо в
салоні не виявлений передавач.

Повідомлення, які відображаються
у центрі інформації для водіїв
(посередині панелі приладів),
показують стан автомобіля або
певні дії, необхідні для
виправлення його стану. Може
відображатися декілька
повідомлень, які з’являються одне
за одним.

Повідомлення про ключі й
замки
Accessory Mode Active
(Увімкнуто режим
додаткового приладдя)
В автомобілях, оснащених
системою безключового доступу,
це повідомлення з’являється, коли
діє режим додаткового приладдя.

Electronic key Not Detected
Restart Allowed (Електронний
ключ не виявлений,
дозволено перезапуск)
В автомобілях, оснащених
системою безключового доступу,
це повідомлення з’являється під
час спроби вимкнути запалювання,
якщо в салоні не виявлений
передавач.
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Rotate Control To Off Position
(Повернути орган управління
в положення "Вимкнуто")
В автомобілях, оснащених
системою безключового доступу,
це повідомлення з’являється як
нагадування про необхідність
вимкнути запалювання.

Service Keyless Start System
(Система безключового
запуску потребує
обслуговування)
В автомобілях, оснащених
системою безключового доступу,
це повідомлення з’являється в разі
виявлення проблем під час
використанні цієї функції.

Повідомлення системи
гальм
Press Brake To Start Engine
(Для запуску двигуна
натисніть педаль гальма)
В автомобілях, оснащених
системою безключового доступу,
це повідомлення з’являється під
час спроби запуску двигуна, коли
не натиснута педаль гальма.

Press Clutch To Start Engine
(Для запуску двигуна
натисніть педаль зчеплення)
В автомобілях, оснащених
системою безключового доступу,
це повідомлення з’являється під
час спроби запуску двигуна, коли
не натиснута педаль зчеплення.

Повідомлення трансмісії
Shift To Park (Увімкніть
передачу PARK)
В автомобілях, оснащених
системою безключового доступу,
це повідомлення з’являється, коли
двигун вимкнутий, але не
ввімкнена передача P (Стоянка).
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Бортовий комп’ютер
Бортовий комп’ютер
Бортовий комп’ютер надає водієві
інформацію про відстань, яку
можна проїхати без дозаправки,
зовнішню температура, середню
витрату пального, середню
швидкість, час руху тощо.
Щоразу при натисканні кнопки
MODE, інформація на дисплеї
змінюється в такому порядку:
Відстань, яку можна проїхати без
дозаправки  середня швидкість
 час руху  середня витрата
палива  відстань, яку можна
проїхати без дозаправки.
Щоб скинути дані про середню
швидкість, час руху або середню
витрату пального, натискайте
кнопку MODE протягом
щонайменше 2 секунд.
Щоб змінити одиниці вимірювання
відстані, виконайте такі дії.

1. Натисніть кнопку SET
щонайменше на 2 секунди.
Почне блимати одиниця
вимірювання температури.
2. Знову натисніть кнопку SET.
Почне блимати одиниця
вимірювання відстані.

Відстань, яку можна проїхати
без дозаправки

3. Змініть одиницю вимірювання
відстані (км милі) за
допомогою кнопки Q чи R.

L7D2087A

Цей режим позначає приблизну
відстань, яку можна проїхати до
повного випорожнення паливного
бака.
Якщо ця відстань менша за 50 км,
відображаються символи "---".
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Час подорожі

Примітка

Середня витрата пального

Відстань, яку можна проїхати без
дозаправки, може відрізнятися
від фактичної відстані в залежності від умов руху, стилю водіння та швидкості автомобіля.
Середня швидкість

L7D2089A

L7D2085A

Цей режим позначає середню
швидкість. Щоб встановити
показник середньої швидкості на
нуль, натискайте кнопку MODE
протягом щонайменше 2 секунд.

Цей режим позначає загальний
час подорожі. Щоб встановити
показник часу руху на нуль,
натискайте кнопку MODE протягом
щонайменше 2 секунд. Після
досягнення значення 99:59 для
часу руху знову встановлюється
значення 0:00.

L7D2086A

У цьому режимі відображається
середня витрата пального
автомобілем.
Примітка
В разі відключення акумулятора
для середньої витрати пального
встановлюється значення 10.0.
Щоб встановити показник
середньої витрати пального на
нуль, натискайте кнопку MODE
протягом щонайменше 2 секунд.
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Примітка

Компас

Примітка
Після кожного вимкнення центру
інформації для водія або
акумуляторної батареї центр
слід відкалібрувати заново. Для
цього потрібно повернути
автомобіль на 360. Без
калібрування компас буде
працювати неправильно.

Середня витрата пального може
відрізнятися від фактичної в
залежності від умов руху.
Середня витрата пального може
змінюватись в залежності від
умов руху, стилю водіння та
швидкості автомобіля.

2207701

Відображається 8 напрямків руху
автомобіля: N - північ, NE північний схід, E - схід, SE –
південний схід, S - південь, SW
–південний захід, W - захід, NW –
північний захід.
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3. Після завершення
калібрування компас на екрані
дисплея припинить блимати.
Автомобіль можна повертати в
будь-якому напрямку - вліво
або вправо.
Якщо місця недостатньо для
повного кола, можна повертати
автомобіль, як показано на
рисунку.

L7D2102A

1. Якщо одночасно натиснути
кнопки MODE і SET і
утримувати щонайменше
2 секунди, дисплей компаса
почне блимати.
2. Повільно опишіть на автомобілі
повне коло (за 90 секунд),
і калібрування буде виконано.

Обставини, за яких скидається
калібрування компаса
 Якщо двічі натиснути й
утримувати кнопку SET.
 Якщо автомобіль не не зробить
поворот протягом 90 секунд
після запуску режиму
калібрування.
Примітка
Напрямок руху відображається
під час їзди.

Якщо дисплей компаса
продовжує блимати, слід знову
повільно повертати автомобіль,
доки дисплей не згасне.
Примітка
Якщо в режимі калібрування
натиснути кнопку SET,
увімкнеться режим калібрування
відхилення. У цьому режимі
можна відкалібрувати
відхилення кнопками Q і R.

Обережно
Якщо поблизу центру інформації
для водія є мобільні телефони
або магнітні предмети, компаса
може працювати неправильно.
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Дисплей FATC і зовнішня
температура
Див. розділ Автоматичне
управління мікрокліматом на
стор. 262.
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Освітлення

Зовнішнє освітлення

OFF: Вимкнення усіх
освітлювальних приладів.

Органи управління
зовнішнім освітленням

; : увімкнення стоянкових
ліхтарів, задніх габаритних
ліхтарів, підсвічування номерного
знака й панелі приладів.

Зовнішнє освітлення..................137
Освітлення салону.....................144

2 3 : увімкнення фар ближнього
світла і всіх вказаних вище
освітлювальних приладів.

Характерні особливості
освітлення ..................................146

2238127

Увімкнення й вимкнення фар, і
задніх габаритних і стоянкових
ліхтарів виконується поворотом
головки важеля комбінованого
перемикача.
Передбачено три положення
вимикача світла, які відповідають
таким функціям:
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Автоматичне
регулювання освітлення

AUTO: Автоматично вмикаються
або вимикаються всі освітлювальні
прилади, які мають вмикатися в
положенні ; або 2 3, в
залежності від рівня зовнішнього
освітлення (стандартне
положення).
; : увімкнення стоянкових
ліхтарів, задніх габаритних
ліхтарів, підсвічування номерного
знака й панелі приладів.

2238128

Вимикач освітлення з системою
автоматичного регулювання має
чотири положення, які
відповідають таким функціям:

2 3 : вмикаються фари
ближнього світла, а також
освітлювальні прилади, які
вмикаються в положенні ;.

P: Вимкнення усіх
освітлювальних приладів.

Щоб вимкнути автоматичне
регулювання освітлення, поверніть
вимикач освітлення на важелі в
положення OFF. Після відпускання
важіль автоматично повернеться у
звичайне положення.

Після вимкнення всіх світлових
приладів ручка вимикача
повертається в початкове
положення AUTO.

Щоб увімкнути автоматичне
регулювання освітлення, знову
поверніть вимикач освітлення на
важелі в положення OFF.

Обережно
Забороняється наклеювати
етикетки або класти інші
предмети на датчик сонячного
світла, який знаходиться перед
отворами для обдування
лобового скла, бо це може
призвести до неправильної
роботи датчика.

Обережно
Після відкриття дверей водія чи
натиснення кнопки UNLOCK на
радіопульті дистанційного
керування автоматично
вмикається підсвічування панелі
приладів, яке діятиме близько
30 секунд.
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Сигналізація увімкнення
освітлювальних приладів
Якщо запалювання вимкнуте, а
вимикач освітлення встановлений
в положення ; або 5 3, то при
відкриванні дверей пролунає
звуковий сигнал. Проте, якщо під
час звукового сигналу вимкнути, а
потім знову ввімкнути
освітлювальні прилади, сигнал
припиниться.

Освітлення для виходу
Функція освітлення для виходу
забезпечує протягом певного часу
освітлення ділянки навколо
автомобіля, якщо зовні темнувато.
Ця функція вмикається, коли
запалювання вимкнуте, а
керування зовнішніми ліхтарями
виконується системою
автоматичного регулювання
освітлення.

Освітлення для посадки
Ця функція вмикається, коли
вимикач освітлення встановлений
у положення AUTO, а зовні
темнувато.

Перемикач дальнього /
ближнього світла фар

При натисканні кнопки UNLOCK на
радіопульті дистанційного
керування для посадки в
автомобіль ліхтарі аварійної
сигналізації двічі блимнуть й
автоматично увімкнуться зовнішні
ліхтарі приблизно на 20 секунд.

Освітлення, пов’язане
з роботою очисників
лобового скла

C11E2071A

Ця функція вмикається, коли
вимикач освітлення встановлений
в положення AUTO.

Перед увімкнення дальнього
світла фар, упевніться в тому, що
ближнє світло ввімкнене.

Якщо очисники лобового скла
працюють понад 8 циклів,
автоматично вмикаються зовнішні
ліхтарі.

Пересуньте важіль комбінованого
перемикача в бік панелі приладів.
При ввімкненні дальнього світла
фар засвічується індикатор
дальнього світла фар.
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Для перемикання дальнього світла
фар на ближнє потягніть важіль
комбінованого перемикача до себе
і встановіть у нормальне
положення.

Сигналізація дальнім
світлом фар

Регулювання діапазону
освітлення фарами
Регулювання діапазону
освітлення фарами вручну

Обережно
Обов’язково перемикайте
дальнє світло передніх фар на
ближнє під час наближення
зустрічного автомобіля чи коли
їдете за іншим автомобілем.
Дальнє світло передніх фар
може засліпити інших водіїв, що
може призвести до зіткнення.

C11E2072A

Для подачі сигналу дальнім
світлом фар потягніть важіль
комбінованого перемикача до себе
й відпустіть. Після відпускання
важіль повернеться у нормальне
положення.
Дальнє світло фар горітиме доти,
доки важіль комбінованого
перемикача буде у відхиленому
положенні.

2238139

Щоб підібрати діапазон освітлення
фарами відповідно до
навантаження автомобіля та
запобігти засліпленню, поверніть
регулятор у потрібне положення:
0 = передні сидіння зайняті
1 = усі сидіння зайняті
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2 = усі сидіння зайняті, а багажне
відділення завантажене.

Ліхтарі аварійної
сигналізації

Сигнали повороту та зміни
смуги руху

3 = сидіння водія зайняте, і
багажне відділення завантажене.

Денні ходові вогні
Освітлення при денному світлі
підвищує видимість автомобіля в
умовах денного освітлення.
Задні габаритні ліхтарі не
ввімкнені.

C11E2050A

2268202

Приводиться в дію кнопкою |.

важіль догори = правий вказівник

Щоб увімкнути ліхтарі аварійної
сигналізації, натисніть цю кнопку

важіль донизу = лівий вказівник

Щоб вимкнути ліхтарі, натисніть
кнопку ще раз.

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

Передні протитуманні
фари

Переконайтеся, що вимикач
освітлення встановлений у
положення ; або 5 3.
Поверніть кільцевий вимикач
посередині важеля комбінованого
перемикача у положення #. Після
відпускання кільцевий вимикач
автоматично повернеться у
нормальне положення.

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

Коли ввімкненні передні
протитуманні фари, на приладовій
панелі світиться індикатор
передніх протитуманних фар.
2274837

Призначення передніх
протитуманних фар:
Додаткове освітлення бокових
ділянок дороги перед
автомобілем.
Поліпшена видимість під час
туману й снігопаду.
Для ввімкнення протитуманних
фар виконайте такі дії.

Щоб вимкнути протитуманні фари,
знову поверніть кільцевий вимикач
у положення #. Індикатор передніх
протитуманних фар згасне.
В автомобілях, обладнаних
системою автоматичного
регулювання освітлення, разом з
передніми протитуманними
фарами вмикаються стоянкові
ліхтарі й ближнє світло фар.
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Задні протитуманні фари

панелі світиться індикатор задніх
протитуманних фар.
Щоб вимкнути протитуманні фари,
знову поверніть кільцевий вимикач
у положення s. Індикатор задніх
протитуманних фар згасне.

швидко зникає. Можна ввімкнути
фари, щоб прискорити цей процес.

Регулювання освітлення
панелі приладів

В автомобілях, обладнаних
системою автоматичного
регулювання освітлення, разом із
задніми протитуманними фарами
вмикаються стоянкові ліхтарі й
ближнє світло фар.
2268203

Для ввімкнення задніх протитуманних фар поверніть кільцевий вимикач посередині важеля комбінованого перемикача у положення s,
коли ввімкнене ближнє світло фар
або стоянкові ліхтарі й передні
протитуманні фари. Після
відпускання кільцевий перемикач
автоматично повернеться у
нормальне положення.
Коли ввімкненні задні
протитуманні фари, на приладовій

Ліхтарі заднього ходу
Ліхтарі заднього ходу вмикаються
при ввімкненні системи запалення
та вибору передачі заднього ходу.

Запотівання скла фар
Внутрішня частина корпусу фар
може запотіти на короткий
проміжок часу в умовах вологої та
холодної погоди, під час сильного
дощу чи після миття. Конденсат

2238137

Яскравість підсвічування панелі
приладів регулюється
перемикачем ближнього й
дальнього світла фар.
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Щоб пригасити підсвічування
панелі, натисніть цю кнопку й
поверніть її за годинниковою
стрілкою.

Освітлення салону

При відкриванні бокових дверей
або дверей багажного відділення
вмикається відповідно
центральний або задній плафон.
Якщо бокові двері чи двері
багажного відділення довго
залишаються відкритими, то
плафони вимикаються через
10 хвилин. Якщо закрити всі бокові
двері й двері багажного
відділення, плафони вимкнуться
не зразу, а поступово згасатимуть
протягом 10 секунд.

Верхні плафони

Щоб підсилити підсвічування
панелі, натисніть цю кнопку й
поверніть її проти годинникової
стрілки.

2268205

Для ввімкнення плафонів у салоні
натисніть цю кнопку.
Для вимкнення плафонів натисніть
цю саму кнопку ще раз.
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Світильники місцевого
освітлення

{Попередження
Уникайте використання
освітлення під час їзди в темряві.
Освітлений салон зменшує
видимість у темряві і може
призвести до зіткнення.

2268206

2268207

Для ввімкнення переднього
світильника місцевого освітлення
натисніть цю кнопку.
Для вимкнення світильника
натисніть ту саму кнопку ще раз.

Коли кнопка не натиснута,
натисненням кнопки можна
вимкнути верхні плафони, плафон
на передніх дверях й підсвічування
замкової щілини.
Примітка
Якщо залишити світло
увімкненим на тривалий час,
акумулятор може розрядитися.
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Характерні
особливості
освітлення

Плафон на передніх дверях

Фонове освітлення

Освітлення під час входу

В автомобілях, де передбачена ця
функція, вночі одночасно з
увімкненням фар вмикається
підсвічування порогів передніх
дверцят, а також ліхтарі під
передніми й задніми сидіннями.

Вітальне освітлення
Після відмикання автомобіля за
допомогою пульта дистанційного
керування на короткий час
вмикаються деякі ліхтарі. Ця
функція полегшує визначення
розташування автомобіля у
темряві.
Освітлення вимикається одразу,
коли система запалення
вмикається в положення
аксесуарів.

Плафон на передніх дверях можна
також вимкнути зразу кнопкою на
обшивці стелі салону.

C11E2034A

Плафон на передніх дверях
вмикається під час відкривання
дверей. Якщо бокові двері чи двері
багажного відділення довго
залишаються відкритими, то
плафони вимикаються через
10 хвилин. Освітлення
вимикається через 10 секунд після
закриття всіх дверей.
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Захист акумулятора від
розряджання
У цьому автомобілі передбачено
функцію, яка дає змогу запобігти
розряджанню акумулятора, коли
освітлювальні прилади (фари,
стоянкові ліхтарі, протитуманні
фари і т. ін..) випадково
залишилися ввімкненими.
Якщо будь-який з цих
освітлювальних приладів
залишиться невимкнутим, він
автоматично вимкнеться через
10 хвилин після вимкнення
запалення.
Якщо через 10 хвилин після
ввімкнення функції захисту
акумулятора від розряджання
ввімкнути освітлювальні прилади,
ця функція вимкнеться.
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Інформаційно-розважальна
система

Вступ ...........................................149
Радіо ...........................................158
Аудіопрогравачі..........................162
Телефон .....................................172
Навігація .....................................174

Вступ
Загальна інформація
Інформаційно-розважальна система забезпечує у вашому автомобілі інформацію і розваги з використанням найновітніших технологій.
В інформаційно-розважальній системі можна зберегти список радіостанцій діапазону ЧМ або АМ і легко керувати ним за допомогою шести функціональних кнопок. Такий
список може містити не більше 48
позицій, які упорядковуються у
вигляді чотирьох сторінок.
Вмонтований програвач компакт-дисків може відтворювати звукові
компакт-диски й диски формату
MP3 (WMA), а USB-програвач
може відтворювати файли з
підключених USB-накопичувачів
або пристроїв iPod (додаткове
приладдя, тільки для типів 1/2).
Підключіть портативний музичний
програвач до зовнішнього аудіо-

149

входу і насолоджуйтесь багатим
звуком завдяки інформаційно-розважальній системі.
Функція з’єднання телефону через
Bluetooth забезпечує телефонні
дзвінки з використанням бездротової технології "вільні руки", а
також музичний плеєр телефону.
Цифровий процесор обробки звуку
пропонує попередньо встановлені
режими еквалайзера для
оптимізації відтворюваного звуку.
Систему можна легко
відрегулювати за допомогою
ретельно створеного пристрою
регулювання, "винахідливого
дисплея" і регулятора набору з
багатофункціональним меню.
 Розділ "Огляд" надає простий
огляд функцій інформаційно-розважальної системи і виклад
про всі пристрої регулювання.
 Розділ "Експлуатація" пояснює
про основні органи управління
інформаційно-розважальної
системи.
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Огляд
Тип 1: радіоприймач + програвач компакт-дисків/дисків MP3 + Bluetooth + додатковий програвач USB/iPod
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Тип 2: радіоприймач + програвач компакт-дисків/дисків MP3 + Bluetooth + USB/iPod + додаткова система A-NAVI
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Тип 3: радіоприймач + пристрій зміни компакт-дисків/дисків MP3 + Bluetooth
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1. Дисплей
Відображення стану та
інформації
Відтворення/Прийому/Меню.
2. Отвір для диску
Це слот, у який компакт диски
вставляються і з нього
виймаються.
3. Кнопка DIRECTORY [DIR]
(Каталог) (тільки для типів 1/2)
Призначена для вибору типу
файлової системи пристрою: з
упорядкованою структурою
каталогів ("Каталог") чи
неструктурована ("Усе").
Кнопка LOAD (Завантажити)
(тільки для типу 3)
Призначена для встановлення
диска в
інформаційно-розважальну
систему.
4. Кнопки tSEEKu (Пошук)

Режим радіо
• Короткочасне натискання:
пошук наступної чи
попередньої доступної
станції у верхній чи нижній
частині діапазону.
• Тривале натискання:
використання функції
автоматичного збереження
(тільки для типів 2/3)
Режим відтворення з
компакт-диска/диска MP3 або з
пристрою USB/iPod
• пошук наступної чи
попередньої медіатеки
5. Функціональні кнопки
Призначені для вибору
функцій, вказаних на дисплеї.
6. Кнопка EJECT [Z] (Вийняти)
Натисніть цю кнопку і дістаньте
диск.
7. Кнопки rTUNE[ (Настройка)
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• У режимі радіо
використовується для
вибору радіостанцій (у
нижній чи верхній частині
діапазону)
• У режимі відтворення з
компакт-диска/диска MP3
або з пристрою USB/iPod
використовуються для
відтворення попередньої чи
наступної композиції або
для швидкого пошуку
композицій на компакт-диску
в зворотному напрямку.
8. Кнопка BAND (Діапазон)
Призначена для вибору
діапазону радіочастот – ЧМ чи
АМ, а також діапазону
цифрового радіомовлення
(ЦРМ) (тільки для типу 2).
9. Кнопка FAVORITE [FAV]
(Вибране)
Перемикання між сторінками
збережених станцій.
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10. Кнопка MENU/SOUND
(Меню/Звук)
• Короткочасне натискання:
- режим радіо - діапазони
ЧМ або ЦРМ (цифрове
радіомовлення, тільки
для типу 2):
використання меню RDS
(Система
радіоінформації) або
меню DAB (ЦРМ);
- режим відтворення з
пристрою iPod:
використання функції
медіатеки пристрою iPod
(додатково тільки для
типів 1/2).
• Тривале натискання: вибір
тембру, а також
регулювання балансу
передніх/задніх і
лівих/правих динаміків.
11. Кнопка ЖИВЛЕННЯ [P] з
дисковим регулятором
ГУЧНОСТІ

Коли живлення ввімкнене:
• Натискання: увімкнення й
вимкнення звуку.
• Тривале натискання:
вимкнення живлення
пристрою.
• Регулювання гучності, а
також регулювання тембру
(у відповідному режимі) за
допомогою дискового
регулятора.
Коли живлення вимкнуто:
• Натискання кнопки
живлення вмикає живлення.
12. BLUETOOTH [4]
Призначена для вибору
функцій BLUETOOTH, вказаних
на дисплеї.
13. Кнопка TP/INFORMATION
[INFO] (Повідомлення про
дорожній рух/Інформація)
• Натискання: налаштування
прийому повідомлень про
дорожній рух.

• Тривале натискання:
відображення інформації,
необхідної для
використання кожного
режиму чи функції,
відомостей про програми,
які транслюються, та про
диски чи зовнішні пристрої.
14. Порт AUX
Під’єднайте зовнішній звуковий
пристрій до цього порту.
15. Кнопка SOURCE [SRC]/PAUSE
(Джерело/Пауза)(тільки для
типів 1/2)
Призначена для вибору
функцій CD/MP3/, USB/iPod та
AUX.
Кнопка CD/AUX (тільки для
типу 3)
Призначена для вибору
пристрою зміни
компакт-дисків/дисків MP3 чи
зовнішнього пристрою,
підключеного до входу AUX.
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Пульт дистанційного
керування на кермі

1. Кнопки Гучність [+/-]
• Короткочасне натискання:
поступове збільшення чи
зменшення гучності.
• Тривале натискання (понад
1 секунду): швидке
збільшення чи зменшення
рівня гучності.
2. Кнопка SEEK (Пошук)
• Натискайте кнопку, щоб
змінити збережені
радіостанції чи музичну
композицію, яка наразі
програється.
• Тривале натискання (понад
1 секунду): швидкий перехід
до наступних радіостанцій у
верхній частині діапазону
або швидкий перехід вперед
до наступних композицій.
3. Кнопка MODE (Режим)
Призначена для вибору
функцій аудіосистеми: Radio
(Радіо), AUX або
CD/MP3/USB/iPod/ Bluetooth.
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4. Кнопка POWER [PWR]/MUTE
(Живлення/Вимкнути звук)
• Короткочасне натискання в
режимі очікування:
увімкнення
інформаційно-розважальної
системи.
• Короткочасне натискання в
будь-якому з режимів
прослуховування музики:
вимкнення або ввімкнення
звуку.
• Тривале натискання (понад
1 секунду): вимкнення
інформаційно-розважальної
системи.
5. Кнопка CALL (Виклик)
• Короткочасне натискання в
режимі очікування:
зателефонувати або
відповісти на вхідний
виклик.
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• Короткочасне натискання
двічі підряд:
зателефонувати на номер
телефону, набраний
останнім.
• Тривале натискання (понад
1 секунду): скасувати виклик
або розірвати зв’язок.

Користування системою
Кнопки і орган управління
Інформаційно-розважальна
система керується за допомогою
функціональних клавіш,
регулятора
багатофункціонального набору та
меню, що відображається на
дисплеї екрану.
В системі використовуються
наступні кнопки і органи
управління:
• Кнопки й регулятори
інформаційно-розважальної
системи
• Кнопки дистанційного
керування аудіосистемою на
кермі

Увімкнення чи вимкнення
системи
Система вмикається кнопкою
POWER [P] (Живлення).

• При ввімкненні живлення
розпочнеться програвання
попередньо обраної станції чи
композиції.
При тривалому натисканні (понад
1 секунду) кнопки POWER [P]
живлення вимикається.

Регулювання гучності
Для регулювання гучності
використовується дисковий
регулятор VOLUME.
• В разі використання пульта
дистанційного керування на
кермі регулювання гучності
виконується кнопками Volume
[+/-].
• Відображається поточна
гучність.
• Увімкнення інформаційно-розважальної системи
встановить рівень гучності
згідно останнього вибору (коли
вона є меншою за максимальну
початкову гучність).
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Вимкнення звуку
аудіосистеми
Коли система ввімкнена, для
вимкнення звуку використовується
кнопка POWER [P] (Живлення).

Налаштування тону
Натисніть і утримуйте кнопку
MENU (Меню), поки відкриється
меню "Налаштування тону".
Виберіть потрібний параметр для
настроювання функціональною
кнопкою, яка знаходиться під меню
"Tone settings" (Налаштування
тону).
Виберіть потрібне значення
параметра поворотом дискового
регулятора VOLUME (Гучність).
Меню Налаштування тембру
• Bass (Низькі частоти):
регулювання рівня низьких
частот в діапазоні від -12 до
+12.

• Midrange [Mid] (Середні
частоти): регулювання рівня
середніх частот в діапазоні від
-12 до +12.
• Treble [Treb] (Високі частоти):
регулювання рівня високих
частот в діапазоні від з -12 до
+12.
• Balance [Bal] (Баланс):
регулювання балансу динаміків
зліва направо в межах шкали
15-15.
• Fader [Fad] (Баланс
передніх/задніх динаміків):
регулювання балансу динаміків
спереду назад в межах шкали
15-15 (в системі з шести
динаміків).
• Preset Equalizer [P EQ]
(Попередні налаштування
еквалайзера): вибір музичного
стилю (Pop (Поп)/Rock
(Рок)/Country (Кантрі)/Voice
(Вокал)/Jazz (Джаз)/ Classic
(Класика))
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• Щоб скасувати вибрані
попередні налаштування
еквалайзера, знову натисніть
функціональну кнопку під
написом [P-EQ] (Попередні
налаштування еквалайзера) і
дотримуйтесь тієї самої
процедури.
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Радіо
Радіо AM-ЧМ і цифрове
радіомовлення (тільки
для типу 2)
Вибір режиму радіо
Для переходу з іншого режиму до
режиму прослуховування радіо
АМ-ЧМ або цифрового
радіомовлення (ЦРМ)натисніть
кнопку BAND (Діапазон) (тільки
для типу 2).

Перемикання діапазонів
Щоразу при натисканні кнопки
BAND відбувається перемикання
діапазонів: АМ на ЧМ, ЧМ на АМ
або ЧМ на ЦРМ, ЦРМ на АМ
(тільки для типу 2).

Ручна настройка каналів
Для збільшення чи зменшення
частоти використовуються кнопки
rTUNE[ (Настройка).

Щоразу при натисканні кнопок
rTUNE[ (Настройка) частота
збільшується або зменшується на
1 поділку.

Пошук по діапазону
Для автоматичного пошуку
наступної або попередньої
радіостанції використовуються
кнопки tSEEKu (Пошук).

Пам’ять для збереження
улюблених радіостанцій
Вона містить 6 сторінок, де можна
зберегти до 48 улюблених
радіостанцій у діапазонах АМ та
ЧМ або радіостанцій цифрового
мовлення (тільки для типу 2).
Щоб зберегти радіостанцію,
виконайте такі дії:

1. Знайдіть потрібну радіостанцію
за допомогою функції пошуку
або вручну.
2. Виберіть потрібну сторінку
пам’яті вибраних радіостанцій
кнопкою FAVORITE [FAV]
(Вибране).
3. Натисніть і утримуйте понад 1
секунду функціональну кнопку
під номером, з яким буде
збережена ця радіостанція.
За допомогою такої процедури
можна зберегти у пам’яті до 48
улюблених радіостанцій.
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Виклик улюбленої
радіостанції з пам’яті
Для прослуховування збереженої
у пам’яті улюбленої радіостанції
виконайте такі дії.
1. Виберіть потрібну сторінку
пам’яті вибраних радіостанцій
кнопкою FAVORITE [FAV]
(Вибране).
2. Натисніть кнопку
функціональну кнопку під
номером Favorite preset
number (Номер у пам’яті
вибраного), з яким радіостанція
була збережена в пам’яті.

Автозбереження
Натисніть і утримуйте кнопку
tSEEKu (Пошук) - радіоприймач
розпочне процедуру
автоматичного збереження й
автоматично збереже 12
радіостанцій.

Користування системою
радіоінформації (RDS)
Увімкнення/вимкнення
функції AF (автоматичне
підстроювання)
Функція AF постійно виконує
підстроювання радіоприймача на
станцію з найкращим сигналом.
Натисніть кнопку MENU (Меню) в
режимі радіо - відобразиться меню
радіоприймача.
Натисніть функціональну кнопку
під написом RDS - на дисплеї
інформаційно-розважальної
системи відобразиться меню RDS.
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Увімкнення/вимкнення
регіональних програм
Функція "Regional" (Регіональні
програми) призначена для
перемикання
інформаційно-розважальної
системи на прийом місцевої
станції (функція регіональних
програм вимкнена).
Натисніть кнопку MENU (Меню) в
режимі радіо – на дисплеї
інформаційно-розважальної
системи відобразиться меню
радіоприймача.

Натисніть функціональну кнопку
під написом AF.

Натисніть функціональну кнопку
під написом RDS - на дисплеї
інформаційно-розважальної
системи відобразиться меню RDS.

Після кожного натискання цієї
кнопки функція AF вмикатиметься
або вимикатиметься.

Натисніть функціональну кнопку
під написом REG (Регіональні
програми).
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Після кожного натискання цієї
функціональної кнопки режим
приймання регіональних програм
вмикатиметься або
вимикатиметься.

руху, при натисненні кнопки TP
інформаційно-пошукова система
розпочинає пошук наступної
станції служби повідомлень про
дорожній рух.

Прийом повідомлень про
стан дорожнього руху

Користування цифровим
радіомовленням (ЦРМ)
(тільки для типу 2)

Для увімкнення функції прийому
повідомлень про стан дорожнього
руху натисніть кнопку TP. Після
цього інформаційно-розважальна
система почне передавати
повідомлення про стан
дорожнього руху.
Для скасування прийому
повідомлень про стан дорожнього
руху, коли
інформаційно-розважальна
система перебуває в цьому
режимі, натисніть кнопку TP.
Пошук станції служби
повідомлень про дорожній рух
Якщо станція, яка наразі
прослуховується, не передає
повідомлень про стан дорожнього

Пошук програм ЦРМ
Для пошуку доступних програм у
поточному мультиплексі ЦРМ
використовуються кнопки
rTUNE[ (Настройка).
Для переходу до попереднього чи
наступного мультиплексу
використовуються кнопки
tSEEKu.

Пошук у мутиплексі ЦРМ
Для автоматичного пошуку
доступних програм з якісним
прийомом сигналу слід натиснути
й утримувати кнопки tSEEKu
(Пошук).

Підключення служб ЦРМ
Якщо в увімкнутий режим Auto
linking DAB-FM (Автоматичне
підключення ЦРМ-ЧМ), в разі
слабкого сигналу служби ЦРМ
інформаційно-розважальна
система виконує прийом
підключеної програми
автоматично (див. меню DAB 
LINK  (Підключити) вибір
потрібного режиму підключення).

Ручне налаштування станції
DAB
Перейдіть у режим DAB (ЦРМ) і
натисніть кнопку MENU (Меню).
Коли на дисплеї з’явиться меню
режиму DAB, натисніть
функціональну кнопку під
написом TUNE (Настройка).
Виконайте пошук потрібної частоти
мовлення вручну за допомогою
кнопок rTUNE[ (Настройка).
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Використання списку станцій
ЦРМ
1. Перейдіть у режим DAB (ЦРМ) і
натисніть кнопку MENU (Меню).
2. Коли на дисплеї з’явиться
меню режиму DAB, натисніть
кнопку LIST (Список).
3. Коли на дисплеї з’явиться
меню Station (Станції),
натисніть кнопку LIST (Список).
4. Буде відображатися
інформація про список
радіостанцій.
5. Для переходу в режим пошуку
в списку радіостанцій натисніть
функціональну кнопку під
написом TUNE (Настройка).
6. Для вибору потрібного списку
натисніть функціональну
кнопку під екранними кнопками
ENT.

Відображення інформації
DAB
Для вибору потрібного режиму
відображення інформації про

станції ЦРМ натисніть кнопку INFO
кілька разів підряд.

Список категорій програм
ЦРМ
1. Перейдіть у режим DAB (ЦРМ) і
натисніть кнопку MENU (Меню).
2. Коли на дисплеї з’явиться
меню режиму DAB, натисніть
кнопку LIST (Список).
3. Коли на дисплеї з’явиться
меню Station (Станції),
натисніть кнопку CAT
(Категорії).
4. На екрані буде показаний
список категорій програм ЦРМ.
5. Виберіть потрібний список за
допомогою стрілок /, а
потім натисніть кнопку Category
(Категорія), щоб отримати
відомості щодо відповідної
частоти мовлення.
6. Для пошуку в списку
радіостанцій можна
скористатися кнопками
rTUNE[ (Настройка).
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7. Для вибору потрібного списку
використовуються кнопки ENT.

Оновлення списку
радіостанцій ЦРМ
1. Перейдіть у режим DAB (ЦРМ) і
натисніть кнопку MENU (Меню).
2. Коли на дисплеї з’явиться
меню режиму DAB, натисніть
кнопку LIST (Список).
3. Коли на дисплеї з’явиться
меню Station (Станції),
натисніть кнопку UPDATE
(Оновити).
4. Розпочнеться оновлення
списку радіостанцій ЦРМ.
5. Виберіть потрібний список за
допомогою стрілок /, а
потім натисніть кнопку
Announcement (Повідомлення),
щоб отримати відомості щодо
відповідної частоти мовлення.
6. Після цього буде активована
кнопка повідомлень.
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Аудіопрогравачі
Програвач компакт-дисків
При встановленні кожного
компакт-диска на дисплеї буде
відображатися екран
інформаційно-розважальної
системи, а завантаженні
компакт-диска з’являтиметься
повідомлення "File check"
(Перевірка файлів).
Коли розпочнеться програвання на
дисплей буде виведено назву та
номер композиції.
Якщо вимкнути запалювання або
живлення інформаційно-розважальної системи, коли в
програвачі знаходиться
компакт-диск, він залишиться в
програвачі. Якщо ввімкнути
запалювання коли в програвачі є
компакт-диск, то перед початком
відтворення компакт-диска слід
увімкнути інформаційно-розважальну систему. Коли

запалювання та інформаційно-розважальна система ввімкнені,
відтворення компакт-диска
розпочнеться з того місця, де воно
припинилося, якщо востаннє
джерелом звуку був вибраний
програвач компакт-дисків.
Програвач компакт-дисків може
відтворювати малі компакт-диски
діаметром 8 см за допомогою
перехідного кільця. Повнорозмірні
компакт диски та менші
компакт-диски завантажуються
однаково.
При програванні дисків CD-R якість
звучання може зменшуватися
відповідно до якості дисків CD-R,
методу запису, якості записаної
музики та способу поводження з
дисками CD-R. Перестрибування,
час пошуку композицій та/або
труднощі завантаження та
вилучення дисків можуть
збільшитися. При виникненні таких
проблем, перевірте нижню
поверхню компакт-диску. Якщо

поверхня диску пошкоджена (має
тріщини, розломи чи подряпини),
компакт-диск буде відтворюватися
некоректно. Якщо поверхня
компакт-диска забруднена, див.
розділ "Догляд за вашими
дисками", щоб отримати
детальніші інструкції.
Якщо диск не має видимих
пошкоджень, спробуйте програти
якісний диск, про який відомо, що
він програється без проблем.
Не наліплюйте жодних ярликів на
компакт-диск, бо вони можуть
застрягти у плеєрі. Якщо
компакт-диск був записаний на
персональному комп’ютері і
потребує маркування, спробуйте
підписати його маркером.

Сповіщення
Якщо ви нанесете будь-який
ярлик на компакт-диск, вставите
більше одного компакт-диска у
слот, або спробуєте програвати
пошкрябані чи пошкоджені
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компакт-диски, це може
пошкодити програвач
компакт-дисків. При
використанні програвача
компакт-дисків використовуйте
тільки компакт-диски у гарному
стані, без наліпок, завантажуйте
один компакт-диск за раз, не
дозволяйте стороннім
предметам, рідинам та сміттю
потрапляти у програвач чи слот
для завантаження дисків.
Якщо на дисплеї з’являється
повідомлення про помилку, див.
пункт "Повідомлення програвача
компакт-дисків" далі в цьому
розділі.

Вибір режиму програвання
CD
Щоб розпочати відтворення диска,
коли система працює в іншому
режимі, натисніть кнопку SOURCE
[SRC] (тільки для типів 1/2) або
кнопку CD (тільки для типу 3).

Завантаження диска (тільки
для типу 3)
В інформаційно-розважальна
систему можна одночасно
вставити до 6 дисків.
1. Щоб дізнатися, скільки в
інформаційно-розважальній
системі є вільних місць для
дисків, натисніть кнопку LOAD.
2. Натисніть функціональну
кнопку під номером диска,
який потрібно вставити.
3. Вставте компакт-диск у гніздо
для компакт-дисків підписаною
стороною вгору. При цьому
диск завантажується в гніздо
автоматично, і розпочинається
його відтворення.
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Вставляння декількох
компакт-дисків (тільки для
типу 3)
1. Натисніть і утримуйте кнопку
LOAD (Завантажити) протягом
однієї секунди. Пролунає
звуковий сигнал, і
відобразиться повідомлення
про завантаження кількох
дисків.
2. Вставляйте диски, коли на
дисплеї з’являтимуться
відповідні вказівки.
У програвач компакт-дисків
можна вставити до 6 дисків
Примітка
Щоб скасувати подальше
завантаження компакт-дисків,
знову натисніть кнопку LOAD
(Завантажити).
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Виймання компакт-дисків
Натисніть кнопку EJECT [Z]
(Витягти), і лоток з диском буде
виштовхнутий з
інформаційно-розважальної
системи.
Витягніть диск з лотка.

Пауза
Для того щоб призупинити
відтворення компакт-диска,
натисніть і утримуйте кнопку
PAUSE (Пауза) (тільки для типів
1/2) або кнопку CD (Компакт-диск)
(тільки для типу 3).
На дисплеї буде миготіти
повідомлення "PAUSE".
Для продовження відтворення
диска знову натисніть і утримуйте
кнопку PAUSE (Пауза) (тільки для
типів 1/2) або кнопку CD
(Компакт-диск) (тільки для типу 3).

Якщо в інформаційно-розважальній системі
підключений пристрій до входу Aux
або підключений пристрій
USB/iPod, функція паузи не діє.

Наступна/попередня
композиція
Натисніть одну з кнопок rTUNE[
(Настройка) інформаційно-розважальна
система розпочне відтворення
наступної або попередньої
композиції.

Наступна/попередня папка
Натисніть одну з кнопок tSEEKu
(Пошук) інформаційно-розважальна
система розпочне відтворення
наступної або попередньої папки.

Швидкий перехід
вперед/назад
Натисніть і утримуйте одну з
кнопок rTUNE[ (Настройка) інформаційно-розважальна
система виконає швидкий перехід
вперед або назад.

RPT (повторення)
Натисніть функціональну кнопку
під написом RPT (Повторення) інформаційно-розважальна
система відтворюватиме поточну
композиція постійно.
Щоб скасувати цю функцію, знову
натисніть функціональну кнопку
під написом RPT (Повторення).

RDM (режим відтворення в
довільному порядку)
Натисніть функціональну кнопку
під написом RDM (У довільному
порядку) інформаційно-розважальна
система відтворюватиме
композиції в довільному порядку.
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Щоб скасувати цю функцію, знову
натисніть функціональну кнопку
під написом RDM (У довільному
порядку).

INT (сканування)
Натисніть функціональну кнопку
під написом INT інформаційно-розважальна
система послідовно
відтворюватиме перші кілька
секунд кожної композицій.
Щоб скасувати цю функцію, знову
натисніть функціональну кнопку
під написом INT (Сканування).

Використання
компакт-дисків з файлами
MP3/WMA
Формат MP3/WMA
Запис дисків MP3/WMA на
комп’ютері:
• Записуйте файли MP3/WMA на
диски CD-R.

• Не записуйте стандартні
аудіофайли й файли MP3/WMA
на один і той самий диск.
• Кожен файл MP3/WMA повинен
мати розширення .mp3" або
.wma. Інші розширення можуть
не діяти.
• Файли можна записувати з
різними фіксованими та
змінними бітовими
швидкостями. Якщо
використовуються теги ID3
версії 1 або 2, в інформаційно-розважальній системі
відображатиметься назва
композиції, ім’я виконавця та
назва альбому.
• Створіть структуру папок, яка
дає змогу легко знаходити
композиції під час водіння.
Упорядкуйте композиції за
альбомами, розмістивши кожен
альбом в окремій папці. Кожна
папка або альбом має містити
не більше 18 композицій.
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• Записуючи диск MP3/WMA з
використанням кількох сеансів,
обов’язково виконуйте
процедуру завершення.
Зазвичай краще записувати
весь диск одразу.
Програвач може читати й
відтворювати щонайбільше 50
папок, 5 сеансів і 999 файлів.
Довгі імена файлів і папок можуть
займати зайве місце на диску. Щоб
заощадити місце на диску,
використовуйте короткі імена
файлів і папок. Крім того, можна
відтворювати неструктуровані
компакт-диски MP3/WMA, які не
містять папок. Система підтримує
до 8 рівнів вкладення папок, проте
рекомендується використовувати
мінімальні рівні вкладення, щоб
спростити структуру й уникнути
плутанини під час пошуку
потрібної папку для відтворення.
Якщо компакт-диск містить більше
50 папок, 5 сеансів чи 999 файлів,
програвач відображатиме лише цю
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максимальну кількість елементів
та ігноруватиме решту.

Кореневий каталог
Кореневий каталог вважатиметься
папкою. Якщо кореневий каталог
містить стиснуті аудіофайли, він
відображатиметься з іменем
ROOT. Усі файли, які знаходяться
безпосередньо в кореневому
каталозі, відображатимуться
перед іншими каталогами.

Порожній каталог або папка
Якщо в файловій структурі
міститься кореневий каталог або
папка, яка включає лише папки та
підпапки, що не містять стиснених
файлів, програвач перейде до
наступної папки у файловій
структурі, яка містить стиснені
аудіофайли, а пуста папка не
відображатиметься й не
нумеруватиметься.

Відсутність папок

Порядок відтворення

Якщо компакт-диск містить лише
стиснуті файли, вони будуть
розташовані в кореневій папці.

Композиції відтворюватимуться в
такому порядку:
• Відтворення почнеться з
першої композиції в
кореневому каталозі.
• Після відтворення всіх
композицій з кореневого
каталогу файли
відтворюватимуться за
присвоєними їм номерами.
• Після відтворення останньої
композиції в останній папці
програвач повернеться до
першої композиції в першій
папці або кореневому каталозі
й відтворюватиме їх знову.

Якщо на компакт-диску немає
папок, функції переходу до
наступної чи попередньої папки не
діятимуть.
Для такого компакт-диска в
інформаційно-розважальній
системі відображатиметься ім’я
папки ROOT.
Якщо компакт-диск містить лише
стиснуті аудіофайли і не містить
папок, усі файли будуть
розташовані в кореневій папці. Для
такого компакт-диска в
інформаційно-розважальній
системі відображатиметься ім’я
папки ROOT.
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Файлова система та імена
файлів

Відтворення дисків формату
MP3/WMA

Відображається назва композиції,
вказана в тегу ID3. Якщо назва
композиції відсутня в тегу ID3,
замість неї в
інформаційно-розважальній
системі відображатиметься ім’я
файлу без розширення
(наприклад, без розширення
MP3/WMA).

Коли запалювання ввімкнуте,
частково вставте компакт-диск у
гніздо підписаною стороною вгору.
Програвач втягне диск,
завантажить його, перевірить
файли, а потім на дисплеї
з’явиться напис "MP3" або "WMA".
Почнеться відтворення
компакт-диска. Коли запалювання
вимкнене, компакт-диск вставити
неможливо.

Назви композицій довжиною понад
32 символи або 4 сторінки
скорочуються. Частини слів на
останній сторінці тексту та
розширення імені файлу не
відображатимуться.

Щоразу коли починається
відтворення нової композиції, на
дисплеї відображається її номер і
назва.
Якщо вимкнути запалювання або
живлення інформаційно-розважальної системи, коли в
програвачі знаходиться
компакт-диск, він залишиться в
програвачі. Якщо ввімкнути
запалювання коли в програвачі є
компакт-диск, то перед початком
відтворення компакт-диска слід
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увімкнути інформаційно-розважальну систему. Коли
запалювання та інформаційно-розважальна система ввімкнені,
відтворення компакт-диска
розпочнеться з того місця, де воно
припинилося, якщо востаннє
джерелом звуку був вибраний
програвач компакт-дисків.
Програвач компакт-дисків може
відтворювати малі компакт-диски
діаметром 8 см за допомогою
перехідного кільця. Повнорозмірні
компакт диски та менші
компакт-диски завантажуються
однаково.
При програванні дисків CD-R якість
звучання може зменшуватися
відповідно до якості дисків CD-R,
методу запису, якості записаної
музики та способу поводження з
дисками CD-R. Перестрибування,
час пошуку композицій та/або
труднощі завантаження та
вилучення дисків можуть
збільшитися. У разі виникнення
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таких проблем перевірте нижню
поверхню компакт-диска. Якщо її
пошкоджено (тріщини, розколи,
подряпини тощо), компакт-диск не
відтворюватиметься належним
чином. Якщо поверхня
компакт-диска забруднена, див.
розділ "Догляд за вашими
дисками", щоб отримати
детальніші інструкції.
Якщо диск не має видимих
пошкоджень, спробуйте програти
якісний диск, про який відомо, що
він програється без проблем.
Не наліплюйте жодних ярликів на
компакт-диск, бо вони можуть
застрягти у плеєрі. Якщо
компакт-диск був записаний на
персональному комп’ютері і
потребує маркування, спробуйте
підписати його маркером.
Сповіщення: Якщо наклеїти на
компакт-диск етикетку, вставити в
гніздо кілька компакт-дисків
одночасно чи спробувати

відтворити подряпаний або
пошкоджений компакт-диск, це
може вивести програвач
компакт-дисків з ладу. При
використанні програвача
компакт-дисків використовуйте
тільки компакт-диски у гарному
стані, без наліпок, завантажуйте
один компакт-диск за раз, не
дозволяйте стороннім предметам,
рідинам та сміттю потрапляти у
програвач чи слот для
завантаження дисків.
Якщо на дисплеї з’являється
повідомлення про помилку, див.
пункт "Повідомлення програвача
компакт-дисків" далі в цьому
розділі.
Усі функції компакт-диска, крім тут
зазначених, діють так само під час
відтворення дисків MP3/WMA.
Докладні відомості див. вище в
розділі про відтворення
компакт-дисків.

Режим All/Dir (Усе/Каталог)
Функції повторення, сканування й
відтворення в довільному порядку
діють у цій папці у режимі All (Усе).
Натисніть функціональну кнопку
під написом ALL (Усе) - напис ALL
(Усе) зміниться на DIR (Каталог).
Щоб скасувати режим DIR
(Каталог), знову натисніть
функціональну кнопку під
написом DIR.

Відображення інформації
тегу ID3
Натисніть кнопку INFORMATION
[INFO] (Інформація) – в
інформаційно-розважальній
системі буде відображена
інформація тегу ID3 для поточних
файлів.
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Повідомлення програвача
компакт-дисків
CHECK CD: якщо на дисплеї
відображається це повідомлення
або компакт-диск виштовхується,
це може бути викликано
наведеними нижче причинами.
• Висока температура. Коли
температура знизиться до
нормального рівня,
компакт-диск буде
відтворюватися.
• Автомобіль рухається дуже
нерівною дорогою.
Коли дорога стане рівнішою,
компакт-диск буде
відтворюватися.
• Компакт-диск брудний,
подряпаний, вологий або
вставлений не тією стороною.
• Дуже висока вологість повітря.
У такому випадку зачекайте
близько години та повторіть
спробу.

• Можливо, компакт-диск має
несумісний формат. Див.
відомості про формат MP3
вище в цьому розділі.
• Можливо, компакт-диск
записано з помилками.
• Можливо, у програвачі
компакт-дисків застрягла
етикетка.
Якщо компакт-диск не
відтворюється належним чином з
іншої причини, спробуйте
відтворити якісний компакт-диск,
який раніше відтворювався без
проблем.
Якщо помилка виникає постійно,
або її неможливо виправити,
зверніться до дилера. Якщо в
інформаційно-розважальній
системі відображається
повідомлення про помилку,
запишіть його та повідомте
дилера, коли обговорюватиме
проблему.

169

Допоміжні пристрої
Використання пристроїв
USB/iPod (додатково тільки
для типів 1/2)
Вибір режиму відтворення з
пристроїв USB чи iPod.
Для того щоб перейти до
відтворення файлів з пристрою
USB або iPod, коли система
працює в іншому режимі, натисніть
кнопку SOURCE [SRC] (Джерело).
Підключення пристроїв USB або
iPod
Вставте накопичувач USB або
пристрій iPod у порт USB інформаційно-розважальна
система автоматично розпочне
відтворення файлів з пристрою
USB або iPod.
Відключення пристроїв USB або
iPod
Вручну витягніть накопичувач USB
або пристрій iPod з порту USB
*Інші функції збігаються з режимом
CD.
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Пауза
Для того щоб призупинити
відтворення файлів з
накопичувача USB або пристрою
iPod, натисніть і утримуйте кнопку
PAUSE (Пауза).
На дисплеї буде миготіти
повідомлення "PAUSE".
Для продовження відтворення
файлів з накопичувача USB або
пристрою iPod знову натисніть і
утримуйте кнопку PAUSE.
• Якщо в
інформаційно-розважальній
системі підключений пристрій
до входу Aux або встановлений
компакт-диск, функція паузи не
діє.
Наступна/попередня композиція
Натисніть одну з кнопок rTUNE[
(Настройка) інформаційно-розважальна
система розпочне відтворення
наступної або попередньої
композиції.

Швидкий перехід вперед/назад
Натисніть і утримуйте одну з
кнопок rTUNE[ (Настройка) інформаційно-розважальна
система виконає швидкий перехід
вперед або назад.
Перехід до наступної/
попередньої папки на дисках
МР3/WMA
Для відтворення наступної або
попередньої папки натисніть одну
з кнопок tSEEKu (Пошук).
RPT (повторення)
Натисніть функціональну кнопку
під написом RPT (Повторення) інформаційно-розважальна
система відтворюватиме поточну
композиція постійно.
Щоб скасувати цю функцію, знову
натисніть функціональну кнопку
під написом RPT (Повторення).
RDM (режим випадкового
програвання)
Натисніть функціональну кнопку
під написом RDM (У довільному

порядку) інформаційно-розважальна
система відтворюватиме
композиції в довільному порядку.
Щоб скасувати цю функцію, знову
натисніть функціональну кнопку
під написом RDM (У довільному
порядку).
INT (сканування)
Натисніть функціональну кнопку
під написом INT інформаційно-розважальна
система послідовно
відтворюватиме перші кілька
секунд кожної композицій.
Щоб скасувати цю функцію, знову
натисніть функціональну кнопку
під написом INT (Сканування).
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Функція навігації для
пристроїв iPod (додатково
тільки для типів 1/2)
Режим навігації для пристроїв
iPod
Щоб вибрати на пристрої iPod
підтримувану категорію, натисніть
кнопку MENU (Меню).
Наступна/попередня категорія
Натисніть одну з кнопок tSEEKu
(Пошук), а потім натисніть
функціональну кнопку під
написом ENT інформаційно-розважальна
система розпочне відтворення.
Скасувати або Попередній крок
Натисніть функціональну кнопку
під стрілкою  інформаційно-розважальна
система повернеться до
попереднього кроку.

Зовнішній вхідний звуковий
сигнал (AUX)
Інформаційно-розважальна
система має одне вхідне гніздо
для додаткових пристроїв
(діаметром 3,5 мм), розташоване
внизу праворуч на лицьовій
панелі.
Це не аудіовихід: не вставляйте
штекер навушників у вхідне гніздо
для допоміжних пристроїв.
Проте до вхідного гнізда для
допоміжних пристроїв можна
підключити зовнішній
аудіопристрій, наприклад iPod,
ноутбук, МР3-програвач, пристрій
зміни компакт-дисків, приймач
XM™‚тощо і використовувати їх як
додаткове джерело звуку.
Вибір режиму AUX-In
Коли в системі ввімкнутий інший
режим відтворення, натисніть
кнопку SOURCE [SRC] (тільки для
типів 1/2) або кнопку AUX (тільки
для типу 3).
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Якщо гніздо для допоміжних
засобів не визначить наявність
джерела, режим AUX буде
недоступним.

Режим A-Navigation
(Навігаційна система)
(додатково тільки для типів
1/3)
Вибір режиму A-Navigation
(Навігаційна система)
Вибір режиму A-NAVI виконується
кнопкою MEDIA.
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Телефон
Підключення Bluetooth
Процедура підключення
Натисніть BLUETOOTH [4] .
Почнеться процедура
підключення.
1. Натисніть функціональну
кнопку під написом "PAIRING"
(Створення пари) на дисплеї.
2. Знайдіть у телефоні і виберіть
для Bluetooth пристрій з іменем
CAR AUDIO.
На аудіосистемі протягом 3 секунд
відображатиметься ім’я
підключеного пристрою.
Після завершення підключення
аудіосистема повернеться до
вибору режиму, і відобразиться
напис BT.

Аудіопристрій Bluetooth
Режим A2DP
Натисніть функціональну кнопку
під написом AUDIO PLAY
(Відтворення звуку) на дисплеї.
ВІДТВОРЕННЯ
Для відтворення файлів MP3 з
підключеного телефону натисніть
функціональну кнопку під
значком k на дисплеї.
Пауза
Щоб призупинити відтворення
файлів MP3, натисніть
функціональну кнопку під
значком k на дисплеї.
Наступна/попередня композиція
Натисніть функціональну кнопку
під значками Q/R на дисплеї –
розпочнеться відтворення
наступної або попередньої
композиції формату MP3.

Автоматичне з’єднання
1. Після ввімкнення
інформаційно-розважальної
системи аудіосистема
автоматично виконує спробу
з’єднатися з попереднім
пристроєм BT.
2. Якщо пристрій BT, підключений
до аудіосистеми, віддаляється
від неї на відстань понад 10 м,
а потім знову наближається,
аудіосистема автоматично
виконує спробу з’єднатися з
цим пристроєм BT.
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Гарнітура
Прийом дзвінків
Здійснення дзвінка
1. Натисніть функціональну
кнопку під написом Call
(Виклик) на дисплеї.
2. Натисніть функціональну
кнопку під написом Last Call
(Останній виклик) на дисплеї.
На дисплеї аудіосистемі
з’являться напис "Dialing..." (Набір)
та "Connected" (Зв’язок
встановлений).
Вхідний дзвінок
На дисплеї аудіопристрою
протягом 3 секунд
відображатиметься повідомлення
"Incoming Call..." (Вхідний виклик),
після чого на дисплеї з’явиться
повідомлення "Вхідний виклик з
номера", яке зникне після того, як
користувач натисне
функціональну кнопку під
написом ANSWER (Відповісти) або

під написом DECLINE (Відхилити).
1. Щоб встановити з’єднання між
аудіопристроєм і абонентом,
натисніть функціональну
кнопку під написом ANSWER
(Відповісти) на дисплеї.
2. Якщо натиснути
функціональну кнопку під
написом DECLINE (Відхилити),
аудіопристрій повернеться до
попереднього режиму.
Під час дзвінка
Якщо під час використання
телефону натиснути
функціональну кнопку під
написом MIC MUTE (Вимкнути
мікрофон) на дисплеї, мікрофон
вимкнеться.
Під час використання телефону
натисніть функціональну кнопку
під написом PRIVATE (Приватний)
або кнопку POWER (Живлення) режим зміниться на приватний.
Якщо під час використання
телефону натиснути
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функціональну кнопку під
написом HANG UP (Роз’єднати) на
дисплеї, аудіопристрій
повернеться до попереднього
режиму.
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Навігація
Огляд системи навігації
Вступ
1. Початок роботи
Інформація з техніки безпеки
Перш ніж використовувати
систему навігації, прочитайте
наведену нижче інформацію з
техніки безпеки. Під час
використання системи необхідно
дотримуватися цих правил, щоб не
травмувати себе чи інших людей,
а також запобігти пошкодженню
майна.

01

Правила дорожнього руху мають
вищий пріоритет, ніж інструкції
системи навігації. Завжди
дотримуйтеся вказівок дорожніх
знаків, обмежень швидкості та
інших правил.

02

Правила дорожнього руху мають
вищий пріоритет, ніж інструкції
системи навігації. Завжди
дотримуйтеся вказівок дорожніх
знаків, обмежень швидкості та
інших правил.
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03

З міркувань безпеки не слід
користуватися органами керування
системи під час руху. Це
відволікатиме увагу водія, що
може призвести до аварії з
тяжкими наслідками. Перед
використанням системи зупиніть
автомобіль у безпечному місці.

04

Забороняється розбирати пристрій
або вносити в нього будь-які зміни.
Це може призвести до аварії,
пожежі або враження електричним
струмом.

175

05

Бережіть пристрій від потрапляння
в нього води й не встромляйте у
пристрій сторонні предмети. Це
може призвести до виділення
диму, займання або враження
електричним струмом.
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06

Не слід користуватися системою
за наявності будь-яких
несправностей, таких як зависле
зображення на екрані або
відсутність звуку. Подальше
використання системи може
призвести до аварії.

07

Не зупиняйте транспортний засіб,
щоб керувати системою, у
заборонених місцях.

08

Гучність потрібно налаштувати
так, щоб завжди чути звуки ззовні
транспортного засобу.

13C140_eu_lhd.book Page 177 Monday, March 4, 2013 1:43 PM

Інформаційно-розважальна система

09

Перевірте гучність, перш ніж
вмикати пристрій. Якщо гучність
під час ввімкнення буде зависока,
такий звук може негативно
вплинути на слух.

10

Не залишайте систему працювати,
коли зупиняєте двигун. Це може
призвести до розряджання
акумулятора автомобіля. Під час
використання системи двигун
обов’язково повинен працювати.

177

11

Не докладайте надмірної сили до
екрана. Таким чином можна
вивести систему з ладу.
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12

Для чищення використовуйте
лише тканину, злегка змочену
водою. Не використовуйте хімічні
засоби або інші побутові засоби
для чищення, оскільки вони
можуть пошкодити екран.

13

Не кладіть на приладову панель
сторонні предмети. Вони
впливатимуть на датчик, який
керує освітленням органів
управління та яскравістю дисплея.

C01

Не кладіть на приладову панель і
полицю заднього вікна сторонні
предмети. Це може негативно
вплинути на сигнал супутника GPS
і на точність роботи системи.
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• Якщо ви випадково
проковтнули цю рідину,
негайно зверніться до лікаря.
• Якщо ця рідина потратила в очі
або на шкіру, змийте її великою
кількістю води та негайно
зверніться до лікаря.
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Компоненти пристрою
Панель керування

За жодних обставин не вставляйте
картку SD неправильної форми в
гніздо для картки SD.
C02

Якщо лобове скло автомобіля
тоноване з використанням
дзеркального металевого
покриття, це негативним чином
впливатиме на прийом сигналів
GPS.
Якщо рідкокристалічна панель
тріснула, не торкайтеся рідини, яка
витікає з панелі. Вона може
викликати подразнення шкіри.

Такі картки можуть застрягнути
або пошкодити гніздо. Після цього
пристрій доведеться замінити за
ваш рахунок.
Пристрій може не працювати
належним чином за дуже низької
або дуже високої температури.
Для належної роботи температура
навколишнього середовища має
бути нормальною.

14

1. NAVI : Навігація
2. MENU : Головне меню
3. TRIP : Інформація бортового
комп’ютера
4. DIM : Перемикання дисплея
між денним та нічним режимом.
5. Гніздо для картки SD
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Під час кожного натискання
кнопки виконується перехід між
режимами AM. FM, CD, AUX,
NAVI і Multimedia.
4. Регулювання гучності

Кермове колесо

Основні функції
Запуск системи

Обережно

17

1. Увімкнення/вимкнення
живлення
2. Перехід до наступної станції чи
композиції
Призначена для переходу до
наступної радіостанції
вибраного діапазону частот або
до наступної музичної
композиції.
3. Перемикання режимів

На автомобілях деяких типів
вимикача на кермі немає.
• Натискання кнопки MODE
або кнопки SEEK багато разів
підряд може спричинити
перевантаження процесора і
аварійне завершення роботи
системи.

18

Навігаційна система запускається
при повороті ключа запалювання в
положення ACC або ON. Після
запуску системи на екрані
відображається режим, який
використовувався останнім.
При вимкнення двигуна живлення
вимикається. Після вимкнення
двигуна система протягом
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30 секунд виконує збереження
даних, а потім завершує роботу.

Обережно
• При вимкненні двигуна
зберігається режим, який
використовувався останнім.
• Якщо запустити систему
протягом 30 секунд після
виймання ключа
запалювання, система
починає працювати без
початкового завантаження.
• Для перезапуску системи
слід одночасно натискати
кнопки MENU і TRIP протягом
10 секунд. Коли почнеться
перезапуск системи,
відпустіть кнопки.

Органи управління системою
На панелі керування навігаційної
системи розташовані описані
нижче апаратні клавіші.

181

Головне меню
Кнопка MENU призначена для
відображення на екрані головного
меню. З цього екрана можна
отримати доступ до всіх функцій
навігаційної системи. Екранні
кнопки доступних функцій
підсвічуються. Якщо кнопка не
світиться, це означає, що функція
недоступна.

20

1. NAVI : Навігація
2. MENU : Головне меню
3. RIP : Інформація бортового
комп’ютера
4. DIM : Регулювання яскравості

21

1. Навігація
2. MP3
3. Фільми
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4. Інформація про маршрут
5. Інформація системи
клімат-контролю (АТС)
6. Налаштування

MP3

11. Наступний файл
12. Папка вищого рівня
13. Довільний порядок

22

1. Відомості про файл
2. Тривалість відтворення
3. Стан відтворення
4. Поточна папка
5. Список файлів
6. Повторити
7. Керування списком
8. Стоп
9. Попередній файл
10. Відтворити/Пауза

13C140_eu_lhd.book Page 183 Monday, March 4, 2013 1:43 PM

Інформаційно-розважальна система

Фільми

183

Маршрут

24
23

1.
2.
3.
4.

Поточна папка
Список файлів
Папка вищого рівня
Керування списком

5. Стоп
6. Попередній файл
7. Відтворити/Пауза
8. Наступний файл
9. Список файлів
10. Повторити
11. Увімкнення/вимкнення
повноекранного режиму
12. Стан відтворення

25

1. Скидання даних про середню
швидкість
2. Скидання даних про час руху
3. Скидання даних про середню
витрату пального
4. Середня швидкість автомобіля
5. Час руху
6. Середня витрата пального
7. Відстань, яку можна проїхати
без дозаправки
8. Показати компас
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9. Назад до головного меню
ATC

C13A

Інформація АТС відображається
при натисканні кнопки АТС у
головному меню. Крім того, ця
інформація відображається
протягом 5 секунд у спливаючому
вікні внизу екрана при зміні даних,
які стосуються системи
кондиціонування повітря, таких як
температура, витрати повітря
тощо
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Налаштування

C13B
28

Обережно
Детальні відомості про
інформацію АТС див. у розділі
про систему клімат-контролю.

1. Калібрування сенсорного
екрана
2. System Information (інформація
про систему)
3. System Upgrade (Оновлення
системи)
4. Navigation Upgrade (Оновлення
навігаційної системи)
5. User Preference (Налаштування
користувача)
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Налаштування системи
Гучність
1. MP3, фільми, FM/AM,
компакт-диски
Рівень гучності регулюється
регулятором аудіосистеми або
кнопкою на кермі.
При натисканні регулятора
гучності звук вимикається. При
повторному натиснення звук
вмикається знову.
Щоб вимкнути звук, натискайте
регулятор гучності протягом 3
секунд. Після вимкнення
системи на екрані
відображаються дані системи
клімат-контролю.
2. Навігація
Рівень гучності звукового
супроводу можна змінити
тільки в режимі навігації.
Звуковий супровід можна також
вимкнути.

Рівень гучності звукового
супроводу не можна
підвищувати чи знижувати
відносно інших джерел звуку.

натискайте кнопку DIM протягом 3
секунд. Коли дисплей вимкнутий,
функція визначення
місцезнаходження GPS продовжує
діяти. Щоб знову увімкнути
дисплей, натисніть будь-яку кнопку
на панелі керування системи.

Екран

Обережно
• Яскравість екрана
регулюється автоматично
відповідно до зовнішнього
освітлення.
Не кладіть на приладову панель
сторонні предмети.
30

За допомогою клавіші DIM можна
зменшувати яскравість екрана до
70% від максимального рівня.
Можна встановити один з трьох
рівнів яскравості екрана.
(Увімк.  50%  70% Увімк.)
Щоб вимкнути дисплей,

Налаштування
Touch (сенсорний екран) :
калібрування сенсорного екрана.
System Information (інформація про
систему) : відображення
інформації про програмне
забезпечення навігаційної
системи.
System Upgrade (Оновлення

13C140_eu_lhd.book Page 187 Monday, March 4, 2013 1:43 PM

Інформаційно-розважальна система

системи)
Navigation Upgrade (Оновлення
навігаційної системи)
User Preference (Налаштування
користувача) : налаштування
системи відповідно до потреб
користувача.

на екрані. Коли позначка
переміститься в інше місце,
торкніть нової позначки.
Повторюйте цю дію до завершення
процесу калібрування.

187

GPS : мікропрограма системи
GPS
System Upgrade (Оновлення
системи)

System Information (інформація
про систему)
Відображення відомостей про
поточну версію системи.

Сенсорний екран

33

31

Якщо екран не реагує на дотики
належним чином, його можна
відкалібрувати.
Торкніться пером центру позначки

32

H/W : апаратне забезпечення
S/W : програмне забезпечення
O/S : операційна система

Вставте картку SD з оновленим
програмного забезпечення в гніздо
для картки SD (для отримання
картки SD з оновленим
програмним забезпеченням
зверніться до офіційного дилера
компанії GM).
Натисніть клавішу MENU, а потім
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торкніться екранної кнопки Settings
(Налаштування).

Обережно
• Під час оновлення системи
не можна виймати картку SD,
вимикати двигун або
користуватися системою,
інакше система може вийти з
ладу.
Navigation Upgrade (Оновлення
навігаційної системи)
35

34

Натисніть кнопку System Upgrade
(Оновлення системи).

Щоб виконати оновлення системи,
натисніть кнопку UPGRADE. Якщо
оновлювати певну систему немає
потреби, зніміть прапорець для
скасування оновлення.

33

Вставте картку SD з оновленим
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програмного забезпечення в гніздо
для картки SD (для придбання
картки SD з оновленою
навігаційною системою зверніться
до офіційного дилера компанії
GM).
Натисніть клавішу MENU, а потім
торкніться екранної кнопки Settings
(Налаштування).

User Preference (Налаштування
користувача)
Для більшої зручності навігаційну
систему можна налаштувати
відповідно до потреб користувача.
Можна змінити такі параметри, як
Display Unit (Одиниці
вимірювання), Language (Мова) і
Time Zone (Часовий пояс).
На підтвердження вибору
необхідно натиснути кнопку Save
(Зберегти).
36

Щоб виконати оновлення
навігаційної системи, натисніть
кнопку UPGRADE.

Обережно

34

Натисніть кнопку System Upgrade
(Оновлення системи).

189

• Процес оновлення займає до
25 хвилин залежно від
розміру файлів.

Display Unit (Одиниці
вимірювання)
На цій вкладці можна змінити
одиниці вимірювання, які
використовуються в системі.
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Примітка

Мова

Якщо в якості одиниці
вимірювання об’єму вибраний
галон, то в розділі Trip
Information (Інформація про
маршрут) в якості одиниці
вимірювання відстані буде
автоматично вибрана миля.

C13C

Відстань : милі або кілометри
Температура : градуси Цельсія
або градуси Фаренгейта
Об’єм : літри або галони

C13D

Виберіть потрібну мову. У цій
системі текст у головному меню
може відображатися 11 мовами. У
навігаційній системі також можна
вибрати одну з 11 мов для
відображення тексту й голосового
супроводу.
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Time Zone (Часовий пояс)

C13E

Для вибору часового пояса
використовується кнопка qr. В разі
потреби, встановіть прапорець
Daylight Savings (Перехід на літній
час) (автоматичний перехід на
літній час в системі не
передбачений).

191
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Перелік часових поясів для вибору
Time Zone (Часовий пояс)
Стандартний романський час
Час за Гринвічем
Стандартний західноєвропейський
час

В залежності від розташування
місця водія можна вибрати режим
RHD / LHD (Правобічне / лівобічне
керування).

Дисплей
(GMT+01:00) Брюссель
(GMT+00:00) Лондон
(GMT+01:00) Амстердам

Стандартний
центральноєвропейський час

(GMT+01:00) Сараєво

Стандартний
центральноєвропейський час

(GMT+01:00) Белград

Східноєвропейський поясний час

(GMT+02:00) Бухарест
C13F
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Функції системи
1. Мультимедіа
MP3
Стандарт відтворення файлів MP3
Тип стискання
Частота дискретизації

MPEG-1 Audio Layer III
8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1;
48 (кГц)

Бітова швидкість передавання
даних

8-320 (кбіт/с)

Макс. рівень вкладення папок

8

Макс. кількість символів у імені
папки/файлу
Набір символів для імені
папки/файлу

64 байта
A-Z, 0-9, _ (символ підкреслення)

Макс. кількість папок

256

Макс. кількість файлів

512

Тег ID3

Версії 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4

193

• Для стабільної якості звуку під
час відтворення
рекомендується
використовувати фіксовану
бітову швидкість передачі
даних 96, 128, 192 кбіт/с з
частотою дискретизації
44,1 кГц.
• При бітовій швидкості передачі
даних понад 192 кбіт/с під час
відтворення файлів МР3
можуть виникати перескоки
звуку. Для відтворення файлів
МР3 слід використовувати
бітову швидкість передачі
даних не більше 192 кбіт/с.

Обережно
• Усі файли, які не є файлами
MP3, також вважаються
файлами.
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Використання програвача МР3

22
40

Натисніть клавішу MENU, а потім
торкніться екранної кнопки MP3.
Натискайте кнопку MODE (Режим)
на кермі доти, доки на екрані не
з’явиться програвач MP3.
При натисканні кнопки на кермі
режим змінюється вказаним нижче
чином.
AM  FM  CD  AUX  NAVI
 Multimedia  AM

1. Відомості про файл: ім’я
файлу, який наразі
відтворюється.
2. Тривалість відтворення
3. Стан відтворення
4. Поточна папка: рівень файлу,
який наразі відтворюється.
5. Список файлів
6. Повторити: виконується
повторне відтворення файлу,
який наразі відтворюється.

7. Керування списком: перехід
між сторінками.
8. Стоп
9. Попередній файл: вибір
попереднього музичного
файлу.
10. Відтворити/Пауза
11. Наступний файл: вибір
наступного музичного файлу.
12. Папка вищого рівня:
відображення папки наступного
вищого рівня.
13. Довільний порядок:
відтворення композицій у
довільному порядку.
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Фільми
Допустимі формати файлів
Аудіо

MP3, WMA, OGG, WAV (бітова швидкість
передачі даних 128-192 кбіт/с)

Відео

MPEG1/2/4, DivX3.0/4.0/5.0, XviD, WMV7.0/8.0/9.0

DTS

Не підтримується

Макс. роздільна
здатність

800 x 480

BG_CAUTION

195

Обережно
• Фільми роздільною здатністю
вище за 800x480 можуть не
відтворюватися належним
чином.
• Під час відтворення фільму
інші операції можуть
виконуватися повільніше.
• Під час використання картка
SD змішаного типу
(поєднання звуку, відео і
даних) в залежності від
вибраного режиму
розпізнаються й
відтворюються тільки звукові
файли або тільки
відеофайли.
• Задля безпеки водіїв
відтворення фільмів можливе
тільки тоді, коли автомобіль
стоїть на місці.

13C140_eu_lhd.book Page 196 Monday, March 4, 2013 1:43 PM

196

Інформаційно-розважальна система

Використання відеопрогравача

23
40

Натисніть клавішу MENU, а потім
торкніться екранної кнопки Movie
(Фільм).

1.
2.
3.
4.

Поточна папка
Список файлів
Папка вищого рівня
Керування списком

44

5. Стоп
6. Попередній файл
7. Відтворити/Пауза
8. Наступний файл
9. Список файлів
10. Повторити
11. Увімкнення/вимкнення
повноекранного режиму
12. Стан відтворення
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Карта SD
• Жорсткі диски й картки CF не
підтримуються.
• Формат файлу DRM (Digital
Rights Management, керування
цифровими правами) також не
підтримується.

197

2. Інформаційні функції
Маршрут

Обережно
За жодних обставин не
вставляйте картку SD
неправильної форми в гніздо для
картки SD.
Такі картки можуть застрягнути
або пошкодити гніздо. Після
цього пристрій доведеться
замінити за ваш рахунок.

25

40

У розділі інформації про маршрут у
графічному вигляді
відображається інформація, яка
може знадобитися водієві.
Натисніть клавішу TRIP, або
натисніть клавішу MENU і
торкніться екранної кнопки Trip
(Маршрут).
Для закриття натисніть кнопку r.

1. Скидання даних про середню
швидкість
2. Скидання даних про час руху
3. Скидання даних про середню
витрату пального
4. Середня швидкість автомобіля
5. Час руху
6. Середня витрата пального
7. Відстань, яку можна проїхати
без дозаправки
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Відображається розрахункова
відстань, яку можна проїхати
без дозаправки пального. Ця
відстань визначається на
підставі середнього
заощадження пального
протягом кількох останніх
кілометрів, тому це значення
може змінюватися в залежності
від швидкості, умов руху на
дорозі тощо.
8. Показати компас: напрямок
руху автомобіля
9. Назад до головного меню
* Перед початком нової подорожі
або перед початком руху новим
маршрутом слід виконати
скидання даних, які буде потрібно
буде зберегти.

ATC

C13A
33

У розділі АТС відображається
інформація про роботу системи
кондиціонування повітря.
Натисніть клавішу MENU, а потім
торкніться екранної кнопки АТС.
Інформація АТС також
відображається при натисканні
протягом 3 секунд регулятора
гучності звуку.

1.
2.
3.
4.

Налаштування температури
Зовнішня температура
Напрям вітру
Стан системи кондиціонування
повітря (увімк./вимк.)
5. Стан системи автоматичного
регулювання температури
(режим AUTO увімк./вимк.)
6. Сила вітру
Камера заднього виду
Під час паркування автомобіля на
екрані відображаються напрямні
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(показ напрямних розпочинається
після ввімкнення передачі
заднього ходу).

Обережно

C03

C04

199

• На автомобілях деяких типів
ця функція відсутня.
• Покладатися тільки на
камеру заднього виду
небезпечно, зокрема в
непередбачених ситуаціях.
Під час паркування необхідно
спостерігати за ситуацією з
усіх боків.
• Напрямні лінії розраховані
відповідно до ширини
автомобіля. Однак шлях
паркування може не
співпадати з напрямними.
• Зменшіть гучність (MP3,
навігаційна система), щоб
чути попереджувальні
сигнали системи допомоги
під час паркування.
• Виймання картки SD у режимі
камери заднього виду може
вивести пристрій з ладу.
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Початок роботи
Вас вітає система A-NAVI
Дякуємо за вибір навігаційної
системи Advanced Navigation
System (система A-Navi) у якості
вашого автомобільного навігатора
по Європі. Цей посібник містіть
докладний опис програмного
забезпечення навігаційної
системи. Ви можете легко
навчитися користуватися цією
системою, проте радимо вам
прочитати цей посібник, щоб
ознайомитися зі вмістом екранів й
етапами роботи системи A-Navi.
1. Запобіжні заходи
• З міркувань безпеки
рекомендується користуватися
системою A-Navi перед
початком подорожі. Не слід
використовувати систему
A-Navi під час руху, оскільки це
може привести до зіткнення
або пошкодження автомобіля.

За необхідності з системою
може працювати пасажир.
• Необхідно завжди
дотримуватися місцевих
правил дорожнього руху й
брати до уваги умови руху на
дорогах. Ці правила й умови
мають перевагу над вказівками
системи A-Navi.
• Незважаючи на те, що система
A-Navi була розроблена з
урахуванням усіх заходів
техніки безпеки, використання
навігаційної системи не
звільняє водія від
відповідальності за належну й
обачну поведінку на дорозі.

2. Вступ до системи A-NAVI
• Проста для вивчення --навчитися користуватися цією
системою можна за 3 хвилини.
• Інтелектуальне керування
декількома мапами --- в
системі A-Navi немає потреби
заміняти карти під час
переходу до іншої ділянки або
країни. Мапу можна
переміщувати на екрані в
будь-якому напрямку й
вибирати на ній інформацію
про об’єкти інфраструктури.
• Швидке візуальне
позиціонування --- можна
швидко визначати поточне
положення й одержувати
інформацію про наступний
пункт повороту.
• Плавне прокручування мапи
--- під час руху мапа
прокручується на екрані вгору й
вниз, щоб показати
місцезнаходження автомобіля
й надати супутню інформацію.
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• Зміна масштабу мапи --масштаб мапи змінюється
відповідно до швидкості руху
автомобіля. Це дає змогу
бачити на мапі саме потрібну
ділянку.
• Перемикач денного й нічного
режиму --- рівень
підсвічування мапи й колір
покажчика положення можна
змінювати вручну. Це
забезпечує зручніший для
користування вигляд мапи
вночі.
• Два пункти маршруту --відображається не більше 2
проміжних пунктів маршруту, за
якими система поступово
супроводжує автомобіль до
пункту призначення.
• 23 категорії об’єктів
інфраструктури --- в системі
A-Navi передбачені зручні й
швидкі засоби для пошуку
ресторанів, аеропортів,
заправних станцій і т. ін.

• Раціональне планування
маршруту --- при плануванні
маршруту враховуються всі
правила дорожнього руху, такі
як односторонній рух,
заборонені повороти й т. ін.
Крім того, водій може вибирати
варіанти маршруту залежно від
своїх намірів й бажань та
ситуації на дорогах.
• Інформація про повороти --впродовж усього
запропонованого маршруту
можна переглянути кожний
повороти з докладною
інформацією щодо нього.
• Схематична мапа перехресть
--- чіткі схематичні зображенні
кожного перехрестя дають
змогу наперед переглядати їх і
визначати правильний шлях до
пункту призначення.
• Інформація про супутники
GPS --- можна переглядати
стан супутників GPS і кількість
сигналів, які надходять від них.
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• Журнал маршруту --- система
A-Navi записує інформацію про
маршрут подорожі. Цю
інформацію можна відтворити
або використати для майбутніх
подорожей.
• Показ декількох об’єктів
інфраструктури --- одночасне
відображення декількох
об’єктів інфраструктури в
заданому місці та поблизу від
нього.
• Навігація в тунелях та
підземних автостоянках --іінерціальні навігаційні системи
без гіроскопа надають змогу не
заблукати без сигналу GPS.
• Навігація на бездоріжжі --- під
час їзди по пересіченій
місцевості система
автоматично зберігає поточне
положення на мапі й пройдений
шлях.
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• Автомобіль із лівим/правим
кермом --- залежно від
місцевих правил і типу
автомобіля можна вмикати
вигляд екрана з панеллю
навігаційної інформації
праворуч або ліворуч від мапи.
• Увімкнення/вимкнення
панелі швидкості руху
автомобіля --- можна показати
або сховати дані про поточну
швидкість руху автомобіля.
• Дороговказ --- відображається
відстань від поточного місця до
наступного пункту.
• Багатомовна підтримка --підтримка 11 різних голосів і
мов.

• Попередження системи
безпеки про перевищенні
швидкості --- система безпеки
видає попередження про
перевищення швидкості
відповідно до даних про
обмеження швидкості руху на
різних типах доріг. При
наближенні до дороги, де діє
обмеження швидкості, система
видає голосове попередження.
Крім цього, можна встановити
припустиме відхилення
швидкості від 0 до 20%.

Початок роботи
Система A-Navi є зручним засобом
навігації для автомобіля. Для
керування нею можна просто
натискати на екран або малювати
на мапі пальцем.
Короткий довідник
Цей розділ містить короткий
довідник з використання системи
A-Navi. Перед детальним
вивченням функцій цієї системи
необхідно перевірити таке:
• система A-Navi запитує
інформацію щодо
місцезнаходження принаймні
від трьох супутників, і при
запуску системи визначається
положення автомобіля.
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Якщо приймач GPS
використовується вперше, то для
підтвердження інформації від
супутника, а також для точного
обчислення місцезнаходження
автомобіля потрібно приблизно 2-3
хвилини ("холодний" запуск).
Координати місцезнаходження
зберігаються в пам’яті. При
подальшому використанні приймача
GPS визначення місцезнаходження
автомобіля займає 1-3 хвилини
("гарячий" запуск). Як тільки
місцезнаходження автомобіля
зафіксоване приймачем,
супроводження автомобіля
розпочинається одразу після
запуску системи без додаткових
дій.

203

Рис. 2.2 Попередження системи

2. Початок роботи
Рис. 2.1 Екран привітання

P22
P21

• При першому запуску системи
A-Navi на екран
відображається вітання від
компанії Chevrolet.
Приблизно через 15 секунд
екран вітання автоматично
заміняється на екран
попередження системи.

• Уважно прочитайте
попередження системи A-Navi.
Для переходу до екрана Free
Navi Map (Мапа вільної
навігації) натисніть кнопку
Agree (Приймаю).
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Рис. 2.4 Меню вільної навігації
Free Navi Menu

Рис. 2.3 Екран Free Navi Map
(Мапа вільної навігації)

• Натисніть кнопку Go to
(Перейти до), щоб установити
пункти призначення.
• Натисніть кнопку Map Options
(Параметри мапи) для зміни
параметрів мапи.
• Натисніть Settings
(Налаштування) для зміни всіх
параметрів налаштування.
• Натисніть функціональну
клавішу s, і система
повернеться до мапи навігації.

P23

• У режимі мапи вільної навігації
система не потребує жодних
додаткових дій і зразу починає
відстежувати переміщення
автомобіля.

P24

• Якщо необхідно
використовувати додаткові
функції, натисніть кнопку Main
Menu (Головне меню) на мапі
вільної навігації. При цьому
система перейде до екрана
меню вільної навігації.
У меню вільної навігації можна
одержати доступ до основних
функцій системи A-Navi, як
зазначено нижче:

Під час першого використання
системи A-Navi може знадобитися
змінити мову системи.
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3. Маршрут і мапи вільної
навігації
Найчастіше в системі A-Navi
використовується екран мапи
вільної навігації/мапи маршруту.
Після холодного запуску системи
A-Navi відображається мапа
вільної навігації, а мапа навігації за
маршрутом відображається в разі
продовження останньої навігації
після перезапуску системи.

205
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Рис. 2.5 Мапа навігації за маршрутом

P25
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Рис. 2.6 Екран Free Navi Map (Мапа вільної навігації)

P26
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1. Символ автомобіля --відображає поточне положення
й напрямок руху автомобіля.
2. Сигнал повороту --- срібна
стрілка вказує, куди необхідно
повернути на найближчому
повороті.
3. Поточна дорога --- якщо
дорога не має назви, це поле
залишається порожнім.
4. Наступна дорога --- назва
наступної дороги, до якої
наближається автомобіль.
5. Схема повороту --- показує
схему шляху на наступному
повороті. Якщо натиснути цей
символ, система повідомлятиме про наступний поворот на
кшталт "Приблизно за 900
метрів поверніть ліворуч".
6. Відстань до наступного
повороту --- показує відстань
до наступного повороту.
7. Шкала відстані
8. Поточна швидкість --- показує
поточну швидкість руху.

9. Відстань, що залишилася --залишок відстані до пункту
призначення або до наступного
проміжного пункту.
10. Час прибуття --розрахунковий час прибуття в
пункт призначення.
11. Сигнал про обмеження
швидкості --- показує, що
попереду розташована камера,
яка фіксує швидкісний режим, а
також поточне обмеження
швидкості.
12. Стан GPS --- натисніть, щоб
переглянути стан GPS. Сірий
колір означає, що сигнал GPS
слабкий, або система GPS не
визначила місцезнаходження,
а зелений колір означає, що
місцезнаходження визначене.
13. Гучність --- натисніть, щоб
відрегулювати гучність
голосових вказівок.
14. Компас --- указує на північ
мапи.

15. Масштабна лінійка --- показує
масштаб мапи.
16. Кнопка збільшення масштабу
--- натисніть, щоб збільшити
масштаб мапи.
17. Кнопка зменшення масштабу
--- натисніть, щоб зменшити
масштаб мапи.
18. Головне меню --- натисніть,
щоб увійти в меню навігації за
маршрутом.
19. Швидкість руху --- поточна
швидкість руху.
20. Широта/довгота --- показує
довготу й широту центру
поточної мапи.
21. Поточний час
22. Головне меню --- натисніть,
щоб увійти в меню навігації за
маршрутом.
4. Клавіатура
У системі A-Navi є алфавітно-цифрова клавіатура, на якій є
латинські букви, цифри, розділові
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знаки й спеціальні символи для
30 мов.
На алфавітній клавіатурі є тільки
букви.

t: натисніть, щоб вибрати
клавіатуру із символами іншої
мови.

209

Рис. 2.9 Клавіатура спеціальних
символів

Рис. 2.8 Цифрова клавіатура

Рис. 2.7 Алфавітно-цифрова
клавіатура

P29

P28

P27

123: натисніть, щоб показати
цифри й розділові знаки.
GER: натисніть, щоб показати
спеціальні символи німецької
мови.

v: натисніть для повернення до
алфавітної клавіатури.
u: клавіша пробілу.
}: натисніть для видалення
останньої введеної букви.

4: натисніть для повернення до
попереднього екрана.
On Map: натисніть для
відображення місцезнаходження
виділеного запису на мапі.
OK: підтвердження введення із
клавіатури або вибору.
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Використання навігаційної
системи

Рис. 3.2 Меню вільної навігації
Free Navi Menu

Рис. 3.3 Меню пошуку Search
Menu

Вибір пункту призначення перейти?
Рис. 3.1 Екран Free Navi Map
(Мапа вільної навігації)

P32

P31

Для виконання навігації за
допомогою системи A-Navi або для
планування маршруту насамперед
необхідно ввести пункт призначення й потім обчислити маршрут.
У режимі "Мапа вільної навігації"
(рис. 3.1) натисніть Main Menu
(Головне меню), щоб увійти в
меню вільної навігації (рис. 3.2), і
потім натисніть Go to (Перейти
до), щоб увійти в Search Menu
(Меню пошуку) (рис. 3.3).

P33

У меню пошуку система A-Navi
надає шість різних способів, щоб
указати адресу, місто, об’єкт
інфраструктури та інші місця, які
можна вибрати як пункт
відправлення або призначення. У
цьому розділі послідовно
описується, як це зробити.
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1. Пошук пункту призначення за
адресою
Рис. 3.4 Пошук за адресою

1. Натисніть Address Search
(Пошук за адресою) на екрані
Search Menu (Меню пошуку).
• На екрані Search Menu
(Меню пошуку) (рис. 3.4)
натисніть кнопку Country
(Країна), щоб перейти до
екрана Country Search
(Вибір країни) (рис. 3.5).
Рис. 3.5 Екран Country Search
(Вибір країни)

211

• На екрані Country Search
(Вибір країни) за
промовчанням вибрана
країна, яку ви шукали
останньою, Germany
(Німеччина). Для перегляду
списку країн і вибору однієї з
41 країни Європи можна
скористатися кнопкою w
або x.
Рис. 3.6 Екран City Search (Вибір
міста)

P34

Наприклад, No.25,
Senckenberganlage, Frankfurt,
Germany

P35

2. Виберіть одну з країн Європи.

P36
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3. Щоб указати пункт
призначення, спочатку введіть
назву міста й виберіть потрібне
місто.
• Можна ввести назву міста
або перші букви назви, і
система автоматично
видасть список міст, що
містять введені букви.
• Натисніть назву
відповідного міста й
підтвердіть вибір,
натиснувши кнопку OK.
Система повернеться до
екрана Address Search
(Пошук за адресою) (рис.
3.7).

Рис. 3.7 Пошук за адресою

Рис. 3.8 Вибір дороги

P37

4. Тепер уведіть назву дороги й
виберіть потрібну дорогу.
• На екрані Address Search
(Пошук за адресою)
натисніть поле введення
дороги, щоб перейти на
екран Road Search (Вибір
дороги).

P38

•

На екрані "Road Search"
(Вибір дороги) введіть назву
дороги або перші букви
назви.
• Вибравши дорогу, натисніть
кнопку "OK", щоб
повернутися на екран
"Address Search" (Пошук за
адресою).
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Рис. 3.9 Введення номера
будинку

Рис. 3.11 Перевірка
місцезнаходження на мапі

Рис. 3.10 Введення номера
будинку

P39

5. Введіть номер будинку.
• Указавши дорогу, натисніть
поле "click here and search
house number" (натисніть тут
для пошуку номера
будинку), щоб перейти на
екран House No (Номер
будинку).

213

P310

• Введіть номер будинку й
натисніть "OK", щоб
повернутися до екрана
"Address Search" (Пошук за
адресою).
Якщо введений номер
будинку не існує, система
використовуватиме за
промовчанням перший
результат.

P311

6. Натисніть On map (На мапі),
щоб перевірити
місцезнаходження введеної
адреси, або відразу натисніть
OK, щоб перейти до екрана
Route Plan (План маршруту).
• Тепер можна натиснути
кнопку On map (На мапі),
щоб перевірити
місцезнаходження адреси
на мапі.
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Також можна виконати пошук за
перехрестям.

• Потім натисніть OK.
Відкриється екран Route
Plan (План маршруту), і
почнеться навігація.

Варіанти: після введення назви
дороги відразу виберіть
перехрестя.

Рис. 3.12 План маршруту

Рис. 3.13 Вибір перехрестя

P312

• На екрані Route Plan (План
маршруту) можна натиснути
кнопку Go (Уперед), щоб
почати навігацію, або
почати імітацію навігації,
натиснувши кнопку Simulate
(Імітація).

P313

• На екрані Address Search
(Пошук за адресою) натисніть
поле введення перехрестя,
щоб перейти на екран
Crossroad (Перехрестя). У
ньому відображається список
доступних перехресть на
вулиці Senckenberganlage.
Потім виберіть необхідне
перехрестя й натисніть On map
(На мапі), щоб переглянути
місцезнаходження віртуальної
дороги.

13C140_eu_lhd.book Page 215 Monday, March 4, 2013 1:43 PM

Інформаційно-розважальна система

2. Пошук пункту призначення за
об’єктом інфраструктури

Рис. 3.14 Пошук за адресою

Рис. 3.15 Меню пошуку Search
Menu

P314

• Також можна шукати
перехрестя за його повною
назвою або першими буквами
назви. Система автоматично
видає перелік доріг, які
відповідають умовам пошуку.
Виділіть назву необхідної
дороги й натисніть OK для
повернення до екрана Address
Search (Пошук за адресою)
(рис. 3.14).

P315

Об’єкт інфраструктури - це місце,
яке може виявитися корисним або
цікавим для користувача.
Місцезнаходження об’єктів
інфраструктури позначаються на
мапі спеціальними символами.
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У системі A-Navi існує 23 категорії
об’єктів інфраструктури, такі як
готелі, заправні станції, ресторани,
визначні пам’ятки і т. д. Для
об’єктів інфраструктури однієї
категорії використовується
однаковий символ. Зберігаючи
свій об’єкт інфраструктури,
улюблене місце або адресу,
можна вибрати власний символ.
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(1) Пошук об’єкта
інфраструктури в місті
Наприклад: Terminal 1, Frankfurt

Рис. 3.16 Меню об’єктів
інфраструктури

Рис. 3.17 Вибір країни

P316

У системі A-Navi передбачено три
способи для пошуку об’єктів
інфраструктури: пошук об’єкта
інфраструктури поблизу, пошук у
місті й пошук за номером
телефону.

P317

1. Натисніть POI in City (Об’єкт
інфраструктури в місті) на
екрані POI Menu (Меню об’єктів
інфраструктури).
• Відкриється екран Country
Search (Вибір країни) (рис.
3.17).

• На екрані Country Search
(Вибір країни) за
промовчанням вибрана
країна, яку ви шукали
останньою, Germany
(Німеччина). Для перегляду
списку країн і вибору однієї з
41 країни Європи можна
скористатися кнопкою w
або x.
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• Натисніть OK, щоб перейти
до екрана POI Category
Selection (Вибір категорії
об’єкта інфраструктури).
Якщо необхідно змінити
назву міста, натисніть 4,
щоб повернутися до екрана
City Search (Вибір міста).

Рис. 3.18 Вибір міста
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• Після підтвердження
категорії об’єкта
інфраструктури натисніть
Next (Далі), щоб перейти до
екрана POI Search (Пошук
об’єкта інфраструктури).
Рис. 3.20 Пошук об’єкта
інфраструктури в місті

Рис. 3.19 Вибір категорії об’єкта
інфраструктури

P318

2. Потім введіть назву міста й
виберіть місто із
запропонованих результатів.
• Можна ввести назву міста
повністю або перші букви
назви. Система
автоматично видасть
перелік усіх відповідних
результатів.

P320

P319

3. Тепер виберіть категорію
об’єкта інфраструктури.

4. Виберіть об’єкт інфраструктури
з результатів або введіть його
назву.
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• На екрані POI Search (Пошук
об’єкта інфраструктури)
система автоматично
покаже список об’єктів
інфраструктури поблизу від
положення в місті за
промовчанням. Можна
вибрати потрібний об’єкт
або ввести його назву.
• Указавши об’єкт
інфраструктури, можна
натиснути кнопку On map
(На мапі), щоб перевірити
місцезнаходження об’єкта
інфраструктури.

Рис. 3.21 Об’єкт інфраструктури
в місті на мапі

Рис. 3.22 Екран плану маршруту

P322
P321

5. Перевірте місцезнаходження
об’єкта інфраструктури.
• Натисніть 4, щоб
повернутися до екрана POI
in City (Об’єкт
інфраструктури в місті).

6. Натисніть "OK", щоб
підтвердити вибір об’єкта
інфраструктури й перейти до
екрана Route Plan (План
маршруту).
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• Закінчивши пошук об’єкта
інфраструктури, натисніть
OK. Система автоматично
перейде до екрана Route
Plan (План маршруту) (рис.
3.22), і об’єкт
інфраструктури
відобразиться в списку
пунктів призначення.
(2) Пошук об’єктів
інфраструктури поблизу
У списку POI near Current Position
(Об’єкти інфраструктури поблизу)
відображається 100 об’єктів
інфраструктури, розташованих
поблизу від поточного місця, - від
найближчих до найдальших.
Зверніть увагу: коли GPS
визначить місцезнаходження,
"поточним місцезнаходженням"
буде місце, у якому перебуває ваш
автомобіль; якщо GPS не може
визначити місцезнаходження, то
"поточним місцезнаходженням"
буде останнє місце, для якого були
визначені координати.
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Рис. 3.24 Вибір категорії об’єкта
інфраструктури

Рис. 3.23 Екран меню об’єктів
інфраструктури

P323

1. Виберіть об’єкт інфраструктури
поблизу.
• Виберіть POI near Current
Position (Об’єкт
інфраструктури поблизу) в
меню об’єктів
інфраструктури, щоб
перейти до екрана POI
Category Selection (Вибір
категорії об’єкта
інфраструктури).

P324

2. Виберіть категорію об’єкта
інфраструктури.
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• Для перегляду інших
категорій можна
скористатися кнопкою x або
w. Перевірте свій вибір і
натисніть кнопку Next (Далі)
- система перейде до списку
Nearest POI (Найближчі
об’єкти інфраструктури).
Якщо ви не знаєте
категорію, можна вибрати
All POI (Усі Обєкти
інфраструктури). Система
покаже розташовані поблизу
Обєкти інфраструктури для
всіх категорій.

Рис. 3.25 Список найближчих
об’єктів інфраструктури

B. за допомогою клавіатури
ввести назву або перші букв
назви об’єкта
інфраструктури (див. рис.
3.26);
C.перевірити
місцезнаходження об’єкта
інфраструктури на мапі (див.
рис. 3.27)
Рис. 3.26 Введення назви
об’єкта інфраструктури

P325

3. Виберіть об’єкт інфраструктури
з результатів і натисніть OK,
щоб перейти до екрана Route
Plan (План маршруту).
На екрані Nearest POI
(Найближчі об’єкти
інфраструктури) можна:
A. вибрати об’єкти
інфраструктури (див. рис.
3.25);

P326
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Рис. 3.27 Найближчий об’єкт
інфраструктури на мапі
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Рис. 3.29 Екран меню об’єктів
інфраструктури

(3) Пошук об’єкта
інфраструктури за номером
телефону
Рис. 3.28 Екран меню об’єктів
інфраструктури

P327
P329

P328

1. Натисніть POI Search by Phone
(Пошук об’єкта інфраструктури
за номером телефону) на
екрані POI Menu (Меню об’єктів
інфраструктури).
• Відкриється екран City Search
(Вибір міста) (рис. 3.29).

2. Виберіть країну.
• На екрані Country Search
(Вибір країни) за
промовчанням вибрана
країна, яку ви шукали
останньою, Germany
(Німеччина). Для перегляду
списку країн і вибору однієї з
41 країни Європи можна
скористатися кнопкою w
або x.
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• Виберіть потрібне місто й
натисніть OK, щоб перейти
до екрана Phone No Search
(Пошук за номером
телефону).

Рис. 3.30 Екран City Search
(Вибір міста)

Рис. 3.31 Введення номеру
телефону об’єкта
інфраструктури

• Система автоматично
відображає код міста та
об’єкти інфраструктури
поблизу центру міста за
промовчанням.
• Введіть номер телефону та
натисніть OK, щоб перейти
до екрана Route Plan (План
маршруту).
3. Вибір пункту призначення з
раніше обраних
У системі A-Navi зберігається до
50 раніше обраних пунктів
призначення, щоб наступного разу
їх можна було швидко вибрати.

P330

3. Введіть назву міста й виберіть
потрібне місто.
• Можна ввести назву міста
повністю або перші букви
назви. Система автоматично
видасть перелік усіх
відповідних результатів.

P331

4. Введіть номер телефону й
виберіть об’єкт інфраструктури
зі списку результатів.
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Рис. 3.32 Екран меню пошуку
Search Menu

1. Натисніть Recent Destination
(Раніше обраний пункт
призначення) на екрані Search
Menu (Меню пошуку).
• На екрані Search Menu
(Меню пошуку) (рис. 3.32)
натисніть кнопку Recent
Destinations (Раніше обрані
пункти призначення), щоб
перейти до екрана Recent
Destination (Раніше обраний
пункт призначення) (рис.
3.33).
P332
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Рис. 3.33 Список раніше обраних
пунктів призначення

P333

2. Виберіть потрібний пункт
призначення.
• Виберіть потрібний пункт
призначення з раніше
обраних і натисніть OK.
Варіанти: натисніть On map
(На мапі), щоб перевірити
місцезнаходження пункту
призначення.
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3. Натисніть OK, щоб перейти до
екрана Route Plan (План
маршруту).
Якщо система працює нормально,
вона автоматично повернеться до
екрана Route Plan (План
маршруту), а в списку пунктів
призначення відобразиться
обраний пункт.

4. Вибір точки на мапі як пункту
призначення

Рис. 3.35 Пошук пункту
призначення на мапі

У системі A-Navi можна встановити
пункт призначення, знайшовши на
мапі необхідне місце.
Рис. 3.34 Екран меню пошуку
Search Menu

4: повернутися до попереднього
екрана.
Delete: вилучити один пункт
призначення.
P335

On Map: натисніть, щоб
відобразити обраний пункт
призначення на мапі.
OK: підтвердити вибір пункту
призначення.
w: натисніть, щоб перейти до
попереднього екрана. Сірий колір
кнопки означає, що ця функція
вимкнена.
x: натисніть, щоб перейти до
наступного екрана.

P334

1. Натисніть Map (Мапа) на екрані
Search Menu (Меню пошуку).
• Система перейде до екрана
Map Search (Пошук на мапі)
(рис. 3.35).

2. Знайдіть і натисніть необхідну
точку на мапі.
• Щоб знайти потрібні місця
на екрані Map search (Пошук
на мапі) (рис. 3.35), можна
змінювати масштаб мапи
або переміщувати її.
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• При цьому можна натискати
об’єкти інфраструктури або
дороги, щоб переглядати
інформацію про них (рис.
3.36).
• Можна натиснути r, щоб
переглянути інформацію
про інший об’єкт
інфраструктури, якщо в
одному місці розташовано
кілька таких об’єктів.

Рис. 3.36 Перегляд інформації
про об’єкт інфраструктури на
мапі

P336

3. Натисніть OK, щоб перейти до
екрана Route Plan (План
маршруту).
• Знайшовши свій пункт
призначення, натисніть OK,
щоб додати його.

225

5. Пошук пункту призначення за
координатами
Якщо ви знаєте географічні
координати пункту призначення,
можна перейти до необхідного
місця, ввівши його координати.
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Рис. 3.38 Формат у градусах

Рис. 3.37 Екран меню пошуку
Search Menu

Рис. 3.39 Цифровий формат

P338
P337

1. Натисніть Coordinates
(Координати) на екрані Search
Menu (Меню пошуку).
• На екрані Search Menu
(Меню пошуку) (рис. 3.37),
натисніть кнопку Coordinates
(Координати), щоб перейти
до екрана Coordinates Input
(рис. 3.38).

2. Натисніть Format (Формат),
щоб змінити тип координат.
Система A-Navi підтримує два
способи введення координат:
формат у градусах (рис. 3.38) і
цифровий формат (рис. 3.39).
Натискаючи кнопку "Format" ,
(Формат), можна перемикатися
між цими двома форматами.
3. Введіть координати й натисніть
OK.

P339

На екрані формату в градусах,
торкніться поля вводу Lon
(Довгота) (рис. 3.38). Перед
значенням довготи в градусах слід
ввести літеру Е (східна довгота)
або W (західна довгота). Перед
значенням широти в градусах слід
ввести літеру N (північна широта)
або S (південна широта).
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У цифровому форматі перед
введенням цифрового значення
довготи або широти необхідно
ввести "—" (західна
довгота/південна широта).
6. Вибір пункту призначення з
адресної книги
Можна зберігати свою домашню
адресу або інші адреси в адресній
книзі.

1. Натисніть Address Book
(Адресна книга) на екрані
Search Menu (Меню пошуку).
• На екрані Search Menu
(Меню пошуку) (рис. 3.40)
натисніть кнопку Address
Book (Адресна книга), щоб
перейти до екрана Address
Book (Адресна книга).
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Рис. 3.41 Екран адресної книги

Рис. 3.40 Екран меню пошуку
Search Menu
P341

2. Виберіть адресу або об’єкт
інфраструктури й натисніть OK.
• Виберіть адресу, яку
потрібно встановити як
пункт призначення, і
натисніть OK.

P340
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Якщо система працює нормально,
вона автоматично повернеться до
екрана Route Plan (План
маршруту), а в списку пунктів
призначення відобразиться
обраний пункт.

7. Поштовий індекс
Великобританії

1. Натисніть UK Postcode
(Поштовий індекс
Великобританії) на екрані
Search Menu (Меню пошуку).
• На екрані Search Menu
(Меню пошуку) (рис. 3.42),
натисніть кнопку UK
Postcode (Поштовий індекс
Великобританії), щоб
перейти до екрана
Coordinates Input (рис. 3.43).

Рис. 3.42 Екран меню пошуку
Search Menu

Рис. 3.43 Екран введення
поштового індексу

P342

P343
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2. Введіть поштовий індекс
Великобританії й натисніть OK.

Рис. 3.45 Місцезнаходження на
мапі

229

почне навігацію до місця,
вказаного як My Home (Мій дім).
Рис. 3.46 Екран меню пошуку
Search Menu

Рис. 3.44 Результати пошуку
поштового індексу

P345

P344

3. Виберіть потрібний поштовий
індекс.

4. Перевірте місцезнаходження
на мапі.
8. Додому
У системі A-Navi можна дуже легко
переходити безпосередньо до
зазначеної домашньої адреси. На
екрані Main Menu (Головне меню)
(рис 3.46) виберіть Go Home
(Додому), і система автоматично

P346

• Якщо місце "Мій дім" не
вказане, то при натисненні
кнопки Go Home (Додому),
система видає повідомлення,
показане на рис. 3.46.
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Рис. 3.47 Повідомлення системи

Рис. 3.49 Екран плану маршруту

План маршруту
Рис. 4.1 План маршруту

P347

• Натисніть Yes (Так), і система
перейде до екрана Search
Menu (Меню пошуку) для
реєстрації домашньої адреси.

P349

• Після того як домашня адреса
буде задана, система перейде
до екрана Route Plan (План
маршруту).
Докладну інформацію про роботу з
цим екраном див. у розділі "План
маршруту".

P41

Система A-Navi дозволяє ввести
необхідний пункт призначення та
вказати, як вираховуватиметься
маршрут.
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У системі A-Navi під час навігації
можна встановлювати два
проміжні пункти. Система
розраховує запропонований
маршрут відповідно до заданої
послідовності проміжних пунктів і
скеровує вас до кінцевого пункту
призначення.
Після введення проміжних пунктів
чи пункту призначення система
переходить до екрана Route Plan
(План маршруту). У цьому розділі
описані всі функції цього екрана.
1. Керування пунктами
призначення
(1) Додавання й видалення
пунктів призначення
У системі A-Navi можна
створювати максимум два
проміжні пункти і пункти
призначення. Зазвичай пунктом
відправлення є поточне
положення, координати якого
визначені GPS.

+ Add: натисніть, щоб перейти до
меню пошуку для пошуку
проміжного пункту/пункту
призначення.
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(3) Відображення пункту
призначення на мапі
Рис. 4.2 Пункт призначення на
мапі

- Видалити: натисніть, щоб
вилучити виділений жовтим
кольором проміжний пункт/пункт
призначення.
(2) Зміна послідовності
проходження пунктів
призначення
w: натисніть, щоб перемістити
виділений проміжний пункт/пункт
призначення вгору.
x: натисніть, щоб перемістити
виділений проміжний пункт/пункт
призначення вниз.
Сірий колір кнопки означає, що
функція вимкнена.

P42

• На екрані Route Plan (План
маршруту) натисніть On Map
(На мапі) і введіть
місцезнаходження виділеного
на мапі проміжного пункту або
пункту призначення. Перелік
можливих дій:
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A. Прив’язатися до мапи й
перевірити інформацію про
проміжний пункт/пункт
призначення.
B. Змінювати масштаб.
C. Малювати мапу в усіх
напрямках.

Рис. 4.3 Варіанти маршруту

2. Варіанти маршруту
В системі A-Navi пропонуються
оптимізовані налаштування
навігації. Ці налаштування основні параметри для
обчислення маршруту.

P43

• Натисніть Options (Варіанти)
на екрані Route Plan (План
маршруту), щоб перейти до
екрана Route Options (Варіанти
маршруту) (рис 4.3).

Система A-Navi дозволяє
користувачеві вибирати тип дороги
та принципи прокладання
маршруту відповідно до різних
навігаційних ситуацій. За
промовчанням використовується
налаштування Quickest Route
(Найшвидший маршрут), Use of
Highway (Використання
автомагістралі), Use of Ferries
(Використання поромних
переправ), Allow Toll (Дозволити
використання платних доріг). Для
зміни режиму або принципів
прокладання маршруту можна
вибрати кожний з параметрів
окремо.
Тип дороги:
- Use of Highway (Використання
автомагістралі): прокласти
маршрут, головним чином,
автомагістралями.
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- Use of Highway (Використання
автомагістралі): прокласти
маршрут, головним чином, поза
автомагістралями.

обчислюється найкоротший
маршрут до пункту призначення.
Отже, ви проїдете мінімальну
відстань.

- Use of Ferries (Використання
поромних переправ): прокласти
маршрут, головним чином,
через поромні переправи.

4: натисніть, щоб повернутися до
екрана Route Plan (План
маршруту).

- Use of Ferries (Використання
поромних переправ): прокласти
маршрут, головним чином, без
використання поромних
переправ.
- Avoid Toll Roads (Уникати
платних доріг)
- Avoid Toll Roads (Уникати
платних доріг): дозволити
прокладання маршруту з
використанням платних доріг.
Стиль прокладання маршруту:
Найшвидший маршрут:
обчислюється маршрут, яким
можна проїхати з мінімальним
обмеженням швидкості.
Найкоротший маршрут:

OK: натисніть, щоб підтвердити
налаштування варіанта маршруту
та повернутися до екрана Route
Plan (План маршруту).
3. Вибір режиму навігації
Загалом у системі A-Navi
передбачено три режими навігації,
описані нижче.
Навігація маршрутом: навігація в
реальному часі від пункту
відправлення через проміжні
пункти до пункту призначення.
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Імітація навігації: реалістична
імітація побудови маршруту від
пункту відправлення через
проміжні пункти до пункту
призначення. Це дозволяє
переглянути інформацію про
об’єкти інфраструктури або
маршрут на всій його довжині.
Режим імітації найчастіше
використовується за відсутності
прив’язки в системі GPS.
Вільна навігація: навігація в
реальному часі без пункту
призначення після прив’язки в
системі GPS.
Навігація маршрутом: навігація в
реальному часі між пунктом
відправлення й пунктом
призначення після прив’язки в
системі GPS.
На екрані Route Plan (План
маршруту) можна вибрати один із
двох режимів: Route Navi
(навігація) (рис 4.4) або імітація
(рис 4.5).
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Рис. 4.4 План маршруту - Поїздка

Рис. 4.5 План маршруту - Імітація

P44

P45

• Якщо натиснути Go (Поїздка),
буде вибрано режим навігації
маршрутом. Система
автоматично переходить до
екрана Route Calculating
(Обчислення маршруту) і чекає
на сигнал GPS (рис. 4.5).

Рис. 4.6 Обчислення маршруту

P46

У будь-який час до закінчення
розрахунку маршруту можна
натиснути кнопку Cancel
(Скасувати) для припинення
роботи.
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Рис. 4.7 Повідомлення системи
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Навігація

Рис. 4.8 Початок навігації

Після вибору пункту призначення й
планування маршруту система
обчислить оптимальний маршрут і
почне навігацію.
Уся інформація, необхідна для
поїздки, чітко представлена на
мапі навігації маршрутом. Крім
того, можна виконати додаткові
налаштування навігації або інші
можливі операції з навігації в меню
навігації маршрутом.
P47

• На екрані Route Plan (План
маршруту) натисніть Simulate
(Імітація), і система запитає, чи
потрібно змінити пункт
відправлення.
У разі ствердної відповіді
система перейде до екрана
Search Menu (Меню пошуку).
У разі негативної відповіді
відобразиться екран,
показаний на рис. 4.6.

P48

• Після обчислення маршруту та
прив’язки до системи GPS
система почне навігацію.
• Почніть навігацію.
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Рис. 5.2 Меню навігації
маршрутом

Рис. 5.1 Мапа навігації
маршрутом

P51

• На екрані Route Navi Map
(Мапа навігації маршрутом)
виберіть Main Menu (Головне
меню), щоб увійти в меню
навігації маршрутом.

1. Параметри мап
Рис. 5.3 Параметри мап

P52

P53

Доступ до параметрів мап можна
отримати і з меню вільної навігації,
і з меню навігації маршрутом.
Функції параметрів мап наведено
нижче:
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Автоматичний поворот мапи

Рис. 5.5 Напрямок руху - вгору
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Рис. 5.6 Двовимірна мапа

Рис. 5.4 Північ угорі

P55
P54

Heading Up (Напрямок руху вгору): повертати мапу відповідно
до напрямку руху.
North Up (Північ угорі): мапа
фіксується, щоб увесь час бути
зорієнтованою на північ, що
дозволяє переглядати дорожні
умови попереду.

P56
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Рис. 5.7 Тривимірна мапа

Рис. 5.8 Денний режим

Рис. 5.9 Нічний режим

P58
P57

2D/3D: перемикання між
двовимірною й тривимірною
мапою.

P59

Day/Night (День/Ніч): перемикання
фонового підсвічування мапи між
денним і нічним режимом.
Highway Signpost (Дороговказ):
увімкнення/вимкнення
відображення дороговказів на
мапі.
Voice Guidance (Голосові
вказівки)
• Голосові вказівки для кожного
повороту НЕ відтворюються.
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• Голосові вказівки
відтворюються для кожного
повороту.

Рис. 5.10 Відомості про маршрут

Auto Zoom
(Автомасштабування)
• Автоматична зміна масштабу
мапи відповідно до швидкості
руху для зручнішого
користування мапою.
• Зміна масштабу мапи вручну.
Simulation Speed (Швидкість
імітації)
Дає змогу задати швидкість руху
під час імітації. Можливі значення
швидкості: 50 км/год (миль/год.),
100 км/год (миль/год.), 150 км/год
(миль/год.), 200 км/год (миль/год.),
250 км/год (миль/год.) та 300
км/год (миль/год.).
2. Відомості про маршрут
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• Відомості про маршрут
включають: пункт
відправлення, пункт
призначення, відстань, назву
наступної вулиці, відстань між
двома поворотами й тип
повороту. Наприклад: їдьте
вулицею "Kennedyallee" 2 км і
зробіть правий поворот на
вулицю "Morfeldr LandstraBe".
3. План маршруту
Рис. 5.11 План маршруту

P510

•

На екрані Route Navi Menu
(Меню навігації маршрутом)
(рис. 5.4) натисніть Route
Information (Відомості про
маршрут), щоб відобразити
весь маршрут у текстовому
вигляді (рис 5.10).

P511
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Система A-Navi дозволяє змінити
пункт призначення або додати інші
пункти призначення під час
навігації.
• Натисніть Route Plan (План
маршруту) на екрані Route Navi
Menu (Меню навігації
маршрутом).

4. Об’їзд

Рис. 6.20 Об’їзд

Рис. 5.12 Об’їзд

P620
P512

• На екрані Route Navi Menu
(Меню навігації маршрутом)
натисніть Detour (Об’їзд) (рис.
5.2), щоб перейти до екрана
Detour (Об’їзд) (рис. 5.12).

• Якщо на дорозі утворилася
пробка, можна оцінити відстань
до пробки й вибрати
відповідний варіант руху.
Система A-Navi при цьому
обчислить об’їзний маршрут.
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5. Повторне обчислення

6. Завершення навігації

Рис. 5.13 Повторне обчислення

Після натискання кнопки Terminate
(Завершити навігацію) система
автоматично припинить навігацію
й перейде на мапу вільної
навігації.
7. Автоматичне прокладення
маршруту

P513

Якщо ви вважаєте, що
запропонований маршрут погано
спланований, або хочете
переглянути інший маршрут між
пунктами відправлення та
призначення, можна натиснути
Recalculate (Обчислити повторно),
щоб перейти до екрана повторного
обчислення маршруту.

У системі A-Navi представлена
функція автоматичного
прокладання маршруту, яка
працює за наявності двох умов з
урахуванням безпечної їзди:
• Автоматичний запуск навігації:
вкажіть пункт призначення, а
потім на екрані Route Plan
(План маршруту) натисніть Go
(Поїздка), і система A-Navi
автоматично розпочне
навігацію. Порядок дій:
0-1. Якщо сигнали GPS
одержані, перейти до
наступного кроку. В
іншому випадку чекати на
одержання сигналів GPS.
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0-2. Установити поточне
положення за даними GPS
як пункт відправлення й
почати навігацію,
використовуючи
оптимальний маршрут.
• Автоматичне повторне
обчислення маршруту: якщо ви
випадково пропустили
рекомендований поворот,
приблизно через 100 метрів
система A-Navi почне
обчислення нового маршруту.
Завдяки цьому ви ніколи не
заблукаєте.
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Меню налаштувань

Рис. 6.3 Налаштування_1

Рис. 6.2 Меню навігації
маршрутом

Налаштування
Рис. 6.1 Меню вільної навігації

Рис. 6.4 Налаштування_2

P63

P62

P61

У налаштуваннях наданий набір
параметрів, який дозволяє
настроїти систему A-Navi
відповідно до ваших вимог.
На екрані Settings (Налаштування)
в меню вільної навігації та меню
навігації маршрутом доступні
11 налаштувань.

P64
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Після завершення налаштувань,
натисніть OK - система збереже
налаштування й повернеться до
екрана Settings (Налаштування).

1. Гучність
Рис. 6.5 Гучність
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Рис. 6.6 Попередження про
небезпеку

2. Попередження про небезпеку
Попередження про небезпеку
вказує на перевищення
максимальної швидкості на певній
дорозі. Це налаштування дає
змогу ввімкнути або вимкнути
попередження про перевищення
максимальної швидкості.

P65

• Натисніть Volume (Гучність) на
екрані Settings (Налаштування)
(рис 6.3), щоб перейти до
екрана Volume (Гучність) (рис.
6.5).
• Натисніть "-", щоб зменшити
гучність, або "+", щоб її
збільшити.
• натисніть y, щоб вимкнути
звук.

P66

• Натисніть Safety Alert
(Попередження про небезпеку)
на екрані Settings
(Налаштування) (рис 6.3), щоб
перейти до екрана Safety Alert
(Попередження про небезпеку)
(рис. 6.6).
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Коли вмикається попередження
про перевищення швидкості,
можна встановити припустиме
відхилення: 0%, 5%, 10%, 15% або
20%.

Рис. 6.7 Реєстрація інформації
про маршрут

3. Реєстрація інформації про
маршрут
Система A-Navi реєструє всю
інформацію про положення,
отриману від приймача GPS під
час навігації. На мапі
накреслюється шлях, що дозволяє
переглядати історію маршрутів
після запуску системи навігації
наступного разу. Ця функція дуже
корисна під час їзди в
малонаселених районах, таких як
пустелі або ліси.

• Усі записані дані про маршрут
відображатимуться на екрані.
Якщо вибрати один запис і
натиснути Show (Показати),
цей запис маршруту буде
показаний на мапі.
4. Керування адресною книгою
У системі A-Navi можна зберігати
до 100 адрес/об’єктів
інфраструктури.
Рис. 6.8 Керування адресною
книгою

P67

• Якщо натиснути Record On
(Увімкнути запис), функція
реєстрації інформації про
маршрут вмикається, а якщо
натиснути Record Off
(Вимкнути запис) вимикається.

P68
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• Натисніть Add (Додати), щоб
перейти в меню пошуку для
пошуку/додавання
адреси/об’єкта інфраструктури
в адресну книгу.
• Натисніть Delete (Видалити),
щоб вилучити один запис з
адресної книги.
• Натисніть On Map (На мапі),
щоб переглянути
місцезнаходження адреси на
мапі.
• Натисніть Edit (Редагувати),
щоб перейти до екрана Address
Book Edit (Редагування
адресної книги).
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Рис. 10 Вибір символу об’єкта
інфраструктури

Рис. 6.9 Редагування адресної
книги

P69

• Натисніть поле, яке потрібно
змінити, і коли курсор перейде
в це поле, натисніть клавішу на
клавіатурі. Можна натиснути
123 або SYM, щоб змінити
формат введення.

P10

• Натисніть 9 на рис. 6.9, щоб
перейти до екрана POI Icon
Selection (Вибір символу
об’єкта інфраструктури).
Перемикач денного/нічного
режиму
Система A-Navi дозволяє вручну
або автоматично регулювати
колірну схему мапи відповідно до
різної освітленості вдень і вночі.
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Денний час може починатися з
"5:00- 9:00" і закінчуватися о
"17:00-21:00".

Рис. 6.10 Перемикач
денного/нічного режиму

7. Стан GPS
Рис. 6.12 Стан GPS

6. Установлення домашньої
адреси
Рис. 6.11 Налаштування

P610

• Коли ввімкнено режим Manually
(Уручну), можна перемикати
режим мапи між денним і
нічним. Функція ручного
перемикання вимикає
автоматичний режим і навпаки.
• Коли ввімкнено режим
Automatic (Автоматично),
необхідно задати денний час.

P612

P611

• Натисніть Set Home Address
(Установити домашню адресу),
щоб перейти до екрана Search
Menu (Меню пошуку).

• На екрані Settings
(Налаштування) (рис. 6.3)
натисніть GPS Status (Стан
GPS), щоб відобразити екран
GPS status (Стан GPS) (рис.
6.12).
На екрані GPS status (Стан GPS)
можна отримати таку інформацію:
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1. Система GPS активна: система
GPS визначила координати
поточного положення. Система
GPS неактивна: система GPS
не визначила координати
поточного положення.
2. Положення супутників:
відносна орієнтація супутників
стосовно поточного
місцезнаходження.
Інформація про визначення
місцезнаходження:
1. Date (Дата): дата прив’язки
GPS, наприклад 13-02.
2. Time (Час): час прив’язки GPS
(завжди показується за Гринвічем), наприклад 15:20:34.
3. Vehicle speed (Швидкість
автомобіля): швидкість
прив’язки GPS.
4. Altitude (Широта): широта
прив’язки GPS.
5. HDOP: фактор зниження
точності під час визначення

положення в горизонтальній
площині.
6. Number of Satellites (Кількість
супутників): 8
7. Longitude (Довгота): довгота
місця прив’язки GPS,
наприклад 834’27E.
8. Latitude (Широта): широта
місця прив’язки GPS,
наприклад 4724’51N.
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• Можна вибрати мову голосових
вказівок/програми, натиснувши
символ мови.
• Натисніть OK, щоб
повернутися до екрана Settings
(Налаштування).
9. Автомобілі з правим/лівим
кермом
Рис. 6.14 Налаштування_2

8. Мова
Рис. 6.13 Вибір мови

P614

P613
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Для кращого огляду в системі
A-Navi передбачена різний макет
інтерфейсу користувача для
автомобілів із правим/лівим
кермом.

Рис. 6.16 Автомобілі з правим
кермом

10. Одиниця вимірювання
Рис. 6.17 Налаштування_2

Рис. 6.15 Автомобілі з лівим
кермом

P616
P617

Можна вибрати одиницю
вимірювання відстані: у кілометрах
або милях.
P615
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11. Увімкнення й вимкнення
відображення швидкості руху
Рис. 6.18 Налаштування_2

Якщо відображається символ
Display On (Увімкнути показ),
швидкість транспортного засобу не
відображається. Натисніть цей
символ, щоб увімкнути
відображення швидкості руху,
і навпаки.

249

12. Про систему
Рис. 6.19 Про систему

P619
P618

Зазвичай швидкість руху
автомобіля відображається на
мапі навігації.
Однак ця швидкість руху
автомобіля не завжди є
правильною через відхилення
сигналу GPS. Ця функція дозволяє
вмикати/вимикати відображення
швидкості.

• Натиснувши кнопку About (Про
систему), можна переглянути
інформацію про систему
A-Navi:
A. Модель
B. Версія програмного
забезпечення
C.Версія мап
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Додаток
1. Увага!
Описані нижче ситуації не
свідчать про відмову системи:
Ситуації, які можуть впливати на
визначення положення за
допомогою GPS:
• Часом під час руху
автомагістраллю/шляхопровод
ом десяткові значення
коливаються.
• Під час руху дуже крутою
дорогою.
• Під час руху серпантином
дробова частина постійно
змінюється. Це жодним чином
не пов’язано з радіусом дороги
та швидкістю руху автомобіля.
Однією з причин може бути
різниця між реальними
дорожніми умовами та
інформацією електронної мапи.

• У разі повороті
праворуч/ліворуч на дорогу,
недалеко від якої є паралельні
дороги (на відстані менше 50
м), десяткові значення можуть
відноситися до іншої дороги.
• Під час руху широкою дорогою
з перестроюванням можна
виявити, що десяткові значення
коливаються через
невідповідність реальній
відстані.
• Під час виїзду на наземну
дорогу з підземної автостоянки
або з’їзду серпантином з
багаторівневого паркінгу,
дробова частина можуть
коливатися. Коли автомобіль
перебуває на обертовому
підйомнику, стрілка дробової
частини може вказувати
неправильний напрямок.
• Голосова підказка про
розгалуження дороги попереду.
• Відстань у вказівці може
відрізнятися від фактичної.

У разі виникнення будь-якої з цих
ситуацій супутник GPS
автоматично регулює прив’язку
місцезнаходження, якщо ви
продовжуєте рух.
Проблеми, викликані файлами
мап:
• Під час виїзду з нещодавно
побудованої дороги на дорогу,
записану у файлі мап, дробова
частина може коливатися, тому
що файл мап не відображає
реальні дорожні умови. Якщо
продовжувати рух, система
автоматично відкоригує
положення, використовуючи
сигнал GPS.
• Немає проїзду через закриття
дороги або створення
пішохідної зони.
• Відкриття нової дороги або
закриття старої.
• Напрямок на дорогу із закритим
проїздом.
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• Маршрут повторно
обчислюється без зміни
запропонованого маршруту.
• Напрямок на звичайну дорогу
замість шляхопроводу або
навпаки.
• Якщо недалеко від пункту
призначення є декілька
невеликих смуг руху без
нормальної дороги, система
супроводить вас тільки до
місця неподалік від пункту
призначення.
• Вказівка зробити розворот.
• Не відображається
розгалуження дороги.
• Вказівка про поворот не
відповідає дійсним дорожнім
умовам.
• Не вказано напрямок або
немає голосової підказки про
виїзд/з’їзд під час супроводу
автомагістраллю або
швидкісною магістраллю.

• Схематична мапа може не
збігатися з реальними
дорожніми умовами.
Місця з утрудненим прийомом
сигналів GPS
• У тунелях.
• Між високими будинками.
• Під шляхопроводами.
• У лісі.
У разі використання зовнішньої
GPS-антени рекомендується
розмістити її на даху автомобіля.
Якщо на даху встановлений
багажник, антену необхідно
встановити окремо від багажника.
Системою GPS керує Міністерство
оборони США. Воно може
навмисно знижувати точність
сигналів GPS, унаслідок чого
символ машини може коливатися.
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Зауваження щодо використання
• Десяткові значення можуть
коливатися перед отриманням
сигналу GPS після ввімкнення
живлення.
• Десяткові значення можуть
коливатися під час першого
використання системи після
установки.
• Коли десяткові значення не
відповідають реальним
умовам, система автоматично
настроїть своє положення й
напрямок з використанням
сигналів GPS.
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2. Символи об’єктів інфраструктури
Символ

Назва

Символ

Назва

Символ

Назва

Усі об’єкти
інфраструктури

Урядова установа

Аеропорт

Медичний заклад

СТО

Музей

Підприємство

Музичний заклад

Компанія
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Символ

Назва

Символ

Назва

Символ

Назва

Ресторани

Центр населеного
пункту

Готель

Фінансова установа

Розважальний центр

Паркування

Сфера послуг

АЗС

Визначні пам’ятки

Відпочинок

Магазини

Поліція
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Символ

Назва

Зоопарк

Символ

Назва

Залізнична станція

Символ

Назва
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Органи управління
клімат-контролем

Системи клімат-контролю
Система обігріву та вентиляції

Системи клімат-контролю .........255
Повітропроводи..........................270
Технічне обслуговування ..........272

C11E4023A

Керує:
1. Регулятор температури.
2. Регулятор режимів розподілу
повітря.
3. Регулятор вентилятора.

4. Вимикач кондиціонера (кнопка
А/С).
5. Вимикач системи рециркуляції.
6. Вимикач системи видалення
інею із заднього вікна й
зовнішнього дзеркала.
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Регулятор температури

Регулятор вентилятора

Регулятор вентилятор має чотири
робочі положення й положення
"OFF" (вимкнено).

Регулятор режимів
розподілу повітря

C11E4003A

Регулятор температури
призначений для регулювання
температури повітря, яке
надходить через вентиляційні
отвори.
Для подачі в салон прохолодного
повітря поверніть регулятор
температури у синю зону, а для
подачі теплого повітря - у червону
зону.

C11E4004A

За допомогою регулятора
вентилятора можна регулювати
швидкість потоку повітря, який
система подає в салон. Для
збільшення швидкості
вентилятора регулятор слід
повертати за годинниковою
стрілкою, а для зменшення - проти
годинникової стрілки.

C11E4005A

За допомогою регулятора
розподілу повітря можна
направити повітряний потік у
потрібному напрямку.
Регулятор розподілу повітря
можна встановити в одне з п’яти
положень.
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Спереду (H)
У цьому режимі повітря надходить
через центральні й бокові
вентиляційні отвори.
Дворівневий ())
Повітря надходить двома
шляхами: одна половина повітря
надходить через нижні
вентиляційні отвори, а друга через бокові вентиляційні отвори.
Знизу (6)
Більша частина повітря подається
через нижні вентиляційні отвори.
Крім того, частина повітря
спрямовується в отвори для
обдування лобового скла та в
бокові й задні вентиляційні отвори.
Для нормального надходження
повітря в задню частину салону
місце під передніми сидіннями має
бути вільним.
Знизу / на стекла (-)
У цьому режимі основний потік
повітря спрямовується в отвори
для обдування лобового скла й

вікон передніх дверей, а також в
нижні вентиляційні отвори.
Невелика кількість повітря також
надходить через бокові
вентиляційні отвори.

Вимикач режиму
рециркуляції

На стекла (0)
Основний потік повітря
спрямовується в отвори для
обдування лобового скла й вікон
передніх дверей. Невелика
кількість повітря також надходить
через бокові вентиляційні отвори.
C11E4006A

Цей режим дозволяє запобігти
потраплянню в салон пилу під час
руху по ґрунтових дорогах, а також
вихлопних газів чи неприємних запахів. Крім того, цей режим використовується в разі необхідності
швидкого охолодження або обігріву салону. При натисненні цього
вимикача засвітиться відповідний
індикатор і розпочнеться
рециркуляція повітря в салоні.
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При повторному натисканні
вимикача режиму рециркуляції
зовнішнє повітря знову почне
надходити в салон. Індикатор
згасне.
Використання режиму
рециркуляції протягом тривалого
часу може призвести до
запотівання вікон автомобіля. У
такому випадку вимкніть режим
рециркуляції вимикачем, щоб
відновити надходження
зовнішнього повітря.

Обережно
Тривале керування автомобілем
з увімкненим режимом
рециркуляції повітря може
викликати сонливість.
Час від часу вмикайте режим
подачі повітря ззовні, щоб у
салон автомобіля надходило
свіже повітря.

Система кондиціонера

Примітка

Блок охолодження, який входить
до складу системи
кондиціонування повітря,
призначений для охолодження й
осушування повітря в салоні, а
також для видалення з нього пилу
та пилку.

Під час роботи компресора
можна помітити деякі зміни в
потужності двигуна й ходових
характеристиках, оскільки
компресор системи
охолодження також
використовує потужність
двигуна.

Якщо регулятор температури
встановлений на високу
температуру, в салон буде
надходити нагріте повітря від
механізмів автомобіля, навіть коли
кондиціонер працює.

Кнопка A/C

Примітка
Під час руху з увімкненим
кондиціонером з днища
моторного відсіку може капати
вода. Це нормальне явище,
оскільки система охолодження
видаляє вологу з повітря.
C11E4007A
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Обережно
Увімкнення системи
кондиціонування повітря на
довгих підйомах або у важких
дорожніх умовах може призвести
до перегріву двигуна.
Слідкуйте за покажчиком
температури.
Якщо покажчик температури
вказує перегрів, кондиціонер слід
вимкнути.
Інакше автомобіль може вийти з
ладу.
Порядок увімкнення
кондиціонера:
1. Запуск двигуна.
2. Натисніть кнопку А/С (індикатор
роботи кондиціонера
засвітиться).
3. Встановіть потрібну швидкість
вентилятора.

Примітка
Кондиціонер не буде працювати,
коли регулятор вентилятора
знаходиться в положенні off.
Порядок вимкнення
кондиціонера:
Натисніть кнопку А/С знову
(індикатор роботи кондиціонера
згасне).

Охолодження
Максимальне охолодження
Щоб забезпечити максимальне
охолодження у жарку погоду, а
також коли ваш автомобіль стояв
на сонці тривалий час:
1. Трохи відкрийте вікна, щоб
виходило нагріте повітря.
2. Увімкніть кондиціонер кнопкою
А/С (засвітиться відповідний
індикатор).
3. Увімкніть режим рециркуляції
(засвітиться відповідний
індикатор).

4. Встановіть регулятор розподілу
повітря і положення
СПЕРЕДУ (H).
5. Поверніть регулятор
температури у крайнє синє
положення для охолодження.
6. Поверніть регулятор вентилятора у найбільшу швидкість.
Звичайне охолодження
1. Увімкніть кондиціонер кнопкою
А/С (засвітиться відповідний
індикатор).
2. Увімкніть режим рециркуляції
(засвітиться відповідний
індикатор).
3. Встановіть регулятор розподілу
повітря в положення СПЕРЕДУ
(H) або в положення
ДВОРІВНЕВИЙ ()).
4. Поверніть регулятор
температури в синю зону для
охолодження.
5. Відрегулюйте бажану
швидкість вентиляторів
регулятором вентилятора.
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Підігрів
Максимальний підігрів
Режим максимального підігріву
використовується для швидкого
обігріву салону. Не
рекомендується використовувати
цей режим тривалий час, оскільки
в салоні може стати задушливо, і
вікна можуть запотіти. Для
видалення вологи з вікон вимкніть
режим рециркуляції, щоб у салон
надходило свіже повітря.
Для увімкнення максимального
підігріву виконайте такі дії:
1. Вимкніть кондиціонер кнопкою
А/С (індикатор згасне).
2. Увімкніть режим рециркуляції
(засвітиться відповідний
індикатор).
3. Встановіть регулятор розподілу
повітря в положення
ДВОРІВНЕВИЙ ()) або в
положення ЗНИЗУ (6).

4. Для підігріву поверніть
регулятор температури до
кінця червоної зони.
5. Встановіть регулятор
вентилятора на найбільшу
швидкість.
Звичайний підігрів
1. Вимкніть кондиціонер кнопкою
А/С (індикатор згасне).
2. Вимкніть режим рециркуляції
(індикатор згасне).
3. Встановіть регулятор розподілу
повітря в положення ЗНИЗУ
(6) або в положення
ДВОРІВНЕВИЙ ()).
4. Для підігріву поверніть
регулятор температури у
червону зону.
5. Встановіть регулятор
вентилятора на найбільшу
швидкість.

Вентиляція
Дворівневий
Цей режим рекомендується для
прохолодних і водночас сонячних
днів. Тепліше повітря надходитиме
на рівні підлоги, а прохолодне
зовнішнє повітря - у верхню
частину салону.
Порядок увімкнення цього режиму:
1. Вимкніть режим рециркуляції
(індикатор згасне).
2. Встановіть регулятор розподілу
повітря в положення
ДВОРІВНЕВИЙ ()).
3. Установіть потрібне значення
температури за допомогою
регулятора.
4. Встановіть регулятор
вентилятора на потрібну
швидкість.
Вентиляція
Порядок дій для спрямування
повітря через центральні й бокові
вентиляційні отвори:
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1. Вимкніть кондиціонер кнопкою
А/С (індикатор згасне).
2. Вимкніть режим рециркуляції
(індикатор згасне).
3. Встановіть регулятор розподілу
повітря в положення СПЕРЕДУ
(H) або в положення
ДВОРІВНЕВИЙ ()).
4. Поверніть регулятор
температури в синю зону для
охолодження.
5. Встановіть регулятор
вентилятора на найбільшу
швидкість.

Видалення інею й
конденсату
Порядок дій для видалення інею з
лобового скла:
1. Поверніть регулятор розподілу
повітря в положення НА
СТЕКЛА (0).
2. Поверніть регулятор
температури у червону зону,
щоб у салон надходило тепле
повітря.
3. Для швидкого видалення інею
встановіть регулятор
вентилятора на найвищу
швидкість.
Примітка
При виборі режиму НА СТЕКЛА
(0) або ЗНИЗУ/НА СТЕКЛА (-)
автоматично вмикається
кондиціонер і режим подачі
зовнішнього повітря для
підвищення ефективності
видалення інею.

Щоб запобігти запотівання
лобового скла, встановіть
регулятор розподілу повітря в
положення ЗНИЗУ/НА
СТЕКЛА (-).

Обережно
Різниця між температурою
зовнішнього повітря та
температурою лобового скла
може призвести до запотівання
вікон, погіршуючи огляд.
Не використовуйте режими
ЗНИЗУ / НА СТЕКЛА (-) або НА
СТЕКЛА (0) при дуже високій
вологості повітря, якщо
регулятор температури
встановлений на блакитну зону.
Це може призвести до аварії, яка
може спричинити травми та
пошкодження вашого автомобіля.
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Автоматичне управління
мікрокліматом

Датчик температури

Датчик сонячного
випромінювання

Загальна інформація
Система автоматичного
регулювання температури (Full
Automatic Temperature Control,
FATC) керує температурою в
салоні автомобіля й забезпечує
максимальний комфорт незалежно
від погоди, зовнішньої
температури повітря й пори року.
В автоматичному режимі (AUTO)
система підтримує в салоні
потрібну температуру.
Керування температурою
здійснюється за допомогою
вбудованого датчика в салоні,
датчика температури
охолоджуючої рідини, датчика
сонячного випромінювання й
датчика температури
навколишнього середовища.

C11E4021A

Датчик сонячного випромінювання
знаходиться з лівого боку від отворів для обдування лобового скла.
Під час роботи в режимі AUTO цей
датчик реагує на сонячне світло.

Обережно
Забороняється наклеювати етикетки або класти інші предмети
на датчик. бо це може призвести
до неправильної роботи датчика.

C3D4012A
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C3D4013A

Під час роботи в режимі AUTO дані
про температуру в салоні,
отримані за допомогою цього
датчика, використовуються для
регулювання системи вентиляції.

Обережно
Не наліплюйте наліпки на
температурний датчик, оскільки
це зашкодить його роботі.
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Автоматичне регулювання температури

C3D2014A

13C140_eu_lhd.book Page 265 Monday, March 4, 2013 1:43 PM

Органи управління клімат-контролем 265

1. Вибрана температура
2. Індикатор обігрівача скла
3. Індикатор регулятора режимів
розподілу повітря
4. Індикатор кондиціонування
повітря
5. Зовнішня температура
6. Індикатор автоматичного
режиму
7. Індикатор забору зовнішнього
повітря
8. Індикатор режиму рециркуляції
9. Індикатор роботи вентилятора
10. Індикатор швидкості
вентилятора
11. Індикатор "Dual zone"
(Двозонний режим)
Коли система FATC працює в
автоматичному режимі AUTO,
єдине, що треба зробити, - це
вибрати потрібну температуру.

Кнопка AUTO

панелі приладів, з’явиться
індикатор автоматичного режиму.
Встановлення потрібної
температури

C3D4003A

Коли натиснута кнопка AUTO,
температура в салоні автоматично
регулюється для підтримання
вибраної температури. Керування
режимом розподілу повітря,
швидкістю вентилятора,
кондиціонуванням повітря й
функціями режиму рециркуляції
також здійснюється системою
автоматично.
В центрі інформації для водіїв,
який знаходиться посередині

C3D4011A

Повертайте ручку регулятора
температури доти, доки на дисплеї
не відображатиметься потрібна
температура.
За годинниковою стрілкою:
значення температури
збільшується на 0,5C.
Проти годинникової стрілки:
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значення температури
зменшується на 0,5C.
Діапазон регулювання
температури - від 18C до 28C.
Примітка
Якщо встановити температуру
"HI" (максимальна) або "Lo"
(мінімальна), вентилятор
працюватиме безперервно на
найвищій швидкості навіть тоді,
коли температура в салоні
досягне потрібного рівня.
Двозонний режим: у цьому режимі
температуру для водія й пасажира
можна регулювати окремо.
Для зниження чи підвищення
температури в зоні пасажирського
місця використовується дисковий
регулятор SYNC.
Для перемикання між двозонним і
однозонним режимом
використовується кнопка SYNC –
щоразу при натисканні цієї кнопки
змінюється режим і стан
індикатора Dual Zone/Single Zone

(Двозонний режим / Однозонний
режим) на дисплеї центру
інформації для водія.
Для того щоб встановити для всіх
параметрів клімат-контролю
значення, налаштовані для місця
водія, слід натиснути кнопку SYNC
під час дії двозонного режиму.

Ручне керування
Кнопка A/C

C3D4005A

C3D4004A

Щоб вимкнути систему, натисніть
кнопку OFF.

Призначена для вмикання й вимикання кондиціонера. При використанні цієї кнопки автоматичний
режим скасовується, і відповідний
індикатор гасне.
Коли кондиціонер увімкнутий,
світиться індикатор A/C (#).
Для вимкнення кондиціонера
натисніть кнопку A/C знову. Для
вимкнення всієї системи натисніть
кнопку OFF.
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Перемикання режимів розподілу
повітря

Вимикач режиму рециркуляції

Регулятор швидкості
вентилятора

C3D4007A
C3D4006A

При натисканні кнопки MODE
автоматичний режим скасовується
і відбувається перемикання
режимів розподілу повітря у
вказаному нижче порядку.
СПЕРЕДУ(H)  ДВОРІВНЕВИЙ())
ЗНИЗУ(5) ЗНИЗУ/НА
СТЕКЛА(/)

Призначена для вибору одного з
двох режимів: надходження
зовнішнього повітря або
рециркуляція повітря в салоні.

C3D4008A

Цей регулятор призначений для
регулювання швидкості обертання
вентилятора.
При повороті цього регулятора
автоматичний режим
скасовується.
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Видалення інею

Для скасування цього режим
можна знову натиснути кнопку
обдуву скла, змінити режим
розподілу повітря або натиснути
кнопку AUTO.

C3D4009A

Для видалення інею з лобового
скла натисніть кнопку 0 - ОБДУВ
СКЛА. Після цього автоматично
ввімкнеться кондиціонер і
встановиться режим надходження
зовнішнього повітря.
Встановіть потрібну швидкість
подачі повітря за допомогою
регулятора швидкості
вентилятора.

Датчик якості повітрі (AQS)

C3D4010A

Датчик якості повітря (AQS)
автоматично вмикає режим
надходження зовнішнього повітря
в салон та перемикає систему на
режим рециркуляції повітря, якщо
потрібно запобігти потраплянню
іззовні вихлопних газів і
забрудненню повітря в салоні.
Для ввімкнення режиму AQS
натисніть кнопку AQS. Індикатор у
кнопці засвітиться.
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Щоб вимкнути режим AQS,
натисніть кнопку ще раз. Індикатор
згасне - це означає, що режим
AQS не діє.

Цифровий індикатор
зовнішньої температури

Зміна одиниць вимірювання
температури
Щоб змінити одиниці вимірювання
температури, виконайте такі дії:

Використання режиму AQS
протягом тривалого часу може
призвести до запотівання вікон
автомобіля. В такому випадку
вимкніть режим AQS і ввімкніть
режим надходження зовнішнього
повітря.

1. Натисніть кнопку SET у центрі
інформації для водіїв
щонайменше на 2 секунди.
Почне блимати одиниця
вимірювання температури.
2. Змініть одиницю вимірювання
температури за допомогою
кнопки Q або R або (C F).
C3D2005A

Зовнішня температура постійно
відображається в інформаційному
центрі водія.
Датчик температури знаходиться
поруч із переднім бампером.
Через таке розташування датчика
температура на індикаторі може
відрізнятися від фактичної, коли
автомобіль рухається з малою
швидкістю або двигун працює на
холостому ходу.
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Електронна система
клімат-контролю

Допоміжний обігрівач
(тільки в автомобілях з
дизельним двигуном)
Це додатковий електричний
обігрівач, встановлений у блоці
кондиціонера повітря. Він
підігріває потік повітря, що
дозволяє краще прогрівати повітря
в салоні.

Повітропроводи
Регульовані
повітропроводи
Бокові вентиляційні отвори

2443656

): зміна напряму подачі повітря.
w^x: збільшення й зменшення
швидкості вентилятора.

C11E4018A

Потік повітря можна подавати
через обидва бокові вентиляційні
отвори й спрямовувати на кожну
сторону передньої частини салону
або на бокові вікна.
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Центральні вентиляційні
отвори

Закривання центральних і
бокових вентиляційних
отворів
Для блокування потоку повітря
поверніть колесо, яке знаходиться
під кожним вентиляційним отвором
або поруч із ним.

{Попередження
Не прикріплюйте предмети на
заслінки повітропроводів. Існує
ризик поранення чи травмування
в разі ДТП.
C11E4019A

В обох центральних вентиляційних
отворах передбачена можливість
керувати напрямком потоків
повітря, які через них проходять.

Стаціонарні
повітропроводи
Отвори для обдування
лобового скла
Отвори для обдування лобового
скла спрямовують повітря на
лобове скло.

Нижні вентиляційні отвори
Через нижні вентиляційні отвори
потік повітря спрямовується в
передню частину салону на рівні
підлоги.

Отвори для обдування вікон
передніх дверей
Через отвори для обдування вікон
передніх дверей потоки повітря
спрямовуються на бокові вікна,
головним чином, на зовнішнє
дзеркало і зону навколо нього.

Задні вентиляційні отвори
Охолоджене або нагріте повітря
надходить через повітропроводи
під передніми сидіннями у задню
частину салону на рівні підлоги.
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Технічне
обслуговування
Повітрозабірник
Для того щоб повітря надходило в
моторний відсік, повітрозабірник
перед лобовим склом слід завжди
тримати в чистоті.

Повітряний фільтр
у салоні
Повітряний фільтр видаляє з
повітря, яке надходить в
автомобіль через повітрозабірник,
пил, сажу, пилок і спори.

Видаліть будь-яке листя, бруд або
сніг.
2042717

3. Відкрутіть гвинт, яким
прикріплена кришка фільтра.

Обережно
2269500

1. Викрутіть шість гвинтів навколо
бардачка.
2. Обережно потягніть бардачок
за дно й вийміть.

Будьте обережні, щоб не
поранити руки гострими
деталями довкола корпусу
фільтра.
Заміну повітряного фільтра
кондиціонера слід виконувати
тільки в захисних рукавичках.
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Обережно
Повітряний фільтр потребує
частішого обслуговування при
їзді запиленими дорогами, у
місцевості з сильним
забрудненням повітря та
значною кількістю ґрунтових
доріг.

2042718

4. Замініть повітряний фільтр
кондиціонера.
Примітка
Встановлюючи новий фільтр,
слідкуйте за тим, щоб він був
правильно розташований
відносно потоку повітря.
Примітка
Для заміни фільтра
рекомендується звертатися до
фірмової СТО.

Такі дорожні умови зменшують
ефективність фільтра і
негативно позначаються на стані
дихальної системи.

Звичайний режим роботи
кондиціонера
Для забезпечення тривалої
ефективної роботи систему
охолодження потрібно вмикати на
кілька хвилин раз на місяць,
незалежно від погоди та пори року.
Робота системи охолодження є
неможливою, коли зовнішня
температура є низькою.
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Обслуговування
Для ефективної роботи системи
охолодження рекомендується
щороку виконувати перевірку
системи клімат-контролю.
 Перевірка функціонування й
випробування під тиском
 Перевірка роботи в режимі
обігріву
 Випробування на герметичність
 Перевірка повідних пасів
 Очищення конденсатора
 Осушення випарника
 Перевірка робочих
характеристик

Обережно
Використовуйте тільки
відповідну охолоджувальну
рідину.

{Попередження
Обслуговування систем
клімат-контролю мають
виконувати тільки кваліфіковані
фахівці. Неправильна технологія
сервісних робіт може призвести
до травмування.
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Поради щодо
керування
автомобілем
Керування автомобілем
Не пускайте машину за
інерцією з вимкненим
двигуном
У такому разі більшість систем не
функціонуватиме (наприклад,
сервопристрій гальм,
гідропідсилювач керма).

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

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

Положення перемикача
системи запалення

{Небезпека
Не повертайте ключ в
положення LOCK чи ACC під час
руху

Тип 1

Системи автомобіля та
підсилювач гальм перестануть
працювати, що призведе до
пошкодження автомобіля,
травмування і може призвести
до смерті.

 Не буксируйте інші транспортні
засоби.

Обережно
C11E3021A

LOCK: Запалення вимкнуто
ACC: Запалення вимкнено,
блокування керма знято
ON: Включіть запалення і
проведіть попередній прогрів для
дизельного двигуна
START: Запуск

Не залишайте ключ в положенні
LOCK або ON на тривалий час,
якщо двигун не працює.
Це призведе до розрядження
акумулятора.
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Запуск двигуна

Тип 2

Запуск двигуна через замок
запалення
 Поверніть ключ запалення в
положення ACC, плавно
поверніть кермо, щоб вимкнути
систему його блокування.
 Механічна трансмісія: натисніть
педаль зчеплення.
 Автоматична трансмісія:
перемістіть важіль селектора у
положення P або N.
C3D3002A

Ручка перемикача запалювання
має чотири положення.
1. LOCK (Вимкн.): запалювання
вимкнуте
2. ACC: запалювання вимкнуте,
керма розблоковане
3. ON: запалювання увімкнуте,
попередній прогрів дизельного
двигуна
4. START: запуск двигуна

 Не збільшуйте швидкість.
 Дизельний двигун: поверніть
ключ у положення ON для
попереднього підігріву, і
зачекайте доки не вимкнеться
індикатор K.
 Поверніть ключ у положення
START, одночасно відпускаючи
педаль зчеплення і педаль
гальм, а після запуску двигуна
відпустіть ключ.

Перед повторним запуском або
вимкненням двигуна поверніть
ключ у положення LOCK.

Обережно
Не дозволяйте електромотору
стартера працювати більше
10 секунд за один раз.
Якщо двигун не запускається,
зачекайте 10 секунд перед
наступною спробою.
Це забезпечить захист
електромотора стартера від
пошкодження.
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Запуск двигуна за
допомогою ручки
перемикача запалювання
• Механічна трансмісія: натисніть
педаль зчеплення. Поверніть
ручку перемикача запалювання
в положення START,
одночасно натискаючи педаль
зчеплення й педаль гальма.
Після запуску двигуна
відпустіть ручку.
• Автоматична трансмісія:
встановіть важіль перемикача
передач у положення Р
(стоянка) або у нейтральне
положення (N). Якщо важіль
буде в іншому положенні,
двигун не запуститься. Для
перезапуску двигуна під час
руху автомобіля
використовується лише
нейтральне положення (N).

У автомобілях, оснащених
системою безключового
доступу, під час запуску
двигуна слід тримати ногу на
педалі гальма.
• Автомобілі з дизельним
двигуном: поверніть ручку
перемикача запалювання в
положення ON для
попереднього прогріву й
зачекайте, поки не згасне
контрольний індикатор K.
Поверніть ручку перемикача
запалювання в положення START.
Коли розпочнеться прокручування
колінчастого валу, відпустіть ручку
перемикача запалювання перемикач повернеться в
положення ON.
Якщо ручку перемикача
запалювання неможливо
повернути, притисніть її й ще раз
спробуйте повернути.

Якщо в салоні автомобіля немає
брелока з передавачем або щось
перешкоджає роботі передавача, в
центрі інформації для водіїв (DIC),
який знаходиться посередині
панелі приладів, відображається
повідомлення ELECTRONIC KEY
NOT DETECTED (Електронний
ключ не виявлений).
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Функція автоматичного
увімкнення й вимкнення
запалювання

Дезактивація

Автоматичне вимкнення
запалення
Якщо автомобіль рухається на
низькій швидкості, або ж
знаходиться у нерухомому стані,
увімкніть функцію автоматичного
вимкнення запалення наступним
чином:

Система стоп-старт
Система стоп-старт допомагає
економити пальне та знижувати
викиди вихлопних газів. Двигун
вимикається автоматично, коли
автомобіль рухається на низький
швидкості, або зупиняється.
Двигун автоматично увімкнеться
одразу ж після натискання педалі
зчеплення.

Активація
Система старт-стоп вмикається
одразу ж після увімкнення
запалення.

 Пересуньте важіль селектора в
положення нейтральної
передачі N
 Відпустіть педаль зчеплення
C12E9001A

Вимкніть систему зупинки-запуску
вручну кнопкою "eco".
Вимкнення підтверджується тим,
що світлодіодний індикатор у
кнопці гасне.

Двигун вимикається, при цьому
запалення залишається
увімкненим.
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Система кондиціонера може
запобігати, а може і не запобігати
роботі системи зупинки-запуску,
відповідно до температури
повітря.

 Регулятор вентилятора для
ручного налаштування
клімат-контролю не
встановлений на поділку 4
(макс. потік повітря)

Умови для автоматичного
вимкнення запалення

 Кнопка A/C (автоматичне
управління мікрокліматом) не
натиснута

 Систему стоп-старт не можна
вимкнути вручну
 Капот повністю закритий
C12E9002A

 Двері водія закриті, і пасок
безпеки водія пристебнутий

Про зупинку двигуна свідчить
положення стрілка тахометра на
позначці AUTOSTOP.

 Акумулятор достатньо
заряджений і знаходиться у
гарному стані

Під час спрацювання функції
автоматичного вимкнення
запалення, опалення, підсилювач
керма та робота гальм будуть
зберігати повну функціональність.

 Двигун розігрітий
 Температура охолоджувальної
рідини двигуна не є занадто
низькою
 Температура навколишнього
середовища ані занадто
низька, ані занадто висока
 Функція обігріву не ввімкнена

 Наявний достатній вакуум
гальмівної системи
 Автомобіль рухався після
останньої автоматичної
зупинки
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Повторний запуск двигуна
водієм

Повторний запуск двигуна
системою стоп-старт

Натисніть на педаль зчеплення
для повторного запуску двигуна.

При виникненні однієї з наступних
умов під час вимкнення двигуна,
двигун автоматично запускається
системою стоп-старт.

Про запуск двигуна свідчить
стрілка тахометра, що вказує на
холості оберти.
Якщо важіль селектора
пересунути з положення
нейтральної передачі N, не
натиснувши спершу на педаль
зчеплення, засвічується
індикатор #.
Після натиснення на педаль
зчеплення індикатор одразу гасне.

 Систему стоп-старт можна
вимкнути вручну
 Відкривається капот
 Розстібається пасок безпеки
водія й відчиняються дверцята
водія
 Температура двигуна занадто
низька
 Акумулятор розряджається
 Недостатній вакуум гальмівної
системи
 Автомобіль починає рухатися
 Температура навколишнього
середовища занадто низька
або занадто висока
 Вмикається функція обігріву

 Регулятор вентилятора для
ручного налаштування
клімат-контролю встановлений
на поділку 4 (макс. потік
повітря)
 Кнопка A/C (автоматичне
управління мікрокліматом)
натиснута
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Паркування
 Не ставте автомобіль на
легкозаймисті поверхні. Через
високу температуру системи
виведення вихлопних газів така
поверхня може зайнятися.
 Обов’язково вмикайте
стоянкове гальмо.
 Вимкніть двигун і запалення.
Повертайте кермо, доки не
спрацює його блокування.
 Якщо автомобіль знаходиться
на рівній поверхні чи підйомі,
перед вимкненням
запалювання ввімкніть першу
передачу або встановіть важіль
селектора в положення Р. На
підйомі поверніть передні
колеса в напрямку від бордюру.
Якщо ж автомобіль
знаходиться на схилі, увімкніть
задню передачу перед
вимкненням запалення.
Поверніть передні колеса в
напрямку до бордюру.

 Закрийте вікна.

Вихлоп двигуна

 Заблокуйте автомобіль та
активуйте систему запобігання
викраденню.

Вихлоп двигуна
{Попередження
Вихлопні гази містять оксид
вуглецю (СО) - безбарвний газ
без запаху. Отруєння цим газом
може призвести до втрати
свідомості і навіть смерті.
Вихлопні гази можуть потрапити
у салон автомобіля в таких
випадках:
• Двигун автомобіля працює на
холостому ходу у погано
провітрюваному місці, такому
як закрита стоянка, тунель
тощо, або у глибокому снігу,
який може перешкоджати
циркуляції повітря під
днищем автомобіля чи
перекрити вихлопу трубу.
• З вихлопної труби чути дивні
звуки або вихлопні гази
мають незвичний запах.
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• У вихлопній системі є течі
внаслідок корозії або
механічного пошкодження.
• У конструкцію вихлопної
системи автомобіля внесені
зміни, вона пошкоджена або
неналежним чином
відремонтована.

{Попередження
• У кузові автомобіля є отвори
через пошкодження або
внаслідок самочинних змін у
конструкції.
Якщо в салоні відчувається
незвичний запах або є
підозра, що у салон
потрапляють вихлопні гази,
дотримуйтесь таких правил:
• Перш ніж продовжувати
поїздку, повністю відкрийте
вікна.
• Негайно відремонтуйте
автомобіль.
Не залишайте автомобіль з
увімкнутим двигуном у
закритому приміщенні,
наприклад у гаражі чи іншій
споруді, куди не потрапляє
свіже повітря.

Сажовий фільтр
Система сажового фільтра вбирає
шкідливі частки сажі з вихлопних
газів. Система включає в себе
функцію самоочищення, яка
вмикається автоматично під час
руху. Фільтр чиститься
спалюванням часток сажі за
високої температури. Цей процес
відбувається автоматично за
заданих умов руху й може тривати
більше 15 хвилин. Викид запахів і
диму під час цього процесу є
нормальним явищем.
За певних умов водіння,
наприклад, під час долання
коротких відстаней, система не
може виконати очищення
автоматично.
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Якщо контрольний індикатор
сажового фільтра L світиться або
блимає, це свідчить про
необхідність очищення сажового
фільтра. Для цього слід
продовжувати рух, доки не
згаснуть індикатори сажового
фільтра на панелі приладів. Для
ефективного чищення краще
рухатися без зупинок.

{Попередження
Обов’язково дотримуйтеся
вказаних заходів безпеки,
оскільки в процесі регенерації
сажового фільтра температура
вихлопних газів може бути дуже
високою.
• Горючі матеріали можуть
торкнутися нагрітих деталей
вихлопної системи під
автомобілем і зайнятися. Не
ставте автомобіль на
поверхнях, вкритих папером,
листям, сухою травою чи
іншими горючими
матеріалами.
• Вимикайте запалювання
зразу, як тільки автомобіль
заїде у гараж.
• Не підходьте близько до
вихлопної системи
автомобіля, в тому числі, до
вихлопної труби.

Каталітичний
нейтралізатор
Каталізатор зменшує кількість
шкідливих речовин у вихлопних
газах.

Обережно
Використання пального низької
якості або з дуже низьким
октановим числом може
призвести до пошкодження
двигуна, каталізатора й
електронних компонентів.
Неспалений бензин
перегріватиме та пошкодить
каталізатор. Тому уникайте
надмірного використання
стартера та руху з порожнім
баком. Забороняється запуск
двигуна буксируванням.
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В разі перебоїв запалювання,
нерівномірної роботи двигуна,
зниження його продуктивності чи
інших незвичних проблем, негайно
зверніться на СТО для усунення
причини несправності. В аварійній
ситуації рух можна продовжити на
короткий період часу, підтримуючи
швидкість автомобіля та оберти
двигуна на низькому рівні.

Обережно
Не доторкайтеся до каталізатора
під час роботи двигуна, оскільки
він дуже гарячий, і можна
отримати опіки шкіри рук чи
інших частин тіла. До
каталізатора можна доторкатися
після його охолодження: після
зупинки двигуна охолодження
каталізатора в умовах звичайної
зовнішньої температури триває
більше двох годин.

Автоматична
трансмісія
Автоматична трансмісія
Автоматична трансмісія дає змогу
перемикати передачі вручну
(ручний режим) або автоматично
(автоматичний режим).
Автоматична трансмісія на цьому
автомобілі шести ступінчаста з
електронним управлінням.
Шоста передача є
підвищувальною.

Запуск автомобіля
1. Після прогрівання двигуна
перемкніть важіль селектора у
положення R чи D, не
відпускаючи гальмівну педаль.

Обережно
Не переключайте селектор КПП
з положення D (їзда вперед) у
положення R (задній хід) та Р
(паркування) під час руху
автомобіля.
Інакше це призведе до
пошкодження КПП та травм.
2. Відпустіть стоянкове гальмо і
гальмівну педаль.
3. Щоб зрушити автомобіль з
місця, повільно натискайте
педаль акселератора.
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Дисплей трансмісії

Важіль селектора

Тип 2

Тип 1

C3E2007A
C12E5003A

Вона розміщується на панелі
інструментів.
Це відображає вибрану передачу
або режим трансмісії.

В автомобілях, оснащених
центром інформації для водіїв,
розташованим посередині панелі
приладів, вибрана передача або
режим трансмісії відображаються
в нижній частині дисплея центру
інформації для водіїв.

C3D3004A

P (СТОЯНКА): Блокування
передніх коліс. перемикати в
положення Р лише тоді, коли
автомобіль стоїть на місці з
увімкненим стоянковим гальмом.
R (ЗАДНІЙ ХІД): задня передача,
перемикати у положення R лише
тоді, коли автомобіль стоїть на
місці.
N (НЕЙТРАЛЬНЕ): Нейтральна
передача.
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D: це положення використовується для всіх нормальних режимів
руху. У ньому можна вмикати будь-яку з 6 передач переднього ходу.

Перемикання діапазонів
передач

Чорними стрілками показані
способи перемикання, які
потребують натискання кнопки
розблокування.

Обережно
Не натискайте педаль акселератора під час вмикання передачі.
MD174

Забороняється натискати педаль
акселератора та гальм
одночасно.

Щоб виконати перемикання,
натисніть кнопку розблокування.

Коли передача ввімкнена,
автомобіль починає повільно рухатися після відпускання гальм.

Білими стрілками показані способи
перемикання, які не потребують
натискання кнопки розблокування.

Не використовуйте положення Р
(парковка) замість стоянкового
гальма.
Вимкніть двигун, застосуйте
стоянкове гальмо та витягніть
ключ запалення при висадці із
автомобіля.
Ніколи не залишайте автомобіль
без нагляду із увімкненим
двигуном.

C11E3002A

Нижче описана процедура
перемикання діапазонів передач.

MD173
C12E9003A

Щоб перемкнути передачі,
натисніть гальмівну педаль і
натисніть кнопку розблокування.

Вільне перемикання.
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Незалежно від того, рухається
автомобіль чи стоїть, для
переходу в ручний режим слід
перевести важіль селектора з
положення D ліворуч в паз ручного
режиму. Щоб повернутися в режим
D, переведіть важіль селектора
праворуч назад в основний паз.
У ручному режимі переміщенням
важеля селектора назад чи вперед
можна швидко переключитися на
сусідню передачу. На відміну від
механічної коробки передач
ручний режим дозволяє
перемикати передачі при
натиснутій педалі акселератора.
УГОРУ(+): Пересуньте важіль
вперед один раз, щоб перейти на
наступну більш високу передачу.
ДОНИЗУ(-): Пересуньте важіль
назад один раз, щоб перейти на
наступну нижчу передачу.

Примітка
У ручному режимі перемикання
можливе лише між п’ятьма
передніми передачами.
Для заднього ходу або зупинки
автомобіля переведіть важіль
селектора відповідно в
положення R або Р.
Примітка

важіль селектора в положення +
(угору). При цьому коробка
передач перемикається на 2-гу
передачу, полегшуючи рушання
на слизькій поверхні. Щоб
повернутися на першу передачу,
пересуньте важіль селектора в
положення - (донизу).

Обережно

У ручному режимі, пониження
передач відбувається
автоматично, коли рух
автомобіля уповільнюється.
Коли автомобіль зупиняється, 1
передача вибирається
автоматично.

У ручному режимі водій повинен
переходити на вищу передачу
відповідно до переважаючих
дорожніх умов, слідкуючи за тим,
щоб частота обертання вала
двигуна не опускалася нижче
червоної зони.

Щоб зберегти необхідний рівень
експлуатаційних якостей і
безпеки автомобіля, система
може не здійснити певні
підвищення передачі під час
застосування важеля селектора.

Оскільки різке гальмування
двигуном чи різке прискорення
може привести до
пробуксовування, на нижчу
передачу слід переходити з
обережністю відповідно до
швидкості автомобіля.

Перш ніж рушати з місця на
слизькій дорозі, переведіть
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Гальмування двигуном

Розгойдування автомобіля

Для використання ефекту
гальмування двигуном під час руху
по довгому схилу, виберіть ручний
режим і переключайтеся на нижчу
передачу у послідовному порядку.

Розгойдування дозволяється лише
тоді, коли автомобіль застряг у
піску, багні чи снігу.

{Попередження
Не переключайте КПП униз на
дві чи більше передачі вниз за
один раз.
Це допоможе вам запобігти
пошкодженню вашої трансмісії
чи втраті контролю над
автомобілем та травмуванню.
Примітка
Використання компресії двигуна
під час тривалих спусків у
гірській місцевості може
продовжити термін експлуатації
ваших гальм.

Перехід на нижчу передачу

Переміщуйте важіль селектора між
положеннями D і R кілька разів.
Не давайте повний газ двигуну та
уникайте стрімкого прискорення.

Паркування
Зупиніть автомобіль за допомогою
гальмівної педалі, перемістіть
важіль селектора в положення Р,
увімкніть стоянкове гальмо й
вийміть ключ із замка запалення.

MD102

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

Відпустіть важіль селектора

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

Перед переведенням селектора
передач в інше положення з
положення Р (стоянка) увімкніть
запалювання й повністю натисніть
педаль гальма. Якщо при
увімкнутому запалюванні і
натиснутій педалі гальма
перемкнути селектор з положення
Р неможливо, виконайте такі дії.

Для усунення причини
несправності негайно зверніться
на СТО.

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

1. Вимкніть запаленні і дістаньте
ключ.
2. Натисніть і не відпускайте
гальмівну педаль, увімкніть
стоянкове гальмо.

C3D3006A

3. Приберіть резинову накладку.
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{Попередження
Щоб запобігти пошкодженню
КПП, виконуйте наступні
застереження:
Не натискайте на педаль
акселератора під час
переключення з положень Р або
N у положення R, або передачу
для руху вперед.
C3D3007A

4. Вставте і натисніть на ключ
запалення в отворі.
5. Увімкніть нейтральну передачу
(N).
6. Витягніть ключ із отвору.
7. Покладіть назад резинову
накладку.
8. Негайно відремонтуйте
автомобіль.

Це може не тільки пошкодити
трансмісію, але також і
призвести до втрати контролю
над автомобілем.
Використовуйте положення D
якомога частіше.
Ніколи не перемикайте в
положення Р або R, коли
автомобіль рухається.
При зупинці на схилі капотом
вгору не утримуйте автомобіль
на місці педаллю акселератора.
Користуйтеся педаллю гальма.

{Попередження
Натискайте на педаль гальма
при переключенні з положень Р
або N у положення R чи в
положення для руху вперед.
Порушення цих інструкцій може
спричинити пошкодження
трансмісії, неочікуваний рух
автомобіля, що призведе до
втрати контролю водієм
автомобіля, травми чи
пошкодження автомобіля чи
іншого майна.
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Режим заощадження пального

Див. розділ Індикатор режиму
заощадження пального на
стор. 124. При наступному
натисканні кнопки режим
заощадження пального
вимикається.

Механічна трансмісія
Механічна трансмісія

Особливості режиму заощадження
пального:
 Перемикання на вищі передачі
відбувається швидше, а на
нижчі передачі – із затримкою.
C11E3012A

У цьому автомобілі може бути
передбачений режим заощадження
пального. Увімкнення цього режиму
дозволяє скоротити витрати
палива.
Режим заощадження пального
вмикається кнопкою ECO, яка
знаходиться поруч із важелем
перемикання передач. При
ввімкненні цього режиму на панелі
приладів засвічується індикатор
ECO.

 Блокування
гідротрансформатора
відбувається швидше, а
розблокування – довше.
 Педаль акселератора стає
менш чутливою.
 Під час уповільнення ходу
комп’ютери автомобіля раніше
відключають подачу палива у
двигун. Забороняється
використовувати режим
заощадження пального під час
буксирування.

2457824

Для перемикання передачі
повністю натисніть педаль
зчеплення, переведіть важіль на
потрібну передачу й повільно
відпустіть педаль зчеплення.
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Щоб увімкнути передачу заднього
ходу натисніть кнопку на
зворотному боці ручки важеля та
одночасно переведіть важіль у
потрібне положення.
Не стирайте зчеплення зайвий
раз. Вмикаючи зчеплення,
натискайте педаль до кінця.
Не використовуйте педаль як
підставку для ніг.

Обережно
Не рекомендується керувати
автомобілем, одночасно
утримуючи руку на важелі
селектора.

Системи приводів
Привід на всі колеса
Автомобіль може бути обладнаний
системою приводу на всі колеса
(AWD), яка встановлюється на
замовлення. Ця система
функціонує автоматично без
будь-якого втручання водія. Якщо
передні ведучі колеса починають
пробуксовувати, на задні колеса
автоматично починає подаватися
передача відповідно до потреби.
При великому навантаженні можна
почути невеликий шум в системі
зчеплення, але це нормальне
явище.

Коли система привода на всі
колеса тимчасово вимкнена,
сигнальний індикатор C блимає.
Якщо цей індикатор блимає
короткий час і згасає, то це
нормальний стан, який не свідчить
про несправність системи. Однак,
якщо цей індикатор блимає
постійно, слід негайно звернутися
на СТО для усунення
несправності.
Увімкнення цього індикатора
свідчить про несправність у
системі приводу на всі колеса. За
такої ситуації слід звернутися на
СТО для проведення
обслуговування.
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Гальми
Гальма
Гальмівна система призначена
для гальмування автомобіля в
різноманітних умовах руху.
Цей автомобіль оснащений
передніми й задніми дисковими
гальмівними механізмами, а також
гальмівною системою з
двоконтурним приводом.
За несправності одного
гальмівного контуру автомобіль
можна зупинити за допомогою
другого контуру. Однак у такому
випадку гальмівний шлях
збільшується, а педаль гальма
необхідно натискати з більшим
зусиллям.

{Попередження
При відмові одного з контурів
педаль гальма необхідно
натискати з більшим зусиллям, а
гальмівний шлях в такому
випадку збільшується.
Негайно зверніться на СТО для
перевірки та ремонту гальмівної
системи.

{Попередження
Якщо педаль гальма
провалюється далі, ніж зазвичай,
гальма можуть потребувати
ремонту.
Негайно зверніться на СТО.

Обережно
Не залишайте ногу на педалі
гальм під час керування
автомобілем.
Це призводить до передчасного
зношення компонентів гальмівної
системи. Гальма також можуть
перегрітися, що може призвести
до збільшення гальмівного шляху
та небезпечних ситуацій.
Високо розташований
центральний стоп-сигнал (або всі
стоп-сигнали) блимне декілька
разів для попередження водія
автомобіля, який рухається
позаду, про такі ситуації:
- незважаючи на застосування
гальм, автомобіль проїде за
даної швидкості далі, ніж
звичайно;
- у даний момент діє
антиблокувальна система
гальм.
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Волога на гальмівних
механізмах

Перегрів гальмівних
механізмів

Під час руху по мокрій дорозі або
під час митті автомобіля волога
може потрапити на компоненти
гальмівних механізмів.

Під час інтенсивного гальмування
на довгих крутих спусках може
тимчасово виникати перегрів
гальмівних механізмів. Увімкніть
нижчу передачу під час подорожі
униз по схилу. Не натискайте на
гальма безперервно.

Для відновлення нормального
гальмування виконайте такі дії:
1. Перевірте, чи не їдуть позаду
вас інші автомобілі.
2. Підтримуйте безпечну
швидкість, рухаючись вперед, а
також достатню дистанцію
позаду та з боків.
3. М’яко натискайте на гальма,
доки не відновиться нормальна
робота гальм.

{Попередження
Після проїзду через глибоку
воду, після миття автомобіля чи
інтенсивного використання
гальм, наприклад, під час
крутого спуску, гальма можуть
тимчасово втратити здатність
зупиняти автомобіль. Це може
статися через мокрі компоненти
гальм або через перегрів.
Якщо гальма тимчасово
втратили гальмівну потужність
через перегрів:
Увімкніть нижчу передачу під час
подорожі униз по схилу. Не натискайте на гальма безперервно.

{Попередження
Якщо гальма тимчасово
втратили свою ефективність
через мокрі компоненти
гальмівної системи, наступні дії
можуть допомогти відновити їх
нормальну роботу:
1. Перевірте, чи не їдуть позаду
вас інші автомобілі.
2. Підтримуйте безпечну
швидкість, рухаючись
вперед, а також достатню
дистанцію позаду та з боків.
3. М’яко натискайте на гальма,
доки не відновиться
нормальна робота системи.
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{Попередження
Якщо під час гальмування чути
шум, подальший рух
заборонений.
Це може свідчити про
необхідність ремонту чи заміни
гальмівних колодок. Рух зі
зношеними гальмівними
колодками може призвести до
зіткнення й травмування людей.

Антиблокувальна система
гальм (ABS)
Антиблокувальна система гальм
(ABS) запобігає блокуванню коліс.
Система ABS починає регулювати
тиск гальмування, щойно виникає
ймовірність блокування коліс.
Автомобіль залишається
керованим, навіть під час різкого
гальмування.

Про роботу системи ABS свідчить
пульсування педалі гальм і шум
процесу регулювання.

Див. розділ Сигнальний індикатор
антиблокувальної системи гальм
(ABS) на стор. 119.

Для оптимального гальмування
утримуйте педаль гальм повністю
натиснутою протягом усього
процесу гальмування, не
зважаючи на її пульсування. Не
знижуйте тиск на педаль.

Помилка

Про роботу антиблокувальної
системи гальм свідчить вібрація й
шум під час процесу регулювання.
Для належного гальмування
утримуйте педаль гальм
натиснутою, незважаючи на її
вібрацію.
Тисніть на педаль гальм з усією
силою.
Під час запуску двигуна після
увімкнення запалювання можна
почути звуки дії механізмів. Це
нормальне явище, яке свідчить
про підготовку антиблокувальної
системи гальм до роботи.

{Попередження
Якщо в системі ABS є
несправність, колеса можуть
блокуватися через гальмування,
яке є більш жорстким, ніж
звичайно. Переваги системи
ABS більше недоступні. Під час
різкого гальмування автомобіль
більше не може керуватися та
може йти в заніс.
Для усунення причини
несправності негайно зверніться
на СТО.
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Стоянкове гальмо

В системі є два індикатори
стоянкового гальма - індикатор
стану Y і сигнальний індикатор.

C11D3019A

Цей автомобіль оснащений
електричним стоянковим гальмом.
Вимикач електричного стоянкового
гальма знаходиться на центральній консолі. Електричне стоянкове
гальмо можна увімкнути навіть
тоді, коли запалювання вимкнуте.
Щоб запобігти розряджанню акумулятора, не слід вмикати електричне стоянкове гальмо кілька
разів підряд, коли двигун не
працює.

Див. розділ Сигнальний індикатор
гальмівної системи на стор. 117.
При недостатній потужності
живлення електричне стоянкове
гальмо неможливо ані ввімкнути,
ані вимкнути. Перед тим, як вийти
з автомобіля, обов’язково
перевірте індикатор стану
стоянкового гальма, щоб
упевнитися, що воно увімкнуте.
Застосування електричного
стоянкового гальма
Електричне стоянкове гальмо
можна вмикати при кожній зупинці
автомобіля. Досить підняти вгору
вимикач електричного стоянкового
гальма, і воно миттєво
увімкнеться. Після повного

увімкнення стоянкового гальма
засвітиться індикатор стану Y.
Поки гальмо не буде повністю
увімкнуте, індикатор стану
блиматиме. Якщо індикатор стану
не засвітився або продовжує
блимати, слід виконати технічне
обслуговування автомобіля. Якщо
індикатор стану стоянкового
гальма блимає, рушати не можна.
Зверніться на СТО. Див. розділ
Сигнальний індикатор гальмівної
системи на стор. 117.
Якщо увімкнути електричне
стоянкове гальмо під час руху,
пролунає звуковий сигнал. Доки
вимикач буде у піднятому
положенні, автомобіль
знижуватиме швидкість. Якщо під
час уповільнення руху опустити
вимикач електричного стоянкового
гальма, стоянкове гальмо
вимкнеться. Якщо утримувати
вимикач у піднятому положенні до
повної зупинки автомобіля,
електричне стоянкове гальмо
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залишиться увімкнутим.
Коли індикатор стану стоянкового
гальма Y безперервно блимає, це
означає, що електричне стоянкове
гальмо увімкнуте або вимкнуте
тільки частково. Це також може
означати несправність
електричного стоянкового гальма.
Якщо цей індикатор безперервно
блимає, вимкніть електричне
стоянкове гальмо і спробуйте
увімкнути його знову. Якщо
блимання індикатора не
припиняється, рушати не можна.
Зверніться на СТО. Коли світиться
сигнальний індикатор стоянкового
гальма, це означає, що електричне
стоянкове гальмо виявило
помилку в іншій системі і працює,
використовуючи не всі свої
функції. Щоб увімкнути електричне
стоянкове гальмо, коли світиться
цей індикатор, підніміть вимикач
стоянкового гальма й утримуйте
його в цьому положенні. Коли
світиться цей індикатор, системі

електричного стоянкового гальма
для повного увімкнення гальма
може знадобитися більше часу.

Утримуйте вимикач доти, доки
світитиметься індикатор стану
стоянкового гальма Y. Якщо
сигнальний індикатор стоянкового
гальма світиться, слід звернутися
на СТО.
Якщо увімкнути електричне
стоянкове гальмо не вдається,
необхідно заблокувати задні
колеса, щоб автомобіль не зрушив
з місця.
Вимкнення електричного
стоянкового гальма
Щоб вимкнути електричне
стоянкове гальмо, встановіть
перемикач запалювання у
положення ON/START, натисніть і
не відпускайте педаль гальм, а
потім різко опустіть вимикач

електричного стоянкового гальма.
При спробі вимкнути електричне
стоянкове гальмо, не натискаючи
педаль гальм, пролунає звуковий
сигнал і засвітиться сигнальний
індикатор #, що свідчить про
необхідність натиснення педалі
гальм.
Коли індикатор стану стоянкового
гальма Y згасне, це означає, що
електричне стоянкове гальмо
вимкнуте.

Коли світиться сигнальний
індикатор стоянкового гальма, це
означає, що електричне стоянкове
гальмо виявило помилку в іншій
системі і працює, використовуючи
не всі свої функції. Щоб вимкнути
електричне стоянкове гальмо,
коли світиться цей індикатор,
опустіть вимикач стоянкового
гальма і утримуйте його в цьому
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положенні.
Коли світиться цей індикатор,
вимикання електричного
стоянкового гальма може тривати
довше. Утримуйте вимикач доти,
доки індикатор стану стоянкового
гальма Y не згасне. Якщо цей
індикатор світиться, слід
звернутися на СТО.
Примітка
Рух автомобіля з увімкнутим
стоянковим гальмом може
призвести до перегріву
гальмівної системи та її
передчасного зношення, а
також, до пошкодження
компонентів гальмівної системи
Перед початком руху перевірте,
чи повністю вимкнене стоянкове
гальмо і чи не світиться
сигнальний індикатор.

Автоматичне вимкнення
електричного стоянкового
гальма
Електричне стоянкове гальмо
автоматично вимикається під час
руху автомобіля, в разі ввімкнення
передачі переднього чи заднього
ходу, а також коли автомобіль
рушає з місця. Коли електричне
стоянкове гальмо увімкнуте, не
слід різко рушати з місця, щоб
запобігти передчасному зношенню
гальмівних колодок стоянкового
гальма.

{Попередження
Якщо стоянкове гальма
ввімкнуте не так, як належить,
автомобіль може зненацька
рушити. В разі потреби
регулювання слід звернутися на
СТО.

Обережно
Заборонено рух автомобіля з
увімкненим стоянковим гальмом.
Це може призвести до перегріву
механізму заднього стоянкового
гальма або його передчасному
зношенню. У такому разі цей
механізм доведеться замінити.
Крім того, можливе пошкодження
інших деталей автомобіля.

Обережно
Забороняється їздити чи
зупиняти автомобіль на
поверхнях з легкозаймистих
матеріалів.
Ці матеріали можуть торкнутися
нагрітих частин вихлопної
системи під автомобілем і
спалахнути.
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Системи регулювання
плавності ходу
Електронна система
курсової стійкості (ESC)
Обережно
Якщо потрібно встановити на
автомобіль зимові шини,
використовуйте тільки шини,
рекомендовані на СТО.
Використання зимових шин
невідповідного типу може
негативно вплинути на
ефективність роботи системи
курсової стійкості.
За інформацією щодо
правильного вибору і придбання
зимових шин зверніться на СТО.

ESC - це електронна система
підтримання стійкості автомобіля і
додатковий засіб забезпечення
безпеки руху. Вона допомагає
уникнути небезпечних ситуацій
шляхом застосування гальм до
кожного колеса або зменшення
крутного моменту двигуна. Цим
досягається стійкість автомобіля в
ситуації, коли він стає вкрай
нестійким, наприклад, під час
різкого повороту або швидкої зміни
смуги руху. Якщо автомобіль
знаходиться в дуже нестійкому
стані, функція ESC вмикається
автоматично. За нормальних умов
руху система ESC не діє.
Після ввімкнення запалювання
протягом 4 секунд світиться
сигнальний індикатор увімкнення
ESC та індикатор вимкнення цієї
системи.

Блимання сигнального індикатора
ввімкнення електронної системи
курсової стійкості свідчить про
нормальну роботу цієї системи, а
постійне світіння — на наявність
несправності в системі. У такому
випадку слід негайно звернутися
на СТО.
Див. розділ Індикатор
електронної системи курсової
стійкості (ESC) на стор. 121.

Обережно
Увімкнення сигнального
індикатора електронної системи
курсової стійкості вказує на
несправність системи. Слід
негайно звернутися на СТО.
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Функція гідропідсилювача
гальм (HBA)

Протибуксовочна гальмівна
система (TCS)

Система допомоги під час
руху з причепом (TSA)

Коли система ESC виявляє
аварійну ситуацію, що вимагає
різкого гальмування, вона
автоматично підвищує гальмівний
тиск на колеса.

Протибуксовочна гальмівна
система запобігає
пробуксовуванню ведучих коліс
незалежно від дорожніх умов чи
зчеплення шин із дорогою. Як
тільки хоча б одне ведуче колесо
починає буксувати, потужність
двигуна знижується, і гальмівна
система уповільнює обертання
цього колеса. Це дозволяє
полегшити підтримку курсу
автомобіля й поліпшити розподіл
тяги, особливо, під час руху по
снігу чи льоду, а також по мокрій та
слизькій дорозі.

Керувати автопоїздами, які
рухаються зигзагами, дуже важко.
Ця функція виявляє
зигзагоподібний рух і знижує
швидкість автопоїзда, доки не
припиниться розгойдування.
Зниження швидкості досягається
шляхом зменшення крутного
моменту двигуна й збільшення
тиску в гальмах всіх коліс.

Функція активного захисту
від перекидання (ARP)
Ця функція є складовою частиною
електронної системи курсової
стійкості. Якщо під час руху
автомобіль переходить у дуже
нестійкий стан, ця функція
допомагає підтримати нормальне
положення автомобіля.

Допоміжна система під час
рушання з місця під гору
(HSA)
Система запобігає відкочуванню
під час зрушення з місця на схилі.
При натисканні на педаль
акселератора після відпущення
педалі гальма на схилі, гальма
залишаються ввімкненими ще
приблизно 2 секунди.
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Кнопка вимкнення
електронні системи курсової
стійкості

індикатор її вимкнення на
приладовій панелі згасне.

Індикатор системи контролю
за спуском

Обережно
Коли система курсової стійкості
включається для відновлення
стабільності автомобіля,
зменшіть швидкість і уважніше
слідкуйте за дорогою.

C11E3005A

Систему курсової стійкості можна
вимкнути натисненням кнопки ESC
OFF, яка знаходиться в центра
приладової панелі.
Якщо знову натиснути кнопку ESC
OFF, коли система курсової
стійкості вимкнена (світиться
індикатор вимкнення системи),
система поновить роботу, а

Система курсової стійкості є
лише допоміжним пристроєм
автомобіля. Якщо автомобіль
перевищить свої граничні
можливості, контролювати його
буде неможливо. Не
покладайтеся занадто на
систему. Керуйте автомобілем
безпечним чином.
Під час роботи системи курсової
стійкості можна почути шуми або
відчути вібрацію від гальмівної
педалі чи інших пов’язаних
систем. Причиною цього може
бути зміна тиску у відповідних
системах.

C11E3006A

Під час руху крутим спуском ця
функція дає змогу рухатися з
малою швидкістю, не
використовуючи гальмівну педаль.
Це дозволяє водієві зосередитися
на керуванні кермом. Ця зручна
функція призначена тільки для
руху на спусках зі значним ухилом.
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Для ввімкнення системи контролю
за спуском натисніть кнопку
системи, яка знаходиться
посередині приладової панелі.
Після натиснення цієї кнопки
система готова до роботи. Починає
світитися зелений індикатор
готовності системи. Під час роботи
системи цей індикатор блимає.

Обережно
Увімкнення сигнального
індикатора неготовності (жовтий)
системи контролю за спуском
вказує не несправність системи.
Слід негайно звернутися на
СТО.

Для вимкнення системи контролю
за спуском знову натисніть ту саму
кнопку. Індикатор системи згасне.

Умови, необхідні для початку
роботи системи контролю за
спуском

Блимання жовтого сигнального
індикатора неготовності системи
контролю за спуском вказує, що
система не готова до роботи, а
постійне світіння цього індикатора
свідчить про несправність системи.

1. Кнопка увімкнення системи
контролю за спуском має бути
натиснутою (світиться зелений
індикатор готовності системи).
2. Спуск з певним ухилом.
3. Швидкість руху близько 50
км/год.

Див. розділ Індикатор системи
контролю за спуском на
стор. 119.

(Якщо швидкість руху
перевищує 50 км/год, система
не працюватиме, навіть коли
кнопка увімкнення системи
натиснута. Система контролю
за спуском знову почне діяти,
коли швидкість автомобіля
після перевищення рівня 50
км/год знизиться до 30 км/год.)
4. Педаль акселератора та
гальмівна педаль не натиснуті.
(Якщо натиснути педаль
акселератора або гальмівну
педаль, система контролю за
спуском не діятиме).
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Обережно

Круїз-контроль

Якщо натиснути педаль гальм або
кнопку Q, круїз-контроль
вимкнеться.

Система контролю за спуском
розрахована на рух крутими
спусками в умовах бездоріжжя.

Якщо під час дії круїз-контролю
протибуксовочна система почне
обмежувати швидкість обертання
коліс, круїз-контроль автоматично
вимкнеться. Круїз-контроль можна
ввімкнути знову, коли дорожні
умови зміняться на краще, і
круїз-контроль можна буде
безпечно використовувати.

Використання системи контролю
за спуском без потреби може
вивести з ладу гальмівну
систему або систему курсової
стійкості. Систему контролю за
спуском не слід використовувати
для руху звичайними дорогами
Під час роботи системи
контролю за спуском можливі
значні вібрації й шум у гальмівній
системі. Це нормально.

TEL075A

Цей автомобіль може бути
обладнаний системою
круїз-контролю, яка може
підтримувати швидкість приблизно
40 км/год і вище, звільняючи водія
від необхідності тримати ногу на
педалі акселератора. Це суттєво
полегшує водіння під час довгих
подорожей. Коли швидкість нижче
40 км/год, круїз-контроль не діє.
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Обережно
У ситуаціях, коли їхати з
постійною швидкістю
небезпечно, використання
круїз-контролю може бути
ризикованим. Не слід
використовувати круїз-контроль
на звивистих дорогах і в умовах
інтенсивного руху.
На слизьких дорогах
використання круїз-контролю
небезпечне. На таких дорогах
швидка зміна сили зчеплення
шин з поверхнею може
призвести до значного
пробуксовування коліс, і
автомобіль стане некерованим.
Використання круїз-контролю на
слизьких дорогах заборонено.

Налаштування
круїз-контролю
1. Для ввімкнення круїз-контролю
натисніть кнопку I, яка
знаходиться праворуч від
керма.
2. Збільшіть швидкість руху до
потрібного рівня.
3. Натисніть і відпустіть кнопку
SET/-. На панелі приладів
засвітиться індикатор, який
вказує на те, що круїз-контроль
увімкнений.
4. Приберіть ногу з педалі газу.

Обережно
Якщо не вимкнути
круїз-контроль, коли він не
використовується, випадкове
натиснення кнопки призведе до
увімкнення круїз-контролю. Це
може стати повною
несподіванкою, і навіть
призвести до втрати контролю
над автомобілем. Тому слід
завжди вимикати круїз-контроль,
коли у ньому немає потреби.

Відновлення заданої
швидкості
Припустімо, що круїз-контроль діє і
підтримує задану швидкість, і в
цей час була натиснута гальмівна
педаль або кнопка I. В такому
разі круїз-контроль, звичайно,
вимкнеться. Проте знову
налаштовувати круїз-контроль
непотрібно. Під час руху зі
швидкістю 40 км/год чи більше
можна натиснути кнопку RES/+.
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Круїз-контроль відновить роботу й
підтримуватиме вибрану раніше
швидкість.
Якщо утримувати кнопку RES/+
натиснутою, автомобіль
набиратиме швидкість доти, поки
ви не відпустите кнопку або не
натиснете гальмівну педаль чи
кнопку I. Тому не слід утримувати
кнопку RES/+, коли збільшення
швидкості непотрібне.

Збільшення швидкості під
час дії круїз-контролю

Зменшення швидкості під
час дії круїз-контролю

Передбачені два способи
збільшення швидкості, а саме:

Передбачені два способи
зменшення швидкості, а саме:

 Збільшіть швидкість
автомобіля, натиснувши
педаль акселератора.
Натисніть і відпустіть кнопку
SET/-, а потім відпустіть педаль
акселератора. Після цього
круїз-контроль підтримуватиме
збільшену швидкість.
 Натисніть кнопку RES/+.
Утримуйте її, доки не
встановиться потрібна
швидкість, а потім відпустіть.
Для того, щоб збільшити
швидкість на дуже малу
величину, натисніть і зразу
відпустіть кнопку RES/+.
Щоразу при натисканні кнопки
швидкість збільшуватиметься
приблизно на 2 км/год. Цей
спосіб збільшення швидкості
діє лише після ввімкнення
круїз-контролю кнопкою SET/-.

 Натискайте кнопку SET/- доти,
доки швидкість не зменшиться
до потрібного рівня, а потім
відпустіть.
 Щоб знизити швидкість на дуже
малу величину, натисніть і
зразу відпустіть кнопку SET/-.
Щоразу при натисканні кнопки
швидкість збільшуватиметься
приблизно на 2 км/год.

Обгін під час дії
круїз-контролю
Збільшіть швидкість автомобіля,
натиснувши педаль акселератора.
Якщо педаль відпустити,
швидкість автомобіля знизиться до
рівня, заданого у круїз-контролі.
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Використання
круїз-контролю на підйомах і
спусках
Ефективність круїз-контролю на
підйомах і спусках залежить від
швидкості автомобіля, його
завантаження й крутизни схилу. На
крутому підйомі, можливо,
доведеться підтримувати
швидкість автомобіля за
допомогою педалі акселератора.
Для підтримання швидкості на
спуску, можливо, доведеться
загальмувати або перейти на
нижчу передачу. При натисканні на
педаль гальма, звичайно,
круїз-контроль вимикається. Для
багатьох водіїв такий режим руху є
незручним, і вони не
використовують круїз-контроль на
довгих спусках.

Вимкнення круїз-контролю
Передбачено декілька способів
вимкнення круїз-контролю:
 Злегка натисніть педаль
гальма або кнопку I, а якщо
коробка передач механічна,
натисніть педаль зчеплення.
 Натисніть кнопку I на панелі
круїз-контролю.

Видалення з пам’яті
збереженого значення
швидкості
При вимкненні круїз-контролю або
вимкненні запалювання
встановлена швидкість
круїз-контролю не зберігається.

Системи виявлення
предметів
Ультразвукова система
допомоги під час
паркування
Передня й задня системи
допомоги під час паркування
Система допомоги під час
паркування допомагає водієві під
час руху автомобіля вперед або
назад, подаючи звуковий сигнал в
разі виявлення будь-якої
перешкоди попереду або позаду
автомобіля.
Система визначає відстань за
допомогою датчиків на
передньому й задньому бамперах.
Ця система вмикається
автоматично при встановленні
ключа запалювання в
положення ON.
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Система допомоги під час
паркування заднім ходом

Примітка
Передні та задні датчики
активуються при встановленні
важеля коробки передач в
положення R.
Якщо важіль коробки передач не
встановлений у положення R,
активується лише передній
датчик.
Якщо автомобіль наближається
до перешкоди спереду або
ззаду, лунає послідовність
звукових сигналів. У міру
наближення автомобіля до
перешкоди інтервал між
звуковими сигналами
скорочується.

Для ввімкнення системи допомоги
під час паркування натисніть
кнопку системи на панелі приладів.
При цьому увімкнеться
підсвічування кнопки.

При швидкості руху понад
25 км/год система вимикається.

Повторне натискання кнопки
вимикає систему, і кнопка згасає.

C11D2005A

2491135

Система допомоги під час
паркування полегшує водієві
паркування заднім ходом, подаючи
звуковий сигнал в разі виявлення
перешкод позаду автомобіля.
Система може вмикатися
автоматично, якщо замок
запалювання знаходиться у
положенні ON, а важіль селектора
АКПП — у положенні R.

13C140_eu_lhd.book Page 309 Monday, March 4, 2013 1:43 PM

Керування автомобілем та експлуатація 309

При швидкості руху понад 25
км/год система вимикається .
Якщо при переключенні передачі в
положення R лунає звуковий
сигнал, це означає нормальний
стан системи.

Попереджувальний звуковий
сигнал
Звукові сигнали допомагають
визначити відстань між
автомобілем і перешкодою.
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Сигнал при перешкоді попереду автомобіля
Зона попередження
Відстань попередження
Попереджувальний
звуковий сигнал

Зона 1

Зона 2

Зона 3

100-81 см

80-41 см

40 см

біп---біп---біп

біп-біп-біп

безперервно

Сигнал при перешкоді позаду автомобіля
Зона попередження
Відстань попередження
Попереджувальний
звуковий сигнал

Зона 1

Зона 2

Зона 3

120-81 см

80-41 см

40 см

гонг---гонг---гонг

гонг-гонг-гонг

безперервно

Примітка
Попереджувальний індикатор системи допомоги при паркуванні може засвітитись, якщо датчики забруднені.
Якщо попереджувальний індикатор світиться внаслідок забруднення датчиків, протріть датчики м’якою губкою,
змоченою чистою водою.
Якщо попереджувальний індикатор продовжує світитися після очищення датчиків, зверніться до дилера для
усунення несправності.
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Обережно
Описані нижче ситуації свідчать
про несправність системи
допомоги під час паркування.
Якнайскоріше зверніться на
СТО.
 Сигнальний індикатор
системи допомоги під час
паркування вмикається під
час руху.
 Лунає 6 звукових сигналів
поспіль, незважаючи на те,
що навколо заднього
бампера немає перешкод.

Обережно

Обережно

Систему допомоги під час
паркування слід розглядати
лише як допоміжну функцію.
Водій повинен слідкувати за
ситуацією довкола автомобіля.

Система допомоги під час
паркування може не розпізнати
гострі предмети, товстий
зимовий одяг або губчастий
матеріал, який поглинає звуки.

У залежності від предметів
звукові попереджувальні сигнали
можуть відрізнятися.

Перешкоди від інших
ультразвукових сигналів
(металевих звуків чи шуму від
пневматичних гальм важких
комерційних транспортних
засобів) можуть заважати
нормальній роботі системи
допомоги під час паркування.

Звукові попереджувальні
сигнали можуть не спрацювати,
якщо датчик замерз чи
заляпаний брудом.
Під час руху по пересіченій
місцевості, такій як ліс, гравійна
дорога, нерівна дорога чи схил,
система допомоги під час
паркування може працювати не
так, як належить.
Не натискайте на поверхню
датчика і не дряпайте її. Це може
пошкодити покриття.

Вимийте брудні датчики м’якою
губкою та чистою водою.
Продовжуйте користуватись
дзеркалами або повертайте
голову. Слід дотримуватися
звичайних застережень, що
застосовуються при їзді заднім
ходом.
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Обережно
Не натискайте на датчики, не
піддавайте їх ударам та не
спрямовуйте на них форсунку
мийки високого тиску під час
миття автомобіля, оскільки це
призведе до пошкодження
датчиків.
Під час паркування верхня
частина автомобіля може
стикнутися з перешкодою до
спрацювання датчика, тому,
паркуючи автомобіль, слідкуйте
за обстановкою за допомогою
дзеркал заднього огляду чи
повертайте голову назад.

Камера заднього виду
Камера заднього виду дозволяє
водієві не повертаючись оглядати
на дисплеї простір позаду
автомобіля. Якщо ключ
запалювання знаходиться в
положенні ON/START, то коли
водій перемикає важіль передач у
положення R (задній хід), на
РК-дисплеї автоматично
з’являється відеозображення.
Якщо вимкнути передачу заднього
ходу (R), відеозображення
автоматично зникне з РК-дисплея.

{Попередження
Система з камерою заднього
виду не замінює необхідності
контролю ситуації водієм.
Камера заднього виду не може:
 виявляти предмети, що
знаходяться за межами поля
зору камери, під бампером
або під автомобілем;
 виявляти дітей, пішоходів,
велосипедистів чи домашніх
тварин.
Забороняється рухатися заднім
ходом, використовуючи тільки
екран камери заднього виду, або
користуватися екраном під час
довгих маневрів заднім ходом на
великій швидкості, а також у
місцях, де є рух транспорту в
перехресному напрямку.
Відстані, які ви передбачаєте,
використовуючи екран, можуть
відрізнятись від фактичних
відстаней.
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{Попередження
У разі недотримання належних
застережних заходів під час руху
заднім ходом можна вдарити
інший автомобіль, дитину,
пішохода, велосипедиста або
домашню тварину, що може
призвести до пошкодження
автомобіля, травмування або
загибелі людей. Навіть якщо
автомобіль обладнаний
системою камери заднього виду,
завжди уважно оглядайте місце
позаду та навкруги автомобіля,
перш ніж рухатись заднім ходом.

Увімкнення камери заднього
виду

Місцезнаходження камери
заднього виду

Система камери заднього виду
вимикається та вмикається, коли
ключ запалювання знаходиться в
положенні ON/START, і водій
перемикає важіль передач у
положення R (задній хід).
Відеозображення з’являється,
якщо натиснути кнопку CAM на
панелі інформаційно-розважальної
системі.

2265025

Камера знаходиться ззаду
автомобіля.

13C140_eu_lhd.book Page 314 Monday, March 4, 2013 1:43 PM

314

Керування автомобілем та експлуатація

Зона огляду камери обмежена і не
охоплює предмети, що
знаходяться поблизу кутів
автомобіля або під бампером.
Зона огляду може змінюватись в
залежності від розташування
автомобіля або дорожніх умов.
Відстань до об’єкта, що
відображається на екрані,
відрізняється від фактичної.
Рекомендації щодо усунення
неполадок системи камери
заднього виду
Можливі причину неполадок
системи заднього виду з камерою
(система працює не так, як слід,
або показує нечітке зображення):
 Камера заднього виду
вимкнена.
 Надворі темно.
 Сонце або фари автомобіля
світять безпосередньо в
об’єктив камери.

 об’єктив камери вкритий
льодом, снігом, брудом тощо.
Очистіть об’єктив, сполосніть
його водою і протріть м’якою
тканиною.
Очистіть об’єктив, промийте
його водою, протріть м’якою
тканиною.
 Задня частина автомобіля
пошкоджена внаслідок аварії,
через що змінилося положення
і кут нахилу камери або камера
вийшла за ладу. Обов’язково
зверніться до продавця
автомобіля, щоб перевірити
камеру, її положення й кут
нахилу.
 Відбулися значні зміни
температур.

Пальне
Пальне для бензинових
двигунів
Рекомендації щодо пального
Використовуйте тільки
неетиловане пальне з октановим
числом 95.
Якість пального і присадки, які
воно містить, суттєво впливають
на потужність двигуна, динаміку
автомобіля й ресурс двигуна.
Пальне з низьким октановим
числом може спричинити
детонацію в двигуні.
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Обережно
Використання пального з
октановим число нижчим за 95
може призвести до пошкодження
двигуна. (У деяких країнах
можна використовувати
неетиловане пальне з октановим
числом 91. Для отримання
детальної інформації зверніться
на фірмову СТО).
Використання етилованого
пального призводить до
пошкодження вихлопної системи
а також до скасування гарантії.
Примітка
Для попередження випадкового
використання етилованого
бензину на вашому автомобілі
передбачена паливнозаливна
горловина меншого діаметру,
ніж діаметр наконечника
заправного пістолету для
етилованого бензину.

Забороняється використання
метанолу.
Для заправки автомобіля
забороняється використовувати
пальне, що містить метанол.
Використання такого пального
призводить до погіршення
експлуатаційних характеристик
автомобіля і може пошкодити
компоненти паливної системи.

Обережно
Використання метанолу може
пошкодити паливну систему. На
пошкодження внаслідок
порушення правил експлуатації
автомобіля гарантія не
поширюється.
Експлуатація в зарубіжних
країнах. Під час подорожі на
автомобілі в іншу країну:
Дотримуйтесь усіх правових
норм стосовно реєстрації й
страхування.
Переконайтеся в наявності у
продажу відповідного пального.
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Паливні добавки
Бензин повинен містити мийні
присадки, які запобігають
утворенню відкладень у двигуні і
паливній системі. Для нормальної
роботи системи зниження
токсичності відпрацьованих газів,
тримайте паливні форсунки і
впускні клапани в чистоті. Деякі
сорти бензину не містять
достатньої кількості присадок для
підтримання чистоти паливних
форсунок і впускних клапанів. Щоб
компенсувати нестачу мийних
присадок, рекомендується
додавати в паливний бак засіб GM
Fuel System Treatment PLUS (№ за
каталогом ACDelco: 88861013) при
кожній заміні моторного мастила
або кожні 15000 км, залежно від
того, що станеться раніше.

У деяких регіонах у продажу є
сорти бензину, які містять
окисники, наприклад, ефіри чи
етанол. Однак пальне, до складу
якого входить більше 15%
етанолу, наприклад Е85 (85%
етанолу) або більше 15%
метил-трет-бутилового ефіру
(ефір), не можна використовувати
в автомобілях, які не пристосовані
для використання такого пального.

Сповіщення
Цей автомобіль не
пристосований для
використання пального, яке
містить метанол. Забороняється
використовувати пальне, до
складу якого входить метанол.
Таке пальне може призвести до
корозії металевих деталей
паливної системи, а також
пошкодити пластмасові й
резинові деталі. Гарантія не
поширюється на такі
пошкодження.

Деякі сорти бензину можуть
містити добавку для збільшення
октанового числа, а саме
метилциклопентадиенил
марганець трикарбоніл (ММТ).
Уточнюйте на заправних станціях,
чи містить пальне добавку ММТ.
Використання таких бензинів не
рекомендується. Використання
пального з добавкою ММТ може
призвести до скорочення терміну
служби свічок запалювання і
погіршити ефективність системи
зниження токсичності
відпрацьованих газів. Може
засвітитися індикатор
несправності. В такому випадку
слід звернутися до продавця
автомобіля для проведення
технічного обслуговування.
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Пальне для дизельних
двигунів
У дизельних двигунах слід
використовувати тільки таке
дизельне пальне, яке відповідає
вимогам стандарту DIN EN 590.
Забороняється використовувати
дизельне пальне для судових
двигунів, пальне
комунально-побутового
призначення, біодизельне пальне
(таке як ріпакова олія або
біодизель) в чистому або
розбавленому вигляді, аквазол та
інші подібні дизельно-водні
емульсії.
Текучість і фільтрованість
дизельного пального залежить від
температури.
Взимку продається дизельне пальне з поліпшеними властивостями
при низьких температурах. Перед
запуском двигуна в зимовий період
переконайтеся, що бак заправлений зимовим дизельним пальним.

Заправка паливного бака
Обережно
При використанні палива
невідповідної якості чи додаванні
невідповідних добавок у
паливний бак, двигун та
каталітичний конвертор можуть
серйозно пошкодитися.
При заправці обов’язково
використовуйте правильний тип
палива (бензин або дизель), що
відповідає характеристикам
вашого автомобіля. Якщо ви
заправите бензином свій автомобіль із дизельним двигуном,
автомобіль може зазнати
серйозних пошкоджень. Якщо
ваш автомобіль має дизельний
двигун, ви можете пересвідчитися у правильному типові
палива, поглянувши на зовнішній
клапан для заправки бака.
З міркувань безпеки паливні
ємності, насоси та шланги мають
бути належним чином заземлені.
Електростатичний розряд може
підпалити пари бензину. Ви можете дістати опіки, і ваш автомобіль може бути пошкодженим.

{Небезпека
Перед заправкою пальним
вимкніть двигун і будь-які
зовнішні нагрівачі з камерами
внутрішнього згорання. Вимкніть
мобільні телефони.
Випари пального можуть
зайнятися від електромагнітних
хвиль чи токів мобільних
телефонів.
Пальне є займистим і
вибухонебезпечним.
Забороняється палити.
Забороняється наявність
відкритого вогню. Дотримуйтеся
інструкцій з експлуатації та
техніки безпеки заправочної
станції під час дозаправки.

13C140_eu_lhd.book Page 318 Monday, March 4, 2013 1:43 PM

318

Керування автомобілем та експлуатація

4. Повільно поверніть кришку
паливнозаливної горловини
проти годинникової стрілки.
Якщо ви почуєте шиплячий
звук, зачекайте, коли він
перестане перед тим, як
повністю відкручувати кришку.

{Небезпека
Перш ніж доторкнутися до
кришки паливнозаливної
горловини чи до заправного
пістолета або відкрити кришку,
нейтралізуйте статичний
електричний заряд на своїх
руках доторкнувшись до
будь-якого предмета, здатного
нейтралізувати заряд.
Під час заправки пальним
заборонено виконувати будь-які
дії, що можуть призвести до
утворення статичного
електричного заряду, наприклад,
сідати в автомобіль або
виходити з нього. Розряд
статичної електрики може
призвести до займання випарів
пального.
Якщо в автомобілі є запах
пального, негайно зверніться на
СТО.

C11E3003A

Зовнішній клапан паливнозаливної
горловини знаходиться на
задньому лівому крилі автомобіля.
1. Зупиніть двигун.
2. Відчиніть дверцята,
натиснувши перемикач
блокування дверних замків на
облицюванні двері водія.
3. Відкрийте кришку паливного
бака.

C11E3004A

5. Зніміть кришку. Кришка
прив’язана до дверного гачка.
6. Закрийте кришку після
дозаправлення. Повертайте її
за годинниковою стрілкою, доки
не почуєте звук клацання.
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7. Закрийте зовнішній клапан
паливнозаливної горловини та
штовхніть її, щоб зафіксувати.
Примітка
Якщо у холодну погоду зовнішній
клапан кришки паливнозаливної
горловини не відчиняється,
злегка постукайте по ньому.
Потім знову спробуйте відчинити
його.

Обережно
Витріть усі переливи.
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Загальна інформація
Додаткове приладдя й
модифікації автомобілів
Рекомендується використовувати
оригінальні деталі, додаткове
приладдя, а також дозволені
виробником компоненти,
призначені для цього типу
автомобіля. Ми не можемо оцінити
та гарантувати надійність
продуктів, навіть якщо вони
дозволені регулятивними або
іншими компетентними органами.
Не вносьте жодних змін до
електричної системи, наприклад,
змін в електронні системи
керування (налаштування чіпа).

Обережно
Ніколи не модифікуйте ваш
автомобіль. Це може негативно
вплинути на експлуатаційні
характеристики, надійність та
безпеку автомобіля, при чому
гарантія може не покривати
будь-які проблеми, спричинені
модифікацією.

Зберігання автомобіля
Зберігання протягом
тривалого періоду часу
Якщо автомобіль потрібно
зберігати протягом кількох місяців:
 Помийте автомобіль і натріть
його воском.
 Перевірте віск у моторному
відсіку та на днищі.
 Почистіть та законсервуйте
гумові ущільнювачі.
 Заімніть масло.
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 Висушіть резервуар для
миючої рідини.
 Перевірте анти-фриз і захист
від корозії.
 Відрегулюйте тиск у шинах до
рівня, вказаного для повного
навантаження.
 Поставте автомобіль в сухому,
добре провітрюваному місці. В
автомобілях з МКПП увімкніть
першу чи задню передачу. Для
автоматичної трансмісії,
застосуйте положення Р.
Усуньте можливість
відкочування автомобіля.
 Не застосовуйте стоянкове
гальмо.
 Відчиніть капот, зачиніть всі
дверцята й замкніть
автомобіль.

 Відключіть клему з негативного
виходу батареї автомобіля.
Майте на увазі, що після цього
не всі системи будуть
функціонувати, наприклад,
система запобігання
викраденню автомобіля.
 Закрийте капот.

Повернення до експлуатації
Коли автомобіль потрібно
повернути до експлуатації:
 Підключіть клему до
негативного виходу
акумулятора автомобіля.
Активуйте систему
електропідйомників вікон.
 Перевірте тиск у шинах.
 Заповніть резервуар
омиваючою рідиною.
 Перевірте рівень масла в двигуні.
 Перевірте рівень охолоджуючої
рідини.
 За потреби встановіть
номерний знак.

Повернення автомобіля
після відпрацювання
ресурсу
Інформація про центри прийому
автомобілів, термін експлуатації
яких минув, і їх переробку,
доступна на нашому веб-сайті.
Довіряйте лише авторизованим
центрам переробки.
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Перевірки автомобіля
Технічне обслуговування,
виконуване власником

{Попередження
Для системи запалення
використовується надзвичайно
високий рівень напруги. Не
торкайтеся їх.

Капот
Відкривання

2203362

TDL065A

{Попередження
Перевірки в моторному відсіку
здійснюйте лише, коли вимкнено
систему запалення.
Вентилятор охолодження може
почати працювати навіть, якщо
система запалення вимкнена.
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1. Потягніть важіль і поверніть
його в початкове положення.

Обережно
У разі нагрівання двигуна
торкайтеся лише пінопластового
устілка на ручці опорного
стрижня для відкриття капоту.

Зачинення
Порядок зачинення капота:

C11E2080A

2. Під переднім краєм капота
знайдіть і потягніть вгору
важіль відмикання капота.
3. Акуратно підніміть капот. У
відкритому стані капот
підтримують дві газонаповнені
стійки.

1. Будьте обережні під час
закривання капота, щоб не
затиснути собі руку чи іншу
частини тіла кришкою капота.
Також слідкуйте, щоб таке не
трапилося з іншими.
2. Закрийте капот, відпустивши
його на висоті близько 30 см.
3. Переконайтеся, що капот
щільно закритий.

{Попередження
Перед початком руху, потягніть
за передню крайку капота, щоб
пересвідчитися в тому, що він
надійно зафіксований.
Не тягніть за рукоятку
відчинення капота під час руху
автомобіля.
Не їздіть на автомобілі з
відкритим капотом. Відкритий
капот перекриває водієві огляд.
Рух на автомобілі з відкритим
капотом може призвести до
зіткнення, що може спричинити
пошкодження автомобіля чи
іншого майна, а також
травмування або загибель
людей.
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Огляд моторного відділення
Бензиновий двигун 2.4 DOHC - лівобічне керування

C12E6001A
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Бензиновий двигун 2.4 DOHC - правобічне керування

C12E6001R

13C140_eu_lhd.book Page 327 Monday, March 4, 2013 1:43 PM

Догляд за автомобілем 327

Бензиновий двигун 3.0 DOHC - лівобічне керування

C3E9004A
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Бензиновий двигун 3.0 DOHC - правобічне керування

C3E9005A
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Дизельний двигун - лівобічне керування

C11E6016A
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Дизельний двигун - правобічне керування

C11E6004R
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1. Повітряний фільтр двигуна
2. Контейнер робочої рідини
гідропідсилювача керма
3. Кришка бака для масла у
двигуні
4. Контейнер для гальмівної
рідини
5. Контейнер для охолоджувача
двигуна
6. Контейнер рідини гідроприводу
зчеплення
7. Блок запобіжників
8. Акумулятор
9. Контейнер із рідиною для
промивання
10. Щуп для перевірки рівня масла
у двигуні
11. Додатковий блок запобіжників

Моторне мастило
Для забезпечення нормальної
роботи двигуна необхідно
слідкувати за рівнем моторного
мастила.

Перевірка рівня моторного
мастила

Під час експлуатації двигуна
споживається певна кількість
моторного мастила.
Тому необхідно регулярно
перевіряти рівень мастила,
приміром, під час кожної заправки
пальним.
Для отримання точної інформації
про рівень мастила двигун має
бути прогрітий, а автомобіль має
стояти на горизонтальній поверхні.

C11E6006A

1. Зупиніть автомобіль на рівній
площадці.
2. Після зупинки двигуна
зачекайте 5 хвилин, щоб
мастило стекло назад у піддон
картера. Якщо цього не
зробити, масляний щуп не
зможе показати дійсний рівень
мастила.
3. Вийміть масляний щуп і витріть
його.
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4. Вставте масляний щуп до
самого кінця.
5. Знову вийміть масляний щуп.

{Попередження
Моторне масло має
подразнюючу дію. У разі
ковтання воно може призвести
до захворювання чи смерті.
Тримайте подалі від дітей.
Уникайте багатократного чи
тривалого контакту зі шкірою.

C11E6001A

C11D6011A

6. Перевірте рівень мастила на
масляному щупі. Рівень
мастила має бути між
позначками MIN і MAX.
Якщо неможливо точно
визначити рівень мастила,
подивіться його рівень на
протилежній стороні щупа.
Залежно від варіанта двигуна
використовуються різні щупи.

7. Якщо рівень мастила нижче
позначки MIN, додайте
необхідну кількість
мастила,щоб підняти його
рівень до максимального.
Перевищення позначки МАХ
недопустиме. Мастило повинно
бути такої самої марки, що й
мастило, яке вже є в двигуні.

Якщо це сталося, вимийте
уражену ділянку водою з милом
або ж засобом для миття рук.
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{Попередження
Додання занадто великої
кількості моторного мастила
може негативним чином
вплинути на роботу двигуна.
Не допускайте перевищення
рівня мастила вище позначки
МАХ на масляному щупі.
Перевищення допустимого рівня
моторного мастила може мати
такі наслідки:
Збільшене споживання мастила.
Забруднення свічок
запалювання.
Надмірне утворення нагару в
двигуні.

Заміна моторного мастила й
мастильного фільтра.
{Попередження
Перед виконанням будь-якої
роботи переконайтеся у тому,
що ви з нею повністю знайомі.
Якщо ви не впевнені, що
зможете безпечно здійснити цю
операцію, зверніться на СТО.
Рекомендується звертатися до
фірмової СТО.
Ігнорування цього попередження
може призвести до травмування
людей або пошкодження
автомобіля.
Забруднене моторне мастило
втрачає змащувальні властивості.
Обов’язково виконуйте заміну
моторного мастила згідно з
графіком технічного
обслуговування.

Щоразу при заміні моторного
мастила слід заміняти й
мастильний фільтр.
За важких умов експлуатації заміну
мастила й мастильного фільтра слід
виконувати частіше, ніж це
рекомендується стандартним
графіком технічного обслуговування.
Важкими вважаються, зокрема,
такі умови:
 Частий початок руху з
непрогрітим двигуном.
 Тривалі поїздки в умовах
заторів.
 Часті поїздки на короткі
відстані.
 Постійна їзда при температурі
зовнішнього повітря нижче
нуля.
 Тривала робота двигуна на
холостих обертах.
 Часті поїздки на малій
швидкості.
 Рух в умовах запиленості.
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{Попередження

Обережно

Моторне мастило й контейнери
для нього становлять небезпеку
для здоров’я.

Використання нерекомендованого
або низькоякісного моторного
мастила чи хімічних добавок
(присадок) може вивести двигун з
ладу.

Уникайте регулярного або
тривалого контакту з моторним
мастилом.
Після роботи з моторним
мастилом вимийте шкіру й нігті
водою з милом або очистіть їх
спеціальним засобом для
очищення рук. Зберігайте
моторне мастило та інші токсичні
речовини у місцях, недоступних
для дітей.
Моторне мастило може
спричинити подразнення шкіри,
а його потрапляння в шлунок
може викликати отруєння або
смерть.

Перед використанням присадок
зверніться за консультацією на
СТО. Рекомендується
звертатися до фірмової СТО.

Обережно
Не викидайте відпрацьоване
мастило й фільтри разом з
побутовими відходами.
Зверніться для цього до
офіційної місцевої служби
утилізації відходів.
Відпрацьоване моторне масло й
фільтр містять отруйні речовини,
які можуть завдати шкоди
здоров’ю та навколишньому
середовищу.

Вибір правильного
моторного масла
Використовуйте та запитуйте у
продажу масла з сертифікатом
dexos. Мастила, що відповідають
вимогам автомобіля, повинні мати
на контейнері позначку про
сертифікацію dexos.
Ця позначка про сертифікацію
позначає, що масло було схвалено
для сертифікації dexos.
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Обережно

2398375

C3E9006A

На заводі двигун цього автомобіля
був заправлений моторним
мастилом, яке має сертифікат
dexos.

Використовуйте тільки моторне
масло, яке було схвалено згідно
з характеристиками dexos, або
еквівалентне моторне масло
відповідного класу в’язкості. На
контейнерах з моторним
мастилом, яке відповідає
технічним характеристикам
dexos, є логотип dexos.
Невикористання
рекомендованого моторного
масла або його еквівалента
може призвести до пошкодження
двигуна, яке не буде
покриватися гарантією на
автомобіль. Якщо ви не впевнені
чи відповідає мастило технічним
характеристикам dexos,
зверніться на СТО.

Найкращим для автомобіля є
мастило класу в’язкості SAE
5W-30. Також можна
використовувати мастила класу
в’язкості SAE 0W-30, 0W-40 або
5W-40. Не використовуйте
мастила іншим класу в’язкості, такі
як SAE 10W-30, 10W-40 або
20W-50.
У регіонах з холодним кліматом, де
температура опускаються нижче
-29C, слід використовувати
мастило класу SAE 0W-30.
Мастило такого класу в’язкості
полегшує запуск холодного
двигуна при дуже низьких
температурах. Вибираючи
мастила належного рівня в’язкості,
завжди перевіряйте, чи має
потрібні технічні характеристики.
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Система моніторингу строку
експлуатації моторного
мастила
Цей автомобіль устаткований
комп’ютерною системою, яка
позначає, коли необхідно
замінювати моторне масло і
фільтр. Це ґрунтується на обертах
двигуна, його температурі та
пробігу. Пробіг, після якого
потрібна заміна мастила, може
суттєво відрізнятися в залежності
від умов руху. Для належної
роботи системи моніторингу строку
експлуатації масла, систему
необхідно скидати при кожній
заміні масла.
Коли система визначить, що строк
служби мастила минув, вона
попередить про необхідність
заміни мастила. На панелі
приладів засвітиться індикатор
заміни мастила. Замініть масло
якнайскоріше - в межах пробігу
1000 км. Можливо, що при
експлуатації автомобіля за

найкращих умов, система заміна
масла може не повідомляти про
необхідність заміни до одного
року. Моторне масло і фільтр
необхідно замінювати один раз на
рік. Систему слід скидати
одночасно із заміною. У вашого
дилера є кваліфіковані фахівці, які
виконають цю процедуру і скинуть
показники системи. Також важливо
регулярно перевіряти масло між
замінами для підтримки його на
належному рівні.
Якщо випадково станеться
скидання системи, мастило слід
замінити через 5000 км після його
останньої заміни.
Після заміни масла монітор
терміну експлуатації масла
необхідно обнулити. Для цього
зверніться на фірмову СТО.

Скидання системи моніторингу
строку експлуатації моторного
мастила
Система моніторингу строку
експлуатації моторного мастила
розраховує термін заміни
моторного мастила й фільтра на
підставі даних про інтенсивність
використання автомобіля. Щоразу
після заміни мастила слід скидати
показники системи, щоб
забезпечити можливість
обчислення наступного терміну
заміни мастила.
Щоб скинути систему моніторингу
строку експлуатації моторного
масла, виконайте одну із
наступних дій:
 За допомогою пристрою
сканування:
Після заміни моторного мастила
ваш дилер виконає скидання
показників системи за
допомогою пристрою
сканування. Зверніться на СТО.
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 За допомогою педалі
акселератора
Бензинові двигуни
1. Поверніть ключ запалювання в
положення ON/START, коли
двигун вимкнений.
2. Протягом п’яти секунд тричі
натисніть до кінця й відпустіть
педаль акселератора.
3. Поверніть ключ запалювання і
положення LOCK.
Якщо після запуску двигуна індикатор заміни моторного мастила
буде світитися постійно, це
означає, що скидання показників
системи моніторингу строку
експлуатації моторного мастила не
виконане. Повторіть процедуру.

Дизельний двигун
1. Витягніть ключ із вимикача
запалення і зачекайте більше
однієї хвилини. Потім поверніть
ключ запалювання (не
запускайте двигун).
2. Виконайте такі дії:
2-1. Натисніть педаль
акселератора до самого
кінця й утримуйте її в
такому положенні
протягом 2 секунд.
2-2. Відпустіть педаль
акселератора і зніміть ногу
з педалі на 2 секунди.
2-3. Повторіть ці дії (1 і 2) ще
двічі (загалом - тричі)
протягом однієї хвилини.

Якщо після запуску двигуна
індикатор заміни моторного
мастила буде світитися постійно,
це означає, що скидання
показників системи моніторингу
строку експлуатації моторного
мастила не виконане. Повторіть
процедуру.

Обережно
Не забувайте скидати систему
моніторингу експлуатації
моторного мастила при кожній
його заміні.

Рекомендовані моторні
мастила й графік технічного
обслуговування
Рекомендовані моторні мастила
Див. розділ Рекомендовані рідини
та мастила на стор. 399.
Графік технічного
обслуговування
Див. розділ Планове технічне
обслуговування на стор. 394.
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Робоча рідина в
автоматичній трансмісії
Необхідно перевірити рівень
робочої рідини в автоматичній
трансмісії.
При наявності проблеми,
наприклад, протікання, зверніться
на СТО.
Примітка
Використання невідповідної
рідини може призвести до
пошкодження автомобіля.
Завжди використовуйте рідини,
зазначені в переліку
"Рекомендовані рідини та
мастила" .
Див. розділ Рекомендовані
рідини та мастила на
стор. 399.

Масло для МКПП
Немає потреби перевіряти рівень
рідини в МКПП. При наявності
проблеми, наприклад, протікання,
зверніться на СТО.

Повітряний фільтр
двигуна

Примітка
Використання невідповідної
рідини може призвести до
пошкодження автомобіля.
Завжди використовуйте рідини,
зазначені в переліку
"Рекомендовані рідини та
мастила" .

2204064

1. Потрусіть елемент повітряного
фільтра, щоб видалити пил з
його поверхні.
2. Очистіть повітряний фільтр
всередині.
3. Під час очищення елемента
накрийте відкритий корпус
фільтра вологою тканиною.
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4. Для очищення повітряного
фільтра направте потік
стиснутого повітря через
фільтр у напрямку,
протилежному звичайному руху
повітря.

Охолоджуюча рідина
двигуна
У країнах з помірним кліматом
антифриз забезпечує захист від
замерзання при температурі до
-30C.

Для належної роботи двигуну
необхідне чисте повітря.

У країнах з дуже холодним
кліматом антифриз забезпечує
захист від замерзання при
температурі до -40C.

Не використовуйте автомобіль
без встановленого повітряного
фільтра.

Підтримуйте належну
концентрацію антифризу на
постійній основі.

Обережно

Їзда без повітряного фільтра,
встановленого належним чином,
може пошкодити двигун.

Рівень охолоджуючої рідини
Обережно
Надто низький рівень
охолоджуючої рідини може
спричинити пошкодження
двигуна.

Обережно
Використовуйте тільки
схвалений анти-фриз.
C11E6008A

Коли двигун холодний, рівень
охолоджуючої рідини в
розширювальному бачку має
знаходитись між позначками MIN і
MAX. Рівень охолоджуючої рідини
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підвищується при підвищенні
температури двигуна і спадає при
його охолодженні.

{Попередження
Ніколи не знімайте кришку
розширювального бачка
охолоджувальної рідини при
гарячому двигуні та радіаторі.
Це може спричинити серйозні
травми. Перед тим, як відкривати
кришку, переконайтеся, що
двигун холодний. Обережно
відкрийте кришку, поступово
знижуючи тиск.
Доливайте розчин
демінералізованої води та
антифризу, тип якого дозволений
для використання в автомобілі.
Щільно закрийте кришку. Для
перевірки концентрації антифризу
й усунення причин втрати
охолоджуючої рідини слід
звертатися на СТО.

Примітка
Якщо рівень охолоджувальної
рідини падає нижче позначки
MIN, долийте у радіатор суміш
демінералізованої води й
відповідного антифризу в
пропорції 56:44.
Для захисту автомобіля при
дуже холодній погоді
використовуйте суміш 48% води
та 52% антифризу.

Обережно
Вода без антифризу чи
неправильна пропорція розчину
може призвести до пошкодження
охолоджувальної системи.
Не використовуйте чисту воду,
спиртовий чи метаноловий
антифриз в охолоджувальній
системі.
Двигун може перегрітися чи
навіть загорітися.

Обережно
Охолоджувальна рідина може
бути токсичною.
Уникайте багатократного чи
тривалого контакту з
охолоджувальною рідиною.
Вимийте шкіру та нігті водою з
милом після контакту з
охолоджувальною рідиною.
Тримайте подалі від дітей.
Охолоджувальна рідина може
подразнити шкіру та призвести
до отруєння чи смерті у разі
ковтання.
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Обережно
Додавання охолоджувальної
рідини частіше, ніж
рекомендований інтервал не є
необхідним.
Якщо ви часто додаєте
охолоджувальну рідину, це може
бути симптомом того, що ваш
двигун потребує ремонту.
Зверніться до СТО для
перевірки системи охолодження.

Перегрів двигуна

Примітка

Якщо стрілка покажчика
температури охолоджувальної
рідини перейшла в червону зону,
або є інші причини вважати, що
двигун перегрівся, виконайте такі
дії:

Увімкнення системи
кондиціонування повітря на
довгих підйомах або у важких
дорожніх умовах може
призвести до перегріву двигуна.

1. Зупиніть автомобіль.
2. Вимкніть кондиціонер.
3. Дайте двигуну попрацювати
декілька хвилин на холостих
обертах.
4. Перевірте, чи працює
вентилятор системи
охолодження двигуна.

{Попередження
Якщо видно пару, відійдіть від
автомобіля і зачекайте, доки
двигун охолоне. Пара може
спричини важкі опіки.

Якщо вентилятор не працює, і
з’явилася пара, виконайте такі дії:
1. Вимкніть двигун.
2. Вийдіть з автомобіля й відійдіть
від нього, не відкриваючи
капот.
3. Зачекайте, доки двигун
охолоне.
4. Після припинення виходу пари
обережно відкрийте капот.
5. Якнайскоріше зверніться на
СТО.
Якщо вентилятор працює, і пари
не видно, виконайте такі дії:
1. Обережно відкрийте капот.
2. Хай двигун попрацює на
холостому ходу, доки не
охолоне.
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3. Перевірте рівень охолоджуючої
рідини.
Якщо вентилятор працює, а
температура двигуна не
знижується, виконайте такі дії:
1. Зупиніть двигун.
2. Обережно відкрийте капот.
3. Зачекайте, доки двигун
охолоне.
4. Перевірте рівень охолоджуючої
рідини.
При низькому рівні охолоджуючої
рідини перевірте наявність
протікань у таких місцях:
1.
2.
3.
4.

Радіатор.
Шланги радіатора.
З’єднання радіатора.
Шланги обігрівача.

5. З’єднання шлангів обігрівача.
6. Водяний насос.

В разі виявлення протікань або
інших пошкоджень, а також, якщо
рівень охолоджуючої рідини
продовжує знижуватись, негайно
зверніться на СТО.

Робоча рідина
гідропідсилювача керма

{Попередження
Охолоджувальна рідина
знаходиться під тиском, тому є
небезпека виходу гарячої пари і
отримання важких опіків.
Ніколи не знімайте кришку бачка
охолоджувальної рідини, поки
двигун і радіатор не охолонуть.

C11D6014A

1. Поверніть ключ запалювання у
положення LOCK/OFF і
дочекайтесь, поки моторне
відділення охолоне.
2. Очистіть ковпачок і верхню
частину резервуара.
3. Відкрутіть ковпачок і зніміть
його.
4. Протріть щуп чистою тканиною.
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5. Встановіть ковпачок на місце й
щільно закрутіть.
6. Знову зніміть ковпачок і
перевірте рівень рідини на
щупі.
Дизельний двигун і бензиновий
двигун 3,0 л
Коли двигун прогрітий, рівень має
досягати позначки МАХ "гарячої"
зони.
Коли двигун холодний, рівень
рідини має бути між позначками
MIN та МАХ на щупі.
Бензиновий двигун 2.4 л
Коли двигун прогрітий, рівень має
бути в межах діапазону HOT.
Коли двигун холодний, рівень
рідини має бути в межах діапазону
COLD на щупі.

Обережно

{Попередження

Навіть дуже незначна кількість
бруду може призвести до
пошкодження системи кермового
керування і призвести до
перебоїв в роботі.

Витік надлишкової рідини може
призвести до її займання або до
знебарвлення лакофарбового
покриття.

Слідкуйте за тим, щоб на вологий
бік кришки баку та всередину
баку не потрапив бруд.

Обережно
Не керуйте автомобілем, якщо
рівень рідини у бачку
підсилювача керма знаходиться
нижче допустимого рівня.
Це може призвести до
пошкодження гідропідсилювача
керма та необхідного дорогого
ремонту.

Не дозволяйте гальмівній рідині
переливатися через край бачка.
Пожежа у моторному відсіку
може призвести до травмування
та пошкодити ваш автомобіль та
інше майно.
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Рідина в бачку омивача

 Не використовуйте воду з
крана. Солі, що містяться у воді
з крана, можуть забити шланги
омивача лобового скла.
 Якщо є вірогідність того, що
температура повітря може
знизитися нижче нуля,
використовуйте рідину омивача
з відповідними властивостями.

Гальмівна рідина
Рідина для системи гальм і
зчеплення
{Попередження
Гальмівна рідина й робоча
рідина гідроприводу зчеплення є
отруйними, а також,
спричиняють корозію. Уникайте
контакту з очима, шкірою,
тканинами та пофарбованими
поверхнями.

2204060

Залежно від температури
навколишнього середовища
налийте відповідну рідину для
очищення лобового скла.
Щоб додати рідину омивача у
бачок:
 Для цієї цілі використовуйте
тільки готовий розчин рідини
омивача, що продається у
роздрібних мережах.
C11E6004A
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усунення причини втрат гальмівної
рідини слід звертатися на СТО.

<Гальмівна рідина>

Використовуйте лише гальмівну
рідину, яка рекомендована для
цього автомобіля.
Див. пункт "Гальмівна рідина" у
розділі Рекомендовані рідини та
мастила на стор. 399

Обережно
Використання гальмівних рідин,
не рекомендованих компанією
GM, може спричинити корозію
компонентів гальмівної системи.
Внаслідок корозії гальмівна
системи може вийти з ладу, що
призведе до аварії.

Обережно

C11D6013A

<Рідина гідроприводу
зчеплення>
Рівень гальмівної рідини і рідини
гідроприводу зчеплення повинен
бути між позначками MIN і MAX.
Під час доливання гальмівної
рідини слід забезпечити
максимальну чистоту, оскільки
забруднення гальмівної рідини
може призвести до неполадок у
роботі гальмівної системи. Для

Перед тим, як зняти кришку
бачка гальмівної рідини або
бачка рідини гідроприводу
зчеплення, обов’язково ретельно
очистіть поверхню довкола
кришки.
Забруднення гальмівної системи
може негативно позначитися на
її роботі та призвести до
необхідності дорогого ремонту.

Обережно
Витік на двигун надлишкової
гальмівної рідини або рідини
гідроприводу зчеплення може
призвести до її займання.
Не дозволяйте гальмівній рідині
переливатися через край бачка.
Пожежа у моторному відсіку
може призвести до травмування
та пошкодити ваш автомобіль та
інше майно.
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Обережно

Обережно

Не викидайте відпрацьовану
гальмівну рідину з побутовими
відходами.

Гальмівна рідина хімічно
агресивна і може подразнити
шкіру та очі.

Зверніться для цього до місцевої
служби утилізації сміття.

Слідкуйте за тим, щоб гальмівна
рідина чи рідина гідроприводу
зчеплення не потрапила на шкіру
або в очі. Якщо таке сталося,
негайно промийте місце водою з
милом або засобом для
очищення рук.

Відпрацьована гальмівна рідина
та рідина гідроприводу
зчеплення й контейнери від них
становлять небезпеку. Вони
можуть завдати шкоди вашому
здоров’ю та довкіллю.

Акумулятор
Акумулятор
Автомобілі без системи стоп-старт
устатковуються
свинцево-кислотним
акумулятором. В автомобілях із
системою запинки-запуску
встановлюються акумулятори типу
AGM, які мають кращі технічні
характеристик порівняно зі
звичайними свинцево-кислотними
акумуляторами.

Заміна батареї
Примітка
Будь-яке відхилення від вказівок,
наведених в цьому пункті, може
призвести до тимчасового
вимкнення системи
зупинки-запуску. Використовуйте
тільки такі акумулятори, які
дозволяють встановлювати
коробку з запобіжниками над
акумулятором. В автомобілях із
системою зупинки-запуску для
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заміни слід використовувати
тільки акумулятори типу AGM
(Absorptive Glass Mat).
Акумулятор AGM можна
визначити по маркуванню на
акумуляторі. Ми рекомендуємо
використовувати фірмовий
акумулятор GM.
Примітка
Використання акумулятора типу
AGM з характеристиками,
відмінними характеристик
оригінального акумулятора,
встановленого компанією GM,
може призвести до зниження
ефективності роботи системи
зупинки-запуску. Для заміни
акумулятора рекомендується
звертатися до фірмової СТО.

Простій автомобіля більше 4
тижнів може призвести до
розряджання акумулятора.
Відключіть клему з негативного
виходу батареї автомобіля.
Перед підключенням або
відключенням акумулятора слід
обов’язково вимикати
запалювання.
Див. розділ Захист акумулятора
від розряджання на стор. 147.

 Завжди носіть захист для очей.
Вибухонебезпечні гази можуть
призвести до сліпоти чи
травмування.
 Тримайте акумулятор подалі
від дітей.
 Акумулятор містить сірчану
кислоту, яка може призвести до
сліпоти чи серйозних опіків.
 Детальніше див. у Посібнику з
експлуатації.
 Поруч із акумулятором може
накопичитися
вибухонебезпечний газ.

Акумулятор автомобіля не
потребує обслуговування.
Акумулятори не належать до
побутових відходів. Їх потрібно
здати на утилізацію до відповідних
приймальних пунктів.

 Жодних іскор, відкритого
полум’я чи диму.

C3E9007A

Значення символів:
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{Попередження
Тримайте займисті матеріали
подалі від акумулятора під час
його перевірки, щоб на них не
потрапили полум’я та іскри в разі
утворення вибухонебезпечного
газу.
Вибух акумулятора може
призвести до пошкодження
автомобіля, а також, до важкого
травмування чи загибелі людей.
Уникайте контакту шкіри з
електролітом акумулятора,
оскільки він містить сірчану
кислоту і може завдати
серйозної шкоди.
У випадку потрапляння
електроліту на шкіру негайно
промийте це місце великою
кількістю води і зверніться по
медичну допомогу.

Тримайте акумулятори у місцях,
недоступних для дітей, оскільки
в них міститься сірчана кислота
й газ.
Слідкуйте за тим, щоб
електроліт не потрапив на шкіру,
в очі, на одяг або чи фарбовану
поверхню.
Не розбирайте і не нахиляйте
акумулятор.

Сажовий фільтр
Система сажового фільтра вбирає
шкідливі частки сажі з вихлопних
газів. Система включає в себе
функцію самоочищення, яка
вмикається автоматично під час
руху. Фільтр чиститься
спалюванням часток сажі за
високої температури. Цей процес
відбувається автоматично за
заданих умов руху й може тривати
більше 15 хвилин. Викид запахів і
диму під час цього процесу є
нормальним явищем.
За певних умов водіння,
наприклад, під час долання
коротких відстаней, система не
може виконати очищення
автоматично.
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Коли сажовий фільтр потребує
чищення, але попередні умови
руху перешкодили виконанню
автоматичного чищення, індикатор
сажового фільтра світиться
постійно або блимає. Після
закінчення процедури
самоочищення індикатор згасне.
Під час чищення не
рекомендується зупиняти
автомобіль або вимикати двигун.

{Попередження
Обов’язково дотримуйтеся
вказаних заходів безпеки,
оскільки в процесі регенерації
сажового фільтра температура
вихлопних газів може бути дуже
високою.
Горючі матеріали можуть
торкнутися нагрітих деталей
вихлопної системи під
автомобілем і зайнятися. Не
ставте автомобіль на поверхнях,
вкритих папером, листям, сухою
травою чи іншими горючими
матеріалами.
Вимикайте запалювання зразу,
як тільки автомобіль заїде у
гараж.
Не підходьте близько до
вихлопної системи автомобіля, в
тому числі, до вихлопної труби.

Заміна щіток
склоочисника
Склоочисники, що працюють
належним чином, - неодмінна
складова гарного огляду та
безпечного водіння. Регулярно
перевіряйте стан склоочисників.
Замінюйте затверділі, крихкі чи
потріскані щітки, або ж такі, що
розмазують бруд по лобовому склі.
Сторонні матеріали чи
склоочисники на лобовому склі
можуть знизити ефективність
очисників. Якщо щітки
склоочисників не очищують
лобове скло належним чином,
вимийте щітки та лобове скло
якісним миючим засобом або
м’яким пральним порошком. Добре
промийте їх водою.
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За необхідності повторіть процес.
Сліди силікону неможливо усунути
зі скла. Тому ніколи не
застосовуйте полірувальні засоби
з силіконом на лобовому склі
автомобіля. Це може призвести по
появи смуг, вібрації щіток або
шуму під час їх роботи, що
погіршить видимість.
Не використовуйте для очищення
щіток склоочисників розчинники,
бензин, керосин чи розріджувач
для фарби. Це сильнодіючі
речовини, які можуть пошкодити
щітки та пофарбовані поверхні.

Заміна щіток склоочисника

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

2204062

1. Натисніть і утримуйте тримач
щітки склоочисника.
2. Зніміть щітку з важеля
склоочисника.
3. Встановіть нову щітку
склоочисника.

Замінюйте лампи передніх фар
через моторний відсік.
Примітка
Після їзди в сильний дощ чи
після миття лінзи деяких
зовнішніх освітлювальних
приладів можуть запотіти.
Цей стан викликаний різницею
температур між внутрішньою і
зовнішньою сторонами лампи.
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Це схоже на конденсат на вікнах
у салоні автомобіля під час дощу
і не вказує на проблему з вашим
автомобілем.

Фари й стоянкові ліхтарі
Дальнє та ближнє світло

Якщо вода потрапляє на
електропроводку ламп, слід
перевірити автомобіль.
Рекомендується звертатися на
фірмову СТО.

C11E6017A

1. Відкрийте капот.
2. Вийміть кріпильні пробки, які
утримують верхню кришку
радіатора.
3. Зніміть верхню кришку
радіатора.
4. Відкрутіть три болти й вийміть
блок фари.
5. Зніміть кришку фари.

6. Від’єднайте пружину, яка
утримує лампу.
7. Вийміть лампу.
8. Встановіть нову лампу фари
належного типу.
9. Встановіть на місце пружину
для кріплення лампи.
10. Встановіть на місце кришку
фари.
11. Приєднайте джгутовий
штепсельний рознім.
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Стоянкові ліхтарі

Протитуманні фари
Для заміни ламп слід звертатися
на СТО.

Передні вказівники
повороту

C11E6018A

1.
2.
3.
4.

Відкрийте капот.
Зніміть блок фари.
Зніміть кришку фари.
Витягніть патрон лампи, який
знаходиться поряд з лампою
фари дальнього світла.
5. Витягніть лампу з тримача.
6. Вставте нову лампу.
7. Встановіть кришку фари в
зворотному порядку.

C11E6019A

1. Відкрийте капот.
2. Зніміть блок фари.
3. Від’єднайте джгутовий
штепсельний рознім від
патрона.

4. Поверніть патрон лампи
вказівника повороту проти
годинникової стрілки.
5. Витягніть патрон лампи
переднього вказівника
повороту з блоку фари.
6. Вийміть лампу з патрона. Для
цього злегка притисніть її й
поверніть проти годинникової
стрілки.
7. Встановіть нову лампу в
патрон. Для цього злегка
притисніть її й поверніть за
годинниковою стрілкою.
8. Встановіть патрон у блок фари,
повертаючи його за
годинниковою стрілкою.
9. Встановіть на місце блок фари.
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Задні габаритні ліхтарі,
вказівник повороту,
стоп-сигнали, ліхтарі
заднього ходу

2204077

1. Відкрийте багажник.
2. Зніміть обидві кришки.
3. Викрутіть два гвинти і зніміть
блок фари.
4. Поверніть патрон лампи проти
годинникової стрілки й вийміть
його.

5. Вийміть лампу з патрона. Для
цього злегка притисніть її й
поверніть проти годинникової
стрілки.
6. Вставте нову лампу
відповідного типу в патрон.
7. Встановіть патрон назад у блок
фари. Закріпіть патрон лампи,
повертаючи його за
годинниковою стрілкою.
8. Встановіть блок фари на місце
й закрутіть два гвинти, які
раніше відкрутили.
9. Закрийте багажник.

Задні габаритні ліхтарі та
стоп-сигнали (світлодіодні)
Для перевірки й заміні цих ліхтарів
слід звертатися на СТО.

Бокові вказівники
повороту
Якщо блоковий вказівник повороту
в зовнішньому дзеркалі заднього
огляду не діє, зверніться на СТО.

Центральний верхній
стоп-сигнал
Якщо центральний верхній
стоп-сигнал не діє, зверніться на
СТО.

Задні протитуманні фари
Для заміни світлодіодних ламп
слід звертатися на СТО.
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Освітлення номерного
знака

6. Встановіть на місце кришку
ліхтаря.

Ліхтарі освітлення салону
Лампи підсвічування

2204081

1. Викрутіть два гвинти і зніміть
кришку ліхтаря.
2. Поверніть патрон лампи проти
годинникової стрілки й вийміть
його з ліхтаря.
3. Вийміть лампу з патрона.
4. Вставте нову лампу.
5. Встановіть патрон з лампою в
ліхтар, повертаючи його за
годинниковою стрілкою.

1. Щоб вийняти лампу, підважте
вимикач ліхтаря з
протилежного боку пласкою
викруткою.
(Будьте обережні, щоб не
залишити подряпин).
2. Вийміть лампу.
3. Вставте нову лампу.
4. Встановіть на місце всі деталі
ліхтаря.

Електрична система
Запобіжники
Дані на запобіжнику, який
планується використати для
заміни, повинен відповідати даним
пошкодженого запобіжника.
У ящику над позитивною клемою
акумулятора знаходяться деякі
основні запобіжники. В разі
потреби їх заміни слід звертатися
на СТО.
Перед заміною запобіжника
вимкніть відповідний перемикач і
систему запалення.
Окислений запобіжник можна
розпізнати за сплавленим дротом.
Не замінюйте запобіжник, доки не
буде усунута причина
несправності.
Деякі функції захищені кількома
запобіжниками.
Запобіжники можуть бути
вставлені без наявності функції.
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Примітка

Блок запобіжників

Не всі описи запобіжників у
коробці, наведені у цьому
посібнику, можуть стосуватися
вашого автомобіля.
Під час огляду коробки
запобіжників див. на позначення
коробки.

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

C11E6002A
2056576

1. Внутрішній блок запобіжників
знаходиться з лівого боку ніші
для ніг переднього пасажира.

2. Блок запобіжників моторного
відділення знаходиться за
бачком охолоджувальної
рідини.
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Примітка
Не всі описи блоків запобіжників
у цьому посібнику дійсні для
вашого автомобіля. На час друку
посібника інформація щодо них є
точною. Під час перевірки блока
запобіжників у автомобілі, див.
етикетку на блоці запобіжників.

C11E6003A

3. Допоміжний блок запобіжників
моторного відділення (тільки в
автомобілях з дизельним
двигуном) знаходиться в центрі
передньої панелі.
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Внутрішній блок запобіжників

ЕЛ.
ПРИВІД
СИД
ВОДІЯ
ЛЮК

ПРИЧІП

РЕЛЕ
ЖИВЛЕННЯ
ПРИЛАДДЯ

ДВЕРНІ
ЗАМКИ
КУЗОВН. БЛОК КЕР
(ЛІХТАРІ СТОЯН / ЕЛ/ВІКНО
ПОВОРОТ)
ПАСАЖИРА
КУЗОВН БЛОК
КЕР (СТОП-СИГНАЛ)
ЕЛ/ВІКНО
КУЗОВНБЛОК
ВОДІЯ
КЕР (ПІДСВІЧ)
РЕЗЕРВ

РОЗЕТКА
(ЗАДНЯ)

АКУМ
ЛЮКА

СТАРТЕР

БЛОК РЕГ
ПАЛЬНОГО/
УВІМК ВЕНТ

ОМИВАЧ
ЛОБ СКЛА

ОБІГРІВ
ЗАДН ВІКНА

ПАНЕЛЬ
ПРИЛАДІВ

ДІОД
ЖИВЛЕННЯ

МОДУЛЬ ДІАГН
(ЗАПАЛ 1)

SSPS

ЕКСПКУЗОВН
БЛОК КЕР

OSRVM

АУДІО/БЛОКУВ КЛЮЧА

СИСТ. ЗАДН.
ВИДУ / КОНДИЦ
/КАНАЛ ЗВ’ЯЗКУ

ВИМИКАЧ
НА КЕРМІ

ДВЕРІ
БАГАЖН

РЕЖ.
ТРАНСП
КУЗОВН БЛОК КЕР
(НАПРУГА АКУМ)
ЖИВЛ/
РЕЖИМ

АКУМ
ПРИЧІП

IPC

РЕЗЕРВ

ДЕННІ ХОД
ВОГНІ

КУЗОВН БЛОК КЕР
(ПЕРЕМИКАЧ
БЛИЖНЄ-ДАЛЬНЄ)

СИД З ПІДГР
ЗАДНЄ

ПОВНИЙ
ПРИВІД/
ВН ДЗЕРКАЛО ВЕНТИЗАД/КОМПАС
ЛЯЦІЯ

PA KS

РЕЗЕРВ
КУЗОВН БЛОК
КЕР (СИГН
ПОВОРОТ)

КУЗОВН БЛОК КЕР
(ЛІХТАРІ САЛОНУ) П/ТУМ
ЛІХТАРІ ПРИЧЕПА

РЕЛЕ
СТАРТЕРА

КОНДИЦІОНЕР-ВЕНТ

ЗАМОК
ПЕР/ДВЕР
СИД З ПІДІГР
ПЕРЕД /
ЗАДН. КОНД

ЗАПАЛЬНИЧКА

РЕЛЕ
ЗАПАЛ

ЗАПУСК
2

РОЗЕТКА
(КОНСОЛЬ)

РЕЗЕРВ

РЕЛЕ
РОЗЕТКИ
ЗАПАЛЬНИЧКИ

ВИМК ПІДІГРІВУ КИЛИМ

БЛОК РЕГ
ПАЛЬНОГО/
УВІМК ВЕНТ

ПЕРЕТВОРЮВАЧ
DC/DC

МОДУЛЬ
ДІАГН
(АКУМ)

РЕЗЕРВ

C3E9001A

ПРИМІТКА: ВИКОРИСТОВУЙТЕ ТІЛЬКИ СПЕЦІАЛЬНО ПРИЗНАЧЕНІ ЗАПОБІЖНИКИ
*: додаткове приладдя

13C140_eu_lhd.book Page 358 Monday, March 4, 2013 1:43 PM

358

Догляд за автомобілем

Блок запобіжників моторного відділення

РЕЛЕ
РЕЗЕРВ

РЕЛЕ
РЕЗЕРВ

АКУМ3

СТАРТЕР

ДАТЧИКИ
ДВИГУНА

ШИМ ВЕНТ

ВЕНТ1

РЕЛЕ
ТРАНСМІСІЇ

НАВІЙ
ЗАПАЛ В
НАВІЙ
ЗАПАЛ А

ECM /
ТРАНСМІСІЯ

TCM
РЕЗЕРВ

ECM

РЕЛЕ
ДОПОМ
НАСОСА

РЕЗЕРВ

ОМИВАЧ
ЛОБ
СКЛА
СТОП
СИГНАЛ

ЕЛ
СТОЯН
ГАЛЬМО

СТОЯН
ЛІХТАРІ
ПРАВ

A/C

РЕЛЕ
КЕР
ОЧИСНИКОМ

БЛИЖН
СВ ПРАВ
РЕЛЕ
СТОП
СИГН

АКУМ2

СТОЯН
ЛІХТАРІ ПРАВ /
ДВЕРІ БАГАЖН

СТОЯН
ЛІХТАРІ
ПРИЧЕПА

СТОЯН
ЛІХТАРІ
ПРАВ

РЕЛЕ
ПАЛИВ/
ВАКУУМ
НАСОСА

ДОПОМ.
НАСОС

ОЧИСНИК
ЗАДН
ВІКНА

РЕЗЕРВ

КУЗОВН
БЛОК КЕР

ABS

РЕЛЕ
СТАРТЕРА

ПАЛИІВНИЙ/
ВАКУУМ
НАСОС

ОМИВАЧ
ФАР

РЕЛЕ
ШВИДК
ОЧИСНИКА

ЗАДН
ФАРИ
П/ТУМ

ПЕР ФАРА
П/ТУМ
ПІДІГРІВ РІДИНИ ОМИВАЧА /
ДЗЕРКАЛО

БЛИЖН
СВ ЛІВ

ABS

АКУМ1

РЕЛЕ
ОМИВАЧА ФАР

РЕЛЕ
ЗАДН
ФАРИ
П/ТУМ

РЕЛЕ
ДАЛЬН
СВ
РЕЛЕ
БЛИЖН
СВ

РЕЛЕ
ПЕР
ФАРИ
П/ТУМ
РЕЛЕ
ДАЛЬН
ПРАВ
ДАЛЬНЄ
СВ ЛІВ
ЗВУКОВИЙ
СИГНАЛ

C3E9002A

ПРИМІТКА: ВИКОРИСТОВУЙТЕ ТІЛЬКИ СПЕЦІАЛЬНО ПРИЗНАЧЕНІ ЗАПОБІЖНИКИ
*: додаткове приладдя
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Допоміжний блок запобіжників моторного відділення (тільки в автомобілях з дизельним двигуном)

РЕЛЕ PTC3

РЕЛЕ
PTC2

PTC3 40 A

PTC2 40 A

РЕЛЕ
PTC1

PTC1 40 A

F/F HTR
30 A

GPCU 60 A

РЕЛЕ
НАГРІВАЧА
F/F

C11E6025A

ПРИМІТКА: ВИКОРИСТОВУЙТЕ ТІЛЬКИ СПЕЦІАЛЬНО ПРИЗНАЧЕНІ ЗАПОБІЖНИКИ
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Інструменти
автомобіля

{Попередження

Підготовка домкрата
й інструмента до роботи

Домкрат, запасне колесо та інші
інструменти мають бути
закріплені в призначених для
цього місці.

Інструменти

Заборонено зберігати домкрат,
запасне колесо та інші
інструменти в салоні.
Під час різкої зупинки або
зіткнення незакріплені
інструменти може розкидати по
салону, що призведе до
травмування людей.

2497282

Запасне колесо, домкрат ті інші інструменти зберігаються в багажному відділенні та під заднім бампером.
У деяких моделях використовується домкрат з руків’ям
Набір інструментів у автомобілі
може відрізнятися від описаного.

2178531

1. Відкрийте багажник.
2. Підніми покриття підлоги й
знайдіть болт з баранцем.
3. Викрутіть болт з баранцем з
домкрата, повертаючи його
проти годинникової стрілки.
4. Вийміть домкрат і сумку з
інструментами.
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5. Зніміть ремені, які утримують
сумку з інструментами. Потім
вийміть із сумки балонний ключ
і руків’я домкрата.
Підготовка запасного колеса

3. Відчепіть трос під заднім
бампером, яким закріплене
запасне колесо.
4. Зніміть запасне колесо.
Примітка
Для запобігання гуркоту під час
руху автомобіля домкрат та інші
інструменти слід зберігати під
покриттям підлоги.
Технічні характеристики
домкрата
Максимальне робоче
навантаження: 900 кг

2178534

1. Зніміть заглушку над заднім
бампером за допомогою
пласкої викрутки.
2. Ослабте болт, який утримує
запасне колесо, за допомогою
балонного ключа.

{Попередження
Домкрат був спроектований для
використання тільки з вашим
автомобілем.
Не використовуйте домкрат, що
входив до комплекту постачання
вашого автомобіля, з іншими
транспортними засобами.
Ніколи не перевищуйте
максимально допустиме
навантаження домкрата.
Використання цього домкрата
для робіт на інших транспортних
засобах може пошкодити інші
автомобілі або ваш домкрат та
призвести до травмування.
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Колеса та шини
Колеса та шини
Стан шини, стан колеса
За можливості через бордюри слід
переїжджати повільно під прямим
кутом. Їзда через бордюри з
гострими краями може спричинити
пошкодження шин і коліс. Під час
паркування не слід притискати
шини до бордюру.
Регулярно перевіряйте колеса на
предмет пошкодження. У випадку
пошкодження чи нетипового
зношення звертайтеся на СТО.

Маркування шин

Тиск у шинах

Наприклад, 215/60 R 16 95 H

Перевіряйте тиск у холодних шин
принаймні кожні 14 днів та перед
будь-якою тривалою поїздкою. Не
забувайте про запасне колесо.

215: Ширина шини, мм
60: Коефіцієнт поперечного
перерізу (висота шини до її
ширини), %

Відкрутіть ковпачок вентиля.

R: Тип брекера: радіальний
RF: Тип: RunFlat
16: Діаметр колеса, дюйми
95: Індекс навантаження,
наприклад, 95 є еквівалентом
690 кг
H: Кодова літера швидкості
Кодова літера швидкості:

Зимові шини

Q: до 160 км/год

Зимові шини підвищують безпеку
руху за температури нижче 7C. Їх
слід установлювати на всі колеса.

S: до 180 км/год
T: до 190 км/год
H: до 210 км/год
V: до 240 км/год
W: до 270 км/год

THR020A

Етикетка зі вказівками щодо тиску
в шинах знаходиться на рамі
дверцят водія.
Дані про тиск у шинах стосуються
холодних шин. Це стосується і
літніх, і зимових шин.
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Завжди накачуйте запасне колесо
до тиску, вказаного для повного
навантаження.
Неправильний тиск у шинах
негативно вплине на безпеку,
керованість автомобіля, комфорт і
витрату пального, а також
прискорить зношення шин.

Примітка
Тиск у шинах слід перевіряти,
коли вони холодні. Показники,
отримані для теплих шин, будуть
неточними. Після пробігу 1,6 км
шини нагріваються, і після
зупинки автомобіля
остигатимуть близько трьох
годин.

{Попередження

Занизький Нормальний Зависокий
тиск
тиск
тиск

S3W64014A

Якщо тиск є надто низьким, це
може призвести до значного
перегрівання шини та її
внутрішнього пошкодження й
спричинить розшарування
протектора й навіть розрив шини
під час руху з високою
швидкістю.

Система контролю тиску в
шинах
Система контролю тиску в шинах
перевіряє тиск одночасно всіх
чотирьох коліс один раз за
хвилину, коли швидкість
автомобіля перевищує певну
межу.
Усі колеса повинні бути оснащені
датчиками тиску, а шини повинні
мати визначений тиск. При
встановленні коліс без датчиків
система контролю тиску в шинах
не працює. Можна провести
модернізацію датчиків.

Глибина малюнка
протектора
Перевіряйте глибину малюнку
протектора регулярно.
З міркувань безпеки шини слід
міняти, коли глибина малюнку
протектора становить 2-3 мм (для
зимових шин - 4 мм).
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Якщо спереду є більше
спрацювання ніж ззаду, поміняйте
місцями передні та задні колеса.
Переконайтеся, що напрямок руху
коліс не змінився.
Шини старіють, навіть якщо не
використовуються.
Рекомендується замінювати шини
кожні 6 років.

Перестановка шин
MD144

Про зношення протектора свідчить
поява принаймні одного
індикатора. Це означає, що
глибина малюнка протектора
становить 1,6 мм - мінімальне
значення, допустиме нормами й
правилами. Місцезнаходження
індикаторів показане спеціальним
маркуванням на боковинах шин.

Перестановка шин виконується
для того, щоб усі шини
зношувалися рівномірно.
Найважливішою є перша
перестановка шин.
Як тільки виявиться нетипове
зношення шин, слід якнайскоріше
виконати їх перестановку й
балансування коліс. Крім того, слід
перевірити шини й колеса на
наявність пошкоджень.

1970757

Виконуючи перестановку шин, слід
обов’язково керуватися показаною
нижче схемою. Не включайте до
схеми перестановки шин запасне
колесо. Після перестановки шин
відрегулюйте тиск у передніх і
задніх шинах згідно із даними на
табличці з інформацією про шини і
навантаження.
Скиньте показники системи
контролю тиску в шинах.
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Перевірте, чи всі колісні гайки
добре затягнуті.

{Попередження
Іржа й бруд на колесі чи інших
деталях, до яких воно
прикріплене, можуть спричинити
поступове ослаблення колісних
гайок. Колесо може впасти, що
призведе до аварії. При заміні
колеса слід очистити від іржі й
бруду всі деталі автомобіля, до
яких воно кріпиться. В екстрених
випадках можна скористатися
тканиною або паперовим
рушником. Проте потім слід
обов’язково повністю зчистити
іржу й бруд за допомогою
шкребка або металевої щітки.

Після заміни колеса або
перестановки шини злегка змастіть
центр маточини колеса
консистентним мастилом для
колісних підшипників, щоб
запобігти корозії або утворенню
шару іржі. Слідкуйте за тим, щоб
мастило не потрапило на пласку
монтажну поверхню колеса або на
колісні гайки чи болти.

Колеса і шини різних
розмірів
В разі використання шини іншого
розміру, ніж були встановлені
виробником, може виникнути
потреба у перепрограмуванні
спідометра, зміні номінального
тиску в шинах, а також, внесенні
інших змін.
Після заміни шин на шини іншого
розміру замініть ярлики з даними
про тиск у шинах.

{Попередження
Використання невідповідних шин
або коліс може призвести до
ДТП і до скасування схвалення
типу автомобіля.
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{Попередження
Не використовуйте шини та
колеса інших типорозмірів, ніж ті,
що були встановлені на
автомобіль виробником. Це
може негативно вплинути та
безпеку та експлуатаційні
характеристики автомобіля. Це
може призвести до відмови
керування або ж до перекидання
та серйозної травми. При заміні
шин обов’язково встановіть усі
чотири шини і колеса однакового
розміру, типу, малюнку
протектора, фірми та індексу
навантаження. Використання
шин іншого розміру чи типу може
значно погіршити хід,
керованість, дорожній просвіт,
гальмівний шлях, габаритні
розміри й достовірність показань
спідометра.

Колісні ковпаки
Слід використовувати ковпаки й
шини, які схвалені виробником для
відповідного автомобіля й
відповідають всім діючим вимогам
щодо поєднання коліс і шин.

Ланцюги протиковзання
для шин

У разі використання ковпаків і шин,
не схвалених виробником, шини
повинні мати захисний обід.
Ковпаки на колеса не повинні
заважати охолодженню гальм.

{Попередження
MD145

Використання невідповідних шин
або ковпаків може призвести до
різкої втрати тиску та, як
наслідок, до ДТП.

Перед закріпленням на шинах
ланцюгів протиковзання зніміть
колісні ковпаки, щоб не
подряпати їх.
 Дотримуйтесь інструкцій
виробника ланцюгів.
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 Ланцюги для шин можна
встановлювати лише на
передні шини розміром 16
дюймів. Не встановлюйте
ланцюги на шини іншого
розміру.
 Приблизно через 1,0 км від
початку руху підтягніть
кріплення ланцюгів
протиковзання.

Обережно
Використання ланцюгів
протиковзання може негативно
вплинути на керованість
автомобіля.
Не перевищуйте швидкість
50 км/год чи рекомендоване
виробником обмеження
швидкості, якщо воно нижче.
Уникайте різких поворотів,
ударів та ям.
Не застосовуйте гальмування із
заблокованими колесами.

Примітка
Для цього автомобіля
рекомендується застосовувати
ланцюги класу SAE тип S.
В разі використання ланцюгів
протиковзання слід рухатися на
малій швидкості.
Якщо чути звук контакту
ланцюгів з автомобілем,
зупиняться й підтягніть
кріплення ланцюгів.
Якщо звук контакту не
припинився, уповільнюйте рух
до повної зупинки автомобіля.

Набір для ремонту шин
Зберігання комплекту
герметиків та компресора
для шин
Щоб дістати комплект герметиків
та компресора для шин, виконайте
такі дії.

2417141

1. Відкрийте двері багажного
відділення.
2. Підніміть кришку.
3. Дістаньте комплект герметиків
та компресора для шин.
Щоб покласти комплект герметиків
та компресора для шин на місце,
виконайте описані дії в зворотному
порядку.
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{Попередження
Робота двигуна на холостих
обертах, коли автомобіль
знаходиться у закритому
приміщенні з недостатньою
вентиляцією, становить
небезпеку, оскільки вихлопні
гази можуть потрапити у салон
автомобіля. Вихлопні гази
містять оксид вуглецю (СО) безбарвний газ без запаху.
Отруєння цим газом може
призвести до втрати свідомості і
навіть смерті. Забороняється
вмикати двигун на холостому
ходу в приміщеннях, де немає
притоку свіжого повітря.

{Попередження
Коли тиск у шині надто великий,
шина може вибухнути і завдати
травм оточуючим людям.
Ознайомтеся з інструкцією до
комплекту герметиків та
компресора для шин і накачуйте
шини до рекомендованого тиску.
Забороняється перевищувати
рекомендований рівень тиску.

{Попередження
Зберігання комплекту герметиків
та компресора для шин та інших
інструментів у салоні автомобіля
може спричинити травмування
людей. Під час різкої зупинки або
зіткнення незакріплені
інструменти можуть когось
вдарити. Зберігайте комплект
герметиків та компресор для
шин у передбаченому для цього
місці.

В автомобілях, який постачається
з комплектом герметиків та
компресором для шин, може не
бути запасного колеса й
інструментів для заміни шин. На
деяких автомобілях може бути
відсутнє місце для запасного
колеса.
Комплект герметиків та
компресора для шин можна
використовувати для тимчасового
ремонту невеликих проколів
діаметром до 6 мм у зоні
протектора шини, а також для
підкачування шин.
Якщо шина зсунулася з обода,
пошкоджено боковину шини, або
діаметр проколу надто великий,
відремонтувати шину з допомогою
комплекту герметиків та
компресора для шин буде
неможливо.
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Ознайомтеся з інструкцією до
комплекту герметиків та
компресора для шин і
дотримуйтеся всіх наведених у ній
вказівок.

6. Шланг для подачі повітря
(чорний шланг з білим
наконечником)

Склад комплекту:

Перевірте термін придатності
герметика, вказаний на балоні.
Балон з герметиком слід замінять
на новий до закінчення строку його
придатності.
Новий балон з герметиком можна
придбати у місцевого дилера.
Кількість герметика в балоні
розрахована на ремонт однієї
шини. Використаний балон і шланг
для подачі герметика разом з
повітрям слід замінити.

C11E5012A

C11E5011A

1. Манометр
2. Кнопка для випускання повітря
(біла)
3. Селекторний перемикач
4. Вимикач (оранжева кнопка)
5. Балон з герметиком

7. Шланг для подачі герметика й
повітря (прозорий шланг з
оранжевим наконечником)
8. Шнур живлення

Герметик для ремонту шин
Ознайомтеся з правилами техніки
безпеки на етикетці балона з
герметиком і обов’язково їх
дотримуйтесь
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Використання комплекту
герметиків та компресора
для шин для тимчасового
ремонту й підкачування
проколеної шини

4. Поверніть ковпачок вентиля
проколеної шини проти
годинникової стрілки й зніміть
його.

Перед використанням комплекту
герметиків та компресора для шин
у холодну погоду, його слід
прогріти в теплому місці протягом
п’яти хвилин.
Це дасть змогу швидше наповнити
шину повітрям.
У випадку проколу шини під час
руху слід зменшити швидкість і
з’їхати на рівну ділянку, щоб
уникнути подальшого
пошкодження шини й обода
колеса. Увімкніть ліхтарі аварійної
сигналізації.
Не виймайте з проколу в шині
сторонній предмет, який її
пошкодив.

C11E5011A

1. Дістаньте комплект герметиків
та компресора для шин з місця
його зберігання.
2. Розгорніть шланг для подачі
герметика й повітря (7) і
витягніть шнур живлення (8).
3. Поставте комплект на землю.
Переконайтеся, що вентиль на
колесі знаходиться близько до
землі і довжини шлангу
достатньо для приєднання.

C11E5012A

5. Приєднайте шланг для подачі
герметика разом з повітрям (7)
до вентиля. Повертайте його за
годинниковою стрілкою за
самого кінця.
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6. Вставте штепсельну вилку
шнура живлення (8) в розетку
електроживлення для
додаткового приладдя в салоні
автомобіля, і вимкніть усе
додаткове приладдя з інших
розеток.
Якщо в автомобілі є розетка для
додаткового приладдя, не слід
використовувати запальничку.
Якщо в автомобілі є тільки
запальничка, підключайте
приладдя до запальнички.
Слідкуйте за тим, щоб не
затиснути шнур живлення дверима
або склом вікна.

2290817

7. Запустіть двигун. Під час
використання компресора
двигун повинен працювати.
8. Поверніть селекторний
перемикач (3) проти
годинникової стрілки в
положення подачі герметика й
повітря.
9. Натисніть вимикач (4), щоб
увімкнути комплект герметиків
та компресора для шин.

Компресор розпочне
накачувати в шину герметик
разом з повітрям.
Спочатку під час закачування
герметика в шину манометр (1)
показуватиме високий тиск.
Після того, як увесь герметик
опиниться всередині шини,
тиск швидко впаде, а коли
розпочнеться закачування
повітря, знову почне
підніматися.
10. Накачайте шину до
рекомендованого тиску,
звіряючись з показаннями
манометра (1).
Рекомендований тиск
зазначений на маркуванні шини
з даними про допустиме
навантаження.
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Під час роботи компресора
манометр (1) може показувати
тиск вищий за фактичний. Щоб
дізнатися дійсний рівень тиску
в шині, вимкніть компресор.
Компресор можна вмикати й
вимикати, поки не буде
досягнутий потрібний тиск.

Обережно
Якщо протягом 25 хвилин не
вдалося досягнути
рекомендованого рівня тиску,
автомобіль використовувати не
слід. Шина значно пошкоджена, і
відремонтувати її за допомогою
герметика й компресора
неможливо. Вийміть штепсельну
вилку з розетки й відкрутіть
шланг від вентиля шини.
11. Натисніть вимикач (4), щоб
вимкнути комплект герметиків
та компресора для шин.

Шина не буде герметизованою
й буде випускати повітря, доки
автомобіль не почне рухатися й
герметик не буде рівномірно
розподілений по всій
внутрішній поверхні шини.
Тому дії, описані в пунктах
12-18 слід виконувати
безпосередньо після пункту 11.
Будьте обережні під час
використання комплекту
герметиків та компресора для
шин, оскільки під час роботи він
може нагріватися.
12. Вийміть штепсельну вилку
шнура живлення (8) з розетки
електроживлення для
додаткового приладдя в салоні
автомобіля.
13. Зніміть шланг для подачі
герметика й повітря (7) з
вентиля, повертаючи його
проти годинникової стрілки.
14. Закрийте вентиль шини
ковпачком.

15. Згорніть шланг для подачі
герметика й повітря (7) і шнур
живлення (8) та поверніть їх на
свої місця.

2360199

16. Якщо шину не вдалося
накачати до рекомендованого
тиску, зніміть з балона (5)
наліпку зі значенням
максимальної швидкості й
помістить її на видному місці.
Не перевищуйте вказану на
наліпці швидкість, доки
пошкоджена шина не буде
відремонтована або замінена
новою.
17. Покладіть усе використовуване
обладнання на свої місця в
автомобілі.
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18. Одразу почніть рух і проїдьте 8
км, щоб герметик розподілився
всередині шини.
19. Зупиніться в безпечному місці й
перевірте тиск у шині. Див.
пункти 1-11 у розділі
"Використання комплекту
герметиків та компресора для
шин для накачування
непошкоджених шин (без
герметика)".
Якщо тиск у шині знизився від
рекомендованого рівня більше
ніж на 68 кПа (10
фунт/кв.дюйм), продовжувати
рух не можна. Шина значно
пошкоджена, і відремонтувати
її за допомогою герметика
неможливо.
Якщо тиск у шині знизився не
більше ніж на 68 кПа (10
фунт/кв.дюйм) від
рекомендованого рівня,
накачайте шину до
рекомендованого тиску.

20. Очистіть від слідів герметика
диск колеса, шину й інші
частини автомобіля.
21. Використаний балон з-під
герметика (5) і шланг для
подачі герметика й повітря (7)
слід здати місцевому дилеру
або утилізувати згідно з
місцевим нормами й
правилами.
22. Придбайте у дилера новий
балон замість використаного.
23. Після тимчасової герметизації
шини за допомогою комплекту
герметиків і компресора для
шин зверніться до
уповноваженого дилера для
ремонту або заміни шини.
Зважайте на те, що проїхати на
автомобілі можна не більше
161 км.

Використання комплекту
герметиків та компресора
для шин (без герметика) для
накачування непошкоджених
шин
Нижче описано порядок дій для
накачування шин повітрям за
допомогою компресора без
використання герметика.

C11E5011A

У випадку проколу шини під час
руху слід зменшити швидкість і
з’їхати на рівну ділянку, щоб
уникнути подальшого
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пошкодження шини й обода
колеса. Увімкніть ліхтарі аварійної
сигналізації.
1. Дістаньте комплект герметиків
та компресора для шин з місця
його зберігання.
2. Розгорніть шланг для подачі
повітря (6) і витягніть шнур
живлення (8).

C11E5012A

3. Поставте комплект на землю.

Переконайтеся, що вентиль на
колесі знаходиться близько до
землі і довжини шлангу
достатньо для приєднання.
4. Поверніть ковпачок вентиля
шини проти годинникової
стрілки й зніміть його.
5. Приєднайте шланг для подачі
повітря (6) до вентиля.
Поверніть його за
годинниковою стрілкою за
самого кінця.
6. Вставте штепсельну вилку
шнура живлення (8) в розетку
електроживлення для
додаткового приладдя в салоні
автомобіля, і вимкніть усе
додаткове приладдя з інших
розеток.
Якщо в автомобілі є розетка
для додаткового приладдя, не
слід використовувати
запальничку.
Якщо в автомобілі є тільки
запальничка, підключайте
приладдя до запальнички.

Слідкуйте за тим, щоб не
затиснути шнур живлення
дверима або склом вікна.
7. Запустіть двигун. Під час
використання компресора
двигун повинен працювати.
8. Поверніть селекторний
перемикач (3) за годинниковою
стрілкою в положення подачі
повітря.
9. Натисніть вимикач (4), щоб
увімкнути компресор.
Компресор розпочне
накачування шини тільки
повітрям.
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2405075

10. Накачайте шину до
рекомендованого тиску,
звіряючись з показаннями
манометра (1).
Рекомендований тиск
зазначений на маркуванні шини
з даними про допустиме
навантаження.

Під час роботи компресора
манометр (1) може показувати
тиск вищий за фактичний. Щоб
дізнатися дійсний рівень тиску,
вимкніть компресор. Компресор
можна вмикати й вимикати,
поки не буде досягнутий
потрібний тиск.
Якщо після накачування тиск у
шині перевищує
рекомендований рівень,
випустіть зайве повітря,
натискаючи кнопку для
випускання повітря (4) доти,
доки не буде досягнутий
потрібний тиск.
Ця кнопка діє тільки в тому разі,
коли використовується шланг
для повітря (6).
11. Натисніть вимикач (4), щоб
вимкнути комплект герметиків
та компресора для шин.

Будьте обережні під час
використання комплекту
герметиків та компресора для
шин, оскільки під час роботи він
може нагріватися.
12. Вийміть штепсельну вилку
шнура живлення (8) з розетки
електроживлення для
додаткового приладдя в салоні
автомобіля.
13. Від’єднайте шланг для подачі
повітря (6) від вентиля,
повертаючи його проти
годинникової стрілки, і закрийте
вентиль шини ковпачком.
14. Згорніть шланг для подачі
повітря (6) і шнур живлення (8)
та поверніть їх на свої місця.
15. Покладіть усе використовуване
обладнання на свої місця в
автомобілі.
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Порядок виймання й
встановлення балона для
герметика
Порядок виймання балона для
герметика:

2394131

У комплект герметиків та
компресора для шин входить
перехідник, який зберігається у
відсіку знизу компресора. Цей
перехідник можна
використовувати для накачування
матраців, м’ячів тощо.

2396425

1. Розгорніть обидва шланги.
2. Витягніть балон з корпусу
компресора.
3. Від’єднайте шланг, приєднаний
до балона.
4. Візьміть новий балон,
придбаний у дилера.

5. Приєднайте шланг до балона й
затягніть його.
6. Вставте новий балон на місце.
Перевірте, чи він надійно стоїть
у гнізді в корпусі компресора.
7. Згорніть обидва шланги й
поверніть їх на свої місця.
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Заміна коліс
Одночасне використання шин
різних типів може призвести до
того, що автомобіль стане
некерованим.
Одночасне використання шин
різних типорозмірів, марок чи типів
(радіального і діагонального) може
призвести до того, що автомобіль
стане погано керованим і, як
наслідок, - до аварії. Використання
шин різних типорозмірів, марок чи
типів може також призвести до
пошкодження автомобіля.
Встановлюйте на всі колеса шини
відповідного типорозміру, марки й
типу.

 З’їдьте на узбіччя у безпечному
місці, де немає інтенсивного
руху.
 Зупиніть автомобіль на рівній
твердій та неслизькій поверхні.
Передні колеса повинні стояти
рівно.
 Застосуйте стоянкове гальмо.
Для механічної трансмісії,
увімкніть першу або зворотно
передачу.
Для автоматичної трансмісії,
застосуйте положення Р.
 Вимкніть двигун і вийміть ключ.
 Увімкніть ліхтарі аварійної
сигналізації.

 Забороняється замінювати
кілька коліс одночасно.
 Застосовуйте домкрат лише під
час заміни коліс в разі
проколювання. Не
застосовуйте його для сезонної
заміни шин (зима-літо).
 Якщо поверхня, на якій стоїть
автомобіль, є м’якою, потрібно
підкласти під домкрат тверду
дошку (товщина макс. 1 см).
 Під час застосування домкрата
перебування в автомобілі
людей або тварин заборонено.
 Забороняється підповзати під
автомобіль, піднятий на
домкраті.

Деякі автомобілі замість запасного
колеса оснащені набором для
ремонту шин.

 Підкладіть під колесо,
розташоване по діагоналі від
того, яке треба замінити, клин,
дерев’яний брусок або каміння.

 Забороняється запускати
двигун, коли автомобіль
піднятий на домкраті.

Див. розділ Набір для ремонту
шин на стор. 367.

 Усі пасажири повинні вийти з
автомобіля.

 Перед встановленням колеса
протріть гайки коліс і різьбу.

Проведіть такі підготовчі заходи та
ознайомтеся з такою інформацією:

 Вийміть запасне колесо.
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{Попередження
Домкрат призначений для
використання тільки з цим
автомобілем.
Не використовуйте домкрат, що
входив до комплекту постачання
вашого автомобіля, з іншими
транспортними засобами.
Ніколи не перевищуйте
максимально допустиме
навантаження домкрата.
Використання цього домкрата
для робіт на інших транспортних
засобах може пошкодити інші
автомобілі або ваш домкрат та
призвести до травмування.

Порядок заміни пошкодженого
колеса
1. Дістаньте домкрат, балонний
ключ, руків’я домкрата й
запасне колесо з місць
зберігання в багажному
відділенні й під заднім
бампером.
2. Балонним ключем відкрутіть
кожну гайку колеса на один
оберт.

Обережно
Не знімайте гайки, доки колесо
не підняте.

1913313

3. Вставте руків’я домкрата й
балонний ключ у домкрат.
4. Трохи підніміть піднімальну
головку домкрата, повертаючи
руків’я за годинниковою
стрілкою.
5. Встановіть домкрат, яка
показано на рисунку нижче. Під
дверцятами у передній й задній
частині автомобіля є гнізда.
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Обережно
Починаючи підіймання
автомобіля перевірте, чи надійно
встановлений домкрат, інакше
він може вислизнути з-під
автомобіля.
Примітка

2038889

6. Встановіть домкрат
вертикально під переднім або
заднім гніздом для домкрата
поруч із колесом, яке потрібно
замінити.

Обережно
Не робіть спроб підняти
автомобіль, поки домкрат не
буде встановлений і надійно
зафіксований у правильному
положенні.

C11E5009A

7. Повертаючи балонний ключ або
руків’я домкрата за
годинниковою стрілкою, доки
піднімальна головка не буде
міцно закріплена у відповідному
гнізді, а колесо не відніметься
приблизно на 2,5 см від землі.

Автомобіль не слід піднімати
вище, ніж потрібно для заміни
колеса.

{Попередження
Забороняється знаходиться під
автомобілем, піднятим на
домкраті, а також вмикати в цей
час двигун.
Домкрат може вислизнути з-під
автомобіля, що спричинить важкі
травми або загибель людей.
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8. Зніміть усі гайки з колеса,
повертаючи їх проти
годинникової стрілки.
9. Зніміть колесо разом із шиною.
10. Встановіть запасне колесо на
маточину.

{Попередження
Використовуйте гайки й болти
відповідного типорозміру й
затягуйте їх з відповідним
обертальним моментом.
Використання невідповідних
гайок чи болтів або слабке
затягання може призвести до
розхитування чи навіть втрати
колеса і, як наслідок, до аварії.

Обережно
Ніколи не змащуйте гайки колеса
мастилом.
Використовуйте тільки такі
колісні гайки, які підходять до
колеса.
Якнайскоріше зверніться на
СТО, щоб затягнути гайки
відповідно технічних вимог.
Якщо гайки затягнуті
неправильно, вони можуть
ослабнути.

1913320

11. Встановіть колісні гайки на
місце. Затягніть кожну гайку
рукою, щоб закріпити колесо на
маточині.
12. Опустіть автомобіль на землю,
повертаючи балонний ключ або
руків’я домкрата проти
годинникової стрілки.
13. Міцно затягніть колісні гайки
навхрест з моментом 125 Нм.
12345 (див. рис.)

14. Зачепіть трос, яким кріпиться
запасне колесо, за опорний
стрижень і підтягніть його – для
цього вставте болт в отвір над
заднім бампером і затягніть
його з моментом 6 Нм.
15. Причепіть трос і встановіть на
місце заглушку.
16. Надійно закріпіть домкрат й
інші інструменти в місцях їх
зберігання, а пошкоджене
колесо покладіть у багажне
відділення.
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Обережно

Обережно

Обережно

Не зберігайте пошкоджене
колесо на тому самому місці під
заднім бампером, де зберігалося
запасне. Пошкоджене колесо
може зсунутися.

Автомобіль, який стоїть на домкраті, може зсунутися, що призведе до пошкодження автомобіля
й травмування людей.
 Слід користуватися тільки
домкратом з комплекту
постачання автомобіля,
встановлюючи його в
правильне положення.
 Для підіймання автомобіля
домкрат слід встановлювати
перпендикулярно ґрунту.
 Забороняється знаходитися
під автомобілем, піднятим на
домкраті.
 Забороняється запускати
двигун, коли автомобіль
стоїть на домкраті.
 Перед встановленням
автомобіля на домкрат слід
висадити з нього всіх
пасажирів. Вони повинні
відійти на безпечну відстань
від цього автомобіля та
іншого транспорту.

 Домкрат слід використовувати тільки для заміни коліс.

{Попередження
Не залишайте домкрат й
інструменти в салоні автомобіля.
Під час різкої зупинки або
зіткнення незакріплені
інструменти може розкидати по
салону автомобіля, що призведе
до травмування людей.
Примітка
Тимчасове запасне колесо
призначене тільки для
короткочасного використання.
Якнайскоріше зверніться на СТО
для заміни тимчасового
запасного колеса на звичайне.

 Забороняється піднімати автомобіль на домкраті на похилих або слизьких поверхнях.
 Домкрат слід встановлювати
поруч із колесом, яке потрібно
замінити.
 Слід заблокувати колесо,
розташоване по діагоналі від
колеса, що замінюється.
 Перед тим, як ставити
автомобіль на домкрат,
увімкніть стоянкове гальмо і
встановіть важіль коробки
передач на 1-шу передачу чи
передачу заднього ходу
(МКПП) або в положення "Р"
(АКПП).
 Не ставте автомобіль на
домкрат для заміни колеса
поряд з транспортом, що
рухається.
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Обережно
В разі відсутності необхідних
умов для підіймання автомобіля
або непевності в своїх силах
зверніть на СТО або викличте
дорожню технічну допомогу.

Запуск від
зовнішнього джерела
Запуск від зовнішнього
джерела
Обережно
Не робіть спроб запустити
двигун штовханням або
буксируванням.
Це може призвести до
пошкодження каталізатора й
автоматичної трансмісії, а також,
до травмування людей.
Якщо акумулятор автомобіля
розрядився, двигун можна
запустити від акумулятора іншого
автомобіля.

{Попередження
Акумулятор є вибухонебезпечним. Бережіться опіків електролітом або ураження електричним
струмом внаслідок короткого
замикання. Також можливе
пошкодження автомобіля.
 Бережіть акумулятор від
вогню та іскор.
 Запускаючи двигун від
зовнішнього джерела, не
нахиляйте акумулятор.
 Не допускайте короткого
замикання між кінцями
проводів.
 Під час роботи поблизу
акумуляторів слід
користуватися захисними
окулярами.
 Не допускайте потрапляння
електроліту в очі, на шкіру,
тканину чи фарбовані
поверхні.
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{Попередження
 Переконайтеся в тому, що
акумулятор, який використовується для запуску, має таку
саму номінальну напругу, що
й акумулятор автомобіля,
двигун якого потрібно
запустити.
 Не відключайте розряджений
акумулятор від автомобіля.
Невиконання цих заходів безпеки
або наданих у цьому розділі
інструкцій щодо запуску двигуна
від акумулятора іншого
автомобіля за допомогою
подовжувальних кабелів може
призвести до вибуху
акумулятора й опіків від
електроліту або короткому
замиканню.
Крім того, це може спричинити
значні пошкодження електричних
систем обох автомобілів і
важкому травмуванню людей.

Підготовка до запуску від
зовнішнього джерела
1. Застосуйте стоянкове гальмо.
2. В автомобілі з АКПП увімкніть
передачу PARK, а в автомобілі
з МКПП – встановіть
нейтральну передачу.
3. Вимкніть усе додаткове
електричне приладдя.

Приєднання подовжувальних
кабелів
Щоб запустити двигун автомобіля
від зовнішнього джерела,
приєднайте подовжувальні кабелі
таким чином:

Обережно
Перед запуском двигуна від
зовнішнього джерела слід
вимкнути аудіосистему, інакше
аудіосистема може вийти з ладу.

{Попередження
Слідкуйте за тим, щоб подовжувальні кабелі потрапили на рухомі деталі в моторному відділенні.
Це може призвести до
пошкодження автомобіля й
важкого травмування людей.

JE85A

1. Приєднайте один кінець
першого подовжувального
кабелю до позитивної клеми
допоміжного акумулятора
(позначена знаком "+" на
корпусі або клемі акумулятора).
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2. Приєднайте другий кінець
цього подовжувального кабелю
до позитивної клеми
розрядженого акумулятора
(позначена знаком "+").
3. Приєднайте один кінець
другого подовжувального
кабелю до негативної клеми
допоміжного акумулятора
(позначена знаком "-" на
корпусі або клемі акумулятора).

{Попередження
НЕ підключайте вільний кінець
другого подовжувального
кабелю до негативної (-) клеми
розрядженого акумулятора.
Приєднайте цей кінець до
будь-якої металевої скоби,
прикріпленої болтами до блоку
двигуна.
Це місце приєднання має бути
якомога далі він акумулятора.
Приєднання подовжувального
кабелю до негативної клеми
розрядженого акумулятора може
призвести до утворення
електричної дуги або вибуху
акумулятора.
Це можу спричинити важке
травмування людей і
пошкодження автомобіля.

4. Приєднайте другий кінець
другого подовжувального
кабелю до заземлення на
другому автомобілі, наприклад
до металевої скоби,
прикріпленої болтами до блоку
двигуна.
5. Під час запуску автомобіля від
акумулятора іншого автомобіля
двигун цього автомобіля може
працювати.
Після запуску двигуна автомобіля
з розрядженим акумулятором
виконайте такі дії:
1. Обережно від’єднайте провід
приєднання на масу (-). Почніть
з автомобіля з розрядженим
акумулятором. Не вимикайте
двигун цього автомобіля.
2. Від’єднайте подовжувальний
кабель від негативної клеми
допоміжного акумулятора у
другому автомобіля.
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3. Від’єднайте подовжувальний
кабель від позитивних клем на
обох акумуляторах. Покладіть
подовжувальні кабелі на місце
зберігання поруч із запасним
колесом.
4. Двигун автомобіля з
розрядженим акумулятором
повинен після запуску
попрацювати приблизно 20
хвилин. За цей час система
зарядки підзарядить
акумулятор.
5. Якщо акумулятор знову
розрядиться, зверніться на
СТО.

Буксирування
Буксирування автомобіля
Якщо вам потрібно буксирувати
автомобіль, скористайтесь нашою
сервісною мережею або ж
професійною евакуаторною
компанією.

C11E5001A

C11E5003A

Найкращим способом
транспортування є використання
автомобіля-евакуатора.
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Буксирування автомобіля з
приводом на всі колеса

C11E5002A
C11E5005B

Якщо буксирування відбувається
на 2 колесах, підніміть передні
приводні колеса і буксируйте
автомобіль із заблокованими
передніми шинами.

C11E5004A

Найкращій спосіб буксирування
автомобіля з приводом на всі
колеса – це перевезення на
платформі, оскільки він дає змогу
уникнути пошкоджень автомобіля.
Якщо перевезення на платформі
неможливе, можна скористатися
буксирувальним візком (див.
рисунок нижче).

Обережно
Якщо ви буксируєте автомобіль з
повним приводом (AWD) таким
чином, що передні і задні колеса
котяться по землі, приводна
система автомобіля може
зазнати серйозних пошкоджень.
Ніколи не буксируйте свій
автомобіль таким чином, щоб
передні і задні колеса торкалися
землі.
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Виконуйте наступні процедури при
буксируванні автомобіля:

Буксирувальне вушко спереду
автомобіля

 Не можна перевозити
пасажирів в автомобілі, що
буксирується.
 Вимкніть стоянкове гальмо
автомобіля, що буксирується, і
увімкніть нейтральну передачу.
 Увімкніть ліхтарі аварійної
сигналізації.
 Дотримуйтесь максимально
допустимої швидкості.

Екстрене буксирування
Якщо немає можливості
відбуксирувати автомобіль
евакуатором, виконайте описані
нижче дії.

C3E9003A

Переднє буксирувальне вушко
знаходиться під переднім
бампером. Зніміть заглушку
спойлера з боку водія й прикріпіть
трос до буксирувального вушка. В
автомобілі, що буксирується, має
знаходитися водій, який
керуватиме автомобілем за
допомогою керма й гальмівної
педалі.
Буксирувати автомобіль в такий

спосіб можна тільки на коротку
відстань по дорозі з твердим
покриттям і з низькою швидкістю.
Крім того, колеса, вісі, трансмісія,
система кермового керування і
гальма повинні бути в робочому
стані.
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Обережно

Обережно

Під час буксирування автомобіля
за допомогою буксирувального
троса існує небезпека
пошкодження автомобіля.
Рекомендації щодо запобігання
пошкодженням:
 Буксирувати автомобіль за
буксирувальне вушко слід
тільки в тому разі, коли інші
способи буксирування
недоступні.
 Автомобіль слід буксирувати
тільки спереду.
 Буксирувальний трос не
можна чіпляти до бампера.
 Обидва кінці буксирувального
троса мають бути надійно прикріплені до буксирувальних
вушок. Щоб перевірити, як закріплений трос, потягніть його.
 Буксирування за допомогою
троса може вивести з ладу
АКПП. Автомобіль з АКПП
рекомендується буксирувати
на платформі або за
допомогою підйомника.

Автомобілі з автоматичною
трансмісією: забороняється
буксирувати автомобіль за
буксирувальне вушко.
Буксирування за допомогою
троса може вивести з ладу АКПП.
Автомобіль з АКПП
рекомендується буксирувати на
платформі або за допомогою
підйомника.
 Автомобіль МКПП можна
буксирувати передом зі
швидкістю не більше
88 км/год. В усіх інших
випадках, а також при
несправності КПП слід
піднімати передню вісь.
 Автомобіль слід буксирувати
з малою швидкістю й без
ривків.

{Попередження
Під час буксирування за
допомогою троса існує
небезпека втрати контролю над
автомобілем, що буксирується.
 Забороняється буксирувати
автомобілі з несправними
колесами, трансмісією,
осями, системою кермового
керування або гальмами.
 Під час буксирування не можна вимикати запалювання,
оскільки це призведе до
блокування керма і втрати
контролю над автомобілем.

Обережно
Не використовуйте для
буксирування свого автомобіля
кріпильний гак.
Це може призвести до
пошкодження автомобіля.
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Знімне заднє буксирувальне
вушко
Для буксирування іншого
автомобіля використовуйте
кріплення заднього
буксирувального вушка.
Порядок дій при використанні
знімного заднього
буксирувального вушка:

1. Знайдіть знімне заднє
буксирувальне вушко під
покриттям підлоги в багажному
відділенні.
2. Відкрийте кришку на задньому
бампері і міцно прикрутіть
знімне буксирувальне вушко на
місце.
В разі використання знімного
заднього буксирувального вушка
натяг троса або ланцюга має бути
спрямований вперед відносно
вушка. Не тягніть за гак під кутом.
Для запобігання аваріям не
допускайте різкого послаблення
натягу троса.

Обережно

C11E5007A

Не використовуйте для
буксирування іншого автомобіля
кріпильний гак.
Це може призвести до
пошкодження автомобіля.

Догляд за зовнішнім
виглядом
Догляд за зовнішніми
частинами
Замки
Замки змащуються на заводі з
використанням високоякісного
мастила для замків.
Використовуйте речовину для
видалення льоду лише в разі
нагальної потреби, оскільки вона
це сприяє видаленню змазки та
негативно впливає на функцію
блокування. Після використання
речовини для видалення льоду
потрібно знову змастити замки на
СТО.
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Миття
Лакофарбове покриття вашого
автомобіля зазнає дії чинників
навколишнього середовища.
Регулярно мийте автомобіль та
натирайте його воском. Під час
використання автоматичних
автомийок, виберіть програму, яка
включає в себе натирання воском.
Фекалії птахів, мертві комахи,
смола, пилок тощо повинні бути
одразу видалені, оскільки вони
містять шкідливі складники, які
можуть спричинити пошкодження
фарби.
Якщо ви користуєтеся послугами
автомийки, дотримуйтеся
інструкцій виробника щодо миття
автомобіля. Очисники лобового
скла та заднього вікна повинні бути
вимкнені. Заблокуйте автомобіль,
щоб кришку горловини паливного
бака неможливо було відкрити.
Зніміть антену та зовнішні

аксесуари, зокрема, багажник
тощо.

спрей для видалення смоли з
пофарбованих поверхонь.

Якщо ви миєте автомобіль вручну,
переконайтеся, що внутрішній бік
колісних арок також ретельно
змочено.

Зовнішнє освітлення

Вимийте краї та згини на
відчинених дверцятах і капоті, а
також зони, які вони закривають.
Змастіть у майстерні дверні петлі
всіх дверцят.
Забороняється мити моторний
відсік водою або паром під
високим тиском.
Змочіть ганчірку зі шкіри та
протріть нею автомобіль.
Періодично змочуйте шкіру.
Використовуйте окремі шматки
шкіри для фарбованих і скляних
поверхонь: залишки воску на
вікнах погіршать видимість.
Забороняється використовувати
тверді предмети для усунення
плям від смоли. Використовуйте

Щитки фар та інших ламп зроблені
з пластика.
Забороняється використовувати
абразиви чи каустичні речовини,
не користуйтеся шкребком і не
чистіть без води.
Для очищення зовнішніх ліхтарів й
розсіювачів фар від мертвих
комах, мастила чи смоли
використовуйте тільки м’яку
тканину, змочену в теплій воді з
доданням додаванням мила для
миття автомобілів.
Жорстке чищення сухою тканиною
може спричинити пошкодження
зовнішніх ліхтарів і розсіювачів
фар.
Не слід використовувати для
миття зовнішніх ліхтарів
концентровані рідкі засоби для
миття автомобілів.
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Не слід використовувати агресивні
мийні засоби, коли ліхтарі
ввімкнені. Це може призвести до
розтріскування розсіювачів
внаслідок хімічної реакції.

Сповіщення
Використовуйте м’які мийні
засоби і дотримуйтесь інструкцій
з миття автомобіля.
Недотримання інструкцій з миття
автомобіля може призвести до
появи мікротріщин у розсіювачі і
розтріскування в місці
приварювання.
Перелік рідин, заборонених для
використання в якості мийних
засобів:
• ацетон
• бензол
• толуол
• ксилен
• розріджувач

Полірування та воскування
Регулярно натирайте автомобіль
воском (найпізніше, коли вода
перестане капати). Інакше
лакофарбове покриття пересохне.
Полірування є потрібним лише,
якщо фарба стала тьмяною або
якщо на неї начіплялися тверді
відкладення.

Для механічного усунення льоду
використовуйте шкребок
загостреної форми. Щільно
притискайте шкребок до скла, щоб
між ним і склом не залишився
бруд.
Витирайте щітки очисників м’якою
тканиною та засобом чищення
вікон.

Поліроль для фарби із силіконом
утворює захисну плівку, після чого
воскування виконувати непотрібно.

Колеса та шини

Пластикові деталі кузова не
потрібно обробляти ні воском, ані
полірувальними речовинами.

Помийте ободи очисником для
коліс з нейтральним рівнем pH.

Щітки очисників вікон
і лобового скла
Використовуйте м’яку тканину чи
шкіру верблюда разом із
очисником вікон і інсектицидом.
Під час чищення заднього вікна
переконайтеся, що нагрівальний
елемент усередині вікна не
пошкоджено.

Забороняється використовувати
струминні очисники високого тиску.

Як правило ободи коліс
пофарбовані, а догляд за ними
потрібно здійснювати таким же
чином, як і за кузовом.
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Пошкодження фарби
Усуньте найменше пошкодження
фарби за допомогою олівця для
підфарбовування до того, як
утвориться іржа. Для усування
значних пошкоджень або плям іржі
слід звертатися на СТО.

Днище
Корозивні матеріали, що
використовуються для усунення
снігу та криги чи контролю пилу
можуть накопичитися на нижній
частині кузова автомобіля.
Несвоєчасне усунення цих
матеріалів може прискорити
корозію та іржавіння.
Періодично змивайте ці матеріали
з днища кузова звичайною водою.
Стежте за тим, щоб очищати
ділянки, де може збиратися бруд
та інше сміття. Бруд, що
накопичився в закритих ділянках,
перед промиванням водою, слід
розкришити.

Догляд за салоном
Салон і внутрішня обшивка
Лише чистіть салон автомобіля, в
тому числі панель приладів і
обшивку сухою тканиною або
пилососом.
Панель приладів потрібно чистити
лише за допомогою м’якої вологої
тканини.
Очищуйте оббивку з тканини
пилососом і щіткою. Для
видалення плям використовуйте
засіб для чищення оббивки.
Для чищення пасків безпеки
використовуйте теплу воду або
пилосос.

Обережно
Закрийте застібки Velcro,
оскільки відкриті застібки Velcro
можуть пошкодити обшивку
сидінь.

Пластикові та гумові частини
Пластикові та гумові частини
можна чистити тим же пилососом,
що використовувався для чищення
кузова. Використовуйте пилосос
для салона за потреби. Не
використовуйте будь-який інший
агент. Уникайте використання
сольвентів, а особливо бензину.
Забороняється використовувати
струминні очисники високого тиску.
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Загальна інформація
Інформація про
обслуговування
Для забезпечення економної та
безпечної експлуатації автомобіля
та збереження його вартості
життєво важливо, щоб всі роботи з
технічного обслуговування
виконувалися з правильними
інтервалами, як вказано в
документації.

Підтвердження
Відомості про проведення
технічного обслуговування
записуються у сервісну книжку.
Дата й дані про пробіг
засвідчуються штампом і підписом
СТО, яка виконала технічне
обслуговування.

Слідкуйте за тим, щоб відомості у
сервісну книжку були внесені
правильно, оскільки
підтвердження регулярного
проходження ТО є необхідним в
разі подачі гарантійних рекламацій
або інших претензій, а також є
перевагою в разі продажу
автомобіля.
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Планове технічне обслуговування
Планове технічне обслуговування
Періодичність технічного обслуговування
Щороку / 15 000 км (в залежності від того, яка подія настане раніше)
ТО І: виконати ТО І в якості першого технічного обслуговування або після проведення ТО ІІ
ТО ІІ: виконати ТО ІІ після виконання ТО І.
Якщо на автомобілях, обладнаних системою контролю ресурсу мастила, світиться сигнальна лампа заміни
мастила, а після проведення останнього ТО минуло не менше 10 місяців, слід також виконати відповідне ТО.
№
1

Обслуговування
Замініть моторне масло та масляний фільтр.

ТО І

ТО ІІ

З

З

2

Огляньте на предмет будь-яких теч чи пошкодження.

О

О

3

Огляньте повітряний фільтр двигуна.

О

О

4

Огляньте шини на предмет тиску та зношення.

О

О

5

Огляньте гальмівну систему.

О

О

6

Перевірте рівні охолоджувальної рідини двигуна та рідини омивача,
додайте рідини за необхідності.

О

О

7

Огляньте підвіску та компоненти кермового керування.

О

О

8

Огляньте щітки склоочисників та роботу зовнішнього освітлення.

О

О
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№

Обслуговування

ТО І

ТО ІІ

9

Огляньте ремені приводів.

О

О

10

Проведіть будь-які необхідні додаткові сервісні роботи - див.
відповідний розділ.

О

О

11

Перевірте вузли в роботі.

О

О

ТО ІІ - проведіть усі сервісні роботи, описані в ТО І, а також наступні
роботи:
12

Замініть гальмівну рідину.

З

13

Огляньте охолоджувальну систему двигуна.

О

14

Огляньте компоненти систем безпеки.

О

15

Огляньте силовий агрегат та елементи приводу.

О

16

Змастіть компоненти кузова.

О

О - Огляньте ці вузли та їхні частини. За необхідності, відкорегуйте, очистіть, додайте, відрегулюйте або замініть.
З -заміна.

№

Опис

Captiva

17

Замініть фільтр пилку

Кожні 15 000 км / щороку

18

Замініть повітряний фільтр

Кожні 60 000 км / 4 роки

19

Замініть свічки запалення

Кожні 150 000 км / 10 років

20

Замініть фільтр
дизельного пального

21

Замініть охолоджувальну рідину

Крім РФ

Кожні 60 000 км / 2 роки

РФ

Кожні 30 000 км / 2 роки
Кожні 240 000 км / 5 років
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№
22

Опис
Замініть трансмісійне масло АКПП

Captiva
Нормальні умови: кожні 150 000 км
Важкі умови: кожні 75 000 км

Примітки
Пункт технічного
обслуговування

Примітка
Негайно замінити моторне мастило, якщо на панелі приладів світиться сигнальна лампа
заміни моторного мастила.

1

2

3 & 17

5

В разі експлуатації у важких умовах, таких як їзда на короткі відстані чи в умовах
підвищеної запиленості або тривала робота на холостих обертах, моторне мастило і
масляний фільтр можуть потребувати частішої заміни.
Втрата рідини у будь-якій системі автомобіля може свідчити про проблему. Систему
необхідно оглянути, відремонтувати та перевірити рівень рідини. Додайте рідину за
потреби.
Якщо ви регулярно їздите у пильних умовах, перевіряйте фільтр частіше.
При їзді у пильних умовах, фільтр може потребувати частішої заміни.
Огляньте канали і шланги гальмівної системи на наявність злипань, течі, тріщин, ознак
зношення тощо Огляньте гальмівні колодки на предмет зношення, а також стан поверхні
дисків. Огляньте футерування/башмаки гальмівних барабанів на предмет зношення та
тріщин. Огляньте інші деталі гальм, включно із барабанами, колісними циліндрами,
гальмівні скоби, стоянкове гальмо, тощо.
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Пункт технічного
обслуговування

Примітка

7

Візуально огляньте передню та задню підвіску та систему кермового керування на
предмет пошкодження, розбовтаних чи втрачених деталей чи ознак зношення. Огляньте
компоненти гідропідсилювача керма на наявність злипань, тріщин, ознак зношення тощо.

8

Огляньте щітки склоочисників на предмет зношення, тріщин чи забруднення. Очистіть
лобове скло та щітки склоочисників, якщо вони забруднені. Замініть зношені чи
пошкоджені склоочисники.

12

В разі експлуатації у важких умовах, таких як їзда в гірській чи пагористій місцевості, або
часте транспортування причепів, гальмівна рідина може потребувати частішої заміни.

13

Огляньте шланги і замініть їх, якщо вони розтріскані, деформовані чи зношені. Огляньте
всі трубки, фітинги й хомути; за потреби замініть їх фірмовими запасними деталями. Для
забезпечення коректної роботи рекомендується провести перевірку тиском
охолоджувальної системи, герметичної кришки та очищення середини радіатора та
конденсатора кондиціонера.

14

Пересвідчіться в тому, що індикатор нагадувача паска безпеки та механізми пасків
безпеки працюють належним чином. Звертайте увагу на будь-які незакріплені чи
пошкоджені деталі пасків безпеки. Якщо ви бачите будь-що, що може зашкодити
ефективності системи пасків безпеки, зверніться за ремонтом. Обов’язково замінюйте
розірвані чи розсатані паски безпеки.

16

Змащуйте усі циліндри замків, дверні петлі та клямки, петлі та клямки капота, а також
петлі та клямки кришки багажника. Якщо автомобіль експлуатується у корозивному
середовищі, може знадобитися частіше змащення. Змащення ущільнювачів силіконовим
мастилом за допомогою чистої тканини подовжить їхній термін експлуатації, забезпечить
кращу герметизацію та усуне будь-яке рипіння чи залипання.
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Пункт технічного
обслуговування

Примітка

Замінюйте масло та фільтр АКПП, якщо автомобіль, в основному, їздить за однієї чи
декількох наступних умов:
• В умовах інтенсивного міського руху, де температура зовнішнього повітря регулярно
Загальна інформація
сягає 32C і вище.
про АКПП
• У пагористій чи гірській місцевості.
• При частому транспортуванні причепа.
• При використанні в якості таксі, поліції чи у службі доставки.
Загальна інформація Огляньте пас на наявність потертих місць, значних тріщин або явних пошкоджень.
про ремені
Замініть ремінь за необхідності.
Перевіряйте усі системи на предмет перешкод, виходу з ладу, а також пошкодження чи
Загальна інформація втрачених деталей. Замініть деталі у разі необхідності. Замініть будь-які компоненти, які
мають ознаки сильного зношення.
Стан та тиск шин
Балансування коліс

Стан шин слід перевіряти перед подорожжю, тиск шини необхідно перевіряти при кожній
заправці, але щонайменше раз на місяць за допомогою шинного манометра.
За необхідності, міняйте колеса місцями та балансуйте їх.
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Додаткове обслуговування
Екстремальні умови
експлуатації
Екстремальними умовами
експлуатації вважаються
періодичне виконання
щонайменше однієї дії з
наведеного нижче списку:
 Постійні поїздки на короткі
відстані - менше 10 км.
 Тривала робота на холостих
обертах і (або) їзда на малій
швидкості з частими
зупинками.
 Їзда по ґрунтових дорогах.
 Їзда у пагористій чи гірській
місцевості.
 Буксирування причепа.
 Їзда в умовах інтенсивного
міського руху, де температура
зовнішнього повітря регулярно
сягає 32C і вище.

 Використання автомобіля
якості таксі, поліцейської
машини чи у службі доставки.
 Постійна їзда при температурі
зовнішнього повітря нижче
нуля.
Поліцейські автомобілі, таксі та
шкільний транспорт також
вважаються транспортними
засобами, що експлуатуються в
екстремальних умовах.
За екстремальних умов
експлуатації може виникнути
потреба в певних планових
обслуговуваннях, які
проводитимуться частіше, ніж за
звичайного графіку.
Дізнайтеся про технічні вимоги до
обслуговування, що залежать від
певних умов експлуатації.

Рекомендовані
рідини, мастила та
частини
Рекомендовані рідини та
мастила
Використовуйте лише продукти, які
були перевірені та схвалені. На
пошкодження внаслідок
застосування матеріалів, які не
було схвалено для використання,
гарантія не поширюється.

{Попередження
Робочі матеріали є
небезпечними та можуть бути
отруйними. Поводьтеся
обережно. Зверніть увагу на
надану інформацію на
контейнерах.

13C140_eu_lhd.book Page 400 Monday, March 4, 2013 1:43 PM

400

Ремонт і технічне обслуговування

Моторні мастила
Моторні мастила відрізняють за
якістю й коефіцієнтом в’язкості.
Термін "Якість" власне означає
"Технічні характеристики". Для
вибору моторного масла якість є
важливішою за в’язкість. Висока
якість моторного мастила
забезпечує чистоту двигуна,
захищає деталі від зношення та
підвищує стійкість мастила до
старіння, а коефіцієнт в’язкості
дозволяє визначити його густину в
певному діапазоні температур.

Правильний вибір моторного
мастила
Вибираючи моторне мастило, слід
зважати на його технічні
характеристики й ступінь в’язкості
за класифікацією SAE.
Використовуйте та запитуйте в
продажу моторні мастила з
логотипом сертифіката dexos™.
Мастила, що відповідають
вимогам автомобіля, повинні мати
на контейнері логотип сертифіката
dexos™.

Якісні моторні мастила
dexos

2398375

C3E9006A

Цей логотип вказує на те, що
мастило було схвалено для
сертифікації dexos™ компанією
GM.
На заводі двигун вашого
автомобіля був заправлений
моторним мастилом, яке має
сертифікат dexos™.
Використовуйте тільки моторне
масло, яке було схвалено згідно з
характеристиками dexos, або
еквівалентне моторне масло
відповідного класу в’язкості.
Якщо ви не впевнені у тому, чи
було ваше масло схвалене за
характеристиками dexos,
зверніться до вашого автосервісу.
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Використання замінного моторного
мастила в разі відсутності
мастила, схваленого dexos: якщо
на СТО немає моторного мастила,
схваленого dexos, можна
використовувати замінне моторне
мастило вказаної вище якості.
Замінне мастило можна також
використовувати для підтримки
належного рівня мастила. Проте,
використання масел, які не
відповідають характеристикам
dexos, може призвести до
обмеженої ефективності
експлуатації за певних умов.

Доливання моторного
мастила
Моторні мастила різних виробників
і торгових марок можна змішувати,
якщо вони відповідають
характеристикам потрібного
моторного мастила (якість і
в’язкість).

За відсутності моторного мастила
потрібної якості можна
використати не більше 1 літра
мастила ACEA A3/B3 (бензинові
двигуни) та ACEA A3/B4 або ACEA
C3 (дизельні двигуни) (лише один
раз між замінами мастила).
В’язкість має відповідати
показникам для відповідного
класу.
Забороняється використовувати
моторне мастило тільки класу
ACEA A1/B1 або тільки ACEA
A5/B5, оскільки це може
спричинити серйозне
пошкодження двигуна за певних
умов експлуатації.

Ступені в’язкості моторного
мастила
Ступінь в’язкості за класифікацією
SAE визначає густину моторного
мастила.
Універсальне мастило
позначається двома цифрами:
Перша цифра, після якої стоїть
літера W, вказує в’язкість за
низької температури, а друга – за
високої.

Присадки до моторного
мастила
Використання додаткових
присадок до моторного масла
може спричинити пошкодження та
призвести до скасування гарантії.

TEL119A
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Найкращим для автомобіля є
мастило класу в’язкості SAE
5W-30. Не використовуйте
мастила іншим класу в’язкості, такі
як SAE 10W-30, 10W-40 або
20W-50.
Експлуатація при холодних
температурах:
У регіонах з дуже холодним
кліматом, де температура
опускається нижче -25C, слід
використовувати мастило класу
SAE 0W-хх. Мастило такого класу
в’язкості полегшує запуск
холодного двигуна при дуже
низьких температурах.
Вибираючи мастила потрібного
рівня в’язкості, завжди
перевіряйте, чи воно відповідає
технічним характеристикам
dexos™‚.
 До -25C: 5W-30, 5W-40
 Від -25C і нижче: 0W-30,
0W-40.

Ступінь в’язкості SAE дозволяє
визначити густоту моторного
масла.

Охолоджуюча рідина та
антифриз
Використовуйте тільки антифриз
охолоджувальної рідини тривалого
використання, на базі органічних
кислот.
У країнах з помірним кліматом
антифриз забезпечує захист від
замерзання при температурі до
-35C.
У країнах з холодним кліматом
антифриз забезпечує захист від
замерзання при температурі до
-50C. Ця концентрація має
підтримуватися впродовж всього
року.
Підтримуйте належну
концентрацію антифризу на
постійній основі.
Присадки для охолоджуючої
рідини, призначені для

забезпечення додаткового захисту
від корозії чи запобігання
найменшим протіканням, можуть
спричинити функціональні
проблеми. Відповідальність за
наслідки використання присадок
для охолоджуючої рідини
виробник не несе.

Гальмівна рідина
Використовуйте для цього
автомобіля тільки рекомендовану
гальмівну рідину (DOT 4).
Із часом гальмівна рідина поглинає
вологу, яка може знизити
ефективність гальмування.
Гальмівна рідина повинна
мінятися у вказаний інтервал.
Гальмівна рідина повинна
зберігатися в запакованому
контейнері для уникнення
поглинання води.
Переконайтеся, що гальмівна
рідина на забруднилася.

13C140_eu_lhd.book Page 403 Monday, March 4, 2013 1:43 PM

Ремонт і технічне обслуговування 403

Робоча рідина
гідропідсилювача керма
Використовуйте тільки рідину
Dexron VI.

Масло для МКПП
Використовуйте тільки масло
Castrol BOT 303.

Робоча рідина АКПП
Використовуйте тільки рідину
Dexron VI.
Рідина для роздавальної
коробки (автомобілі з приводом
на всі колеса)
Використовуйте тільки синтетичну
гіпоїдну рідину 75W-90.
Рідина для диференціала
(автомобілі з приводом на всі
колеса)
Використовуйте тільки синтетичну
гіпоїдну рідину 75W-90.
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Технічні
характеристики

Інформація про
автомобіль

405

Маркувальна табличка

Ідентифікаційний номер
автомобіля (VIN)
Інформація про
автомобіль..................................405
Дані про автомобіль ..................407

C11D9001A

Маркувальна табличка
знаходиться на рамі дверцят
водія.
C11E8003A

Ідентифікаційний номер
автомобіля (VIN) вигравіруваний
по центру щита двигуна.
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C11E8002A

У деяких моделях маркувальна
табличка знаходиться в
моторному відділенні.
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407

Дані про автомобіль
Дані про двигун
Двигун
Кількість циліндрів
Робочий об’єм, куб. см
Потіжність [кВт] при об/хв
Макс. крутильний момент
[Нм] при об/хв
Тип пального

2.4D

3.0 D

2.0 DSL

2.2 DSL
(163PS)

2.2 DSL
(184PS)

4

6

4

4

4

2384

2997

1998

2231

2231

123 при 5600

190 при 6900

120 при 3800

120 при 3800

135 при 3800

288 при 5800

400 при
1750-2250

350 при
1500-3000

400 при
1750-2750

230 при 4600

Бензин

Дизель
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Ходові характеристики
Максимальна швидкість
2.4D

Механічна корорбка
передач (км/год)

3.0 D

190 (передній
привід)

–

186 (повний
привід)

Механічна корорбка
передач (км/год)

175

2.2 DSL
(163PS)

2.0 DSL

189 (передній
привід)

–

198

2.2 DSL
(184PS)

200

184 (повний
привід)
188 (передній
привід)

187

191

182 (повний
привід)

Витрати пального - викиди CO2
2.2 DSL
2.4D
2.4D
2.4D
3.0D
2.0 DSL (163PS)
Передній Повний Повний Повний Передній Передній
привід, привід, привід, привід, привід, привід,
АКПП
МКПП
МКПП
МКПП
АКПП
АКПП
у міському
циклі [л/100 км]

12,2

12,3

12,1

14,3

9,9

7,8

2.2 DSL
(163PS)
Передній
привід,
АКПП
9,9

2.2 DSL
(52.2 DSL місний)
Повний Повний
привід, привід,
АКПП
МКПП
7,9

10,4

2.2 DSL
(7місний)
Повний
привід,
АКПП
10,4
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2.2 DSL
2.4D
2.4D
2.4D
3.0D
2.0 DSL (163PS)
Передній Повний Повний Повний Передній Передній
привід, привід, привід, привід, привід, привід,
АКПП
МКПП
МКПП
МКПП
АКПП
АКПП

2.2 DSL
(163PS)
Передній
привід,
АКПП

2.2 DSL
(52.2 DSL місний)
Повний Повний
привід, привід,
АКПП
МКПП

409

2.2 DSL
(7місний)
Повний
привід,
АКПП

у позаміському
циклі [л/100 км]

7,1

7,6

7,6

8,3

6,4

5,3

6,3

5,6

6,5

6,5

у змішаномі
циклі [л/100 км]

8,9

9,3

9,3

10,5

7,7

6,2

7,5

6,4

7,9

7,9

CO2 [г/км]

210

218

217

244

203

164

198

170

208

208
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Споряджена маса
З водієм (75 кг)
2.4D
5-місний
MT

Передній
привід (кг)

АКПП

Привід на всі
колеса (кг)

АКПП

MT

2.4D
7-місний

1768~1848 1793~1873
–

–

1843~1923 1848~1948

3.0D
5-місний

3.0D
7-місний

–

–

–

–

–

–

1868~1948 1893~1973 1890~1970 1915~1995

2.0 DSL
7-місний
–

2.2 DSL
7-місний

1853~1933 1878~1958

1978~2058 1878~1958 1903~1983
–

1928~2008 1953~2033

–

1953~2033 1978~2058

Габаритні розміри автомобіля
Довжина [мм]

2.2 DSL
5-місний

4673

Ширина [мм]

1849

Висота (з багажником на даху) [мм]

1756

Колісна база [мм]

2707

Ширина коліїї (передні колеса) [мм]

1569

Ширина коліїї (задні колеса) [мм]

1576

Мінімальний радіус повороту [м]

11,87
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411

Характеристики gємностей
Двигун

2.4D

3.0 D

Паливний бак (л)

ДИЗЕЛЬ

65

Моторне мастило (л)

4,7

5,7

5,4

Тиск у шинах

Розміри шин

Розмір
колеса

235/60R17

17x7J

235/55R18

18x7J

235/50R19

19x7J

T155/90R16
(тимчасове
колесо)

16X4T

Тиск (фунт/кв. дюйм / бар / кПа)
Передні колеса

Задні колеса

Не більше 4 пасажирів: 35/2,4/240
(тиск у режимі Eco: 38/2,6/260)

Не більше 4 пасажирів: 35/2,4/240
(тиск у режимі Eco: 38/2,6/260)

5 і більше пасажирів, з причепом:
35/2,4/240

5 і більше пасажирів, з причепом:
41/2,8/280

60/4,2/420

60/4,2/420
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Інформація для споживача

Інформація для
споживача

Запис даних автомобіля та
конфіденційність ........................413

Запис даних
автомобіля та
конфіденційність
Записуючі пристрої даних
про події
Автомобіль оснащено
високотехнологічними системами,
які слідкують та фіксують деякі
дані автомобіля. Деякі дані можуть
зберігатися протягом експлуатації,
що спрощує визначення
пошкоджень і їх ремонт, а інші дані
зберігаються системами (які ще
часто називають "записуючими
пристроями даних про події"
(EDR)) лише в разі аварійної чи
потенційно аварійної ситуації.
Ці системи можуть записувати дані
про стан автомобіля і особливості
його експлуатації.

413

Для зчитування цих даних
потрібне спеціальне обладнання і
доступ до автомобіля. Ця
процедура виконується під час
обслуговування автомобіля на
СТО. Деякі дані електронним
способом передаються до
глобальних діагностичних систем
GM.
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Алфавітний покажчик

А
Автоматична трансмісія .......... 285
Aвтоматичне регулювання
освітлення ................................ 138
Активні підголовники ................. 52
Акумулятор ............................... 346
Антиблокувальна система гальм
(ABS) ......................................... 296
Аудіопристрій Bluetooth ........... 172

Б
Багажне відділення .................... 90
Багажник на даху ....................... 92
Бардачок ..................................... 86
Бокові вказівники повороту ..... 353
Бортовий комп’ютер ................ 131
Буксирування автомобіля ....... 385

В
Важіль селектора ..................... 286
Верхні плафони ........................ 144
Використання навігаційної
системи ..................................... 210
Використання паска безпеки під
час вагітності .............................. 67
Використання цього посібника .... 1
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Вимикач подушки безпеки ........ 73
Випукле дзеркало ...................... 41
Витрати пального - викиди CO 408
Вихлоп двигуна ........................ 282
Відділ для зберігання
сонцезахисних окулярів ............ 88
Відділення для зберігання на
приладовій панелі ...................... 85
Відділення для зберігання під
сидіннями ................................... 89
Відділення для речей на
центральній консолі ................... 88
Відмикання автомобіля ............... 3
Вікна з електропідйомниками ... 45
Внутрішня обшивка даху ........... 89
Вступ ............................................. 1

Г
Габаритні розміри автомобіля 410
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Заміна щіток склоочисника ..... 349
Замки безпеки ............................ 31
Запальничка ............................. 103
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ближнього світла ...................... 139
Переривання подачі живлення 290
Перестановка шин ................... 364
Підголівники ............................... 51
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Сигнальний індикатор гальмівної
системи ..................................... 117
Сигнальний індикатор
гідропідсилювача керма зі змінною
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