
КЕРІВНИЦТВО
 З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

АВТОМОБІЛЯ FAW Х40



Передмова 

Дякуємо Вам за придбання легкового автомобіля FAW Х40 від 
компанії FAW. 
Компанія FAW пропонує моделі в різній комплектації. 
Конкретну модель можна визначити по автомобілю, фактично 
проданого через авторизований сервісний центр компанії 
FAW. Уважно ознайомтеся з цим керівництвом, щоб швидко і 
всебічно вивчити і освоїти роботу автомобіля. Керівництво 
містить інструкції з водіння і технічного обслуговування, 
важливі для безпечного водіння і технічного обслуговування 
автомобіля. Перед початком водіння уважно вивчіть цей 
посібник, щоб ознайомитися з інструкціями, і стежте за тим, 
щоб всі пасажири також дотримувалися цих інструкцій. Таким 
чином, ви зможете отримати задоволення від водіння і 
підтримувати хороший стан автомобіля. Якщо у Вас виникнуть 
якісь питання з приводу автомобіля, або якщо Ви вважаєте, що 
деякі питання не відображені в керівництві, просимо Вас 
зв'язатися з авторизованим сервісним центром компанії FAW, 
ми будемо раді надати Вам всебічну підтримку.
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Зміст
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1 Обов'язково ознайомтесь з даним розділом.

2
Як читати показання датчиків і приладів; 
різні сигнальні вогні та індикатори, і т.д.

3 Відкривання і закривання дверей і вікон, 
регулювання перед початком водіння і т.д.

4 Водіння Інструкції та рекомендації, необхідні для 
водіння.

5 Аудіосистема Використання аудіосистеми.

Елементи 
інтер'єра Використання елементів інтер'єру і т.д.

7 Очищення автомобіля і процедури технічного 
обслуговування.

8 Що робити в разі збою в роботі або аварії.

9
Характеристики автомобіля, параметри, які 
налаштовуються під потреби власника, і т.д.

Обслуговування 
та догляд

Якщо виникають
 проблеми

Технічні 
характеристики 
автомобіля

Безпека

Панель 
приладів

Функціонування 
обладнання
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1 Безпека

2 Панель приладів 

3 Обладнання 
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Для безпеки...................
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водіння............................
Ремені безпеки...............
Подушки безпеки........... 
Інформація про
безпеку дітей..................
Дитячі утримуючі 
системи...........................
Установка дитячої
утримуючої системи.......

Запобіжні заходи щодо
вихлопних газів.............. 
Протиугонна
система...........................
Іммобілайзер 
двигуна.............................

Панель приладів...........
Сигнальні вогні 
та індикатори..................
Сигнальні вогні.............
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14

15
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Датчики і лічильники.........
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дисплей).............................
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(кольоровий ТFT-дисплей).

Інформація про ключі....
Ключі................................... 82 
Відкривання, закривання і 
блокування дверей і 
багажника.........................
Двері..................................
Багажник............................
Система "розумного ключа"
Регулювання сидінь.......
Передні сидіння................
Задні сидіння.....................
Підголівники.......................
Регулювання рульового 
колеса і дзеркал...............
Кермо.................................
Внутрішнє дзеркало 
заднього огляду................
Зовнішні дзеркала  
заднього огляду................

62
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4 Водіння 
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Відкривання та 
закривання вікон............
Електричні 
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Люк в даху........................

Перед водінням..............
Водіння автомобіля...........

Буксирування причепа......
Процедури водіння......... 
Перемикач “ENGINE 
START STOP” (система 
«СТАРТ/СТОП»)..............
Ключ запалювання (без 
системы "СТАРТ/СТОП"). 
Автоматична коробка 
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огляду.............................
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Для інформації 

Головне керівництво власника 

Водійський досвід необхідний для водіння по дорозі. Цей посібник 
призначений для всіх користувачів. Цей посібник застосовується до всіх 
моделей і всього обладнання автомобілів FAW Х40, включаючи опції. Тому, 
в керівництві можна знайти пояснення до обладнання, якого немає на 
вашому автомобілі. У цьому посібнику символ "*" означає, що обладнання і 
функції розрізняються залежно від моделей і передбачені тільки на деяких 
моделях. Всі технічні характеристики, представлені в керівництві, є 
чинними на момент публікації. Однак, внаслідок політики компанії FAW 
щодо безперервних змін і вдосконалень, обладнання та його 
характеристики на наступних моделях можуть бути змінені; ми залишаємо 
за собою право вносити зміни без попередження. Просимо не проводити 
порівнянь між обладнанням і його характеристиками на автомобілі, який ви 
придбали, і змістом Керівництва для інших версій; ніякі компенсації 
відмінностей у версіях не передбачені. У разі сумнівів щодо автомобіля, 
який ви придбали, або Керівництва користувача, необхідно зв'язатися з 
авторизованою сервісної станцією компанії FAW.

Аксесуари, запасні частини і модифікація вашого автомобіля 

Сервісні станції пропонують як оригінальні запчастини FAW, так і широкий 
діапазон інших запчастин і аксесуарів для автомобілів FAW. Якщо буде 
встановлено необхідність заміни яких би то не було оригінальних запасних 
частин або аксесуарів FAW, поставлених з автомобілем, ми рекомендуємо 
використовувати оригінальні запасні частини або аксесуари FAW. Можливо 
також використовувати інші частини і аксесуари відповідної якості. Компанія 
FAW не несе ніякої відповідальності і не надає жодних гарантій при 
використанні запасних частин і аксесуарів, які не є оригінальною продукцією 
FAW, ні щодо запасних частин, ні щодо агрегатів, в які ці частини встановлені. 
Крім того, на пошкодження або проблеми з ефективністю роботи, що виникли 
в результаті використання неоригінальних запасних частин або аксесуарів 
FAW, не поширюються гарантійні зобов'язання. Внесення змін може вплинути 
на продуктивність, безпеку або міцність, а також може порушувати 
законодавчі норми. Крім того, на пошкодження або проблеми з ефективністю 
роботи, що виникли в результаті таких змін, не поширюються гарантійні 
зобов'язання.
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Установка системи передавача радіосигналів 

Установка системи передавача радіосигналів в автомобілі може впливати 
на такі електронні системи, як:

● Система розподільного упорскнування палива / Система послідовного
розподільного упорскнування палива.

● Система круїз-контролю.

● Антиблокувальна гальмівна система.

● Система подушок безпеки.
● Система переднатягувачів ременів безпеки.

Обов'язково ознайомтеся на авторизованій сервісній станції FAW із 
запобіжними засобами або спеціальними інструкціями по установці системи 
передавача радіосигналів. Додаткову інформацію щодо діапазону частот, 
рівнів потужності, положень антени і інструкцій по монтажу передавачів 
радіосигналів можна отримати від авторизованої сервісної станції FAW. 
Можуть виникати небажані шуми  при прийомі радіочастотного передавача 
(RF-передавача).

Реєстрація даних автомобіля 

Автомобіль обладнаний декількома високотехнологічними 
комп'ютерами, які реєструють певні дані, такі як:

● Обороти двигуна

● Положення педалі акселератора

● Стан гальм
● Швидкість автомобіля

● Положення важеля перемикання швидкостей (автомобілі з
автоматичною коробкою передач)

Зареєстровані дані варіюються в залежності від класу автомобіля і тих опцій, 
якими оснащений автомобіль. Більш того, комп'ютери не реєструють розмови, 
звуки або зображення.

● Використання даних.
Компанія FAW може використовувати дані, зареєстровані
комп'ютерами, для діагностики несправностей.

Компанія FAW не розкриває зареєстровані дані стороннім 
організаціям, за винятком таких випадків: 
• За згодою власника автомобіля або за згодою орендаря, якщо автомобіль

орендовано
• У відповідь на офіційний запит поліції, суду або органу державної влади

• При використанні компанією FAW для слухань у суді.
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Бортовий комп'ютер 

Автомобіль обладнаний бортовим комп'ютером (БК). Основне завдання БК - це 
реєстрація даних в аварійній ситуації або в ситуації, близької до зіткнення, про 
розкриття подушки безпеки або ударі об перешкоду на дорозі, які допомагають 
зрозуміти, як працювали системи автомобіля. БК призначений для реєстрації 
даних, пов'язаних з динамікою автомобіля і системами безпеки, за короткий 
період часу. Однак дані можуть не зареєструватися, в залежності від 
серйозності і типу зіткнення.

БК в автомобілі призначений для запису таких даних:

● Функціонування різних систем в автомобілі;
● Швидкості руху автомобіля.

Ці дані можуть допомогти краще зрозуміти обставини зіткнень і травм.
ПРИМІТКА: дані БК реєструються автомобілем, тільки якщо 
відбувається нестандартне зіткнення; БК не реєструє дані в 
нормальних умовах водіння, а також особисті дані (наприклад, ім'я, 
стать, вік і місце зіткнення). 

Для зчитування даних, записаних БК, необхідне спеціальне обладнання, а 
також доступ до автомобіля або БК. Крім виробника автомобіля, інші 
організації, такі як органи правопорядку, які мають спеціальне 
обладнання, можуть зчитувати інформацію, якщо у них є доступ до 
автомобіля або БК.

● Розкриття даних БК.
Компанія FAW не розкриває даних, зареєстрованих БК,
стороннім організаціям, за винятком таких випадків:
• Наявність згоди власника автомобіля (або орендаря, якщо автомобіль

орендований)
• У відповідь на офіційний запит поліції, суду або органу державної влади.

• При використанні компанією FAW для слухань у суді або арбітражі

Під час водіння

Водійський досвід необхідний для водіння автомобіля по автодорогам. 
Пам'ятайте про безпечне водіння відповідно до правил кожного регіону, 
а також з правилами дорожнього руху. 
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Код моделі 

Це керівництво містить у собі опис для моделей: 
CA7166MTE5, CA7166ATE5 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■Загальні запобіжні заходи під час водіння
■ Керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння або під дією наркотиків:

Ніколи не сідайте за кермо автомобіля під впливом алкоголю або лікарських
препаратів, які чинять негативний вплив на вашу здатність керувати
автомобілем. Алкоголь і деякі лікарські препарати знижують час реакції,
погіршують здатність приймати рішення і порушують координацію, що може
привести до аварії, яка, в свою чергу, може привести до смерті або серйозних
травм.
Безпечне водіння: Керуйте автомобілем з особливою уважністю. Слід
передбачити помилки, які можуть зробити інші водії і пішоходи, і бути готовим
до уникнення аварії.
Увага водія: Всю Вашу увагу віддавайте водінню. Будь-які дії, які відволікають
водія, наприклад, налаштування елементів управління або читання, можуть
призвести до зіткнення, в результаті якого можлива смерть або заподіяння
серйозних ушкоджень вам, вашим пасажирам або іншим особам.

■Загальні запобіжні заходи щодо безпеки дітей
Ніколи не залишайте дітей в автомобілі без нагляду. Ніколи не давайте дітям
ключі та не дозволяйте користуватися ними.
Діти можуть запустити двигун або перевести коробку передач в нейтральне
положення. Також існує небезпека того, що діти можуть травмувати себе,
граючи з припалювачем, склопідйомниками або іншими елементами
автомобіля. До того ж, вкрай висока або вкрай низька температури всередині
автомобіля можуть бути фатальними для дітей.
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Ознайомлення з керівництвом по експлуатації 

             Позначає робочі процедури. Виконуйте дії покроково, у зазначеній 

послідовності.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Це попередження, ігнорування якого може привести до смерті або 
серйозних каліцтв.

УВАГА

Це попередження, ігнорування якого може привести до смерті 
або серйозних каліцтв.

Вказує дію (натискання, поворот і 
т.д.), що використовується для 
управління перемикачами і іншими 
пристроями.
Вказує результат дії (наприклад, 
кришка відкривається).

Чи означає «Не робіть», «Не робіть 
цього» або «Не дайте цьому 
статися».

Крок
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1-1. Безпека
 Перед початком руху

Килимок підлоги

При установці  килимка підлоги 
дотримуйтесь наступних правил 
безпеки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

При установці килимка, виконуйте наступні правила. Недотримання запобіжних заходів 
може призвести до прослизання килимка з боку водія, що може перешкодити 
натискання на педалі під час водіння. Результатом може стати збільшення швидкості 
або складності з зупинкою автомобіля. Все це може привести до аварії, загибелі або 
серйозних травм.

■ Укладання килимка
● Використовуйте тільки такі килимки, які за формою збігаються з підлогою з

боку водія, і переконайтеся, що вони укладені правильно, в потрібному
напрямку.

● Способи фіксації килимків можуть відрізнятися в залежності від моделі килимків;
закріплюйте килимки відповідно до моделі.

● Переконайтеся, що килимки не ковзають вліво і вправо, вперед і назад після
укладання, залишайте достатньо місця між підлогою і педалями газу і гальма з
боку водія.

● Після зняття і чищення килимків, при повторній укладанні, надійно закріплюйте
килимки.

● Не використовуйте килимки, призначені для автомобілів інших моделей або
іншого року випуску.

● Використовуйте килимки, призначені для підлоги з боку водія, тільки з боку водія.

●
Не укладайте два або більше килимків один на одного. Небезпечно укладати два
килимка або більше один на одного. Незакріплені килимки можуть заважати роботі
педалей і привести до аварії.

● Якщо взимку використовуєте товсті килимки, прибирайте літні килимки.
● Не перевертайте килимки і не кладіть їх зворотною стороною вгору.

■ Перед початком водіння
Коли двигун відключений, і важіль перемикання знаходиться в положенні Р
(автоматична коробка передач) або N (механічна коробка передач), до кінця
натисніть на кожну педаль, щоб переконатися, що килимки не заважають
роботі педалей.
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1

4

Встановіть кут спинки сидіння таким 
чином, щоб сидіти прямо, і щоб не 
виникало необхідності нахилятися 
вперед для управління автомобілем. 

Відрегулюйте положення сидіння 
таким чином, щоб Ви могли 
повністю натискати на педалі, і щоб 
руки були злегка зігнуті в ліктях, 
коли Ви тримаєте кермо. 

Для безпечного водіння відрегулюйте сидіння і 
дзеркало в потрібному положенні до початку руху.

1-1. Безпека
Для безпечного водіння 

Правильне положення для водіння 

Налаштуйте і зафіксуйте 
підголівник в такому положенні, 
щоб середина підголівника 
перебувала на рівні верхньої 
частини вух.

Правильно пристібайте ремінь 
безпеки.

Правильне використання ременів безпеки 

Переконайтеся, що всі пасажири пристебнули ремені безпеки до того, як 
автомобіль почне рух. 

Використовуйте відповідну для дитини дитячу утримуючу систему доти, поки 
вона не стане досить дорослою, що користуватися ременями безпеки. 

Регулювання дзеркала заднього огляду 

Переконайтеся, що у Вас хороший огляд назад, відрегулюйте 
внутрішні і зовнішні дзеркала заднього огляду. 
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1-1.Безпека

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Будьте обережні.
Недотримання цих заходів може привести до загибелі або серйозних травм.

■ Попередження для водіння
● В процесі водіння не регулюйте положення водійського сидіння. Це може

привести до втрати контролю над автомобілем.
● Не підкладайте подушку під спину на сидінні. Подушка може

перешкодити зайняти правильне положення і зменшити ефективність
ременів безпеки і підголівника. Недотримання цієї вимоги може
привести до смерті або серйозних травм.

● Не кладіть нічого під передні сидіння.
Предмети, поміщені під передні сидіння, можуть застрягти в направляючих
сидіння і перешкодити фіксації сидіння в потрібному положенні. Це може
привести до аварії і до поломки регулюючого механізму.

● Під час тривалих поїздок, необхідно робити зупинки, коли Ви
відчуєте втому.
Крім того, якщо в процесі поїздки Ви відчуваєте, що втомилися або
засинаєте, негайно зробіть зупинку.

■ Регулювання положення сидіння
● Будьте уважні, коли регулюєте положення сидіння, щоб не травмувати

інших пасажирів рухомим сидінням.
● Не кладіть руки під сидіння або поруч з рухомими частинами в

процесі регулювання положення сидіння. Пальці або долоні можуть
потрапити в механізм регулювання сидіння.
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1

Кнопка фіксатора

1-1. Безпека
Ремені безпеки

Перед початком руху автомобіля переконайтеся, що всі 
пасажири пристебнуті ременями безпеки.

● Витягніть плечовий ремінь таким
чином, щоб він повністю проходив
через плече, але не стикався з
шиєю і не зісковзував з плеча.

●

●

Помістіть поясний ремінь якомога 
нижче, над стегнами. 
Відрегулюйте положення спинки 
сидіння. Сидіть прямо, 
спираючись на спинку сидіння.

● Не перекручуйте ремінь
безпеки.

Застебування та відстебування ременя безпеки 

 Вставте пластину в пряжку, поки 
не почуєте клацання.

Зняття ременя безпеки.
Натисніть кнопку фіксатора.
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1-1. Для безопасности

X401950O

Регулювання ременя безпеки по висоті (передні сидіння) 

Натисніть кнопку регулювання висоти 
плечового ременя і потягніть вниз, не 
відпускаючи кнопку.

Переміщення вгору
Натисніть кнопку регулювання 
висоти плечового ременя і тягніть 
вгору в міру необхідності, до 
клацання.

Переднатягувачі ременів безпеки (сидіння водія 
і переднього пасажира)* 

Переднатягувачі також 
активуються, коли автомобіль 
піддається певним типам 
сильного бокового зіткнення.

Переднатягувачі можуть не
спрацювати в разі
незначного лобового удару /
бокового удару, удару ззаду. 

ПРИМІТКА. На деяких моделях в мінімальної комплектації, ремінь 
безпеки переднього пасажира не обладнано переднатягувачами 
ременів безпеки.
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1

■

■

Аварійний втягуючий пристрій (ELR) * 
Втягуючий пристрій буде блокувати ремінь безпеки під час різкої зупинки або 
удару. Він також може блокувати рух, якщо ви нахилитеся вперед занадто 
різко. Повільні, плавні рухи дозволять ременю витягуватися, щоб ви змогли 
вільно рухатися. 
Використання ременів безпеки для дитячого крісла
Ремені безпеки вашого автомобіля призначені, головним чином, для дорослих 
пасажирів.

● До тих пір, поки дитина не виросте достатньо, щоб використовувати ремені
безпеки автомобіля, користуйтеся дитячими утримуючими системами,
придатними для дитини.

● Коли дитина стає досить великою, щоб правильно використовувати ремінь
безпеки автомобіля, дотримуйтесь інструкцій з використання ременів
безпеки.

■ Після спрацьовування переднатягувачів необхідно замінити ремінь 
безпеки (сидіння водія і переднього пасажира*).
Якщо транспортний засіб потрапить в кілька зіткнень, переднатягувачі ременів 
безпеки спрацюють при першому зіткненні, але не будуть спрацьовувати при 
другому або наступних зіткненнях.

■ Закони, що регулюють ремені безпеки
Якщо в країні, в якій ви проживаєте, існують правила, що регламентують ремені
безпеки, будь ласка, зв'яжіться з уповноваженим сервісним центром FAW для
установки або заміни ременів.

1-1. Безпека
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Дотримуйтесь наступних запобіжних заходів для зниження ризику травм в 
разі різкого гальмування або аварії. Невиконання цих вимог може призвести 
до смерті або серйозних травм.

■ Використання ременів безпеки
●Переконайтеся, що всі пасажири наділи ремені безпеки.
●Завжди надягайте ремінь безпеки належним чином.
●Кожен ремінь безпеки повинен використовуватися тільки однією особою.

Не використовуйте ремінь безпеки для пристібання більш ніж однієї
людини одночасно, включаючи дітей.

● Ми рекомендуємо саджати дітей на задньому сидінні і завжди
використовувати ремінь безпеки і/або відповідну дитячу утримуючу
систему.

●Ремінь безпеки найбільш ефективний, коли спинка сидінь злегка відкинута
назад, а пасажири сидять прямо і опираються на спинку сидінь.

●Не надягайте плечовий ремінь під руку.
●Розташовуйте ремінь якомога нижче, над стегнами.

■ Вагітні жінки

Зверніться за консультацією до 
медичного фахівця і надягайте 
ремінь безпеки належним чином.

Вагітні жінки повинні надягати поясний 
ремінь якомога нижче, так само, як інші 
пасажири. Повністю витягніть плечовий 
ремінь через плече і уникайте контакту 
ременя безпеки з животом.
Якщо надіти ремінь безпеки 
неправильно, різке гальмування або 
зіткнення може привести до смерті або 
серйозних травм не тільки вагітної жінки, 
але і плода.

1-1. Безпека



22

1

1-1. Безпека

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■

■

Люди, які страждають захворюваннями
Зверніться за консультацією до медичного фахівця і надягайте ремінь 
безпеки належним чином. 
Коли діти перебувають в автомобілі 
Не дозволяйте дітям гратися з ременем безпеки. Якщо ремінь безпеки 
скрутиться навколо шиї дитини, то це може привести до задухи або іншим 
серйозних травм, які можуть привести до смерті. Якщо це сталося, і пряжка 
неможливо відстебнути, використовуйте ножиці для розрізання ременя.

■ Регулятори ременів безпеки (передні сидіння)
Переконайтеся, що плечовий ремінь розташований поперек плеча. 
Ремінь не повинен стикатися з шиєю або зісковзувати з плеча. 
Невиконання цієї вимоги знижує захист під час аварії і призводить до 
смерті і серйозної травми під час раптового гальмування, 
несподіваного відхилення або аварії.

■ Переднатягувачі ременів безпеки (сидіння водія і переднього пасажира*)
Після аварії переднатягувачі ременів безпеки і подушки безпеки повинні бути 
перевірені на авторизованій сервісній станції. Переднатягувачі ременів 
безпеки передніх сидінь і обмежувачі навантаження можна використовувати 
тільки один раз, після зіткнення і їх необхідно замінювати, так само як і 
подушки безпеки. Якщо не зробити заміну, ризик отримання серйозних травм 
пасажирами зростає в разі наступного зіткнення.

■ Зношення і пошкодження ременя безпеки
● Не допускайте пошкодження ременів безпеки, не допускайте потрапляння 

ременя і пряжки в проєм дверей.
● Періодично перевіряйте систему ременя безпеки. Перевіряйте ремені на

предмет порізів, зношування і потертостей. Ніколи не використовуйте
пошкоджені ремені безпеки, поки вони не будуть замінені. Пошкоджені
ремені безпеки не зможуть захистити пасажира від смерті або серйозної
травми.

● Переконайтеся, що ремінь безпеки і пряжка заблоковані, а ремінь не
перекручений. Якщо ремінь безпеки не функціонує належним чином,
негайно зв'яжіться в авторизований сервісний центр FAW.

● Якщо автомобіль потрапив в серйозну аварію, замініть сидіння в зборі,
включаючи ремені безпеки, навіть якщо немає видимих пошкоджень.

● Не намагайтеся встановлювати, знімати, змінювати, розбирати або
знищувати ремені безпеки. Проведіть ремонт, звернувшись в
уповноважений сервісний центр FAW. Необережне поводження з
переднатягувачами може порушити їх правильну роботу.
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1-1. Безпека
Подушки безпеки

Подушки безпеки спрацьовують, коли транспортний засіб піддається 
впливу деяких видів серйозних ударів, які можуть призвести до 
значних травм пасажирів. Вони працюють разом з ременями безпеки, 
щоб допомогти знизити ризик смерті або серйозних травм. (Форми 
розгорнутих подушок безпеки показані для довідки.)

Подушка безпеки водія / переднього пасажира
Може допомогти захистити голову і груди водія і переднього пасажира від 
зіткнення з компонентами інтер'єру.

Бічні подушки безпеки водія* і переднього пасажира*. 
Можуть допомогти захистити тіло водія і переднього пасажира.
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Компоненти системи подушок безпеки 

Вище вказано основні компоненти системи подушок безпеки.
У деяких типах сильних лобових або бічних зіткнень система подушок 
безпеки включає нагнітальні пристрої подушок, щоб надути подушки 
безпеки. Коли пасажир рухається в бік подушки безпеки за інерцією, 
подушка безпеки пом'якшує удар і приймає на себе енергію зіткнення, 
зменшуючи ступінь травмування пасажира.

Сигнальна лампа несправності 
подушки безпеки
Подушка безпеки водія 
Бокова подушка безпеки водія* 

Датчик бокового удару* 

Бокова подушка безпеки 
переднього пасажирського 
сидіння*
Подушка безпеки переднього 
пасажира
Модуль управління подушками 
безпеки

 

 

 1-1. Безпека
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 1-1. Безпека

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
■ Запобіжні заходи щодо подушок безпеки

Дотримуйтесь наступних запобіжних заходів щодо подушок безпеки.
Недотримання цих заходів може привести до смерті або серйозних травм.

●Водій і всі пасажири автомобіля повинні правильно одягати ремені безпеки.
Подушки безпеки є допоміжним засобом, що використовується спільно з
ременями безпеки.

● Подушка безпеки водія розкривається зі значним зусиллям, що може привести
до смерті або серйозних травм, особливо якщо водій знаходиться дуже близько
від подушки безпеки.
Так як зона ризику подушки безпеки водія складає перші 50-75 мм надування,
сідайте на відстані мінімум 300 мм від подушки безпеки водія, щоб забезпечити
собі безпечний простір. Це відстань вимірюється від центру рульового колеса до
грудної клітки. Якщо ж Ви сидите ближче, ніж 300 мм, Ви можете змінити
положення для водіння наступними способами:

• Посунути сидіння якнайдалі назад, при цьому зберігши зручність роботи з
педалями.

• Злегка нахилити спинку сидіння. Хоча дизайн автомобілів відрізняється один
від одного, у багатьох автомобілях можна отримати відстань в 300 мм, навіть
якщо сидіння водія присунути дуже близько, просто злегка нахиливши спинку
сидіння. Якщо ж нахил спинки сидіння заважає бачити дорогу, підкладіть на
сидіння міцну, але не слизьку подушку, або підніміть сидіння.

Сидіння слід регулювати так, як описано вище, зберігаючи повний контроль над 
педалями, рульовим колесом, і оглядом індикаторів і сигнальних лампочок на 
приладовій панелі. 

■ Завжди надягайте ремінь безпеки
Керуючи автомобілем, оснащеним подушками безпеки, завжди надягайте ремінь
безпеки. Дуже небезпечно під час аварії покладатися тільки на подушку безпеки,
так як в цьому випадку серйозні травми будуть неминучі. Відповідна подушка
безпеки надувається тільки після нанесення від середнього до сильного лобового,
аварійного лобового або бокового удару. Завжди надягайте ремінь безпеки, коли
їдете в автомобілі.
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 1-1. Безпека

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Запобіжні заходи щодо подушок безпеки
● Подушка безпеки переднього пасажира розкривається зі значним зусиллям, і

може привести до смерті або серйозних травм, особливо якщо передній пасажир
знаходиться дуже близько від подушки безпеки. Сидіння переднього пасажира
має бути подалі від подушки безпеки, при цьому сидіння має бути відрегульовано,
а пасажир повинен сидіти прямо.

● Неправильно сидячі і / або неправильно пристебнуті немовлята і діти можуть
загинути або отримати серйозні травми від спрацьовування подушки безпеки.
Немовля або дитина, які ще занадто малі, щоб користуватися ременями безпеки,
повинні бути надійно закріпленими за допомогою системи утримання дітей.
Настійно рекомендуємо садити немовлят і дітей на заднє сидіння автомобіля та
правильно пристібати. Задні сидіння безпечніші для немовлят і дітей, ніж
переднє пасажирське сидіння.

● Не сідайте на край сидіння і не
нахиляйтеся до приладової
панелі.

● Не дозволяйте дитині стояти
безпосередньо перед подушкою
безпеки переднього пасажира або
сидіти на колінах у переднього
пасажира.

● Не дозволяйте передньому
пасажирові тримати будь-які
предмети на колінах.

Х401070O

Х401080O
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■
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 1-1. Безпека

Запобіжні заходи щодо подушок безпеки

● Не нахиляйтеся до дверей, або до
передніх, центральним або задніх
стійок.

● Не дозволяйте нікому стояти або сидіти
на колінах на сидінні переднього
пасажира в напрямку дверей, або
висовувати голову або руки за межі
автомобіля.

● Не прикріплюйте предмети до
приладової панелі або кермового
колеса. Ці предмети можуть стати
причиною ушкоджень в разі
спрацювання подушки безпеки водія
або переднього пасажира.

● Не прикріплюйте ніякі предмети до
дверей, вітрового скла, скла дверей,
передніх або задніх стійок, або до
поручнів.
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 1-1. Безпека

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
■ Запобіжні заходи щодо подушок безпеки

● Не використовуйте пристосування для сидіння, які закривають подушки
безпеки, і деталі там, де подушка безпеки надувається, так як вони можуть
перешкодити надування подушок безпеки.

● Не бийте і не прикладайте занадто велике зусилля на ділянку, де знаходяться
подушки безпеки. Це може привести до несправності подушок безпеки.

● Не торкайтеся до компонентів подушки безпеки відразу ж після спрацьовування
(надування) подушок безпеки, так як вони можуть бути гарячими.

● Якщо після спрацьовування подушки безпеки стає важко дихати, відкрийте двері
або вікно, щоб впустити свіже повітря, або вийдіть з автомобіля, якщо це можна
зробити безпечно. Змийте якомога швидше всі залишки, щоб виключити
роздратування шкіри.

●Якщо місця, де встановлено подушки безпеки, наприклад накладка керма,

●

пошкоджені або тріснули, негайно замініть пошкоджені деталі в авторизованому
сервісному центрі FAW.
Нічого не кладіть на переднє пасажирське сидіння, наприклад, подушки. Це
призведе до неправильного розподілу ваги пасажира, що не дасть датчику
виявлення ваги пасажира спрацювати правильно. В результаті, подушка безпеки
переднього пасажира може не спрацювати в разі зіткнення.

■ Якщо подушки безпеки спрацювали в результаті зіткнення
У разі якщо подушки безпеки спрацювали під час зіткнення, не можна
продовжувати використовувати модуль управління подушками безпеки.
Необхідно замінити модуль управління подушками безпеки в уповноваженому
сервісному центрі FAW.

■ Модифікація і утилізація компонентів системи подушки безпеки
Не допускається проводити утилізацію вашого транспортного засобу або
виконувати будь-які з перерахованих нижче змін без консультацій з
уповноваженим сервісним центром FAW. Подушки безпеки можуть бути
несправними або можуть випадково спрацювати, що призведе до смерті або
серйозних травм.
● Ремонт, модифікація, видалення або заміна рульового колеса, приладової панелі,

приладового щитка, сидінь або оббивки сидінь.

● Установка снігоприбиральної машини, лебідки тощо на передню решітку.
● Зміна системи підвіски транспортного засобу.
● Установка електронних пристроїв, таких як мобільні рації або програвачі

компакт-дисків
● Зміни автомобіля для людини з фізичними вадами.
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 1-1. Безпека

■ Якщо спрацьовує подушка безпеки

● Невеликі пошкодження і подряпини можуть виникнути в результаті контакту зі
спрацювавшою подушкою безпеки.

● Якщо продукти, що утворилися під час спрацьовування подушки безпеки
(газ і т.д.) потрапляють в очі або на шкіру, як можна швидше промийте їх
чистою водою. Люди з чутливою шкірою можуть отримати
анафілактичний шок.

● Частини модуля подушки безпеки (маточина рульового колеса, кришка
подушки безпеки і нагнітаючий пристрій), а також сидіння і частини
передньої стійки і поздовжньої балки даху можуть бути гарячими протягом
декількох хвилин. Сама подушка безпеки також може бути гарячою.

● Лобове скло може тріснути.

● Подушка безпеки спрацьовує з
великим зусиллям і може привести
до смерті або серйозних травм,
особливо якщо ви перебуваєте
занадто близько до подушки
безпеки.

● Під час спрацьовування подушки
безпеки може з'явитися дим і
детонуючий звук, але це не
призведе до виникнення пожежі.
Люди із захворюваннями бронхів,
наприклад, астма, можуть мати
труднощі з диханням після вдихання
такого газу. У цьому випадку більш
безпечним буде негайний вихід з
транспортного засобу. Якщо ви не
можете залишити автомобіль,
відкрийте вікно або двері, щоб
надати доступ свіжому повітрю.
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■

■ Інші умови, при яких подушка безпеки може спрацювати
(крім зіткнень)

●

● У автомобілів з подушками безпеки
сидінь, подушки безпеки сидінь
повинні спрацьовувати в разі, коли вся
бокова поверхня піддається сильним
ударам твердих об'єктів зі швидкістю
вище 30 км / ч.

● Удар твердих виступаючих
об'єктів, таких як бордюр або
смуга безпеки.

● Попадання в глибоку
яму або зіткнення
шасі з перешкодою.

X401140O

X401150O

X401160O
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Умови спрацьовування подушки безпеки

Якщо нижня частина автомобіля 
сильно постраждала, також може 
спрацювати подушка безпеки водія, 
подушка безпеки переднього 
пасажира і шторка безпеки. 
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■ Умови, при яких подушка безпеки може не спрацювати (подушка безпеки
водія і подушка безпеки переднього пасажира)
Подушка безпеки може не спрацювати, коли автомобіль стикається з
циліндричними об'єктами, такими як опори ліній комунікацій, дерева; бере
участь в зіткненнях ззаду, зіткненнях з підкатом або потрапляє під платформу
вантажного автомобіля, або стикається зі стінами або огорожею шосе під
кутом.

● Контакт із землею на схилі
● Контакт із землею через стрибок

при перетині схилу на занадто
високій швидкості

● Зіткнення з циліндричними
об'єктами, такими як опори ліній
комунікацій, дерева і т.д.

● Зіткнення зі стінами,
опорами шосе під кутом.

● Участь в зіткненні ззаду
● Підкат або потрапляння під платформу

вантажного автомобіля

X401170O

X401180O

X401190O

 1-1. Безпека
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■ Умови, при яких подушка безпеки може не спрацювати (подушка безпеки
сидіння*).
Подушки безпеки (подушки безпеки сидіння) можуть не спрацювати, коли автомобіль
перекидається, деформується деталь, що зазнала удару, або коли на кузові
автомобіля з'являються подряпини.

■ Зв'яжіться з авторизованої сервісної станцією FAW в разі:
● Спрацювання будь-якої подушки безпеки.

● Перекидання автомобіля
● Деформування деталі,

що зазнала удару
● Поява подряпин на кузові автомобіля

● Пошкодження або деформація
передньої частини
транспортного засобу або
участь в аварії, яка не була
достатньо серйозною, щоб
викликати спрацьовування
подушок безпеки.

● Пошкодження, деформація
дверей або прилеглої області,
або участь в аварії, яка не була
достатньо серйозною, щоб
викликати спрацьовування
подушок безпеки.

X401200O

X401210O

X401220O

 1-1. Безпека
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● Кермо або приладова панель поруч
з подушкою безпеки переднього
пасажира подряпані, тріщинами або
пошкоджені іншим чином.

● Подряпини, тріщини чи інші
пошкодження поверхні сидіння з
бічною подушкою безпеки.
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 1-1. Безпека
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● Рекомендується, щоб діти сиділи на задніх сидіннях, щоб уникнути
контакту з важелем перемикання передач, перемикачем склоочисника
і т.д.

● Використовуйте блокування задніх дверей або блокування вікон, щоб
виключити відкривання дверей дітьми або випадкове відкривання вікон.

● Не дозволяйте дітям користуватися обладнанням, в яке можуть потрапити
частини тіла, таким як автоматичні вікна, капот, багажник, сидіння і т.д.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Ніколи не дозволяйте дітям користуватися ключем і не
залишайте дітей без нагляду в автомобілі
● Небезпечно дозволяти дітям грати на складених задніх сидіннях. Після

повернення спинки сидіння в початкове положення дитина виявиться в
пастці в закритому багажнику і не зможе вибратися. Щоб виключити таку
подію, переконайтеся, що спинка сидіння зафіксована в правильному
положенні.

● Не залишайте дітей без нагляду в автомобілі. Не дозволяйте дітям брати
або користуватися ключем.
Діти здатні запустити автомобіль або пересунути важіль перемикання в
нейтральне положення. Є також небезпека того, що діти можуть травмувати
себе, граючи з вікнами, люком з електроприводом, або іншими пристроями
автомобіля. До того ж, підвищення або пониження температури всередині
автомобіля може виявитися фатальним для дітей.

■ Завжди замикайте автомобіль і зберігайте ключ у надійному місці,
недоступному для дітей.
Дуже небезпечно залишати автомобіль незачиненим, і класти ключ в місце,
доступне для дітей. Діти можуть випадково опинитися замкненими в салоні
або багажнику. Влітку діти можуть постраждати від спеки, що може призвести
до травм мозку і навіть смерті. Замикайте двері і багажник, незалежно від
наявності дітей. До того ж, для забезпечення безпеки переконайтеся, що
спинки задніх сидінь зафіксовані.

Дотримуйтесь наступних запобіжних заходів, коли в 
автомобілі знаходяться діти. Використовуйте дитячу 
утримуючу систему, яка підходить для дитини, поки 
дитина не досягне віку, при якому можливо 
використовувати ремінь безпеки.

1-1. Безпека
Інформація про безпеку дітей 
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Дитячі утримуючі системи 

Компанія FAW настійно рекомендує використовувати 
дитячі утримуючі системи. Дитячі утримуючі системи 
повинні бути надійно закріплені на сидінні за допомогою 
плечового ременя.

Важливо пам'ятати 
Дослідження показали, що установка утримуючих систем на 
задньому сидінні найбільш безпечна.

● Виберіть дитячу утримуючу систему, відповідно віку і розміру дитини, та
відповідну вашому автомобілю.

● Детальнішу інформацію про встановлення можна знайти в інструкції
дитячої утримуючої системи.
Загальні інструкції по установці читайте в цьому посібнику.

● Компанія FAW рекомендує використовувати дитячу утримуючу
систему, яка відповідає нормі GB 27887-2011.

Типи дитячих утримуючих систем 
Дитячі утримуючі системи діляться на наступні 5 типів, відповідно 
до норми GB 27887-2011:
Група 0: < 10 кг
Група 0+: < 13 кг
Група I: < 13 кг
Група II: 9 кг – 18 кг
Група III: 22 кг – 36 кг
У цьому керівництві виділені наступні 3 типи популярних дитячих 
утримуючих систем, які можна закріпити за допомогою ременя безпеки:
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1

Дитяче сидіння (люлька для 
немовляти)
Підходить для Групи 0 і 0 
норми GB 27887-2011.

Дитяче сидіння (відкидне 
сидіння)
Підходить для Групи 0 + і I 
норми GB 27887-2011.

Сидіння для підлітка (бустер) 
Підходить для Групи II і III 
норми GB 27887-2011.
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Інформація про придатність дитячої утримуючої 
системи для різних сидінь.
Наведена інформація в таблиці нижче показує відповідність вашої дитячої 
утримуючої системи для різних типів сидінь.

Позначення, використані в таблиці: 

U: підходить для універсальної дитячої утримує системи, затвердженої для 
використання в даній ваговій групі.
UF: підходить для зверненої вперед дитячої утримує системи, затвердженої 
для використання в даній ваговій групі.
L: підходить для спеціальної дитячої утримує системи категорій для 
спеціальних автомобілів, затверджених до вказівкою в переліку.
X: положення сидіння, не підходяще для дітей в даній ваговій групі.

Група по вазі

Тип сидіння 

Переднє 
пасажирське
 сидіння 

Ліве заднє 
сидіння

Праве заднє
 сидіння

Центр 
заднього 
сидіння

Група 0: < 10 кг X L L X 

Група 0+: < 13 кг X L L X 

Група I: 9 кг - 18 кг X U/L U/L X 

Група II: 15 кг - 25 кг X UF UF X 

Група III: 22 кг- 36 кг X UF UF X 
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Інформації про придатність дитячої утримуючої 
системи ISOFIX для різних сидінь
Наведена інформація в таблиці нижче показує відповідність вашої дитячої 
утримуючої системи для різних сидінь.

Позначення, використані в таблиці:

IUF: підходить для зверненої вперед універсальної дитячої утримуючої 

системи, затвердженої для використання в даній ваговій групі.

IL: підходить для дитячої утримуючої системи ISOFIX для спеціальних 

автомобілів, обмежених або напівуніверсальних, затверджених до вказівкою 

в переліку.

X:  Кріплення ISOFIX, який не підходить для дитячих утримуючих систем 

ISOFIX в даній ваговій групі і / або класі розміру.

Група по вазі Клас 
розміру 

Фіксований 
модуль

Місце ISOFIX в автомобілі 

Ліве заднє
 сидіння

Праве заднє 
сидіння 

Колыбель 
F ISO/L1 X X 

G ISO/L2 X X 

Группа 0: < 10 кг E ISO/R1 IL IL 

Группа 0+: < 13 кг 

E ISO/R1 IL IL 

D ISO/R2 IL IL 

C ISO/R3 IL IL 

Группа I: 9 кг - 18 кг

D ISO/R2 IL IL 

C ISO/R3 IL IL 

B ISO/F2 IUF/IL IUF/IL 

B1 ISO/F2X IUF/IL IUF/IL 

A ISO/F3 IUF/IL IUF/IL 
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■ Вибір відповідної дитячої утримуючої системи
● Використовуйте дитячу утримуючу систему, яка підходить для дитини, поки дитина не

досягне віку, при якому можливе використання ременя безпеки автомобіля.

● Якщо дитина занадто велика для дитячої утримуючої системи, посадіть дитину
на заднє сидіння і скористайтеся ременем безпеки автомобіля.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

■ Використання дитячої утримуючої системи
Використання утримуючої системи, не придатної для автомобіля, може не забезпечити належний 
захист дитини або немовляти. Це може привести до смерті або серйозних травм (в разі раптового 
гальмування або аварії) .Якщо дитина занадто велика для дитячої утримуючої системи, посадіть 
дитину на заднє сидіння і скористайтеся ременем безпеки автомобіля

■ Запобіжні заходи, пов'язані з дитячими утримуючими системами
● Для ефективного захисту в разі аварії і раптової зупинки, дитина повинна бути

належним чином зафіксована, з використанням ременів безпеки або утримуючих
систем, в залежності від віку та розміру дитини. Утримання дитини на руках не є
заміною дитячої утримуючої системи. В аварії дитина може бути травмована лобовим
склом, або отримати травму від інших елементів інтер'єру автомобіля.

● Ми наполегливо закликаємо Вас до використання належних дитячих утримуючих
систем, які відповідають віку і розміру дитини, встановлених на задньому сидінні.
Згідно зі статистикою ДТП, розміщення зафіксованої дитини на задньому сидінні є
значно безпечнішим, ніж на передньому сидінні.

● Ніколи не встановлюйте звернену назад дитячу утримуючу систему на передньому
пасажирському сидінні. У разі аварії, сила розкриття подушки безпеки переднього
пасажира може привести до смерті або серйозного каліцтва дитини, якщо звернена
назад дитяча утримуюча система встановлена на передньому пасажирському сидінні.

● Дитячу утримуючу систему, звернену вперед, можна встановлювати на передньому
пасажирському сидінні, тільки в крайніх випадках. Завжди відсувайте сидіння якнайдалі
назад, тому, що подушка безпеки переднього пасажира може надуватися зі значною
швидкістю і силою. В іншому випадку, це може призвести до смерті або серйозних
поранень дитини.

● Транспортні засоби, обладнані бічними подушками безпеки.
Не дозволяйте дитині притуляти голову або будь-яку частину тіла до дверей або
області сидіння, з яких відкриваються бічні подушки безпеки, навіть якщо дитина
поміщена в дитячу утримуючу систему. Якщо бічні подушки безпеки спрацюють, це
може викликати смерть або серйозні каліцтва дитини.

● Переконайтеся, що ви виконали всі інструкції заводу-виробника по установці
дитячого утримуючого пристрою, і що система зафіксована належним чином.
Якщо вона не була зафіксована належним чином, це може привести до смерті
або серйозних травм дитини в разі раптової зупинки або аварії.
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Коли дитина перебуває в автомобілі
Не дозволяйте дитині грати з ременем безпеки. Якщо ремінь перекрутити
навколо шиї дитини, це може привести до удушення або іншим серйозних
травм, з можливим летальним результатом.
Якщо це відбувається, і кріплення неможливо від'єднати, використовуйте
ножиці для розрізання ременя безпеки.

■ Коли дитяча утримуюча система не використовується
● Кріпіть дитячу утримуючу систему належним чином на сидінні навіть, якщо

вона не використовується.
Не слід зберігати незафіксованою належним чином утримуючу систему в
пасажирському салоні.

● Якщо необхідно від'єднати дитячу утримуючу систему, видаліть її з
автомобіля або зберігайте її в багажнику. Якщо при установці дитячої
утримуючої системи був знятий підголівник, завжди встановлюйте
підголівник назад перед поїздкою. Це дозволить запобігти травмуванню
пасажирів в разі раптової зупинки або аварії.

1-1. Безпека
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Ремені безпеки оснащені механізмом 
блокування дитячих утримуючих 
систем.

Жорстка фіксація ISOFIX (дитячі 
утримуючі системи ISOFIX)

Жорстке кріплення ISOFIX 
розташоване в проміжку між 
спинкою заднього сидіння і 
подушкою сидіння, а в нижній 
частині спинки сидіння є відмітка, 
яка вказує де воно розташовано.

Кронштейни (для верхнього кріплення) 

Кронштейни встановлені на 
зворотному боці спинок 
заднього сидіння.

Дотримуйтесь інструкцій виробника дитячої утримуючої системи. 
Міцно закріпіть дитячу утримуючу систему на задніх сидіннях за 
допомогою ременів безпеки або жорсткої фіксації ISOFIX. При 
установці дитячого утримуючого пристрою зафіксуйте верхній 
ремінь.

X401280O

1-1. Безпека
Установка дитячої утримуючої системи 
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Установка дитячих утримуючих пристроїв за допомогою ременів безпеки

■ Дитяче сидіння, спрямоване проти ходу руху (люлька) / дитяче сидіння
(відкидне сидіння)

Дитяче сидіння, спрямоване проти 
ходу руху (люлька) / дитяче сидіння 
(відкидне сидіння)

Пропустіть ремінь через сидіння і 
вставте пластину в пряжку. 
Переконайтеся, що ремінь не був 
перекручений.

Якщо на дитячому сидінні є затискач, 
встановіть його поруч з петлею і 
плечовим ременем безпеки, 
пропустивши петлю і ремінь безпеки 
через затиск. Знову застебніть 
ремінь. Якщо ремінь провисає, 
відстебніть його, а потім встановіть 
затискач.

Після установки дитячого сидіння похитайте його назад і вперед, 
щоб переконатися в надійності його установки.

Крок

Крок

Крок

1-1. Безпека
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■ Дитяче сидіння, звернене вперед (відкидне сидіння)

Помістіть дитяче крісло на сидінні 
особою у напрямку до передньої 
частини транспортного засобу.

Пропустіть ремінь через сидіння і 
вставте пластину в пряжку. 
Переконайтеся, що ремінь не був 
перекручений.

Якщо на дитячому сидінні є затискач, 
встановіть його поруч з петлею і 
плечовим ременем безпеки, 
пропустивши петлю і ремінь безпеки 
через затиск. Знову застебніть 
ремінь. Якщо ремінь провисає, 
відстебніть його, а потім встановіть 
затискач.

Після установки дитячого сидіння покачайте його назад і вперед, щоб 
переконатися в надійності його установки.

Крок

Крок

Крок

1-1. Безпека
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■ Підліткове крісло (бустер)

Помістіть дитяче крісло особою у 
напрямку до передньої частини 
транспортного засобу.

Посадіть дитину в підліткове крісло 
(бустер). Встановіть ремінь безпеки в 
сидінні для підлітка (бустер) згідно з 
інструкціями виробника і вставте 
пластину в пряжку. Переконайтеся, 
що ремінь безпеки не перекручений.

Переконайтеся, що плечовий 
ремінь правильно проходить через 
плече дитини, а поясний ремінь 
проходить якнайнижче.

Видалення дитячої утримуючої системи, зафіксованої ременем безпеки

Натисніть кнопку фіксатора пряжки і 
дайте ременю повністю забратися.

Крок

Крок

1-1. Безпека
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Установка системи з жорстким кріпленням ISOFIX 

Злегка збільште відстань 
між подушкою сидіння і 
спинкою сидіння

Замкніть пряжки на 
спеціальних кріпильних 
стрижнях.

Якщо підголівник заважає 
правильному кріпленню дитячої 
утримує системи, закріплюйте 
дитячу утримуючу систему після 
зняття підголівника. Якщо дитяча 
утримуюча система обладнана 
верхнім ременем, його необхідно 
пропустити в кронштейн на спинці 
сидінь.

Крок

Крок
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Дитячі утримуючі системи з верхнім ременем 

Зафіксуйте дитячу утримуючу систему 
за допомогою ременів безпеки або 
системи жорсткої фіксації ISOFIX.

Налаштуйте підголівник до 
найвищого положення. Якщо 
підголівник перешкоджає установці 
дитячої утримуючої системи і 
верхнього ременя, зніміть його. 

 Зніміть шторку багажника. 
Закріпіть гак на кронштейні і затягніть 
верхній ремінь.

Переконайтеся, що верхній 
ремінь надійно зафіксований.
При установці дитячої 
утримуючої системи з піднятим 
підголовником обов'язково 
проведіть верхній ремінь під 
підголовником.

Крок

Крок

Крок

1-1. Безпека 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ При установці дитячої утримуючої системи
Дотримуйтесь інструкцій в керівництві по установці дитячої утримуючої
системи і надійно зафіксуйте її на місці. Якщо дитяча утримуюча система
встановлена неправильно, це може привести до серйозного поранення або
навіть смерті дитини або інших пасажирів в разі різкого гальмування або
аварії.

● Дитяча утримуюча система може бути встановлена на сидінні переднього
пасажира тільки в крайньому випадку. При установці дитячої утримуючої
системи на сидінні переднього пасажира перемістіть сидіння якнайдалі
назад. Недотримання цієї вимоги може привести до смерті або серйозних
травм при спрацьовуванні подушок безпеки.

●

●

Якщо сидіння водія заважає дитячій 
утримуючій системі і не дає її 
встановити правильно, встановіть 
дитячу утримуючу систему на праве 
заднє сидіння. Налаштуйте переднє 
пасажирське сидіння так, щоб воно не 
заважало дитячій утримуючій системі.

1-1. Безпека 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ При установці дитячої утримуючої системи
Дотримуйтесь інструкцій в керівництві по установці дитячої утримуючої
системи і надійно зафіксуйте її на місці. Якщо дитяча утримуюча система
встановлена неправильно, це може привести до серйозного поранення або
навіть смерті дитини або інших пасажирів в разі різкого гальмування або
аварії.

Ця наклейка показана на ілюстрації нижче 

● Ніколи не встановлюйте звернену назад
дитячу утримуючу систему на передньому
пасажирському сидінні. У разі аварії, сили
швидкого нагнітання подушки безпеки
переднього пасажира можуть привести до
смерті або серйозного каліцтва дитини,
якщо звернена назад дитяча утримуюча
система встановлена на передньому
пасажирському сидінні.

● На сонцезахисному козирку з боку
переднього пасажирського сидіння є
наклейка, на якій сказано, що установка
дитячої утримуючої системи, оберненої
назад, заборонена на передньому
пасажирському сидінні.

1-1. Безпека 
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1-1. Безпека 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
■ При установці дитячої утримуючої системи

● При установці підліткового крісла (бустера), завжди перевіряйте, що
плечовий ремінь розташований точно по центру плеча дитини. Ремінь
безпеки повинен знаходитися якомога далі від шиї дитини, але так, щоб він
не спадав з плеча дитини. Невиконання цієї рекомендації може призвести до
смерті або серйозної травми під час різкого гальмування або аварії.

● Переконайтеся, що ремінь безпеки і пряжка заблоковані, а ремінь не
перекручений.

● Потягніть крісло в різних напрямках, щоб переконатися, що воно надійно
зафіксовано.

● Ніколи не налаштовуйте сидіння, після установки на нього дитячої
утримуючої системи.

● Дотримуйтесь інструкцій виробника дитячої утримуючої системи.
■ Правильне кріплення дитячої утримуючої системи на кронштейнах

При використанні жорстких кронштейнів переконайтеся, що навколо
кронштейнів немає сторонніх предметів, і що ремінь безпеки не потрапив за
дитячу утримуючу систему. Переконайтеся, що дитяча утримуюча система
надійно приєднана, в іншому випадку це може привести до смерті або
серйозних травм дитини або іншого пасажира в разі раптової зупинки або
аварії.
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1-1.Безпека
Запобіжні заходи щодо вихлопних газів

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Вихлопні гази містять шкідливий монооксид вуглецю (СО), який не має кольору 
і запаху. Дотримуйтесь наступних запобіжних заходів. Недотримання 
запобіжних заходів може призвести до проникнення вихлопних газів в 
автомобіль і до аварії, викликаної запамороченням, або може привести до 
смерті або серйозної небезпеки для здоров'я.

■ Важливі примітки для водіння
● Кришка багажника повинна бути закрита.
● Якщо Ви відчули запах вихлопних газів в автомобілі, навіть коли кришка

багажника закрита, відкрийте вікна і як можна швидше відправте
автомобіль на техогляд в авторизований сервісний центр FAW.

■ Під час паркування автомобіля
● Якщо автомобіль перебуває в місцях із поганою вентиляцією або в

закритому приміщенні, наприклад, в гаражі, заглушіть двигун.
● Не залишайте автомобіль з працюючим двигуном протягом тривалого

часу. Якщо ж цього неможливо уникнути, припаркуйте автомобіль на
відкритому місці і переконайтеся, що вихлопні гази не потрапляють
всередину автомобіля.

● Не залишайте працюючий двигун в місці з великим скупченням снігу або під
час снігопаду. Якщо навколо автомобіля з включеним двигуном утворюється
сніговий замет, то вихлопні гази можуть накопичуватися і проникати в
автомобіль.

■ Вихлопна труба
Регулярно перевіряйте вихлопну систему. Якщо у вихлопній трубі є отвір або
тріщина, викликана корозією, пошкодження з'єднання або ненормальний
шум, відправте автомобіль на техогляд і ремонт в авторизований сервісний
центр FAW.

Вихлопні гази містять речовини, які шкідливі для людини.
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1-2. Протиугонна система 
Іммобілайзер двигуна

У ключі автомобіля є вбудований чіп з паролем, який 
унеможливлює запуск двигуна, якщо ключ раніше не був 
зареєстрований в бортовому комп'ютері автомобіля. 
Паролі, встановлені в різних автомобілях, розрізняються. 
Ніколи не залишайте ключі всередині салону виходячи з 
автомобіля. Ця система призначена для запобігання 
крадіжки автомобіля, але не гарантує абсолютну безпеку.

Поверніть  ключ у замку запалювання в 
положення ON, щоб зареєстрованим 
ключем розблокувати систему 
іммобілайзера двигуна.

■ Умови, які можуть привести до збою системи
● Якщо ключ піддається серйозним механічним пошкодженням.
● Якщо ключ знаходиться в місцях з високою температурою, наприклад, на панелі

приладів.
● Якщо використовується магнітний брелок.
● Якщо ключ потрапив до ультразвукової пральної машини.
● Якщо ключ знаходиться в безпосередній близькості з ключем іншого

транспортного засобу.

■ Якщо двигун не запускається належним чином, а індикатор
протиугонної системи залишається горіти або блимає, можливо,
система несправна. Перевірте ваш автомобіль в уповноваженому
сервісному центрі FAW.
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1-2. Протиугонна система

УВАГА

■ Забезпечення належного функціонування системи.
Не вносьте жодних змін і не видаляйте систему. У разі внесення зміни або
видалення неможливо гарантувати правильну роботу системи.
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2. Панель приладів
Сигнальні лампи та індикатори 

■ Автомобілі з сегментним дисплеєм

■ Автомобілі з кольоровим TFT-дисплеєм

Індикатори і світлова сигналізація інформують водія про 
стан різних систем автомобіля. Для пояснення на ілюстрації 
показані всі індикатори і світлова сигналізація .
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2. Панель приладів
Сигнальні лампи

Сигнальна лампа збою 
системи TPMS * 

Сигнальна лампа збою 
системи двигуна 

Сигнальна лампа низького 
рівня палива

Сигнальна лампа збою 
системи АБС

Сигнальна лампа 
іммобілайзера двигуна 

Сигнальна лампа збою 

стоп- сигналів*  

Сигнальна лампа збою 
системи SVS двигуна

Сигнальна лампа 
дистанційного ключа 

Сигнальна лампа збою 
зарядної системи 

Сигнальна лампа 
перевищенння швидкості* 

Сигнальна лампа збою в 
електроживленні рульового 
управління (EPS)

Сигнальна лампа 
збою трансмісії* 

Сигнальна лампа збою
гальмівної системи

Сигнальна лампа тиску 
масла

Сигнальна лампа не 
пристебнутого ременя 
безпеки

Сигнальна лампа високої 
температури охолоджуючої 
рідини 

Сигнальна лампа збою 
подушок безпеки

Сигнальні лампи повідомляють водієві про збої в 
відповідних системах автомобіля.
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2.
Індикатори

Автомобілі без системи «СТАРТ/СТОП»:

Деякі індикатори або сигнальні лампи активуються, коли ключ 
запалювання знаходиться в положенні ON, що означає проведення 
перевірки відповідної системи. Вони відключаються після запуску двигуна 
або через кілька секунд. В системі може бути збій, якщо лампи не 
загоряються або не гаснуть. Проведіть техогляд автомобіля в 
авторизованому сервісному центрі FAW.

Автомобілі з системою «СТАРТ / СТОП»:
Деякі індикатори або сигнальні лампи загоряються, коли перемикач 
"ENGINE START STOP" знаходиться в положенні ON, що означає 
проведення перевірки системи. Вони відключаються після запуску 
двигуна або через кілька секунд. В системі може бути збій, якщо лампи 
не загоряються або не гаснуть. Проведіть техогляд автомобіля в 
авторизованому сервісному центрі FAW.

Лівий покажчик повороту 

Правий покажчик повороту 

Круїз-контроль*

Індикатор системи старт-стоп

Індикатор вимкненої системи 
старт-стоп 

Індикатор відчинених дверей* 

Індикатор стоянкового гальма

Індикатор габаритних вогнів

 Індикатор TCS/ESC* 

Індикатор включення 

дальнього світла 

Індикатор зупинки* 

Індикатор включення 
протитуманних фар 

Індикатор TCS/ESC OFF* 

Індикатори показують поточний стан різних систем 
автомобіля.

Панель приладів
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■

■

Сигнальна лампа збою зарядної системи
У нормальних умовах, коли перемикач "ENGINE START STOP" або ключ 
запалювання знаходиться в положенні ON, сигнальна лампочка загоряється на 
кілька секунд і потім гасне після запуску двигуна.
Якщо сигнальна лампа залишається включеною, генератор може не працювати 
або може бути несправність в зарядної системі акумулятора. Перевірте 
автомобіль в авторизованому сервісному центрі FAW.
Сигнальна лампа збою системи TPMS *
У нормальних умовах, коли перемикач "ENGINE START STOP" або ключ 
запалювання знаходиться в положенні ON, сигнальна лампа загоряється на 
кілька секунд і потім гасне.
Якщо сигнальна лампа залишається включеною, тиск в шинах може бути 
надзвичайно низьким, або система несправна. Негайно зупиніть автомобіль у 
безпечному місці і перевірте його в авторизованому сервісному центрі FAW.

■

■ Сигнальна лампа збою системи двигуна
У нормальних умовах, коли перемикач "ENGINE START STOP" або ключ
запалювання знаходиться в положенні ON, сигнальна лампочка загоряється на
кілька секунд і потім гасне після запуску двигуна.
Якщо сигнальна лампа залишається включеною, значить, система двигуна
несправна. У цьому випадку не можна їхати з високою швидкістю. Негайно
зупиніть автомобіль у безпечному місці і обов'язково запам'ятайте поточні умови
водіння і зверніться в авторизований сервісний центр FAW.

■

Сигнальна лампа збою в електроживленні рульового управління (EPS)
У нормальних умовах, коли перемикач "ENGINE START STOP" або ключ
запалювання знаходиться в положенні ON, сигнальна лампочка загоряється на
кілька секунд і потім гасне після запуску двигуна.
Якщо сигнальна лампа залишається включеною, система EPS може працювати
неправильно. Перевірте автомобіль в авторизованому сервісному центрі FAW.

2. Панель приладів

Контрольна лампа перевищення швидкості *
Сигнальна лампа загоряється, коли швидкість автомобіля перевищує 120 км / 
год, і гасне, коли швидкість автомобіля нижче 110 км / год.
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2.

■ Сигнальна лампа низького рівня палива
У нормальних умовах, коли перемикач "ENGINE START STOP" або ключ
запалювання знаходиться в положенні ON, сигнальна лампа загоряється на
кілька секунд і потім гасне.
Якщо сигнальна лампа не вимикається, значить, рівень палива надзвичайно
низький. Долийте паливо, як можна швидше.
Якщо сигнальна лампа блимає, це означає, що датчик палива несправний,
перевірте автомобіль в авторизованому сервісному центрі FAW.

■ Сигнальна лампа збою трансмісії *
У нормальних умовах, коли перемикач "ENGINE START STOP" або ключ
запалювання знаходиться в положенні ON, сигнальна лампа загоряється на
кілька секунд і потім гасне.
Якщо сигнальна лампа залишається включеною, система трансмісії може
працювати неправильно. Перевірте автомобіль в авторизованому сервісному
центрі FAW.

■ Сигнальна лампа збою системи АБС
У нормальних умовах, коли перемикач "ENGINE START STOP" або ключ
запалювання знаходиться в положенні ON, сигнальна лампа загоряється на
кілька секунд і потім гасне.
Якщо сигнальна лампа залишається включеною, система ABS може працювати
неправильно. Перевірте автомобіль в авторизованому сервісному центрі FAW.

■ Сигнальна лампа збою гальмівної системи
Ця сигнальна лампа спрацьовує в наступних умовах:
● Збій гальмівної системи

У нормальних умовах, коли перемикач "ENGINE START STOP" або ключ
запалювання знаходиться в положенні ON, сигнальна лампа загоряється на
кілька секунд і потім гасне.
Якщо сигнальна лампа залишається увімкненою, гальмівна система може
працювати неправильно. Перевірте автомобіль в авторизованому сервісному
центрі FAW.

● Низький рівень гальмівної рідини
Якщо сигнальна лампа продовжує горіти, навіть якщо немає збоїв у гальмівній
системі, можна припустити низький рівень гальмівної рідини. Негайно зупиніть
автомобіль у безпечному місці і проведіть перевірку автомобіля в
авторизованому сервісному центрі FAW.

■ Сигнальна лампа тиску масла
У нормальних умовах, коли перемикач "ENGINE START STOP" або ключ
запалювання знаходиться в положенні ON, сигнальна лампа загоряється на
кілька секунд і потім гасне.
Тиск масла вимагає перевірки, якщо сигнальна лампа не загоряється або не
гасне.

Панель приладів
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2

■ Сигнальна лампа іммобілайзера двигуна.
Якщо сигнальна лампа залишається включеною, система
іммобілайзера двигуна може працювати неправильно. Перевірте
автомобіль в авторизованому сервісному центрі FAW.

■ Сигнальна лампа не пристебнутого ременя безпеки
Якщо ремінь безпеки водія і / або ремінь безпеки переднього пасажира *
(переднє сидіння зайнято) неправильно закріплений, коли перемикач "ENGINE
START STOP" або ключ запалювання знаходиться в положенні ON, загоряється
сигнальна лампа. Якщо сигнальна лампа не гасне після правильного
пристібання ременя безпеки водія і / або ременя безпеки переднього пасажира *
(переднє сидіння зайнято), в системі може бути несправність. Перевірте
автомобіль в авторизованому сервісному центрі FAW.

■ Сигнальна лампа збою стоп сигналів *
Якщо сигнальна лампа залишається включеною, індикатор стоп-сигналів може
бути несправний. Перевірте автомобіль в авторизованому сервісному центрі
FAW.

■

Сигнальна лампа високої температури охолоджуючої рідини 
У нормальних умовах, коли перемикач "ENGINE START STOP" або ключ 
запалювання знаходиться в положенні ON, сигнальна лампа загоряється на 
кілька секунд і потім гасне.
Якщо сигнальна лампа загоряється через високу температуру охолоджуючої 
рідини, негайно зупиніть автомобіль у безпечному місці і запустіть двигун зі 
швидкістю, трохи перевищує швидкість холостого ходу, щоб охолодити двигун.

УВАГА

■ Не заводьте двигун в разі низького тиску масла. Невиконання
цього може призвести до серйозної поломки двигуна.

Для безпеки заглушите двигун і почекайте кілька хвилин, щоб масло повернулося в 
масляний піддон.

Перевірте рівень масла двигуна. Якщо рівень масла низький, додайте необхідну 
кількість масла і перевірте - чи не забитий масляний фільтр. Якщо він забився, замініть 
його. Запустіть двигун і перевірте, чи вимкнулася сигнальна лампа.

Якщо сигнальна лампа не гасне, відразу заглушіть двигун, і проведіть перевірку 
автомобіля в авторизованому сервісному центрі FAW.

Якщо сигнальна лампа загоряється під час водіння, необхідно виконати наступне:   

Крок      Зупинити автомобіль на рівній поверхні, і не на смузі руху.

Крок

Крок

Крок

Панель приладів
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■ Сигнальна лампа збою системи SVS двигуна
У нормальних умовах, коли перемикач "ENGINE START STOP" або ключ
запалювання знаходиться в положенні ON, сигнальна лампа загоряється на
кілька секунд і потім гасне.
Якщо індикатор залишається включеним, це означає, що необхідно технічне
обслуговування системи контролю двигуна. Перевірте автомобіль в
авторизованому сервісному центрі FAW.

■Сигнальна лампа несправності подушки безпеки
У нормальних умовах, коли перемикач "ENGINE START STOP" або ключ
запалювання знаходиться в положенні ON, сигнальна лампа загоряється на
кілька секунд і потім гасне.
Якщо сигнальна лампа продовжує горіти, можливо, спрацювала подушка
безпеки або є збій в системі подушки безпеки. Проведіть перевірку
автомобіля в авторизованому сервісному центрі FAW.

■ Сигнальна лампа розумного ключа *
Сигнальна лампа загоряється, коли батарейка розумного ключа розряджена
або ключ залишає ефективну область виявлення.

■ Покажчик лівого повороту
Індикатор блимає, коли включається ліхтар лівого повороту або
натиснуто перемикач аварійного сигналу.

■ Покажчик правого повороту
Індикатор блимає, коли включається ліхтар правого повороту або
натиснуто перемикач аварійного сигналу.

■ Індикатор круїз-контролю *
У нормальних умовах індикатор загоряється після того, як під час водіння
активується круїз-контроль з постійною швидкістю. Якщо індикатор горить
жовтим кольором, це означає, що система чекає активації статусу круїзу-
контролю; якщо індикатор загоряється зеленим кольором, це означає, що
система круїз-контролю працює.

■ Індикатор включення дальнього світла
Індикатор загоряється, коли вмикаються фари дальнього світла.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
■ Не намагайтеся перевіряти і ремонтувати систему подушок безпеки

самостійно
Небезпечно перевіряти і ремонтувати систему подушок безпеки самостійно.
Система подушок безпеки може бути несподівано активована, що може
привести до смерті або серйозних травм.

Панель приладів
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■ Індикатор зупинки *
Індикатор включається після безперервного руху протягом 4 годин, щоб
попередити водія про перерву, щоб уникнути стомлення.

■ Індикатор задніх протитуманних фар
Індикатор загоряється, коли включені задні протитуманні фари.

■ Індикатор TCS / ESC OFF *
У нормальних умовах, коли перемикач "ENGINE START STOP" або ключ
запалювання знаходиться в положенні ON, індикатор загоряється на кілька
секунд і потім гасне.
Індикатор включається, коли натиснуто перемикач ESC OFF, щоб вказати, що
функція TCS / ESC вимкнена; і відключається при повторному натисканні
перемикача ESC OFF, щоб вказати, що функція TCS / ESC включена. Якщо
індикатор залишається включеним, система TCS / ESC може працювати
неправильно. Перевірте автомобіль в авторизованому сервісному центрі FAW.

■ Індикатор системи старт-стоп
Індикатор може горіти одним з двох кольорів (зелений / жовтий) і
використовується для позначення стану системи старт-стоп.

■ Індикатор виключеною системи старт-стоп
Індикатор включається при натисканні кнопки системи старт-стоп, вказуючи на те,
що система старт-стоп вимкнена; і він відключається при повторному натисканні
кнопки системи старт-стоп, щоб вказати, що включена система старт-стоп.

■ Індикатор відкритих дверей *
Індикатор загоряється, коли відкриваються якісь двері.

■ Індикатор стоянкового гальма
Коли перемикач "ENGINE START STOP" або ключ запалювання знаходиться в
положенні ON, індикатор загоряється, якщо використовується стоянкове гальмо,
і відключається, якщо стоянкове гальмо відпущено.
Якщо індикатор залишається включеним, система стоянкового гальма може
бути несправною. Перевірте автомобіль в авторизованому сервісному центрі
FAW.

■ Індикатор габаритних вогнів
Індикатор загоряється, коли включаються габаритні вогні.

■ Індикатор TCS / ESC *
У нормальних умовах, коли перемикач "ENGINE START STOP" або ключ
запалювання знаходиться в положенні ON, індикатор загоряється на кілька
секунд і потім гасне.
Якщо індикатор блимає, це означає, що працює система TCS / ESC.
Якщо індикатор залишається включеним, система TCS / ESC може працювати
неправильно. Перевірте автомобіль в авторизованому сервісному центрі FAW.

Панель приладів
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Датчики та лічильники

■ Панель приладів (сегментний дисплей)

■ Панель приладів (кольоровий TFT-дисплей)

Панель приладів
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Тахометр
Показує частоту обертання двигуна в оборотах в хвилину

Рідкокристалічний дисплей
Показує час, зовнішню температуру, датчик температури 
охолоджуючої рідини, покажчик рівня палива, час водіння *, поточна 
витрата палива, середня витрата палива, діапазон круїз-контролю, 
середню швидкість автомобіля, цифровий спідометр *, пробіг 
(лічильник кілометражу і скидання лічильника кілометражу), обрану 
передачу і т.п.

Примітка:
Даний набір функцій буде відрізнятися в залежності від конфігурації 
моделі.
Спідометр

Регулювання яскравості панелі приладів (автомобілі 
з кольоровим TFT-дисплеєм)

Яскравість приладової панелі можна 
налаштувати в меню [Налаштування] 
на екрані головного меню 

Коли габаритні вогні включені, 
можна налаштувати тільки 
яскравість, що діє при включених 
габаритах; коли габаритні вогні 
вимкнені, можна налаштувати 
тільки яскравість, що діє при 
вимкнених габаритах.

System settings

Vehicle maintenance

Illumination settings

Exit Back

Панель приладів
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■ Датчики і дисплей підсвічуються, коли
● Автомобілі без системи «СТАРТ / СТОП»

Перемикач запалювання знаходиться в положенні ON.
● Автомобілі з системою «СТАРТ / СТОП»

Перемикач "ENGINE START STOP" знаходиться в положенні ON.

УВАГА

■ Щоб уникнути пошкодження двигуна і його компонентів
● Не допускайте, щоб покажчик тахометра опинявся в червоній зоні, що

означає максимальну швидкість двигуна.
● Якщо покажчик датчика температури охолоджуючої рідини на панелі

приладів входить в червону зону, або загоряється індикатор високої
температури охолоджуючої рідини, двигун може перегрітися. Негайно
зупиніть автомобіль у безпечному місці і перевірте двигун після того, як він
повністю охолоне.

Панель приладів
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2. Панель приладів
РК-дисплей (сегментний дисплей) 

Цифровий годинник
Відображає години і хвилини.
Рівень палива / температура 
охолоджуючої рідини
Рівень палива:
Відображає кількість палива в баку.

Сигнальна лампа низького рівня 
палива загоряється, коли кількість 
палива складає приблизно 7 л або 
менше.
Температура охолоджуючої рідини:
Показує температуру 
охолоджуючої рідини двигуна.
Бортовий комп'ютер
Показує середню витрату палива, 
середню швидкість автомобіля, поточну 
витрату палива і дальність поїздки.
Дисплей обраної передачі коробки 
передач
Показує поточну передачу коробки 
передач.

Попередження про необхідність проходження сервісного обслуговування 
Горить за 200 кілометрів до необхідного сервісного обслуговування. Горить 
кожен раз, коли перемикач "ENGINE START STOP" або ключ запалювання 
знаходиться в положенні ON. Коли з'являється дане попередження, 
пройдіть сервісне обслуговування в авторизованому сервісному центрі 
FAW.
Одометр
Відображає загальну відстань, пройдену автомобілем. 
 Лічильник кілометражу TRIP, що може скидатися
Показує відстань, пройдену автомобілем з моменту останнього скидання 
лічильника TRIP.TRIP 1 і TRIP 2 можуть використовуватися для запису і 
відображення різних відстаней, незалежно один від одного. 
Відображення зовнішньої температури
Показує температуру зовнішнього повітря. Коли зовнішня температура 
знаходиться між -40 ° C та 4 ° C, спалахує символ "сніжинка". Коли 
зовнішня температура становить 5 ° C або вище, символ "сніжинка" гасне.
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Переключення дисплея 

•

•

Поверніть ручку, щоб перемикати 
різну інформацію в бортовому 
комп'ютері.
Короткочасно натисніть кнопку 
MENU, щоб перемикатися між 
температурою охолоджуючої рідини і 
рівнем палива на ЖК дисплеї 
приладової панелі. Якщо 
відображається рівень палива, 
коротко натисніть кнопку MENU, щоб 
переключитися на температуру 
охолоджуючої рідини. Після 5 секунд 
дисплей автоматично перемикається 
на рівень палива.

• Тривало натисніть кнопку MENU, щоб налаштувати годинник. На короткий
час натисніть кнопку MENU, щоб налаштувати години або хвилини. На
короткий час натисніть кнопку MENU ще раз, коли курсор переміститься до
останньої цифри часу, будуть блимати індикатори TRIP і «Long press to
reset». В цей час тривало натисніть кнопку MENU, щоб скинути дані поїздки
(Також можна скинути відповідну інформацію бортового комп'ютера). Після
скидання він автоматично виходить з режиму налаштування.

• В состоянии «Long press to reset» кратковременно нажмите кнопку MENU ещё
У стані «Long press to reset», швидко натисніть кнопку MENU ще раз, щоб
вийти з режиму настройки, також вихід відбудеться автоматично через 10
секунд бездіяльності після останньої операції.
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Бортова комп'ютерна інформація 
Поверніть регулятор, щоб переключити виведену на дисплеї інформацію про рух.
Набори даних про рух 1 і 2 перемикаються відповідно до обраної на дисплеї поїздки.

■ Поточна витрата палива
Відображає поточне значення 
витрати палива.

ПРИМІТКА. Коли швидкість 
автомобіля нижче 8 км / год, поточна 
витрата палива відображається як 
«XXX л / год». Коли швидкість 
автомобіля перевищує 10 км / год, 
поточна витрата палива 
відображається як «XXX л / 100 км».

■ Середня витрата палива 1
Показує середню витрату палива з 
моменту останнього скидання даних.

Використовуйте цю середню 
витрату палива тільки для 
довідки.

■ Середня швидкість автомобіля 1

Відображає середню швидкість 
автомобіля з моменту останнього 
скидання даних.

2. Панель приладів
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■

■

■ Запас ходу

Показує приблизну розрахункову 
відстань, яку можна проїхати з 
рештою кількістю палива. 

Це відстань розраховується на 
підставі середньої витрати палива. 
В результаті, фактична відстань, 
яку можна проїхати, може 
відрізнятися від відображуваного. 
«---» буде відображатися на екрані, 
коли загоряється сигнальна лампа 
низького рівня палива.

Середня витрата палива 2
Показує середню витрату палива з 
моменту останнього скидання даних.

Використовуйте цю середню 
витрату палива тільки для 
довідки.

Середня швидкість автомобіля 2

Відображає середню швидкість 
автомобіля з моменту останнього 
скидання даних.

Панель приладів
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2. Панель приладів

РК-дисплей (кольоровий TFT-дисплей)

Цифровий годинник
Час можна встановити в пункті
[Налаштування] на екрані меню.  
Індикатор температури охолоджуючої 
рідини
Показує температуру охолоджуючої 
рідини.
Одометр
Відображає загальну відстань, пройдену 
автомобілем.
Обрана передача коробки передач 
Дисплей відображає обрану
передачу коробки передач. 
Лічильник кілометражу TRIP, що 
скидається
Показує відстань, пройдену 
автомобілем з моменту останнього 
скидання лічильника TRIP.
Його можна скинути через бортовий 
комп'ютер.
Покажчик рівня палива Показує кількість 
залишився палива в баку. Коли кількість 
палива складає близько 7 л або менше, 
загоряється індикатор низького рівня палива. 
Коли кількість палива складає приблизно 12,5 
л або вище, індикатор низького рівня палива 
гасне.
Відображення зовнішньої температури 
Показує температуру зовнішнього повітря. 
Коли зовнішня температура знаходиться між 
-40 ° C та 4 ° C, спалахує символ "сніжинка". 
Коли зовнішня температура становить 5 ° C 
або вище, символ "сніжинка" гасне. 
Многоінформаціонная область відображення
Показує головне меню, інформацію про 
бортовому комп'ютері, поточні повідомлення і 
попереджувальні повідомлення.
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Управління дисплеєм 

Використовуйте ручку для управління 
інформацією, що відображається на 
РК-дисплеї.
Обертальна ручка: перемикає, 
вибирає або налаштовує різні типи 
інформації.
Кнопка MENU: Коротке натискання 
для перемикання між TRIP 1 і TRIP 2 
в нижній правій області РК-дисплея, 
або для підтвердженням вибору 
різних типів інформації. Натисніть її, 
щоб увійти в екран головного меню.

Головне меню 
■ Екран головного меню

Тривало натисніть кнопку MENU, коли 
перемикач запалювання «ENGINE 
START STOP» знаходиться в 
положенні ON і транспортний засіб 
стоїть, щоб увійти в екран головного 
меню. Коротко натисніть кнопку 
MENU, щоб увійти до відповідного 
екран.

Екран головного меню відображає 
наступні пункти: бортовий 
комп'ютер, налаштування, мова, 
запит статусу, системна 
інформація і вихід.

3

2
160

CANC

MODE
VOL

+

-

RES/+

SET/-

ONOFF

PUL
L

MI
ST

OFF

1
2

MENU

ON
OFF

On-board 
computer

Settings Language

Status 
inquiry

System 
information

Exit

Панель приладів



71

2.

2

■ Зміст головного меню

Головне меню Друге меню Третє меню 

Бортовий комп'ютер Налаштування 
екрана

Поточна 
витрата палива

Запас ходу

Цифровий спідометр 

TRIP 

Час в дорозі 

Середня швидкість 
автомобіля

Скидання інформації 

Скидання всієї інформації 

Скидання інформації 1 

Скидання інформації 2 

Налаштування 

Попередження 
про швидкість 
автомобіля

Налаштування 

Попередження ВМК 

Попередження ВИМК 

Підказка про 
необхідність 
зупинки

Налаштування 

Попередження ВМК 

Попередження ВИМК

Годинник Налаштування

Обслуговування 
автомобіля

Пробіг, що залишився 
до обслуговування

Налаштування підсвічування Регулювання яскравості

Мова 
Китайська -

Англійська -

Запит статуса Попереджувальна 
інформація -

Панель приладів
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■ Інформація бортового комп'ютера
Поверніть ручку, щоб переключити інформацію про рух. Коротке
натискання кнопки MENU для перемикання між TRIP 1 і TRIP 2.
• Поточна витрата палива

Відображає поточне значення 
витрати палива. 

ПРИМІТКА. Коли швидкість 
автомобіля нижче 8 км / год, 
поточна витрата палива 
відображається як «XXX л / год». 
Коли швидкість транспортного 
засобу перевищує 10 км / год, 
поточна витрата палива 
відображається як «XXX л / 100 
км».• Запас ходу

Відображає приблизну відстань, яке 
може пройти автомобіль на 
залишившомуся паливі.

Це відстань розраховується на 
основі середньої витрати палива. 
В результаті фактична відстань, 
яку можна проїхати, може 
відрізнятися від відображуваного 
значення.
Коли загоряється сигнальна лампа 
низького рівня палива, на екрані 
з'являється повідомлення
«LOW», що є попередженням про 
низький рівень палива.

Системна інформація - - 

Вихід - - 

Головне меню Друге меню Третє меню 

Панель приладів
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• Цифровий спідометр
Показує поточну швидкість 
автомобіля.

• TRIP 1
Показує відстань, яку 
автомобіль проїхав після 
останнього скидання даних.

• TRIP 2

Показує відстань, яку автомобіль 
проїхав після останнього скидання 
даних.

Підказка:
TRIP 1 і TRIP 2 можуть 
використовуватися для запису і 
відображення різних відстаней, 
незалежно один від одного. 
Лічильник пройденої відстані в 
бортовому комп'ютері 
синхронізується з обраним 
лічильником, що відображається в 
нижній правій області ЖК дисплея 
(якщо в нижній правій частині РК 
дисплея відображається індикація 
TRIP 1, бортовий комп'ютер 
синхронізується з лічильником 
TRIP 1).

Панель приладів
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• Час в дорозі 1

Відображає поточний час, що минув 
з моменту запуску автомобіля.

Використовуйте дані про 
час водіння тільки для 
довідки.

• Час в дорозі 2

• Середня швидкість автомобіля 1
Показує середню швидкість 
автомобіля після останнього 
скидання даних.

Панель приладів

Відображає поточний час, що минув 
з моменту запуску автомобіля.

Використовуйте дані про 
час водіння тільки для 
довідки.
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• Середня швидкість автомобіля 2

Показує середню швидкість 
автомобіля після останнього 
скидання даних.

• Середня витрата палива1
Показує середню витрату 
палива після останнього 
скидання даних.

Використовуйте дані про 
середню витрату палива 
тільки для довідки.

• Середня витрата палива 2

Панель приладів

Показує середню витрату 
палива після останнього 
скидання даних.

Використовуйте дані про 
середню витрату палива 
тільки для довідки.
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■ Текущие подсказки

■ Попередження жовтого рівня

Деталі 

Підказка для запуску 
двигуна Автомобіль не рухається 

Підказка про 
відкриті двері 

Автомобіль не рухається

Підказка про очікування 
круїз-контролю

Натисніть перемикач ON / 
OFF круїз-контролю на 
кермовому колесі, щоб 
увійти в режим очікування 
круїз-контролю

Підказка про включений 
круїз-контроль

Круїз-контроль включений

Деталі 

Попередження 
Габаритні вогні 
включені

Відкрийте двері водія з 
вимкненим
«ENGINE START STOP» і 
габаритні вогні 
вимикаються

Попередження 
TSC OFF

Натиснути 
перемикач ESC 
OFF

Попередження 
ЕSC OFF

Натиснути 
перемикач ESC 
OFF

Please depress brake 
pedal to start

Press MENU button to turn off prompt

Cruise standby

Cruise ON

Please turn off 
illumination

TCS has turned off

ESC has turned off

Панель приладів

Зображення 
на екрані 

Зображення 
на екрані 

Примітки 

Примітки 
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Попередження 
старт-стоп OFF

Натисніть перемикач 
старт-стоп OFF

Попередження про 
обслуговування 

Відображається, коли 
перемикач «ENGINE START 
STOP» знаходиться 
увімкненим протягом 200 км, 
що залишилися  до 
обслуговування

Попередження про 
несправність 
електронної 
рульової колонки

Несправність 
системи ESCL  

Попередження про 
низький рівень 
заряду батареї 
ключа

Коли перемикач 
«ENGINE START STOP» 
знаходиться в режимі 
ВКЛ і заряд батареї 
ключа низький

Попередження про 
несправність стоп-
сигналу

Несправність 
стоп-сигналу

Попередження про 
несправності 
системи АБС

Несправність 
системи АБС

Попередження про 
несправності 
системи TCS

Несправність 
системи TSC

Попередження про 
несправності 
системи ESC

Несправність 
системи ESC

Зображення 
на екрані Деталі Примітки 

AUTO STOP has turned off

Please go to service
station for maintenance

Press MENU button
to turn off prompt

Please check ESCL system

Low key battery

Press MENU button to turn off prompt

Stop light malfunction warning

Press MENU button to turn off prompt

Please check ABS system

Press MENU button to turn off prompt

Please check TCS system

Press MENU button to turn off prompt

Please check ESC system

Панель приладів
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Попередження про 
низький рівень палива 

Рівень палива в 
паливному баку 
низький

Попередження про 
несправність двигуна
(Пов'язане з SVS)

Система двигуна 
потребує 
обслуговування

Попередження про 
несправності 
двигуна
(Пов'язане з MIL)

Несправність системи 
двигуна

Водіння з включеним 
стоянковим гальмом Стоянкове гальмо  

не вимкнено

Попередження про 
швидкість автомобіля 

Швидкість автомобіля 
перевищена

Нагадування 
про зупинку

Безперервне водіння 
протягом певного 
періоду

Попередження про 
несправності 
системи EPS

Несправність 
системи EPS

Попередження про 
несправності 
системи старт-стоп

Несправність системи 
старт-стоп

Деталі Примітки 

Press MENU button to turn off prompt

Low fuel level warning

Press MENU button to turn off prompt

Please go to service station for repair

Press MENU button to turn off prompt

Please check engine system

Press MENU button to turn off prompt

Please release parking brake

Press MENU button to turn off prompt

Vehicle speed exceeds 120 km/h

Press MENU button to turn off prompt

Please take a rest

Press MENU button to turn off prompt

Please check EPS system

Press MENU button to turn off prompt

Please check AUTO STOP system

Зображення 
на екрані 

Панель приладів
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■ Попередження червоного рівня

Попередження про 
несправність перемикача 
"ENGINE START STOP"

Перемикач "ENGINE START 
STOP" несправний

Деталі Примітки 

Попередження про 
відсутність ключа в 
автомобілі

В автомобілі немає ключа

Попередження про 
високу температуру 
охолоджуючої рідини 

Висока температура 
охолоджуючої рідини

Попередження про 
несправності 
гальмівної системи 

Несправність гальмівної 
системи

Попередження про 
низький рівень 
гальмівної рідини

Низький рівень гальмівної 
рідини

Попередження про 
несправності системи 
трансмісії

Несправність системи 
трансмісії

Попередження про 
несправності системи 
подушок безпеки

Несправність системи 
подушок безпеки

Деталі Примітки 

Press MENU button to turn off prompt

"ENGINE START STOP" 
switch malfunction

Press MENU button to turn off prompt

Key not in effective areas

Press MENU button to turn off prompt

Excessively high engine 
coolant temperature

Press MENU button to turn off prompt

Please check brake system

Press MENU button to turn off prompt

Low brake fluid level

Press MENU button to turn off prompt

Please check transmission system

Press MENU button to turn off prompt

Please check airbag system

Зображення 
на екрані 

Зображення 
на екрані 

2. Панель приладів
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ПРИМІТКА. Коли з'являється попередження червоного або 
жовтого кольору, включається індикатор інформаційного 
центру, і після його відміни зберігається в [Запит статусу] на 
головному екрані меню. Індикатор згасне після усунення всіх 
несправностей.

Індикація відкритих 
дверей (коли 
автомобіль рухається) 

Відповідні двері відкриті 
під час руху

Деталі Примітки 

Press MENU button to turn off prompt

Зображення 
на екрані 

2. Панель приладів
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3-1. Інформація про ключі 
Ключі 

Ключі 
З автомобілем надаються такі ключі. 

Автомобілі без системи «СТАРТ / СТОП» 
Бездротовий брелок* 
Механічний ключ 
Номерна табличка ключа 

ПРИМІТКА. Деякі моделі оснащені 
тільки механічним ключем, і 
бездротовий брелок не передбачений.

Автомобілі з системою «СТАРТ / СТОП» 

Механічний ключ 

LF
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

LF
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

2 3 "Розумний" ключ

Номерна табличка ключа 
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Бездротовий брелок* 

Замикає всі двері 
Відмикає всі двері 
Відмикає багажник

Використання механічного ключа

Автомобілі без системи «СТАРТ / СТОП» 
Відкриття
Щоб відкрити ключ, натисніть 
кнопку.

Складання
Складіть ключ, натискаючи 
кнопку.

Автомобілі без системи 
«СТАРТ / СТОП»

Автомобілі з системою 
«СТАРТ / СТОП»
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Автомобілі з системою «СТАРТ / СТОП» 
Вийміть механічний ключ, 
натискаючи кнопку розблокування. 

Після використання механічного 
ключа зберігайте його в бездротовому 
брелоку. Носіть механічний ключ 
разом з бездротовим брелоком. Якщо 
батарейка розумного ключа виробила 
ресурс, Вам буде потрібен механічний 
ключ.

■ Номерна табличка ключа
Тримайте табличку в безпечному місці, не зберігайте її в автомобілі

■ При знаходженні в літаку *
Якщо ви берете ключ на борт повітряного судна, не натискайте жодних кнопок на
ключі всередині літака. Якщо ви перевозите ключ в сумці і т.п., переконайтеся, що
кнопка не може бути натиснута випадково. При натисканні кнопки ключ буде
випромінювати радіохвилі, які можуть втручатися в роботу літака.

■ Батарея ключа
Автомобілі без системи «СТАРТ / СТОП» 

● Строк служби батарейки складає 1-2 роки.
● Навіть якщо бездротовий брелок не використовується, батарейка може

розрядитися, і можуть відбутися наступні події. Замінюйте батарейку на
нову в міру необхідності.
• Бездротовий брелок не працює.
• Скорочується зона роботи бездротового брелока.

3-1. Інформація про ключі
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Автомобілі з системою «СТАРТ/СТОП» 
● Строк служби батарейки складає 1-2 роки.
● Навіть якщо бездротовий брелок не використовується, батарейка може

розрядитися. Наступні ознаки вказують, що заряд батареї розумного ключа
низький, і батарейка може розрядитися. Замінюйте батарейку на нову в
міру необхідності.
• Система «СТАРТ / СТОП» або бездротової брелок не працює.
• Зона виявлення звужується.
• LED-індикатор на поверхні ключа не загоряється.
• Кольоровий TFT-дисплей комбінації приладів відображає повідомлення

«Низький заряд батареї ключа».
• Включається індикатор бездротового брелока на комбінації приладів.

● Щоб уникнути серйозного погіршення в роботі, не залишайте ключ на
відстані ближче 1 м від наступних електричних приладів, які створюють
магнітне поле:
• Телевізори
• Персональні комп'ютери
• Стільникові телефони, бездротові телефони та

зарядні пристрої для батарей

• Настільні лампи
• Індукціонні печі

3-1. Інформація про ключі
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УВАГА
■ Для того щоб запобігти пошкодженню ключа

● Не кидайте ключі, не піддавайте сильним ударам і не згинайте їх.
● Не піддавайте ключі впливу високої температури протягом тривалого часу.

● Не можна мочити ключі або прати їх в ультразвуковій пральній машині і т.п.
● Не прикріплюйте металеві або магнітні матеріали до ключів і не зберігайте ключі

поруч з такими матеріалами.
● Не розбирайте ключі.
● Не прикріплюйте стікери або що-небудь ще до поверхні ключа.
● Автомобілі з системою «СТАРТ / СТОП»: не залишайте ключі поблизу

об'єктів, які наводять магнітні поля, таких як телевізори, аудіосистеми і
індукційні плити, а також електричного медичного обладнання, наприклад
низькочастотного фізіотерапевтичного обладнання.

■ Носіння розумного ключа (автомобілі з системою «СТАРТ / СТОП»)
Переносіть ключ на відстані 10см або більше від включених електроприладів.
Радіохвилі, які випромінюють електроприлади, на відстані 10см від розумного ключа
можуть створювати перешкоди для ключа, заважаючи його правильній роботі.

■ У разі збою системи «СТАРТ / СТОП» або інших проблем, пов'язаних
з ключем (автомобілі з системою «СТАРТ / СТОП»)
Відправте автомобіль з усіма ключами, передбаченими для автомобіля, в
авторизований сервісний центр FAW.

■ Коли ключ втрачено
Якщо ви втратите ключі, ризик крадіжки транспортного засобу значно
збільшується. Негайно зверніться в авторизований сервісний центр FAW
з усіма іншими ключами, які були в комплекті з вашим автомобілем.

3-1. Інформація про ключі
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3-2. Відкривання, закривання і блокування дверей і багажника 
Двері

Відмикання і замикання дверей зовні 
■ Система «СТАРТ / СТОП» *

Маючи при собі запрограмований ключ, можна виконати
наступні операції.

Коли всі двері будуть закриті, 
натисніть кнопку на дверях водія, щоб 
заблокувати всі двері; натисніть її ще 
раз, щоб розблокувати всі двері.
Якщо двері не зачинені, двері не 
можуть бути заблоковані натисканням 
кнопки.
Коли капот або кришка багажника не 
закриті, натисніть кнопку, і четверо 
дверей будуть заблоковані.

■ Робота бездротового брелока
Автомобілі без системи «СТАРТ / СТОП»  

Замикання всіх дверей
Коли всі двері, капот і кришка 
багажника закриті, натисніть один 
раз, щоб заблокувати всі двері.

Якщо двері водія не зачинені, то 
при натисканні на кнопку 
блокування центрального замка 
четверо дверей заблоковані не 
будуть.

Коли двері водія закриті, але інші 
двері, кришка капота або 
багажника не закриті повністю, при 
натисканні на кнопку блокування 
центрального замка, четверо 
дверей будуть заблоковані.

Відмикання всіх дверей 
Натисніть кнопку розблокування, 
щоб розблокувати всі двері. 
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Автомобілі з системою «СТАРТ / СТОП» 
Замикання всіх дверей
Коли всі двері, капот і кришка 
багажника закриті, натисніть один раз, 
щоб заблокувати всі двері.
Якщо водійські двері не зачинені, то 
при натисканні на кнопку блокування 
центрального замка четверо дверей 
заблоковані не будуть.
Коли двері водія закриті, але інші 
двері, кришка капота або багажника 
не закриті повністю, при натисканні на 
кнопку блокування центрального 
замка, четверо дверей будуть 
заблоковані.
Відмикання всіх дверей
Натисніть кнопку розблокування, 
щоб розблокувати всі двері. Можна 
налаштувати, щоб при 
одноразовому натисканні 
розблокувались тільки двері водія, а 
при послідовному натисканні двічі  
розблоковувалися всі двері.

■ Механічний ключ
Автомобілі без системи «СТАРТ/СТОП» 

Замикання всіх дверей 
Коли всі двері, капот і кришка 
багажника закриті, поверніть ключ 
один раз за годинниковою стрілкою, 
щоб заблокувати всі двері.
Коли двері водія не зачинені, двері не 
замикаються за допомогою 
механічного ключа.
Коли двері водія закриті, але інші 
двері, кришка капота або багажника 
не закриті повністю, всі двері 
блокуються за допомогою 
механічного ключа.
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Відмикання дверей водія
Поверніть ключ один раз проти 
годинникової стрілки, щоб 
розблокувати тільки двері водія. 
Після того, як двері водія 
відкриється, натисніть кнопку 
блокування центральних дверей, 
щоб розблокувати інші двері.

Автомобілі з системою «СТАРТ / СТОП»
Двері можна також заблокувати і розблокувати за допомогою механічного 
ключа. 

■
Робочі сигнали
Аварійна сигналізація і звукові сигнали звучать в разі, якщо двері були 
заблоковані / розблоковані. (Заблоковано: аварійна сигналізація блимає один 
раз, звуковий сигнал звучить один раз, розблоковані: аварійна сигналізація 
блимає двічі, звуковий сигнал звучить двічі) 
ПРИМІТКА. Коли двері розблоковані за допомогою механічного ключа, 
сигналів немає.

■ Налаштування безпеки *
Якщо двері не відкривати протягом 30 секунд після розблокування
автомобіля за допомогою бездротового брелока, налаштування безпеки
автоматично заблокує автомобіль знову.

■ Якщо система «СТАРТ / СТОП» або бездротовий брелок не працюють так,
як треба
Автомобілі з системою «СТАРТ / СТОП»: Використовуйте механічний ключ для
блокування і розблокування дверей.
Замініть батарейку ключа на нову, в разі якщо батарейка розряджена.

■ Налаштування
Звуковий супровід блокування / розблокування дверей можна налаштувати,
див. Розділ 9 "Настроювані функції".
За додатковою інформацією щодо налаштування зверніться в авторизований
сервісний центр FAW.

3-2. Відкривання, закривання і блокування дверей і багажника
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Розблокування та блокування дверей зсередини 
■ Перемикачі блокування дверей

Розблокувати 
Заблокувати

ПРИМІТКА. Коли двері водія не зачинені, двері можуть бути розблоковані, але 
не можуть бути заблоковані за допомогою перемикача блокування дверей. 
Коли двері водія закрита, двері можна заблокувати і розблокувати, 
використовуючи перемикач блокування дверей, незалежно від того, закриті чи 
відкриті інші двері.

■ Ручка відкриття дверей
Заблокувавши двері, потягніть ручку 
дверей один раз, щоб розблокувати 
двері, двічі потягніть ручку, щоб 
відкрити двері.

Блокування задніх дверей для захисту дітей 

Двері не відкриваються 
зсередини автомобіля, коли 
встановлений замок.

Розблоковано
Заблоковано

Заблокуйте задні двері за 
допомогою замка, щоб діти не 
змогли їх відкрити зсередини.X403130O

3-2. Відкривання, закривання і блокування дверей і багажника
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■ Функція автоматичного розблокування і блокування * 1
Автомобілі без системи "СТАРТ / СТОП"
Коли перемикач запалювання знаходиться в положенні ON і будь-які двері не
заблоковані, а швидкість автомобіля вище 20 км / ч, двері автоматично
заблокуються.
Коли двері заблоковані функцією автоматичного блокування, заглушіть двигун і
вийміть механічний ключ із замка запалювання і двері автоматично розблокуються.

Автомобілі з системою "СТАРТ / СТОП"
Коли перемикач «ENGINE START STOP» знаходиться в режимі ON, і будь-яка з
дверей не заблокована, а швидкість автомобіля вище 20 км / ч, двері автоматично
заблокуються.
Коли двері заблоковані функцією автоматичного блокування, вимкніть "ENGINE
START STOP" і двері автоматично розблокуються.
*1: Ця функція може бути налаштована, див. «Настроювані функції» в розділ 9. За
додатковою інформацією щодо налаштування зверніться в авторизований сервісний
центр FAW.

■ Функція "Проведи мене додому" *

■ Умови, що впливають на роботу системи «СТАРТ / СТОП» або
бездротового брелока
Автомобілі без системи «СТАРТ / СТОП»
Бездротовий брелок може не працювати так, як треба, в таких ситуаціях:

● Коли розряджається батарейка бездротового брелока
● Близьке розташування телевізійної вежі, радіостанції, електростанції,

великого дисплея, аеропорту або іншого об'єкта, що випромінює сильні
радіохвилі або електричний шум.

● Якщо у вас є портативний радіоприймач, стільниковий телефон або інші пристрої
бездротового зв'язку.

● Коли в безпосередній близькості знаходиться кілька бездротових брелоків.

● Коли бездротовий брелок контактує з металевим предметом або накритий ним.

● Коли поруч використовуються інші бездротові брелоки (які випромінюють
радіохвилі).

● Коли бездротової брелок знаходиться поруч з електроприладом, наприклад,
персональним комп'ютером.

● Якщо тонування скла містить метал, або металеві об'єкти приєднані до скла.

Автомобілі з системою "СТАРТ/СТОП"

3-2. Відкривання, закривання і блокування дверей і багажника

Коли автомобіль заблоковано, двічі натисніть кнопку блокування протягом 0,5 
секунди, одночасно 3 рази блимає аварійна сигналізація і 3 рази лунає звуковий 
сигнал.
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■ Для того щоб запобігти аварії
Дотримуйтесь наступних запобіжних заходів під час водіння автомобіля.
Невиконання цієї вимоги може привести до несподіваного відкривання
дверей і випадання пасажира з транспортного засобу, що призведе до
смерті або серйозних травм.
● Завжди правильно надягайте ремінь безпеки.
● Завжди блокуйте всі двері.
● Переконайтеся, що всі двері правильно і повністю закриті.
● Під час руху не тягніть внутрішню дверну ручку на себе.

Недотримання цієї вимоги може привести до відкриття дверей і
випадання пасажира, що призведе до смерті або серйозних травм.

● Коли діти сидять на задніх сидіннях, завжди активуйте дитячий
захисний замок задніх дверей.

● Завжди виймайте ключ, закривайте всі вікна і люк у даху, і блокуйте всі
двері, переконавшись, що всі покинули автомобіль. Таким чином, ніхто не
зможе потрапити в автомобіль, що запобігне його викраденню.

● Небезпечно залишати дітей одних без нагляду в незаблокованому
автомобілі. Діти можуть заблокувати самі себе в автомобілі і при
високій температурі це може привести до смерті.

● Завжди стежте за безпекою навколо автомобіля, перш ніж відкрити двері.
Випадкове відкривання дверей дуже небезпечне, двері може зачепити
проїжджаючий автомобіль або пішоходи, і це може привести до аварії.

● Після закривання дверей переконайтеся, що вони закриті правильно.
Ненадійно зачинені двері дуже небезпечні; водіння автомобіля з
неправильно зачиненими дверима може привести до несподіваного
відкривання дверей і до аварії.

3-2. Відкривання, закривання і блокування дверей і багажника



93

3

3-2. Відкривання, закривання і блокування дверей і багажника 
Багажник

Відкривання багажника 
■ Система "розумного ключа"*

Коли "розумний ключ" при Вас, 
натисніть кнопку зовні кришки 
багажника, і кришка буде 
розблокована і відкриється.

■ Бездротовий брелок*
Автомобілі без системи "СТАРТ / СТОП"

Тисніть на кнопку (1,5 секунди 
або довше). Багажник буде 
розблоковано і відкриється.

 Автомобілі з системою "СТАРТ / СТОП" 

Багажник можна відкрити за допомогою "розумного 
ключа", бездротового брелока або перемикача 
блокування дверей.

Тисніть на кнопку (1,5 секунди 
або довше). Багажник буде 
розблоковано і відкриється.
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ПРИМІТКА. Коли автомобіль заблокований, а багажник розблоковується за 
допомогою "розумного ключа" або бездротовим брелоком, аварійна 
сигналізація блимає двічі, звуковий сигнал звучить двічі; при закритті 
багажника, аварійна сигналізація блимає один раз, звуковий сигнал звучить 
один раз.

■ Перемикач блокування дверей

Натисніть на кнопку розблокування 
перемикача блокування дверей. 

Натисніть на кнопку відкриття на 
кришці багажника.

Закривання багажника 

За допомогою ручки всередині 
багажника опустіть кришку багажника і 
штовхніть, щоб закрити її.

Крок

Крок
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■ Освітлення багажника
Освітлення багажника включається, коли багажник відкривається; і гасне, коли
багажник закривається.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Дотримуйтесь наступних запобіжних заходів.
Їх недотримання може привести до смерті або серйозних травм. 
■ Перед водінням автомобіля

● Переконайтеся, що кришка багажника повністю закрита. Якщо кришка
багажника не повністю закрита, вона може несподівано відкритися під
час руху і зачепити найближчі об'єкти, або багаж з багажника може
випасти і призвести до аварії.

● Не дозволяйте дітям гратися в багажнику. Якщо дитина випадково
опининиться заблокованою в багажнику, вона може постраждати від
надлишкового тепла, удушення або інших травм.

● Не дозволяйте дітям відкривати або закривати кришку багажника.
Кришка багажника може несподівано відкритися, або при закриванні
кришка багажника може придавити руки, голову або шию дитини.

■ Важливе зауваження для водіння
● Переконайтеся, що багажник закритий під час руху.

Якщо кришка багажника не повністю закрита, вона може несподівано
відкритися під час руху і зачепити найближчі об'єкти, або багаж з
багажника може випасти і призвести до аварії.

● Ніколи не дозволяйте нікому їздити в багажнику. У разі різкого
гальмування або зіткнення, людина в багажнику наражається на
небезпеку смерті або серйозної травми.

3-2. Відкривання, закривання і блокування дверей і багажника
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■ Використання багажника
Дотримуйтесь наступних запобіжних заходів.
Недотримання ціїх вимог може привести до затискань частин тіла, що може
привести до серйозних травм.

● Приберіть з кришки багажника сніг і лід, або інші заважаючі предмети, перш ніж її
відкривати. Якщо цього не зробити, кришка багажника може випадково закритися
після її відкривання.

● При відкриванні та закриванні кришки багажника ретельно перевірте безпечність
навколишнього середовища.

●Якщо хтось перебуває поруч, переконайтеся, що вони в безпеці, і повідомте їм про
те, що багажник відкривається або закривається.

●Будьте особливо уважні, відкриваючи або закриваючи кришку багажника в
вітряну погоду, так як сильний вітер може різко відкрити або закрити
багажник.

● Не тримайтесь за опорний стрижень багажника, щоб закрити багажник і завжди
закріплюйте опорний стрижень. Недотримання цієї вимоги може привести до того,
що руки будуть затиснуті або пошкоджені опорним стрижнем, що призведе до
нещасного випадку.

● Кришка багажника може раптово закритися,
якщо вона не повністю відкрита. Кришку
багажника набагато важче відкривати або
закривати на похилій поверхні, ніж на
рівній, тому пам'ятайте про можливість
несподіваного відкривання або закривання
кришки. Переконайтеся, що кришка
багажника повністю відкрита і закріплена,
перш ніж користуватися багажником.

● Коли закриваєте кришку багажника, будьте
особливо уважні, щоб не прищемити пальці.

● Коли закриваєте кришку багажника, злегка
натискайте на її зовнішню поверхню. Якщо
кришка багажника закривається тільки за
допомогою ручки, можна прищемити пальці
або руки.

● Не прикріплюйте ніяких предметів до кришки
багажника. Додаткова вага на кришці
багажника може привести до випадкового
закривання кришки після її відкривання.

3-2. Відкривання, закривання і блокування дверей і багажника
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■ Опорні стержні багажника
Багажник оснащений опорними стержнями, які допомагають фіксувати
кришку багажника. Дотримуйтесь наступних запобіжних заходів.
Недотримання цих правил може призвести до пошкодження опорних
стрижнів, що може привести до несправності.

●

●

●

Не прикріплюйте сторонні предмети, 
такі як наклейки, пластикові деталі або 
клей на опорні стрижні.
Не торкайтеся опорного стержня 
рукавичками або іншими тканинними 
предметами.
Не прикріплюйте важкі предмети до 
кришки багажника.

●
Не кладіть руки на опорний стрижень 
та не тисніть на нього.

3-2. Відкривання, закривання і блокування дверей і багажника
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3-2. Відкривання, закривання і блокування дверей і багажника 

Система "розумного ключа"* 

● Блокування та розблокування дверей

● Відкривання багажника

● Запуск двигуна

■ Місцерозташування антен

Антена зовні салону
Антена зовні багажника 
Антена всередині салону

■ Ефективний діапазон (відстані, в межах яких діє "розумний ключ")

При блокуванні і розблокування дверей
Якщо програмований ключ знаходиться в 
межах зовнішньої зони виявлення 
автомобіля, двері можна блокувати або 
розблоковувати.
(Можна використовувати тільки ті 
двері, які виявляє ключ.)

При запуску двигуна або зміні режимів 
перемикання "ENGINE START STOP" 
Якщо "розумний ключ" знаходиться в 
межах зони виявлення автомобіля, 
система буде працювати.

При відкриванні багажника
Якщо "розумний ключ" знаходиться 
в межах зони виявлення автомобіля, 
тоді можна відкрити багажник.

Наступні операції можна виконати, просто маючи 
"розумний ключ" з собою, наприклад, в кишені. (Водій 
завжди повинен носити "розумний ключ" з собою).

Близько 1м Близько 1м
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■ Функція сигналізації і підказок
Сигнали, а також сигнальні лампи і повідомлення, які відображаються на
дисплеї приладової панелі, використовуються для запобігання викраденню
автомобіля і непередбачених аварій в результаті помилкових дій.
● Коли загоряється будь-яка сигнальна лампа:

Необхідно вжити заходів відповідно до функції сигнальної лампи.

● Під час відображення попередження: Необхідно вжити заходів
відповідно попередженням, що відображаються на РК-дисплеї.

У наведеній нижче таблиці описані ситуації і процедури коригування, коли 
з'являється повідомлення на РК-дисплеї панелі приладів.

Сигнал тривоги Ситуація Коригування

Низький заряд 
батареї ключа 

Коли перемикач "ENGINE 
START STOP" знаходиться 
в положенні ON, і 
виявляється низький заряд 
батареї ключа, на РК 
дисплеї панелі 
відображається 
повідомлення.

Замініть батарею 
ключа.

Ключ поза зоною 
виявлення 

Якщо ключ поза зоною 
виявлення, а перемикач
"ENGINE START STOP" 
в положенні ON, на РК 
дисплеї панелі приладів 
відображається 
повідомлення.

Помістіть ключ в 
зону виявлення.
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■ Умови, що впливають на роботу
У даних ситуаціях на обмін даними між "розумним ключем" і автомобілем
можуть впливати наступні умови, які перешкоджають правильній роботі системи
«СТАРТ / СТОП» або бездротового брелока.

● Коли розряджена батарейка "розумного ключа"
Стандартний термін служби батарейки складає 1-2 роки. (Батарейка
розряджається, навіть якщо ключ не використовується.) При
необхідності замініть батарейку.

● Поруч з об'єктами, які генерують сильні радіохвилі або електричний шум,
такими як ТБ-вишки, електростанції, газові станції, радіостанції, великі
дисплеї, аеропорт та інші об'єкти.

● Коли при собі є портативний радіо, стільниковий телефон, радіотелефон та інші
бездротові комунікаційні пристрої.

● Коли ключ контактує або накритий наступними металевими предметами:

• Картками з прикріпленою алюмінієвою фольгою
• Пачками сигарет з алюмінієвою фольгою всередині
• Металевими гаманцями або сумками
• Монетами
• Металевими пристроями для обігріву рук
• CD або DVD програвачами

● Коли інший бездротовий брелок (який випромінює радіохвилі)
використовується поряд

● Коли "розумний ключ" переноситься разом з наступними пристроями, які
випромінюють радіохвилі:
• Іншим автомобільним ключем або бездротовим брелоком, який

випромінює радіохвилі
• Персональним комп'ютером
• Цифровим аудіоплеєром
• Переносними ігровими системами

● Якщо на вікнах є тонування, в складі якого є метал, або є інші металічні
предмети, прикріплені до вікон.

● Коли "розумний ключ" знаходиться поряд з зарядним пристроєм або іншими
електронними пристроями.

3-2. Відкривання, закривання і блокування дверей і багажника
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■ Примітки по системі «розумного ключа»
● Навіть якщо ключ знаходиться в межах ефективного діапазону (зони

виявлення), система може не працювати так, як треба, в наступних
випадках.
• Під час блокування або розблокування дверей ключ знаходиться дуже

близько до вікна або зовнішньої дверній ручці, поруч із землею, або в
якому-небудь далекому місці.

• Під час розблокування багажника ключ знаходиться поруч з землею або
якому-небудь далекому місці, або занадто близько до центру заднього
бампера.

• Під час запуску двигуна або перемикання режимів перемикача "ENGINE
START STOP" ключ знаходиться на приладовій панелі, коробці для
дрібниць або на підлозі, або в бардачку.

● Поки ключ знаходиться в ефективному діапазоні, двері може блокувати і
розблокувати будь-яка людина. Зберігайте ключ в надійному місці.

●
Якщо для блокування дверей використовується бездротової брелок, коли
програмований ключ знаходиться поруч з автомобілем, якщо ймовірність, що
дверей не розблоковуються за допомогою функції «розумного ключа». (Для
розблокування дверей використовуйте бездротовий брелок).

●

•

Двері або багажник неможливо заблокувати в наступних випадках: 

Коли при виході з автомобіля і блокуванні дверей програмований ключ 
знаходиться при Вас, а перемикач "ENGINE START STOP" не вимкнено.

3-2. Відкривання, закривання і блокування дверей і багажника
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Запобіжні заходи щодо перешкод від електронних пристроїв

● Люди з імплантованими кардіостимуляторами, бівентрікулярний
електрокардіостимулятор або імплантований кардиовертер-
дефібрилятором повинні знаходитися на достатній відстані від антени
системи «СТАРТ / СТОП».
Радіохвилі можуть впливати на роботу таких пристроїв.

3-2. Відкривання, закривання і блокування дверей і багажника
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3-3. Регулювання сидінь 
Передні сидіння

Процедура регулювання 
Сидіння водія з ручним регулюванням (6 напрямків) 

Важіль регулювання положення сидіння 
Важіль регулювання кута спинки сидіння 
Важіль регулювання висоти 

Крісло водія з електроприводом (6 напрямків) 
Перемикач регулювання 
положення сидіння 
Перемикач регулювання кута 
спинки сидіння

Перемикач регулювання висоти 
Важіль регулювання поперекової 
опори

Сидіння переднього пасажира з ручним регулюванням (4 напрямки)

Важіль регулювання положення сидіння 
Важіль регулювання кута спинки сидіння
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3-3. Регулювання сидінь 

УВАГА 

■ Регулювання сидінь
● Не нахиляйте сидіння під час руху автомобіля, уникаючи зісковзування тіла з-під

ременя. Якщо сидіння нахилене занадто сильно, поясний ремінь може ковзати по
стегну, тому в разі аварії ймовірність серйозної травми або навіть смерті може бути
збільшена.

● Будь ласка, переконайтеся, що всі регульовані частини сидіння заблоковані
правильно. Це дуже ризиковано, якщо сидіння і спинка сидіння не заблоковані
належним чином. Аварійне гальмування або зіткнення можуть викликати випадковий
рух подушки сидіння або спинки сидіння, що призведе до травми. Будь ласка,
спробуйте посунути сидіння назад і вперед і відкинути спинку сидіння назад, щоб
переконатися, що сидіння зафіксовано на місці.

● Не кладіть руку під сидіння або поруч з рухомими частинами, щоб уникнути травм.
В іншому випадку механізм сидіння може затиснути пальці або руки.

● Не дозволяйте дитині регулювати сидіння.
Тому що це дуже небезпечно. Рука або нога дитини можуть бути затиснені, що може 
привести до серйозних травм.

● Обов'язково зупиніть автомобіль перед регулюванням сидіння водія.

Регулювати сидіння під час руху автомобіля дуже небезпечно. Водій може втратити 
контроль над автомобілем, що може привести до аварії.

■ Заміна/модифікація сидінь
● Модифікація або заміна переднього сидіння може привести до пошкодження

подушки безпеки в спинці сидіння, що призведе до того, що в разі зіткнення подушка
безпеки не буде належним чином розкрита.

● Щоб зняти або замінити сидіння, зверніться в центр продажів і обслуговування
автомобілів FAW.

■ У разі пошкодження сидіння
● Дуже небезпечно водити машину, якщо сидіння пошкоджено.

● У разі зіткнення сидіння може бути пошкоджено, навіть якщо подушка безпеки не
буде розкрита. Тому в цьому випадку, будь ласка, зверніться в центр продажів і
обслуговування автомобілів FAW, щоб перевірити сидіння, переднатягувач ременя
безпеки і подушку безпеки.
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3-3. Регулювання сидінь  
Задні сидіння

Складання задніх сидінь 

Відстебніть все задні ремені безпеки, 
в тому числі, центральний.

Відстебніть все задні ремені безпеки, 
в тому числі, центральний.

Складіть праве, центральне і 
ліве крісла окремо.

Спинки задніх сидінь можна скласти. 

Крок

Крок

Крок
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3-3. Регулювання сидінь 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ При складанні спинок задніх сидінь
Дотримуйтесь наступних запобіжних заходів. Їх недотримання може
привести до смерті або серйозних травм.
● Не складайте спинки сидінь в процесі водіння.
● Зупиніть автомобіль на рівній поверхні, увімкніть стоянкове гальмо і

переведіть важіль перемикання передач в положення Р (автоматична
коробка передач) або N (механічна коробка передач).

● Будьте уважні при складанні спинок задніх сидінь, щоб не затиснути собі
руку.

● Відрегулюйте положення переднього сидіння, перш ніж складати спинку
заднього сидіння, щоб переднє сидіння не заважало складанню спинки
заднього сидіння.

■ Після складання спинок задніх сидінь
● Не дозволяйте нікому сідати на складені спинки сидінь або в

багажник під час поїздки.
● Не дозволяйте дітям перебувати в багажнику. Небезпечно дозволяти дітям

грати в автомобілі зі складеними спинками сидінь. Коли спинки
повертаються у вертикальне положення, а дитина знаходиться в багажнику,
він виявиться заблокованим в багажнику, що може призвести до нещасного
випадку.

● Перед тим, як складати задні спинки
сидінь, завжди відстібайте ремені
безпеки і укладайте ремені безпеки по
обидві сторони сидіння, інакше можна
пошкодити ремені, пряжки і спинки
сидінь.



107

3-3. Регулювання сидінь

3

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Після повернення спинок сидінь у вертикальне положення
Дотримуйтесь наступних запобіжних заходів. Їх недотримання може
привести до смерті або серйозних травм.
● Переконайтеся, що спинки сидінь надійно заблоковані, злегка похитавши їх

назад і вперед.
● Перевірте і переконайтеся, що ремінь безпеки не перекручений і не застряг

під сидінням
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3-3. Регулювання сидінь 
Підголівники

Підголівники передніх сидінь 

Догори
Потягніть підголівник угору, 
натискаючи кнопку фіксатора.
Вниз 
Натисніть на підголівник вниз, 
натискаючи кнопку фіксатора.

■ Зняття підголівників

Кнопка фіксатора 

Потягніть підголівник угору, 
натискаючи кнопку фіксатора.

Кнопка фіксатора 
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■ Регулювання висоти підголівників
Переконайтеся, що підголівники 
відрегульовані таким чином, щоб 
центр підголівника знаходився на 
рівні верхньої частини вух.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Запобіжні заходи, пов'язані з підголовниками 
Дотримуйтесь наступних запобіжних заходів, що стосуються підголівників. 
Невиконання цих вимог може призвести до смерті або серйозних травм.

● Використовуйте підголовники, призначені для відповідного сидіння.

● Підголівники завжди повинні бути правильно відрегульовані.
● Після регулювання підголівника натисніть на нього і переконайтеся, що він 

зафіксований.
● Не керуйте автомобілем зі знятими підголівниками. Для водіння автомобіля 

правильно встановіть підголовники і відрегулюйте їх в потрібне положення. 
Небезпечно керувати автомобілем, якщо підголівник знаходиться занадто 
низько або зовсім не встановлений. У разі зіткнення, відсутність опори для 
голови може привести до серйозної травми шиї.
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3-4. Регулювання керма і дзеркал 
Кермо

Регулювання керма 

Утримуйте рульове колесо і 
натисніть важіль вниз.

Відрегулюйте положення керма, 
переміщаючи кермо вгору і вниз.

Після регулювання потягніть 
важіль вгору, щоб закріпити 
кермо.

Клаксон 

Включає звук клаксона. Натисніть на 
символ клаксона або поруч з ним.

X403400O

X403510O

x1000r/min

4
3

2

1

5
6

7

8

km/h

120100
80

60
40

20

140160
180
200

220

240

AIRBAG

Крок

Крок
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3-4. Регулювання керма і дзеркал 

3

УВАГА 

■ Запобіжні заходи при водінні
Ніколи не регулюйте рульове колесо під час руху; в іншому випадку можливі 
нещасні випадки, що може привести до серйозних травм або навіть смерті.

■ Після регулювання керма
Переконайтеся, що кермо надійно заблоковано; в іншому випадку можливі 
нещасні випадки через раптовий рух керма, що може привести до серйозних 
травм або навіть смерті. Крім того, якщо рульове колесо не зафіксовано 
надійно, сигнал може не працювати.
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3-4. Регулювання керма і дзеркал  
Внутрішнє дзеркало заднього огляду

Салонне дзеркало заднього огляду з ручним включенням антиблікового режиму *

Салонне дзеркало заднього огляду з ручним включенням антиблікового 
режиму змінює коефіцієнт відбиття світла, що йде ззаду, наприклад, світла від 
фар транспортних засобів, використовуючи оптичні принципи для зменшення 
яскравості відбитого світла.
■ Регулювання дзеркала заднього огляду

Залежно від положення під час 
водіння відрегулюйте дзеркало 
заднього виду вгору або вниз / вліво 
або вправо.

Використовуйте регулювальний 
важіль, щоб увімкнути або вимкнути 
функцію антиблікового режиму при 
необхідності.

Автомобіль обладнаний двома типами салонних дзеркал заднього 
виду у відповідності з різними моделями: салонним дзеркалом 
заднього виду з ручним включенням антиблікового режиму і салонним 
дзеркалом заднього виду з автоматичним включенням антиблікового 
режиму.

X403370O
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Дзеркало заднього огляду з автоматичним включенням антиблікового режиму *

Салонне дзеркало заднього виду з автоматичним включенням антиблікового 
режиму виявляє інтенсивність світла вогнів спереду або ззаду за допомогою 
переднього або заднього датчика на корпусі дзеркала і автоматично зменшує 
відбите світло.

■ Регулювання дзеркала заднього огляду

■ Антибліковий режим

■ Щоб запобігти помилці датчика

Залежно від положення під час 
водіння відрегулюйте дзеркало 
заднього огляду вгору або вниз / вліво 
або вправо.

Внутрішнє дзеркало заднього виду 
оснащене функцією автоматичного 
включення антиблікового режиму, яка 
може ефективно приглушати яскраві 
вогні рухомих ззаду транспортних 
засобів за допомогою датчиків.

Щоб забезпечити правильну роботу 
датчиків, не чіпайте і не накривайте їх.

3-4. Регулювання керма і дзеркал 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Запобіжні заходи під час водіння
● Не регулюйте положення дзеркала під час водіння. Це може привести до

втрати керованості автомобілем і аварії зі смертельним результатом або
серйозної травми.

3-4. Регулювання керма і дзеркал 
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3-4. Регулювання керма і дзеркал 
Зовнішні дзеркала заднього огляду

Регулювання зовнішніх дзеркал заднього огляду 
Електричне регулювання зовнішніх дзеркал заднього огляду* 

Вибрати дзеркало для 
регулювання ("L": ліва сторона, 
"R": права сторона)

За допомогою перемикача 
відрегулювати дзеркало 
вгору / вниз або вліво / вправо

Ручне регулювання зовнішніх дзеркал заднього огляду* 
Натисніть на поверхню дзеркала 
зверху, знизу, зліва чи справа для 
регулювання.

Складання зовнішніх дзеркал заднього огляду 

Для того щоб скласти дзеркало, 
підштовхніть дзеркало назад в 
напрямку до корпусу.

X403390O
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■ Кут зовнішнього дзеркала заднього огляду можна регулювати, коли
Автомобіль без системи «СТАРТ / СТОП»
Ключ запалювання знаходиться в положенні ON.
Автомобіль з системою «СТАРТ / СТОП»
Перемикач "ENGINE START STOP" знаходиться в положенні ON.

■ У разі запотівання зовнішніх дзеркал заднього огляду
Зовнішні дзеркала заднього огляду можна очистити за допомогою 
обігрівачів дзеркал*. Увімкніть пристрій очищення заднього скла, щоб 
включився обігрівзовнішніх дзеркал заднього огляду.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Важливі зауваження для водіння
Дотримуйтесь наступних запобіжних заходів під час водіння. Недотримання
цих заходів може привести до втрати контролю над автомобілем і аварії, і в
результаті до смерті або серйозних травм.
● Перш ніж змінювати смугу руху, подивіться на всі боки.
● Не торкайтеся до зовнішніх дзеркал заднього огляду під час руху.
● Не регулюйте зовнішнє дзеркало заднього огляду під час руху.
● Перед водінням розкладіть і налаштуйте дзеркала.

■ Коли працюють обігрівачі зовнішніх дзеркал заднього огляду
Не торкайтеся поверхонь зовнішніх дзеркал заднього огляду, так як вони 
дуже нагріваються і можуть викликати опік.

■ Коли зовнішні дзеркала заднього огляду рухаються (електричне 
регулювання зовнішніх дзеркал заднього огляду)
Не торкайтеся автоматичних зовнішніх дзеркал заднього огляду, коли вони 
рухаються. Недотримання цієї вимоги може привести до затискання і травм, 
або до пошкодження зовнішніх дзеркал заднього огляду.

3-4. Регулювання керма і дзеркал 
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3-5. Відкривання та закривання вікон 
Електричні склопідіймачі

Відкриття та закриття вікон за допомогою електричних склопідіймачів 

■ Управління склопідіймачем водія
Автомобілі без захисту від защемлення

Закриття вручну: 
пересуньте перемикач і 
утримуйте його, поки вікно 
рухається вгору.
Відкриття вручну: натисніть 
перемикач і утримуйте його, 
поки вікно рухається вниз.

Автомобілі з захистом від защемлення і функцією відкриття з одного дотику 

Закриття вручну 
Автоматичне закриття (тільки 
водійське вікно) * 1 

Відкриття вручну 
Автоматичне закриття (тільки 
водійське вікно) * 1

* 1: Переміщення перемикача в
протилежному напрямку зупиняє 
рух скла на півдорозі.

■ Кнопка склопідіймача пасажирського вікна
Закриття вручну 
Відкриття вручну
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3-5. Відкривання та закривання вікон

Блокування електричних склопідйомників 

Натисніть на перемикач, щоб 
заблокувати пасажирські перемикачі 
склопідйомників

Використовуйте цей перемикач, 
щоб запобігти випадковому 
відкриттю пасажирського вікна під 
час руху і ефективно захистити 
пасажирів.
Цей перемикач не працює зі 
склом водія.

■ Електричні склопідйомники можна увімкнути
Автомобілі без системи «СТАРТ / СТОП»
Ключ запалювання знаходиться в положення ON
Автомобілі з системою «СТАРТ / СТОП»
Перемикач "ENGINE START STOP" знаходиться в положенні ON.

■ Ініціалізація роботи*
Коли функція захисту від защемлення вікна водія не працює, підійміть 
перемикач вікна водія, щоб закрити вікно вручну, і утримуйте його 
протягом 0,3 секунди, ініціалізація буде завершена.
Ініціалізація роботи необхідна в наступних випадках:
● Низький заряд акумулятора.

● У датчиків склопідйомників є несправності.
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Дотримуйтесь наступних запобіжних заходів.
Недотримання цих вимог може призвести до смерті або серйозних травм. 

■ Закриття вікон
●

●

Водій несе відповідальність за всі операції з електросклопідйомниками, 
включаючи роботу для пасажирських вікон. Не дозволяйте дітям включати 
електричні склопідйомники. Підняття скла за допомогою електричного 
склопідіймача може привести до смерті або серйозних травм. Під час 
поїздки з дітьми рекомендується використовувати кнопку блокування вікон. 

Перед тим, як включити склопідіймач, переконайтеся, що ніякі частини тіл 
пасажирів не можуть застрягти в вікні.

● При виході з автомобіля заглушіть двигун, вийміть ключ із замка
запалювання і вийдіть з автомобіля, переконавшись, що в салоні ніхто 
не залишився, особливо, діти. Вони можуть пошкодити обладнання 
всередині автомобіля, що може призвести до нещасного випадку.

■ Функція захисту від защемлення *
● Ніколи не використовуйте будь-яку частину вашого тіла для навмисної

активації функції захисту від защемлення.

3-5. Відкривання та закривання вікон
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3-5. Відкривання та закривання вікон 

Люк в даху* 

Відкривання і закривання 

Відкривання 
Коли люк в даху закритий, 
натисніть на кнопку, щоб повністю 
відкрити люк. Коли люк на даху 
закритий, натисніть і утримуйте 
кнопку відкриття люка, відпустіть її, 
щоб зупинити рух.

Закривання
Коли люк в даху відкритий, 
натисніть на кнопку, щоб 
повністю закрити люк.
Коли люк на даху відкритий, 
натисніть і утримуйте кнопку 
закриття люка, відпустіть її, щоб 
зупинити рух.

ПРИМІТКА. Натискання перемикача (≤ 0,3 секунди) забезпечує автоматичне 
керування люком; переміщення перемикача (> 0,3 секунди) дозволяє вручну 
керувати рухом люка. Коли люк відкривається або закривається автоматично, 
злегка натисніть перемикач люка, щоб зупинити рух люка.

Використовуйте верхні перемикачі, щоб відкрити, 
закрити або підняти люк в даху.



121

3

Підйом і закриття 

Підйом
Коли люк в даху закритий, 
натисніть на кнопку, щоб повністю 
підняти люк. Коли люк на даху 
закритий, натисніть і утримуйте 
кнопку нахилу люка, відпустіть її, 
щоб зупинити рух.

Закриття
Коли люк на даху піднято, 
натисніть на кнопку, щоб повністю 
закрити його.
Коли люк на даху піднято, 
натисніть і утримуйте кнопку, щоб 
закрити його, відпустіть кнопку, 
щоб зупинити рух.

3-5. Відкривання та закривання вікон
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■ Люк в даху може використовуватися, коли
Автомобілі без системи «СТАРТ / СТОП»
Ключ запалювання знаходиться в положення ON
Автомобілі з системою «СТАРТ / СТОП»
Перемикач "ENGINE START STOP" знаходиться в положенні ON.

■ Функція захисту від застрявання
Якщо який-небудь об'єкт виявляється під час автоматичного закривання люка в 
даху, люк повернеться в стан повного відкривання або повністю підніметься.

■ Режим дистанційного керування *
● Робочі умови: Всі двері, капот і багажник закриті, а вимикач «ENGINE

START STOP» в положенні OFF або ключ вийнято із замка
запалювання.

● У зоні дії натиснути і утримувати кнопку розблокування на ключі на 3
секунди або довше, щоб закрити люк у даху (відпустіть кнопку і люк
зупинить рух).

ПРИМІТКА. Коли автомобіль заблокований "розумним ключем", люк також 
можна закрити, натиснувши і утримуючи кнопку блокування дверей на двері 
водія протягом 3 секунд або більше.

3-5. Відкривання та закривання вікон
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Дотримуйтесь наступних запобіжних заходів. Недотримання 
цієї вимоги може привести до смерті або серйозних травм.

■ Відкриття люка в даху
● Не дозволяйте пасажирам висовувати руки або голову з транспортного

засобу під час руху.
● Не сидіть на люку в даху.

■ Закриття люка в даху
● Водій несе відповідальність за відкриття і закриття люка в даху. Щоб

уникнути випадкового використання, особливо дитиною, не дозволяйте
нікому керувати люком в даху. Діти і інші пасажири можуть виявитися
затиснутими, потрапивши в зону руху люка.

● Перед тим, як включити привід люка в даху, переконайтеся, що ніякі
частини тіл пасажирів не можуть застрягти в ньому.

● При виході з автомобіля переведіть вимикач «ENGINE СТАРТ STOP» в
положення OFF або переведіть замок запалювання в положення LOCK,
вийміть ключ і вийдіть з автомобіля, переконавшись, що в салоні ніхто не
залишився, особливо, діти. Вони можуть пошкодити обладнання
всередині автомобіля, що може призвести до нещасного випадку.

3-5. Відкривання та закривання вікон
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4-1. Перед водінням 
Водіння автомобіля

Водіння 

Автоматична коробка передач 
При натиснутій педалі гальма потягніть важіль перемикання передач на D. 

Відпустіть стоянкове гальмо.
Плавно відпустіть педаль гальма і обережно натисніть на 
педаль акселератора для прискорення транспортного засобу.

Механічна коробка передач 
Повністю натиснувши педаль зчеплення, змістите важіль 
перемикання в положення 1.
Відпустіть стоянкове гальмо.
Плавно відпустіть педаль зчеплення. Одночасно акуратно 
натисніть на педаль акселератора для прискорення 
транспортного засобу.

Зупинка

Автоматична коробка передач 
Коли важіль перемикання знаходиться в положенні D, натисніть на педаль 
гальма.

При необхідності встановіть стоянкове гальмо.
Якщо автомобіль зупиняється на тривалий час, не забудьте 
перемістити важіль перемикання в положення P або N.

Механічна коробка передач 
Натисніть на педаль гальма, одночасно повністю натискаючи 
педаль зчеплення.

При необхідності встановіть стоянкове гальмо. Якщо автомобіль 
зупиняється на тривалий час, не забудьте перемістити важіль 
перемикання передач в нейтральне положення.

Для забезпечення безпечного водіння необхідно 
дотримуватися наступних процедур.

Крок

Крок
Крок

Крок

Крок
Крок

Крок

Крок

Крок

Крок
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4-1. Перед водінням

4

Паркування автомобіля 

Автоматична коробка передач 
Натисніть на педаль гальма, щоб повністю зупинити автомобіль. Тримайте 
педаль гальма натиснутою до завершення кроку 4.
Встановіть стоянкове гальмо.
Перемістіть важіль перемикання в положення P, переконавшись, 
що відображення положення передачі на панелі приладів - P.
Автомобілі без системи «СТАРТ / СТОП»: 
Поверніть ключ запалювання в положення «LOCK», щоб 
заглушити двигун. Автомобілі з системою «СТАРТ / СТОП»: 
Натисніть перемикач "ENGINE START STOP", щоб заглушити 
двигун.

Заблокуйте двері, переконайтеся, що ви не забули ключ в машині. 
При парковці на схилі, заблокуйте колеса при необхідності.

Механічна коробка передач 
Натисніть на педаль гальма, одночасно повністю натискаючи педаль 
зчеплення. Тримайте педаль гальма натиснутою до завершення кроку 4.

Змістіть важіль перемикання в нейтральне положення.
При парковці на схилі переведіть важіль передачі на 1 або в 
положення R.
Встановіть стоянкове гальмо. Поверніть ключ запалювання в 
«LOCK», щоб заглушити двигун.
Заблокуйте двері, переконайтеся, що ви не забули ключ в машині. 
При парковці на схилі, заблокуйте колеса при необхідності.

Початок руху на крутому підйомі 

Автоматична коробка передач 
Переконавшись, що стоянкове гальмо увімкнено, а педаль гальма 
повністю натиснута при запуску автомобіля, встановіть важіль 
перемикання передач на D.

Поступово відпустіть педаль гальма і обережно натисніть педаль 
акселератора.

Крок

Крок
Крок

Крок

Крок

Крок

Крок

Крок
Крок
Крок

Крок

Крок
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Крок Вимкніть стоянкове гальмо.  

Механічна коробка передач
Переконавшись, що стоянкове гальмо, а педаль зчеплення повністю 
натиснута при запуску автомобіля, встановіть важіль перемикання передач 
на 1. 
Акуратно натисніть педаль акселератора, поступово 
відпускаючи педаль зчеплення.
Відпустіть стоянкове гальмо. 
На великому нахилі потрібно сильніше натиснути на педаль 
акселератора.

■ Початок руху на крутому підйомі
Якщо починаєте рух на крутому схилі, автоматично активується контроль
утримання на схилі (ННС) *, щоб уникнути сповзання автомобіля.

■ Водіння під час дощу
● У дощову погоду слід вести машину дуже обережно, тому що видимість

буде знижена, скла можуть запотіти, а дорога буде слизькою.
● Утримуйтеся від високих швидкостей при їзді в дощ, тому що між шинами і

дорожнім покриттям може бути шар води, який не дасть рульовому
управлінню і гальмам працювати належним чином.

■ Обкатка вашого нового автомобіля
● Відстань для обкатки нового автомобіля становить 1500 км, а швидкість

двигуна не повинна перевищувати ¾ від розрахункової швидкості протягом
1000 км.

● Протягом 1000 - 1500 км швидкість двигуна можна поступово збільшити до
розрахункової швидкості відповідно до дорожніх умов.

■ Експлуатація вашого автомобіля в іноземній державі
Необхідно дотримуватися відповідних положень законодавства у країні, де
ви подорожуєте, і переконайтеся в наявності необхідного палива.

Крок

Крок

Крок

Крок
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4

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Дотримуйтесь наступних запобіжних заходів.
Їх недотримання може привести до смерті або серйозних травм.

При запуску автомобіля (автомобілі з автоматичною коробкою передач) Під час 
зупинки з працюючим двигуном слід завжди тримати ногу на педалі гальма. Це 
запобігне випадковому рух транспортного засобу.

Запобіжні заходи під час водіння
● Не керуйте транспортним засобом, якщо ви не знайомі з розташуванням педалей

гальма і акселератора, щоб уникнути аварії внаслідок неправильної експлуатації.

• Випадкове натискання педалі акселератора замість педалі гальма призведе до
раптового прискорення, яке може привести до аварії, що, в свою чергу, може
привести до смерті або серйозних травм.

• При русі заднім ходом вам може знадобитися обернутися назад, що може
викликати складності в експлуатації педалей. Використовуйте педалі
правильно.

• Не забудьте підтримувати правильну посадку під час водіння навіть при
незначному русі транспортного засобу, це дозволить належним чином
натискати на педалі гальма і акселератора.

● Не проїжджайте на вашому автомобілі по легкозаймистих матеріалів і не
зупиняйтеся поряд з ними. Вихлопна система і вихлопні гази і можуть бути дуже
гарячими. При наявності поблизу будь-яких займистих матеріалів це може
призвести до виникнення пожежі.

● Під час нормального водіння не заглушайте двигун. Вимкненню двигуна під час
руху не призведе до втрати управління або гальмування, але буде втрачена
допомога автоматики цих систем. Таким чином, стане складніше управляти
напрямком руху або гальмувати, тому ви повинні з'їхати на узбіччя і зупинити
автомобіль якомога швидше.

Педаль зчеплення (автомобілі з 
механічною коробкою передач) 
Педаль гальма
педаль акселератора
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● Використовуйте функцію гальмування двигуном (зниження передачі) для
підтримки безпечної швидкості, коли їдете вниз зі схилу. Безперервне
використання гальм може привести до перегріву гальм і втрати їх
ефективності.

● Не регулюйте положення рульового колеса, сидіння, внутрішні і зовнішні
дзеркала заднього виду під час водіння.
Все це може привести до втрати контролю над автомобілем, смерті або
серйозних травм.

● Переконайтеся, що руки, голови або інші частини тіл всіх пасажирів не
перебувають за межами автомобіля, так як це може призвести до смерті
або серйозних травм.

■ Запобіжні заходи під час водіння
● Якщо в автомобілі є запах вихлопних газів, відкрийте вікна.

Велика кількість вихлопних газів може викликати сонливість у водія і
привести до аварії, отже, до смерті або серйозної небезпеки для здоров'я.
Негайно перевірте автомобіль в авторизованому сервісному центрі FAW.

●
Коли зупиняєтеся на схилі, натискайте на педаль гальма і
встановлюйте стоянкове гальмо, щоб автомобіль не скотився назад
або вперед і не потрапив в аварію.

■ При русі по слизькій дорозі
● Різке гальмування, прискорення і рулювання може викликати пробуксовку

шин і зменшити вашу здатність керувати транспортним засобом, що
призведе до аварії.

● Різка зміна обертів двигуна, наприклад, гальмування двигуном, викликане
переходом на знижену передачу, може привести до занесення
транспортного засобу.

● Після проїзду через калюжу, злегка натисніть педаль гальма, щоб
переконатися в тому, що гальма працюють нормально. Мокрі гальмівні
колодки можуть перешкодити нормальному функціонуванню гальм. Навіть
якщо гальма мокрі тільки з одного боку і не функціонують належним чином,
це може призвести до порушення рульового управління, що може стати
причиною аварії.
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Дотримуйтесь наступних запобіжних заходів.
Їх недотримання може привести до смерті або серйозних травм.

При переміщенні важеля перемикання передач
Будьте обережні, не переміщуйте важіль перемикання передач з натиснутою 
педаллю акселератора. Це може привести до несподіваного швидкого прискорення 
транспортного засобу, який може стати причиною аварії і привести до смерті або 
серйозних травм.

●

•
Автомобілі з автоматичною коробкою передач:
Не дозволяйте автомобілю котитися назад, коли важіль перемикання 
знаходиться в положенні D, або котитися вперед, коли важіль перемикання 
знаходиться в положенні R.
В цьому випадку двигун може заглохнути, крім того, гальма і рульове 
управління працюватимуть значно гірше, що може привести аварії або 
пошкодження транспортного засобу.

• Ні в якому разі не переводьте важіль перемикання в положення P, коли
транспортний засіб рухається вперед.
Це може завдати значної шкоди АКПП, а також може призвести до втрати 
керованості транспортним засобом.

• Будьте обережні, не переводьте важіль перемикання передач при натиснутій
педалі акселератора. Перевод важеля перемикання передач в положення, 
відмінне від Р або N, може привести до несподіваного швидкого прискорення 
автомобіля, що може закінчитися аварією і привести до смерті або серйозних 
травм.

● Не переводьте важіль перемикання передач в положення R, поки транспортний
засіб рухається вперед. Це може завдати значної шкоди АКПП, а також може
призвести до втрати керованості транспортним засобом.

● Не переводьте важіль перемикання передач в положення D (автоматична
коробка передач) або 1 (механічна коробка передач), коли автомобіль
рухається назад. Це може привести до пошкодження трансмісії і до втрати
контролю над автомобілем.

● Не переводьте важіль перемикання в положення N, поки транспортний засіб
рухається. Це може привести до того, що гальмування двигуна не спрацює
належним чином, що може привести до аварії.

Якщо під час гальмування чується стукіт або скрип
Перевірте гальмівні колодки і замініть їх в авторизованому сервісному центрі FAW. 
Якщо колодки не замінювати при необхідності, це може привести до пошкодження 
гальмівного диска.
Небезпечно вести автомобіль, коли перевищені межі зносу гальмівних колодок і / 
або гальмівних дисків.
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Дотримуйтесь наступних запобіжних заходів.
Їх недотримання може привести до смерті або серйозних травм.

 Коли автомобіль наближається до місця зупинки
● Не експлуатуйте двигун на високих оборотах. Якщо автомобіль стоїть на

будь-якій передачі, відмінною від P (для транспортних засобів з 
автоматичною трансмісією) або N, транспортний засіб може раптово і 
несподівано прискоритися, що може стати причиною аварії.

● Не залишайте автомобіль з працюючим двигуном протягом тривалого
часу.
Якщо такої ситуації не можна уникнути, припаркуйте автомобіль на
відкритому місці і переконайтеся, що вихлопні гази не потрапляють в
салон автомобіля.

● Для автомобілів з автоматичною коробкою передач: Поки двигун
працює, завжди тримайте ногу на педалі гальма, при необхідності
встановіть стоянкове гальмо, для запобігання аварії.

● Коли зупиняєтеся на похилій поверхні, натискайте на педаль гальма
і встановлюйте стоянкове гальмо, щоб автомобіль не скотився назад
або вперед і не потрапив в аварію.

● Робота двигуна з високою швидкістю, коли автомобіль зупиняється, може
привести до перегріву вихлопної системи, що може закінчитися пожежею,
якщо поруч є горючі матеріали.

 Коли автомобіль припаркований
● Не залишайте окуляри, запальнички, балончики з

аерозолем або банки безалкогольних напоїв в автомобілі 
в жарку погоду. Це може призвести до таких наслідків:
• Газ може витікати із запальничок і балончиків аерозолю, що може

призвести до пожежі.
• Висока температура всередині транспортного засобу може призвести до

деформування або тріщин пластикових лінз і пластика окулярів.
• Напої можуть вилитися з банок в салон автомобіля, що також може

викликати коротке замикання електричних компонентів автомобіля.
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●
Не залишайте запальнички в автомобілі. Якщо запальничка знаходиться в 
автомобілі (наприклад, в бардачку або на підлозі), вона може випадково 
загорітися під час завантаження багажу або регулювання сидінь і спричинити 
пожежу.

● Не прикріплюйте клейкі диски до вітрового скла або до вікон. Не кладіть ніякі
контейнери, наприклад, освіжувач повітря, на панель приладів або на панель 
управління. Клейкі диски або контейнери можуть діяти як лінзи та можуть 
викликати пожежу в автомобілі.

■ Коли автомобіль припарковано
● Не залишайте двері або вікно відчиненим, якщо скло покрито металізованою

плівкою, наприклад, сріблястою. Відбите сонячне світло може привести до того,
що скло спрацює як лінза, що може викликати пожежу.

● Для автомобілів з автоматичною коробкою передач: Завжди вмикайте
стоянкове гальмо, переміщаючи важіль перемикання в положення Р, заглушіть 
двигун і закрийте транспортний засіб.
Не залишайте автомобіль без нагляду, поки працює двигун.

● Для автомобілів з механічною коробкою передач: Завжди встановлюйте гальмо,
переміщаючи важіль перемикання в нейтральне положення, заглушите двигун і
закрийте транспортний засіб. Не залишайте автомобіль без нагляду, поки
працює двигун.

● Не торкайтеся до вихлопної труби при працюючому двигуні або відразу після його
зупинки, так як це може привести до опіків.

● Не залишайте двигун працюючим в засніженому місці або в місцях, де йде
сніг. Якщо навколо автомобіля утворюються замети, вихлопні гази від
працюючого двигуна можуть збиратися і потрапляти в салон транспортного
засобу. Це може привести до смерті або створити серйозну загрозу для
здоров'я.

4-1. Перед водінням
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Дотримуйтесь наступних запобіжних заходів. 
Їх недотримання може привести до смерті або серйозних травм.

Вихлопні гази
● Вихлопні гази містять шкідливий окис вуглецю (CO), газ без кольору і запаху.

Вдихання вихлопних газів може призвести до смерті або створити серйозну загрозу 
для здоров'я.

● Якщо транспортний засіб знаходиться в погано провітрюваному приміщенні,
заглушіть двигун. Вихлопні гази можуть збиратися в погано провітрюваних 
приміщеннях, наприклад, гаражі, і потрапляти в салон транспортного засобу. Це 
може привести до смерті або серйозної небезпеки для здоров'я.

● Необхідно регулярно перевіряти стан вихлопної системи. При наявності отворів
або тріщин, викликаних корозією, пошкодженні стиків або ненормальному шумі 
вихлопної системи слід перевірити автомобіль в уповноваженому сервісному 
центрі FAW. У разі невиконання цієї рекомендації вихлопні гази можуть 
потрапляти в салон транспортного засобу, що призведе до смерті або створить 
серйозну загрозу для здоров'я.

Якщо ви спите в автомобілі
Завжди глушіть двигун. В іншому випадку ви можете випадково перемістити важіль 
перемикання або натиснути на педаль акселератора, що може привести до аварії 
або пожежі, внаслідок перегріву двигуна. Крім того, якщо автомобіль припаркований 
в погано провітрюваному приміщенні, вихлопні гази можуть збиратися і потрапляти в 
салон транспортного засобу, що призведе до смерті або створить серйозну загрозу 
для здоров'я.

При гальмуванні
● Коли гальма мокрі, керувати автомобілем потрібно обережніше. Коли гальма мокрі,

гальмівний шлях збільшується, і це може привести до того, що одна сторона 
транспортного засобу буде гальмувати не так, як інша. Крім того, стоянкове гальмо 
не зможе надійно утримувати транспортний засіб.

● Якщо функція допомоги при екстреному гальмуванні не працює, дотримуйте
збільшену дистанцію і уникайте крутих спусків або різких поворотів, які вимагають
гальмування.
В цьому випадку гальмування як і раніше можливо, але педаль гальма слід
натискати різкіше, ніж зазвичай. Гальмівний шлях також може збільшитися. Негайно
перевірте автомобіль.

●
Якщо двигун глохне, не прокачуйте педаль гальма. Кожне натискання на 
педаль гальма використовує резерв підсилювача гальм.
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УВАГА 

■ При управлінні транспортним засобом (для автомобілів з
механічною коробкою передач)
● Не натискайте одночасно педалі акселератора і гальма під час водіння, так як це

може обмежити крутний момент на валу приводу.
● Не використовуйте педаль акселератора і не натискайте одночасно педалі

акселератора і гальма, щоб утримати автомобіль на схилі.

● Не перемикайте передачі, якщо педаль зчеплення в повністю не натиснута. Після
перемикання не відпускайте різко педаль зчеплення. Це може пошкодити
зчеплення, трансмісію і передачі.

● Дотримуйтесь наступних правил, щоб уникнути поломки зчеплення:
• Не кладіть ногу на педаль зчеплення під час пуску.
• Починайте рух тільки з першої передачі.

• Не використовуйте зчеплення для утримання транспортного засобу, коли він
зупиняється на схилі.

● Не перемикайте важіль перемикання передач в положення R, коли автомобіль
рухається. Це може пошкодити зчеплення, трансмісію і передачі.

■ При паркування автомобілів (для автомобілів з автоматичною коробкою
передач)
Завжди вмикайте стоянкове гальмо і встановіть важіль перемикання передач на P. У
разі невиконання цієї вимоги автомобіль почне рухатися або раптово
прискорюватися при випадковому натисканні педалі акселератора.

■ Щоб уникнути пошкодження компонентів транспортного засобу.
● Не намагайтеся повернути рульове колесо повністю в будь-якому напрямку і не

тримайте його в такому положенні протягом тривалого часу, так як це може
викликати пошкодження системи підсилювача рульового управління.

● При їзді по нерівностях на дорозі, пересувайтеся якомога повільніше, щоб уникнути
пошкодження коліс, нижньої частини автомобіля і т.д.

■ Якщо під час руху спустило колесо
Спущені або пошкоджені шини можуть привести до наступних ситуацій. В цьому
випадку необхідно міцно тримати кермо і повільно натиснути педаль гальма для
уповільнення транспортного засобу:

● Управління автомобілем може бути ускладнене.
● Транспортний засіб буде видавати нехарактерні звуки.
● Транспортний засіб буде вести себе ненормально.
Замініть спустивше колесо новим.
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УВАГА 

■ Якщо перед вами затоплена дорога
Не пересувайтеся по дорозі, затопленій після сильного дощу і т.д. Це може
привести до серйозного пошкодження автомобіля.
● Зупинка двигуна
● Коротке замикання електричних компонентів
● Пошкодження двигуна від занурення в воду
У разі якщо ви пересуваєтеся по затоплених дорогах і транспортний засіб 
затопило, обов'язково зверніться в авторизований центр FAW для 
перевірки наступного:
● Нормальну роботу гальм.
● Зміни кількості і якості масла і рідин, що використовуються в

двигуні, трансмісії і т.д.
● Стан змащення підшипників і шарнірів підвіски (де можливо), а також

функціонування всіх шарнірів, підшипників і т.д.
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Вантаж і багаж

Зверніть увагу на таку інформацію про запобіжні 
заходи при зберіганні вантажу та багажу:
● По можливості складайте вантаж і багаж в багажнику.

● Багажник на даху - декоративна деталь, яка не має несучої здатності,
не навантажуйте його.

● Намагайтеся зберегти горизонтальне положення транспортного
засобу. Розміщуйте вантаж якомога ближче до передньої частини,
щоб підтримувати баланс транспортного засобу.

● Для економії палива не перевозьте зайвий непотрібний вантаж.
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■ Речі, які не повинні перевозитися в багажнику
Наступні речі можуть викликати пожежу при перевезенні в багажнику:
● Ємності, що містять бензин
● Аерозольні балончики

■ Застереження щодо зберігання
Дотримуйтесь наступних запобіжних заходів. Їх недотримання може
привести до смерті або серйозних травм.
● Ніколи не кладіть вантажі або багаж в перерахованих нижче місцях, так як

вони можуть потрапити під педалі гальма і акселератора і не дати
натиснути на них належним чином, блокувати водія або вдарити водія або
пасажирів, що стане причиною аварії.
• Біля ніг водія
• На сидінні переднього пасажира і задніх сидіннях
• На панелі приладів
• На панелі управління

● Зафіксуйте всі предмети в салоні, оскільки вони можуть переміщатися і
поранити кого-небудь в разі аварії або при різкому гальмуванні.

● Складні задні сидіння:
• Коли задні сидіння складені, довгі предмети не можна класти

безпосередньо позаду передніх сидінь.
• Не дозволяйте нікому їздити в багажнику. Він не призначений

для пасажирів. Пасажири повинні знаходитися на сидіннях і бути
правильно пристебнуті ременями безпеки.

■ Навантаження і його розподіл
● Не перевантажуйте автомобіль.
● Рівномірно розподіляйте навантаження.

Неправильний розподіл навантаження може погіршити кермування або
гальмівне управління, що може привести до смерті або серйозних травм.
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Буксирування причепа

Ми не рекомендуємо буксирувати причіп вашим автомобілем. Також 
не рекомендується встановлювати зчіпний пристрій або 
використовувати кріплення для перевезення інвалідного візка, 
скутерів, велосипедів і т.д. Ваш автомобіль не призначений для 
буксирування причепа або для установки механізмів для перевезення 
на зчіпному пристрої.

X404020O
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Перемикач "ENGINE START STOP" (система «СТАРТ / СТОП») 

Запуск двигуна 
Автоматична коробка передач 

Механічна коробка передач 

Перевірте, що гальмо 
стоянки встановлене. 
Переконайтеся, що важіль 
перемикання в положенні P.
Сядьте на водійське сидіння 
і повністю натисніть педаль 
гальма. Індикатор 
перемикання "ENGINE 
START STOP" загоряється 
зеленим світлом. Натисніть 
перемикач
"ENGINE START STOP". 
Двигун можна запустити при 
будь-якому режимі. Одного 
короткого, впевненого 
натискання досить для 
запуску двигуна.

Перевірте, що гальмо 
стоянки встановлене. 
Переконайтеся, що важіль 
перемикання передач 
знаходиться в 
нейтральному положенні.
Сядьте на водійське 
сидіння і повністю натисніть 
педаль зчеплення. 
Індикатор перемикання 
"ENGINE START STOP" 
загоряється зеленим 
світлом. 
Натисніть перемикач
"ENGINE START STOP"

Виконайте наступні операції, коли ключ у Вас з собою, для 
запуску двигуна або зміни режимів перемикання "ENGINE 
START STOP".

Крок

Крок

Крок

Крок

Крок

Крок

Крок

Крок
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Двигун можна запустити при будь-якому режимі. 
Одного короткого, впевненого натискання досить 
для запуску двигуна.

Зупинка двигуна
Автоматична коробка передач 

Повністю зупиніть автомобіль.
Переведіть важіль перемикання передач в положення Р.
Встановіть стоянкове гальмо. 
Натисніть перемикач "ENGINE START STOP", щоб 
зупинити двигун. Якщо двигун не зупиняється, зупиніть 
його за допомогою аварійної функції.

Механічна коробка передач 

Повністю зупиніть автомобіль.
Переведіть важіль перемикання передач в нейтральне положення.
Встановіть стоянкове гальмо. 
Натисніть перемикач "ENGINE START STOP", щоб зупинити двигун. 
Якщо двигун не зупиняється, зупиніть його за допомогою аварійної 
функції.

Крок
Крок
Крок
Крок

Крок
Крок
Крок
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Зміна режимів перемикача "ENGINE START STOP"  

Режими можна змінити, натиснувши кнопку «ENGINE START STOP», не 
натискаючи на педаль гальма (автоматична коробка передач) або натиснувши 
педаль зчеплення (механічна коробка передач). (Режим змінюється при 
кожному натисканні перемикача).

Режим OFF
Можна використовувати аварійні 
вогні.
Режим ACC
Можуть використовуватися деякі 
електричні компоненти, 
наприклад, аудіосистема. 
Індикатор перемикача
"ENGINE START STOP" 
загоряється жовтим.
Режим ON
Можуть бути використані всі 
електричні компоненти. Індикатор 
перемикача
"ENGINE START STOP" 
загоряється жовтим.

Під час зупинки двигуна важелем перемикання передач в положенні, 
відмінному від Р (автоматична коробка передач).

Якщо двигун зупиняється важелем перемикання передач в положенні, 
відмінному від Р, перемикач "ENGINE START STOP" не вимикається, але 
переходить в режим АСС, виконайте наступні процедури для відключення 
перемикача "ENGINE START STOP":

Переконайтеся, що встановлено стоянкове гальмо.
При натиснутій педалі гальма переведіть важіль перемикання 
передач в положення Р.
Режим можна змінити на ON натисканням перемикача "ENGINE 
START STOP" при відпущеної педалі гальма; і натиснути перемикач 
ще раз, щоб відключити його.

Крок
Крок

Крок
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■ Розблокування рульової колонки

■ Якщо двигун не заводиться
Можливо, система іммобілайзера двигуна не відключена.

■ Коли індикатор перемикача "ENGINE START STOP" блимає
Можливо, система несправна. Перевірте автомобіль в авторизованому 
сервісному центрі FAW.

■ Робота перемикача "ENGINE START STOP"
● Коли використовуєте перемикач "ENGINE START STOP", досить одного

короткого, впевненого натискання. Якщо перемикач натиснуто неправильно,
двигун може не запуститися, або режими перемикача "ENGINE START STOP"
можуть не змінюватися. Немає необхідності натискати і утримувати перемикач.

● Якщо спробувати перезапустити двигун відразу ж після відключення
перемикача "ENGINE START STOP", двигун може не запуститися в деяких
випадках. Зачекайте кілька секунд до перезапуску двигуна.

Обов'язково розблокуйте рульову 
колонку.
Рульову колонку можна розблокувати 
автоматично, коли двигун 
запускається натисканням 
перемикача "ENGINE START STOP".

Якщо рульову колонку неможливо 
розблокувати, переконайтеся, що 
важіль перемикання передач 
знаходиться в положенні Р. Натисніть 
перемикач "ENGINE START STOP" 
повертаючи кермо вліво і вправо.

CANC

MODE
VOL

+

-

RES/+

SET/-

ON
OFF
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ При запуску двигуна
Заводити двигун слід тільки перебуваючи в сидінні водія. Ніколи не натискайте на
педаль акселератора під час запуску двигуна. Це може привести до аварії, яка може
стати причиною смерті або серйозної травми.

■ Зупинка двигуна в екстреній ситуації
Якщо хочете зупинити двигун в екстреній ситуації в процесі водіння (зі швидкістю
вище 3 км / год), натисніть і утримуйте перемикач "ENGINE START STOP" протягом 5
секунд, або швидко натисніть її 3 рази протягом 2 секунд, щоб примусово зупинити
двигун. Однак не натискайте перемикач "ENGINE START STOP" в процесі водіння, за
винятком екстрених ситуацій. Якщо двигун зупиняється в процесі руху автомобіля, це
може привести до аварії.

■ Запуск двигуна в екстреній ситуації (автоматична коробка передач)
Якщо ви хочете запустити двигун в екстреній ситуації (наприклад, раптово заглох
двигун при русі) під час водіння автомобіля (при швидкості транспортного засобу
вище 3 км / год), переведіть важіль перемикання передач в положення N, натисніть
перемикач «ENGINE START STOP», що дозволить примусово запустити двигун.
Однак не натискайте перемикач "ENGINE START STOP" в процесі водіння, за
винятком екстрених ситуацій.
Процедура аварійного запуску заборонена, якщо важіль перемикання передач не
знаходиться в положенні N.
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УВАГА

■ Для запобігання розрядки акумулятора
● Не залишайте перемикач "ENGINE START STOP" в положенні «ACC» або

«ON» протягом тривалих періодів часу, коли двигун не працює.
● Водій повинен заблокувати автомобіль і взяти ключ з собою, коли він виходить з

автомобіля. Не залишайте програмований ключ в автомобілі, щоб система
програмованого входу не працювала постійно, розряджаючи акумулятор.

● Не зупиняйте автомобіль, коли важіль перемикання передач знаходиться в
положенні Р. Якщо двигун зупиняється, коли важіль перемикання передач
знаходиться в іншому положенні, перемикач "ENGINE START STOP" неможливо
відключити, і він переходить в режим АСС. Якщо автомобіль залишити в режимі
АСС, батарейка може розрядитися.

■ При запуску двигуна
● Не допускайте роботу холодного двигуна на високих оборотах.
● Якщо двигун стає важко запускати або він часто глухне, необхідно без зволікання

перевірити двигун в авторизованому сервісному центрі FAW.
■ Ознаки, що вказують на несправність перемикача ENGINE START

STOP"
Якщо перемикач "ENGINE START STOP" працює не так, як треба, наприклад,
перемикач злегка залипає, можливо, присутня несправність. Зверніться негайно в
авторизований центр обслуговування FAW.
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Ключ запалювання (без системи «СТАРТ/СТОП») 

Запуск двигуна 

Автоматична коробка передач 
Переконайтеся, що встановлено стоянкове гальмо 
Переконайтеся, що важіль перемикання передач знаходиться в положенні Р.
Сядьте в крісло водія і повністю натисніть педаль гальм.
Вставте ключ, поверніть ключ запалювання в положення START і запустіть 
двигун. Після пуску двигуна негайно відпустіть ключ.

Механічна коробка передач 
Переконайтеся, що встановлено стоянкове гальмо 
Переконайтеся, що важіль перемикання передач знаходиться в положенні  N.
Сядьте в крісло водія і повністю натисніть педаль зчеплення.
Вставте ключ, поверніть ключ запалювання в положення START і 
запустіть двигун. Після пуску двигуна негайно відпустіть ключ.

Зупинка двигуна 

Автоматична коробка передач 
Повністю зупиніть автомобіль.
Переведіть важіль перемикання передач в положення Р. 
Встановіть стоянкове гальмо. 
Переведіть ключ запалювання в положення LOCK для зупинки двигуна. 

Механічна коробка передач 
Повністю зупините автомобіль.
Переведіть важіль перемикання передач в положення N. 
Встановіть стоянкове гальмо. 
Переведіть ключ запалювання в положення LOCK для зупинки 
двигуна. 
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Крок
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Крок
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Крок 
Крок 
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Зміна режимів замку запалювання 

LOCK 
Рульова колонка заблокована, 
ключ можна видалити. 
(Автоматична коробка передач: 
ключ можна вийняти, тільки коли 
важіль перемикання передач 
знаходиться в положенні Р.)
ACC 
Можуть використовуватися деякі 
електричні компоненти, 
наприклад, аудіосистема.
ON 
Можуть бути використані всі 
електричні компоненти.
START 
Запуск двигуна. 

■ Якщо двигун не заводиться
Система іммобілайзера двигуна може не відключитися.

■ Перемикання запалювання з положення АСС в положення LOCK

L O
C
K

AC
C ON

START

X404060O

Поверніть ключ запалювання в 
положення LOCK, одночасно 
натискаючи і утримуючи ключ.

X404070O
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■ Якщо рульову колонку неможливо розблокувати
При запуску двигуна, ключ 
запалювання може застрягти в 
положенні «LOCK». В цьому випадку 
переведіть запалювання з «LOCK» 
на «ACC», одночасно з цим 
обережно повертаючи рульове 
колесо в будь-якому напрямку, щоб 
розблокувати рульову колонку.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
■ При запуску двигуна

Заводити двигун слід тільки перебуваючи в сидінні водія. Ніколи не
натискайте на педаль акселератора під час запуску двигуна. Це може
привести до аварії, яка може стати причиною смерті або серйозної травми.

■ Запобіжні заходи під час водіння
Не переводьте ключ запалювання в положення LOCK під час водіння. Якщо в
екстреній ситуації Вам потрібно вимкнути двигун, коли автомобіль рухається,
переводите ключ запалювання тільки в положення АСС для зупинки двигуна.
Якщо двигун зупиняється під час водіння, це може привести до аварії.

УВАГА

■ Для запобігання розрядки акумулятора
Не залишайте ключ у замку запалювання в положенні «ACC» або «ON»
протягом тривалих періодів часу, коли двигун не працює.

■ При запуску двигуна
● Не заводьте двигун протягом більш ніж 30 секунд. Так як це може привести

до перегріву стартера і проводки.
● Не допускайте роботи холодного двигуна на високих оборотах.
● Якщо двигун стає важко запускати або він часто глухне, необхідно без

зволікання перевірити двигун в авторизованому сервісному центрі
FAW.

CANC

MODE
VOL

+

-

RES/+

SET/-

ON
OFF
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Автоматична коробка передач* 

Перемикання важеля коробки передач 

Важіль перемикання передач оснащений механізмом блокування. Коли 
перемикач запалювання знаходиться в положенні ON, або перемикач 
«ENGINE START STOP» знаходиться в режимі ON, поточна передача 
відображається на РК-дисплеї панелі приладів.

Автомобілі без системи «СТАРТ / СТОП»:
Коли ключ запалювання знаходиться в положенні ON, натисніть педаль гальма і, 
затиснувши кнопку (див. Ілюстрацію), переведіть важіль перемикання передач.

Автомобілі з системою «СТАРТ / СТОП»:
Коли перемикач "ENGINE START STOP" знаходиться в положенні ON, 
натисніть педаль гальма і, затиснувши кнопку (див. Ілюстрацію), переведіть 
важіль перемикання передач.

Коли важіль перемикання передач перевоиться в стан Р і D, переконайтеся, 
що автомобіль повністю зупинився.
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CANC

MODE
VOL

+

-

RES/+

SET/-

ONOFF

P

R
N
D
S

-
+

P

R
N
D
S +

-



149

4-2. Процедури водіння

Перемикання передачі Спосіб перемикання

P → бажана передача 

Повністю натисніть на педаль 
гальма, натисніть і утримуйте кнопку 
на важелі, потягніть важіль 
перемикання передач назад, щоб 
переключитися на бажану передачу, 
а потім відпустіть кнопку.

R → P 
Натисніть і утримуйте кнопку на 
важелі, коли автомобіль не 
рухається.

N → R 
Натисніть і утримуйте кнопку 
на важелі.

D → S 
Натисніть і утримуйте кнопку на 
важелі, не натискаючи на педаль 
гальма.

Передача Функція
P Парковка автомобіля 
R Задній хід
N Нейтраль
D Вперед 
S Спорт
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Коробка передач 
Двигун можна запустити лише тоді, коли важіль перемикання передач знаходиться 
в положенні P або N.

P
Положення Р може блокувати трансмісію і перешкоджати повороту 
передніх коліс.

R
Автомобіль може рухатися тільки тому, коли важіль знаходиться в 
положенні R. Автомобіль повинен повністю зупинитися для 
перемикання важеля в положення R або з положення R (за винятком 
особливих обставин розгойдування автомобіля).

N
Колеса і трансмісія не заблоковані, коли важіль перемикання передач 
знаходиться в положенні N. Потрібно натиснути педаль гальма або 
встановити стоянкове гальмо, коли автомобіль зупиняється на 
невеликому схилі, або він може скотитися.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Переводите важіль перемикання передач в положення Р і
встановлюйте стоянкове гальмо для паркування.
Небезпечно просто переводити важіль перемикання передач в положення Р
без установки стоянкового гальма. Важіль в положенні Р може не повністю
утримати автомобіль, і він може поїхати, що призведе до аварії.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Не переводьте важіль перемикання передач з положення N або Р в
положення D, коли швидкість автомобіля вище, ніж швидкість холостого
ходу.
Це може привести до несподіваного руху автомобіля, що може закінчитися
аварією і, отже, смертю або серйозною травмою.

■ Не переводьте важіль перемикання передач в положення N, коли
автомобіль рухається
Гальмування двигуном може не спрацювати при уповільненні ходу, що може
привести до аварії і, отже, смерті або серйозних травм.
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D
D - це загальне положення передачі під час руху. Трансмісія може 
автоматично перемикатися в 6 режимах після запуску автомобіля.

S
Коли важіль перемикання передач знаходиться в положенні S, 
потужність автомобіля збільшується, а витрата палива зростає.

Ручний режим
М - це положення ручного перемикання передач. Для перемикання передач 
вгору або вниз переведіть важіль перемикання передач за допомогою «+/-».
Є 6 передач. Швидкість зростає послідовно від 1 до 6 передачі. Індикатор 
рівня відображається на РК-дисплеї панелі приладів у вигляді 1. 2, 3, 4, 5 
або 6. При парковці можна перемикати максимум 2 передачі в ручному 
режимі.
При вході в ручний режим перемикання, передачі можна вибирати за 
допомогою важеля перемикання передач, що дозволяє вести автомобіль на 
тій передачі, яку Ви вибираєте.

Перемикання вгору 
Перемикання донизу

Передача змінюється на одиницю, 
коли переміщується важіль 
перемикання передач. Обрана 
передача (від 1 до 6) 
відображається на РК дисплеї на 
панелі приладів.
Однак навіть в ручному режимі 
передачі автоматично 
перемикаються, якщо швидкість 
двигуна занадто висока або 
занадто низька.

УВАГА

● Раптове перемикання важеля передач в положення Р, N або R може
пошкодити трансмісію, коли автомобіль рухається.

● Переміщення важеля перемикання передач в положення D або R може
пошкодити трансмісію, коли швидкість двигуна вище, ніж швидкість
холостого ходу.
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■ Функції ступінчастою передачі
Чим нижче рівень передачі, тим вище гальмування двигуна, і навпаки, чим вище
ступінь передачі, тим вище швидкість двигуна.

■ Якщо індикатор передачі на РК-дисплеї приладової панелі не горить навіть після
перекладу важеля перемикання передач в ручний режим
Можливо, система автоматичної коробки передач несправна. Перевірте автомобіль в
авторизованому сервісному центрі FAW.

■ Автомобіль зупиняється, коли важіль перемикання передач знаходиться в
ручному режимі
Коли автомобіль зупиняється, коробка передач автоматично переходить на 1
передачу.После зупинки автомобіля передачею за замовчуванням є 1, автомобіль
запускається вибором 1 або 2 передачі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Рух по слизькій дорозі
Будьте обережні з пониженням передач і раптовим прискоренням, так як це
може призвести до заносу автомобіля.
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Механічна коробка передач* 

Перемикання важеля коробки передач 

 

Повністю натисніть педаль зчеплення перед перемиканням важеля 

коробки передач під час водіння, а потім відпустіть її.
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Перемикання важеля перемикання передач в положення R 

Коли автомобіль стоїть, повністю 
натисніть педаль зчеплення, 
зачекайте 3 секунди, переведіть 
важіль перемикання передач в 
положення R.
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УВАГА
■ Щоб виключити поломку трансмісії

● Не переводьте важіль перемикання передач в положення R без натискання
на педаль зчеплення.

● Переводите важіль перемикання передач в положення R, тільки коли автомобіль
стоїть.
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Перемикач покажчика повороту 
поворота

Використання 

Правий поворот
Зміна смуги руху вправо 
(перевести важіль частково і 
відпустити)
Праві сигнали блимають 3 рази. 
Зміна смуги руху вліво 
(перевести важіль частково і 
відпустити)
Ліві сигнали блимають 3 рази. 
Лівий поворот
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■ Сигнали повороту спрацьовують, коли
Автомобілі без системи «СТАРТ / СТОП»
Ключ запалювання знаходиться в положенні ON.
Автомобілі з системою «СТАРТ / СТОП»
Перемикач "ENGINE START STOP" знаходиться в режимі ON.

■ Якщо індикатор сигналу повороту блимає швидше, ніж зазвичай
Якщо індикатор сигналу повороту блимає швидше, ніж зазвичай, і не чути
звуку сигналу повороту, це вказує на несправність. Переконайтеся, що
лампочка в передній або задній лампі покажчика повороту не згоріла.

■ Управління сигналами повороту і аварійними сигналами
Коли сигнали повороту включені, лівий і правий сигнали горять одночасно
після натискання на перемикач аварійного сигналу; натиснути перемикач ще
раз, і він повернеться в стан сигналу повороту ON.
Коли включені аварійні сигнали і перемикач "ENGINE START STOP"
знаходиться в режимі ON або ключ запалювання знаходиться в положенні ON:
якщо включити сигнал повороту - сигнали повороту будуть включені, а аварійні
сигнали не будуть включені; вимкнути сигнали повороту - включення аварійних
сигналів.

■Функція повідомлення про аварійний гальмуванні ESS
Ця функція включає аварійний сигнал в разі раптового гальмування, передає
сигнал небезпеки автомобілю, що їде ззаду, для ефективного зниження
ризику зіткнення з рухомим ззаду автомобілем.
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Стоянкове гальмо

Використання 

Увімкенння стоянкового гальма
Натисніть педаль гальма і  
повністю підніміть важіль, 
натискаючи кнопку.

Вимкенння стоянкового гальма
Натисніть педаль гальма і злегка 
підніміть важіль і повністю опустіть 
його, натискаючи кнопку.
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УВАГА

■ Перед водінням
Повністю опустіть стоянкове гальмо.

Індикатор стоянкового гальма на приладовій панелі включається 
після увімкнення стоянкового гальма; в цьому випадку водіння 
автомобіля може привести до перегріву гальмівних компонентів, 
що позначиться на роботі гальм і збільшить знос гальм.
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Перемикач фар

Використання 

Вимкнення. 
Включаються передні
і задні габаритні вогні, вогні
номерних знаків і підсвічування 
приладової панелі.

Вмикаються фари
(ближнього світла) і всі вогні, 
перераховані
вище.

*Фари (ближнього
світла), габаритні вогні 
і вогні підсвічування 
номерного знака
вмикаються і 
вимикаються 
автоматично (коли 
перемикач
"ENGINE START STOP" 
знаходиться в режимі 
ON або ключ 
запалювання 
знаходиться в 
положенні ON.).

Вмикання фар дальнього світла 

При включених фарах (ближнього 
світла), натисніть важіль 
управління світлом вперед для 
включення фар дальнього світла. 
Потягніть важіль назад у вихідне 
положення, щоб вимкнути фари 
дальнього світла.
Потягніть важіль до себе і 
відпустіть, щоб короткочасно 
моргнути фарами дальнього 
світла.

160

CANC

MODE
VOL

+

-

RES/+

SET/-

ONOFF

OFF OFF

AUTO

OFF

AUTO

OFF

OFF

AUTO

160

CANC

MODE
VOL

+

-

RES/+

SET/-

ONOFF

OFF OFF

AUTO



159

4-3. Експлуатація фар і склоочисників

Моргнути фарами дальнього 
світла можна при включених 
або вимкнених фарах.

Система вирівнювання фар 
Рівень світла фар (0-4 рівня) регулюється відповідно до кількості пасажирів і 
станом завантаження транспортного засобу при включених фарах.

Підвищує рівень світла фар 

Знижує рівень світла фар

■ Система фар денного світла
Щоб ваш транспортний засіб стало більш помітним для інших водіїв під час
водіння днем, включіть фари денного світла. Фари денного світла не
призначені для використання вночі.

Автомобілі без системи «СТАРТ/СТОП» 
• Коли перемикач запалювання знаходиться в положенні ON, фари

денного світла включаються автоматично.
• Коли перемикач запалювання знаходиться в положенні OFF, або горять

габаритні вогні, денні ходові вогні вимикаються.

Автомобілі с системою «СТАРТ/СТОП» 

• Коли перемикач "ENGINE START STOP" знаходиться в положенні ON, фари
денного світла включаються автоматично.

• Коли перемикач "ENGINE START STOP" знаходиться в положенні OFF, фари
денного світла вимикаються автоматично.

Ця функція може бути налаштована. Для отримання додаткової 
інформації про налаштування зверніться в авторизований сервісний 
центр FAW.

■ Функція «Проведи мене додому» *
Протягом 5 хвилин після вилучення ключа (автомобілі без системи «СТАРТ / 
СТОП») або вимикання перемикача "ENGINE START STOP" (автомобілі з 
системою «СТАРТ / СТОП»):
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Потягніть важіль управління фарами на себе один раз - фари згаснуть через 
15 секунд; потягніть два рази - фари згаснуть після 30-секундної затримки; 
потягніть три рази - фари згаснуть після 60-секундної затримки.
Ця функція може бути налаштована. Для отримання додаткової інформації 
про налаштування зверніться в авторизований сервісний центр FAW.

УВАГА

■ Щоб марно не витрачати заряд акумулятора, не залишайте фари включеними
довше, ніж необхідно, коли двигун не працює.

4-3. Експлуатація фар і склоочисників
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Перемикач протитуманних фар 

Вимикає задні 
протитуманні ліхтарі

Вмикає задні 
протитуманні ліхтарі

■ Протитуманні фари можна використовувати, коли
Автомобілі без системи «СТАРТ / СТОП»
Коли перемикач запалювання знаходиться в положенні ON або двигун 
запущено, фари включаються.
Автомобілі з системою «СТАРТ / СТОП»
Коли перемикач «ENGINE START STOP» знаходиться в режимі ON 
або двигун запущено, фари включаються.

Протитуманні ліхтарі покращують видимість в умовах 
поганої погоди, наприклад, дощу або туману.
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4-3. Експлуатація фар і склоочисників
 Склоочисники і склоомивач вітрового скла

Використання важеля склоочисника 
Коли перемикач "ENGINE START STOP" знаходиться в режимі ON або ключ 
запалювання знаходиться в положенні ON, режим роботи склоочисника можна 
вибрати, переміщаючи важіль таким чином:

Режим INT
Склоочисники спрацьовуватимуть 
кожні кілька секунд 
Позиція очищувача 1
Робота на низькій швидкості 
Позиція очищувача 2
Робота на високій швидкості Режим 
MIST
Робота на низькій швидкості один 
цикл
OFF
Відключає склоочисники і 
склообмивачі

Робота склоочисників / 
склоомивача
Потягніть важіль до себе і 
відпустіть, щоб розбризкати  
рідину склоомивача. Склоочисники 
автоматично спрацюють тричі 
після розпилення рідини 
склоомивача, і ще раз через кілька 
секунд.

■ Склоочисники і стеклоомиватель вітрового скла можуть
використовуватися, коли:
Автомобілі без системи «СТАРТ / СТОП»
Ключ запалювання знаходиться в положенні ON
Автомобілі з системою «СТАРТ / СТОП»
Перемикач "ENGINE START STOP" знаходиться в режимі ON.
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■ Якщо рідина склоомивача не розпилюється:
Переконайтеся, що форсунки не засмічені, чи є в бачку рідина склоомивача

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Рідина склоомивача для лобового скла повинна знаходитися тільки в
ємності для рідина склоомивача.
Дуже небезпечно використовувати антифриз радіатора в якості рідини
склоомивача. Якщо його розпилити на лобове скло, склоочисники стануть
брудними, заблокують огляд і приведуть до аварії.

■ У морозну погоду використовуйте рідину склоомивача  для лобового
скла з вмістом антифризу.
Дуже небезпечно використовувати в морозну погоду рідину склоомивача
для лобового скла, яка не містить антифриз. Така рідина може замерзнути
на вітровому склі, заблокувати огляд і привести до аварії. До того ж,
переконайтеся, що вітрове скло досить підігріте перед розпиленням рідини.

■ Своєчасна заміна щіток склоочисника
Використання зношених або брудних щіток серйозно ускладнює огляд, що 
може впливати на безпеку водіння. Тому необхідно своєчасно замінювати 
пошкоджені, зношені щітки склоочисника.

УВАГА
■ Коли вітрове скло сухе

Не використовуйте щітки склоочисника, так як вони можуть пошкодити вітрове
скло.

■ Якщо омиваюча рідина не розбризкується на вітрове скло
● Переконайтеся, що форсунки склоомивача не заблоковані, і в ємності є досить

омиваючої рідини.
● Якщо важіль управління склоочисником потягнути на себе і утримувати

безперервно, це може привести до пошкодження насоса бачка рідини
склоомивача.

● Якщо форсунка забилася, не намагайтеся очистити її за допомогою шпильки або
іншого предмета, це може привести до пошкодження форсунки. Перевірте і
відремонтуйте її в уповноваженому сервісному центрі FAW.

■ Запобіжні заходи під час роботи склоочисника
Коли склоочисник включений, якщо ключ запалювання або перемикач "ENGINE
START STOP" відключений і потім включений знову, склоочисник буде працювати
відповідно до настройки до відключення. Якщо на вулиці мороз, сніг на лобовому
склі, або склоочисник замерз, щітки склоочисника або мотор склоочисника може
зламатися.
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Склоочисник і омивач скла заднього скла

Використання важеля управління 
Поверніть важіль управління заднім склоочисником для управління 
склоочисником і склоомивача наступним чином:

Включення заднього 
склоочисника і омивача Це 
положення з автоматичним 
поверненням в положення 
OFF.

Вимкнення заднього 
склоочисника і омивача 

Безперервна робота 
склоочисника

■ Склоочисники і стеклоомиватель заднього скла можуть
використовуватися, коли

Автомобілі без системи «СТАРТ / СТОП»
Ключ запалювання знаходиться в положенні ON.
Автомобілі з системою «СТАРТ / СТОП»
Перемикач "ENGINE START STOP" знаходиться в режимі ON.

PULL
OFF
MIST

1
2

MENUON
OFF

OFF

ON

УВАГА
■ Коли заднє скло сухе

Не використовуйте склоочисник заднього скла, так як він може пошкодити
заднє скло.

■ Коли ємність склоомивача порожня
Не використовуйте безперервно перемикач, так як насос склоомивача може
перегрітися.

■ Коли форсунки заблоковані
Не намагайтеся очистити форсунку за допомогою шпильки або іншого
предмета, це може привести до пошкодження форсунки.
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Відкриття кришки бензобака 

Перед заправкою автомобіля 

● Вимкніть перемикач "ENGINE START STOP" і ключ запалювання, і
переконайтеся, що всі двері і вікна автомобіля закриті.

● Перевірте тип палива.

■ Тип палива
Використовуйте преміальний неетилований бензин, що відповідає
стандарту GB 17930, з октановим числом 92 і вище.

■ Ємність паливного бака (довідкова)
50 Л

Виконайте наступні дії, щоб відкрити кришку паливного 
бака.
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4

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Перед заправкою
Паливо є займистою і вибухонебезпечною речовиною. Виконуйте заправку
відповідно до нормативних процедур і дотримуйтесь наступних правил безпеки.
Їх недотримання може призвести до смерті або серйозних травм.

● З метою безпеки завжди вимикайте замок запалювання.

● Переконайтеся, що дотримуєтеся заходів безпеки заправної станції.
● Під час заправки необхідно виключити утворення статичної

електрики або електромагнітного випромінювання, щоб уникнути загоряння через
появу іскор.
• Завжди відключайте стільниковий телефон або інше радіоустаткування.
• Після виходу з автомобіля і перед відкриттям люка бензобака доторкніться до

нефарбованої металевої поверхні, щоб скинути статичну електрику.

• Не дозволяйте нікому, хто не скинув статичну електрику,
наближатися до відкритого бензобаку.

• Не повертайтеся в автомобіль і не торкайтеся нікого і нічого, що має
статичний заряд. Якщо Вам необхідно повернутися в автомобіль, закрийте
двері і торкніться металевої поверхні для скидання статичної електрики,
перш ніж брати заправний шланг.

● Щоб зняти кришку паливного бака, міцно візьміться за ручку кришки і повільно
поверніть її. При ослабленні кришки паливного бака може бути чути свистячий
звук. Перед тим, як повністю знімати кришку, дочекайтеся, поки звук не зникне. У
спекотну погоду паливо під тиском може виплеснутися з заливної горловини і
викликати травми.

● Не вдихайте пари палива.
Паливо містить речовини, які завдають шкоди при вдиханні.

● Не паліть під час заправки автомобіля.
Це може призвести до займання палива і викликати пожежу.

■ Під час заправки
Дотримуйтесь наступних запобіжних заходів, щоб уникнути переливу палива з
бензобака, що може привести до виникнення пожежі, вибуху, серйозних опіків або
травм:
● Надійно вставляйте заправний шланг в отвір люка бензобака.
● Припиніть заправку після автоматичного клацання заправного шланга.
● Не заправляйте бензобак до верху.

■ Післе заправки
Переконайтеся, що кришка бензобака добре закрита, щоб виключити
випаровування палива і його витікання.
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УВАГА

■ Заправка
Не розливайте паливо при заправці.
Це може привести до поломки автомобіля, нестабільної роботи системи
контролю викидів або пошкодити компоненти паливної системи, або
пофарбовані поверхні автомобіля.

■ Повідомлення про тип палива

Дотримуйтесь інформації, 
зазначеній на кришці паливного 
бака, завжди використовуйте 
вказаний тип палива.
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Відкриття кришки бензобака 

Потягніть пристрій 
відкривання люка бензобака, 
щоб автоматично відкрити 
люк бензобака.

Щоб відкрутити кришку бензобака, 
повільно поверніть її проти 
годинникової стрілки.

Повісьте кришку на 
внутрішню частину 
люка паливного бака.

X404240O

Крок

Крок

Крок
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Закривання кришки бензобака 

При установці кришки паливного 
бака на місце, поверніть її, поки 
не почуєте клацання, і потім 
закрийте люк бензобака.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ При заміні кришки паливного бака
Використовуйте тільки оригінальні кришки FAW для бензобака, призначені
для Вашого автомобіля. Невиконання цієї вимоги може призвести до
займання або іншому інциденту, який може закінчитися смертю або
серйозною травмою.
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Використання круїз-контролю 
Використовуйте круїз-контроль для підтримки заданої швидкості без 
натискання на педаль акселератора

Перемикач круїз-контролю 
Індикатор круїз-контролю
(Приладова панель з сегментним 
дисплеєм)

Коли індикатор жовтий, це означає, 
що система круїз-контролю в 
режимі очікування. Коли індикатор 
зелений, це означає, що система 
круїз-контролю працює.

Інформація круїз-контролю 
(приладова панель з кольоровим 
TFT-дисплеєм)

Установка швидкості транспортного засобу 

Натисніть кнопку ON / OFF, щоб 
активувати функцію круїз-контролю, 
індикатор круїз-контролю 
загоряється жовтим кольором. 
Натисніть ще раз, щоб відключити 
круїз-контроль, індикатор круїз-
контролю гасне.

Прискорьтесь або сповільніться до 
бажаної швидкості (швидкість 
транспортного засобу повинна бути 
більше 30 км / ч) і натисніть кнопку в 
сторону SET / - з відпущеної педаллю 
акселератора для того, щоб увійти в 
режим стану круїз-контролю, індикатор 
круїз-контролю стане зеленим і 
автомобіль буде рухатись із заданою 
швидкістю.

Автомобілі з сегментним дисплеєм 
Крок

Крок

4-5. Використання інших систем

Круїз-контроль
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Натисніть кнопку ON / OFF, щоб 
активувати систему круїз-контролю. На 
РК-дисплеї, розташованому на 
приладовій панелі, будуть 
відображатися відомості круїз-
контролю.
Натисніть кнопку ще раз, щоб 
відключити круїз-контроль.

Прискортесь або сповільніться до бажаної 
швидкості (швидкість транспортного засобу 
повинна бути більше 30 км / ч) і натисніть 
кнопку в сторону SET / - з відпущеної 
педаллю акселератора для того, щоб увійти 
в режим круїз-контролю, інформація про 
активацію системи круїз-контролю буде 
відображатися на РК-дисплеї приладової 
панелі, і автомобіль буде рухатись із 
заданою швидкістю.

Регулювання заданої швидкості 
Коли автомобіль знаходиться в режимі круїз-контролю, швидкість 
можна відрегулювати, виконавши наступні операції.

Збільшення заданої швидкості 
Зниження заданої швидкості

Натискайте кнопку в положення RES / + або SET / - для збільшення 
або зниження швидкості автомобіля.

Автомобілі з кольоровим TFT-дисплеєм

Крок

4-5. Використання інших систем

Крок
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Швидке натискання: кожен раз, коли кнопка натискається швидким і коротким 
натисканням, задана швидкість буде збільшуватися або зменшуватися на 2 км / 
год, і це можна повторювати до 10 разів.

Скасування і відновлення круїз-контролю 

Відміна
Коли автомобіль знаходиться в 
режимі круїз-контролю, натисніть 
цю кнопку, щоб вийти з режиму 
установки режимів, але не вийти з 
режиму круїз-контролю.
Відновлення 
Коли швидкість транспортного 
засобу перевищує 30 км / год, 
натисніть на кнопку  RES / +, щоб 
відновити роботу круїз-контролю і 
повернутися в попередній стан.

■ Круїз-контроль можна встановити, коли
● Натиснута кнопка ON / OFF круїз-контролю постійної швидкості для

активації круїз-контролю постійної швидкості.
● Швидкість автомобіля вище 30 км / ч.

■ Круїз-контроль автоматично відключається в наступних
ситуаціях:
● Натиснута педаль гальма.
● Натиснута педаль зчеплення (механічна коробка передач).
● Швидкість автомобіля нижче 25 км / год.
● Натиснута кнопка CANC або кнопка ON / OFF.
● Використовується функція ESC.

■ Несправність системи круїз-контролю
Якщо не вдається встановити швидкість круїз-контролю або якщо круїз-
контроль відключається відразу ж після активації, це може означати збій в
системі круїз-контролю. Перевірте ваш автомобіль в уповноваженому
сервісному центрі FAW.

4-5. Використання інших систем
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Щоб уникнути випадкової активації круїз-контролю
Коли система круїз-контролю не використовується, деактивуйте її за допомогою
кнопки ON / OFF, і переконайтеся, що індикатор круїз-контролю відключений.

■ Ситуації, невідповідні для круїз-контролю
Не використовуйте круїз-контроль в будь-який з наступних ситуацій. Це може
привести до втрати управління і аварії, яка може стати причиною смерті або
серйозної травми.
● При інтенсивному русі
● На дорогах з різкими поворотами
● На звивистих дорогах
● На слизьких дорогах, наприклад, покритих водою, льодом або снігом
● На крутих схилах

■ Водій є основним керуючим автомобілем, його команди
переважають над круїз-контролем. Коли автомобіль
знаходиться в стані круїз-контролю, при натисненні педалі
акселератора або педалі гальма, керування автомобілем
передається водію.
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4-5. Використання інших систем 

Система заднього паркувального радара 

Типи датчиків 

Задній лівий датчик 
Задній лівий 
центральний датчик 
Задній правий 
центральний датчик 
Задній правий датчик 

Вмикання і вимикання системи заднього паркувального радара 
Вмикання
Перемикач запалювання знаходиться в положенні ON, або перемикач 
«ENGINE START STOP» знаходиться в режимі ON, а важіль перемикання 
передач знаходиться в положенні R.
Відключення
Переведіть важіль перемикання передач в положення, відмінне від R, щоб 
вимкнути систему заднього паркувального радара.

Система заднього паркувального радара складається головним чином 
з контролера і ультразвукових датчиків. Ультразвукові датчики 
можуть вимірювати відстань між транспортним засобом і 
перешкодами. Зумер буде звучати з різною частотою відповідно до 
відстані від перешкод в межах діапазону виявлення. Завжди 
перевіряйте навколишній простір при використанні цієї системи.
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Зона дії 

Близько 120 см
На ілюстрації показаний 
найдальший діапазон виявлення 
датчиками. Зверніть увагу, що 
датчики не можуть виявити 
перешкоди, які розташовані дуже 
близько до транспортного засобу. 
Діапазон роботи датчиків може 
змінюватися в залежності від форми 
об'єкта і т. д.

● Небезпечна зона (відстань до перешкоди ≤ 30 см)
Якщо в цьому діапазоні виявлена перешкода, звуковий сигнал звучить
безперервно, щоб попередити водія.

● Область попередження (30 см <відстань до перешкоди ≤ 60 см)
Якщо в цьому діапазоні виявлена перешкода, звуковий сигнал звучить
на частоті 6 Гц (інтервал звуку), щоб попередити водія.

● Область повільного водіння (60 см <відстань до перешкоди ≤ 120см).
Якщо в цьому діапазоні виявлена перешкода, звуковий сигнал звучить
на частоті 2 Гц (інтервал звуку), щоб попередити водія.

Системи діагностики 

Коли важіль перемикання передач переводиться в положення R, система 
діагностується один раз.
Коли все датчики працюють правильно під час діагностики системи, 
система видасть звуковий сигнал. Якщо в одному датчику є несправність, 
сигнал лунатиме двічі. Якщо є несправність в двох або більше датчиках, 
сигнал лунатиме три рази.
Коли система працює неправильно, перевірте автомобіль якомога швидше 
в авторизованому сервісному центрі FAW.

■ Інформація про роботу датчиків
● Зона виявлення датчиків обмежена кутами автомобіля і областю

навколо бампера.
● Якщо перешкода знаходиться дуже близько до датчика, вона може бути не

виявлена.
● Навіть якщо перешкода, розташована нижче датчиків, або тонка

перешкода виявлена один раз, воно може раптово перестати
визначатися, в міру наближення автомобіля до перешкоди.
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● Коли використовується аудіо система або система кондиціонування повітря,
може бути складно почути сигнали через шум аудіо системи або
вентилятора.

● Певні стани автомобіля і умови навколишнього середовища можуть
вплинути на здатність датчика правильно визначати перешкоди. Нижче
перераховані можливі ситуації.
• На датчиках може налипнути бруд, сніг або лід.
• Датчик замерз.
• Датчик закритий чимось.
• Транспортний засіб має великий нахил в одну сторону.
• На дуже нерівній дорозі, на схилі, на гравії або на траві.
• Поблизу автомобіля шумно через автомобільні клаксони, двигуни

мотоциклів, пневматичні гальма великогабаритних транспортних засобів
або інших гучних звуків, які генерують ультразвукові хвилі.

• Поруч паркується ще один автомобіль, обладнаний датчиками
системи допомоги при парковці.

• Датчик заблокований туманом або сильним дощем.
• Автомобіль оснащений бездротовою антеною
• Перешкода знаходиться під бампером.
• Перешкода знаходиться дуже близько до датчика.
• Був сильний удар в бампер або датчик.
• Транспортний засіб наближається до високого або вигнутому бордюру.
• При наявності сильних сонячних променів або в дуже холодну погоду.
Окрім наведених вище прикладів можливі випадки, коли, завдяки формі, 
знаки та інші об'єкти можуть оцінюватися датчиком як розташовані 
ближче, ніж вони є насправді.

● Форма перешкоди може перешкодити датчику виявити його. Зверніть особливу
увагу на наступні перешкоди:
• Дріт, канати, паркани та ін.
• Бавовна, сніг і інші матеріали, які поглинають радіохвилі.
• Об'єкти з гострими кутами.
• Низькі перешкоди.
• Високі перешкоди, верхня частина яких виходить в напрямку вашого автомобіля.
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Дотримуйтесь наступних запобіжних заходів. 
Недотримання запобіжних заходів може призвести до аварії. 
■ Не покладайтеся повністю на систему заднього паркувального радара;

візуально перевірте безпеку навколо автомобіля. Система заднього
паркувального радара тільки до певної міри допомагає при парковці. Її зона
виявлення обмежена, тому не покладайтеся лише на неї, так як це може
призвести до аварії. Завжди візуально перевіряйте безпеку навколо
автомобіля під час водіння.

■ Не встановлюйте будь-які аксесуари в діапазоні
виявлення датчиків.

УВАГА

■ Запобіжні заходи щодо системи заднього паркувального
радара
● Не спрямовуйте сильні струмені води або пари в область датчиків. Це

може привести до несправності датчика.
● Датчики можуть бути пошкоджені, якщо автомобіль потрапив в аварію,

що може привести до несправності системи.
Будь ласка, зв'яжіться з авторизованим сервісним центром FAW.
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4-5.  Використання інших систем 
Система контролю заднього огляду *

Включення і вимикання системи заднього огляду 
Увімкнення
Перемикач запалювання знаходиться в положенні ON, або перемикач 
«ENGINE START STOP» знаходиться в режимі ON, а важіль перемикання 
передач знаходиться в положенні R.
Вимкнення
Переведіть важіль перемикання передач в положення, відмінне від R, 
щоб вимкнути систему заднього огляду. 

Дисплей заднього огляду 

Виносна лінія ширини 
автомобіля 
Ця лінія вказує на відстань 
близько 0,1 м до зовнішнього 
краю лівого і правого колеса. 
Контрольна лінія відстані 1 (жовта) 
Ця лінія вказує на відстань 
близько 3 м від базової лінії 
заднього виду. 

Контрольна лінія відстані 2 (жовта) 
Ця лінія вказує на відстань близько 1 
м від базової лінії заднього виду. 
Контрольна лінія відстані 3 (червона) 
Ця лінія вказує на відстань близько 0.3 
м від базової лінії заднього виду.
Базова лінія заднього виду 
Ця лінія позначає край заднього 
бампера.

Система заднього огляду допомагає водієві, 
відображаючи огляд позаду автомобіля з направляючими 
на аудіоінформаційному дисплеї при русі назад, 
наприклад, при парковці.
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Камера заднього огляду 

Камера заднього огляду 
розташована над номерним знаком

Площа, на яку поширюється огляд 
камери, обмежений. Об'єкти, які 
знаходяться близько (на відстані не 
більше 20 см), або на куті бампера, 
або під бампером, можуть не 
відображатися на екрані.
Область, яка відображається на 
екрані, може варіюватися в 
залежності від розташування 
автомобіля або дорожніх умов.
Якщо яскраве світло, таке як сонячне 
світло, відбите від корпусу 
автомобіля, потрапляє на камеру, 
може виникнути ефект змазування 
зображення * 1, характерний для 
камери.

*1: При передачі зображення за
допомогою камери заднього огляду
джерело світла накладає
вертикальний ореол на
зображення.

Ширина автомобіля

20 см

Основна зона моніторингу

4-5. Використання інших систем



180

4

Різниця між відображуваною інформацією і фактичної ситуацією

● Відстані між виносними лініями ширини автомобіля і лівою і правою
розділовими лініями паркувального місця можуть бути не рівними,
навіть коли вони здаються такими. Перевіряйте відстані візуально.

● Контрольні лінії відстані можуть бути фактично не паралельні
розділовим лініям паркувального місця, навіть коли вони здаються
такими. Перевіряйте відстані візуально.

Коли на екрані показана тільки одна 
лінія, що ділить простір паркувального 
місця, навіть якщо виносна лінія 
ширини і правий (лівий) сторона 
паркувального місця збігаються на 
екрані, насправді це може бути не так.

● Контрольні лінії відстані дають уявлення про відстані лише на рівних
дорожніх поверхнях. У будь-якій з перерахованих нижче ситуацій існує
похибка між фіксованими контрольними лініями на екрані і фактичною
відстанню на дорозі.
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Коли лінія горизонту позаду 
транспортного засобу різко 
піднімається, контрольні лінії на 
дисплеї будуть ближче до 
транспортного засобу, ніж насправді. 
З цієї причини об'єкти будуть 
відображатися далі, ніж вони є 
насправді. Подібним же чином, буде 
похибка між контрольними лініями і 
фактичною відстанню на дорозі.

Коли лінія землі позаду транспортного 
засобу різко опускається, контрольні 
лінії на дисплеї будуть далі від 
транспортного засобу, ніж насправді. 
З цієї причини об'єкти будуть 
відображатися ближче, ніж вони є 
насправді. Подібним же чином, буде 
похибка між контрольними лініями і 
фактичною відстанню на дорозі.
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Коли будь-яка частина автомобіля 
просідає через пасажирів або 
розподілу навантаження, буде 
існувати похибка між фактичною 
відстанню на дорозі і контрольними 
лініями на екрані.

При наближенні до об'ємних об'єктів, 
відстань, яке відображається на екрані 
між об'єктами (наприклад, 
транспортними засобами) і плоскою 
поверхнею (наприклад, дороги) 
відрізняється від фактичної відстані. 
Подробиці показані нижче.

Насправді, C = A <B (C і A 
знаходяться на одній відстані; B далі, 
ніж C і A). Однак на екрані ця ситуація 
буде показана як A <B <C.

На екрані буде показано, що 
вантажний автомобіль припаркований 
на відстані приблизно 1,0 м. Однак в 
дійсності, якщо ви проїдете назад до 
точки А, ви зіткнетеся з перешкодою.

C

A

A B

C

B

близько 1.0 м
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■ Система заднього огляду є допоміжною, і на неї не можна занадто
покладатися під час руху заднім ходом
Ведіть автомобіль акуратно, і візуально контролюйте області позаду
автомобіля і навколо нього. Дуже небезпечно їхати назад, дивлячись тільки на
екран, це може привести до аварії або зіткнення. Система монітора заднього
огляду є всього лише системою візуальної допомоги при русі назад.
Зображення на екрані можуть відрізнятися від фактичної ситуації.

■ Коли використовується система заднього огляду
Дотримуйтесь наступних запобіжних заходів, щоб виключити аварію, яка
може привести до смерті або серйозних травм.
● Ніколи не покладайтеся лише на систему заднього огляду, коли їдете

назад. Відображені зображення й напрямні ліній на екрані можуть
відрізнятися від фактичної ситуації.

● Завжди перевіряйте візуально і за допомогою дзеркал безпеку дороги, по
якій Ви їдете.

● Відображувана відстань між предметами і плоскими поверхнями
відрізняється від фактичного відстані.

● Рухайтеся заднім ходом повільно, утримуючи педаль гальма, щоб
контролювати швидкість автомобіля.

● При парковці ще до маневрування обов'язково переконайтеся, що місце
для паркування вмістить ваш транспортний засіб.

■ Умови, що впливають на роботу системи заднього огляду
● Якщо кришка багажника отримала удар, положення камери і кут установки

може змінитися.
● Швидка зміна температури, таке, коли гаряча вода пролилася на

автомобіль в холодну погоду, може призвести до ненормальної роботи
системи.

● Не протирайте об'єктив камери грубим матеріалом. Якщо об'єктив камери
буде подряпаний, він не зможе передати чітке зображення.

● При митті автомобіля не направляйте потужні струмені води на камеру. Це
може привести до несправності камери.

● Відображуване зображення може бути темнішим, а рухомі об'єкти можуть
бути злегка спотвореними, коли система холодна.
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● Не використовуйте систему заднього огляду в наступних ситуаціях:
• На крижаних, слизьких або снігових дорожніх покриттях.
• При використання ланцюгів для шин або аварійних шин.
• Коли багажник закритий не повністю.
• На дорозі, яка не є рівною і плоскою, наприклад, на поворотах або схилах.

● Якщо шини були замінені, то направляючі на екрані можуть
відхилятися від стандартного положення. Проконсультуйтеся в
авторизованому сервісному центрі FAW перед заміною шин.

● Залежно від обставин (кількість пасажирів, кількість багажу і т.д.)
положення направляючих, що відображаються на екрані, може
відрізнятися. Перевірте візуально область позаду і навколо автомобіля
перед поїздкою.

● Не піддавайте камеру сильному удару, так як це може призвести до
несправності. В цьому випадку перевірте автомобіль в авторизованому
сервісному центрі FAW якомога швидше.

4-5. Використання інших систем
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4-5. Використання інших систем водіння

Система контролю тиску в шинах (TPMS) * 

На приладовій панелі є 
попереджуюча лампа тиску в шинах, 
для інформування водія.

Робота системи 

Система контролю тиску в шинах може контролювати 
інформацію про тиск і температуру в шинах. Коли тиск або 
температура перевищать межу, система автоматично 
видасть сигнал тривоги.

Стан автомобіля Попереджувальна лампа
Перемикач «ENGINE START STOP» 
знаходиться в положенні ON, система 
виконує самоперевірку

Загоряється на 3 секунди і гасне 
після завершення самоперевірки

Несправність системи (включаючи 
низький заряд акумулятора, 
несправність датчика)

Попереджувальна лампа блимає 
протягом 72 ± 7,2 секунд, потім 
залишається включеною

Низький тиск в шинах (на 25% 
нижче, ніж нормальний тиск в 
шинах)

Попереджувальна лампа 
залишається включеною
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Запобіжні заходи щодо системи контролю тиску в шинах
(TPMS)
● Система не може запобігти спусканню або розриванню шини. Її основна функція -

контролювати значення тиску в шинах і видавати сигнал тривоги, якщо тиск нижче
заданого значення.

● Своєчасно регулюйте тиск в шинах взимку. Так як взимку температура буде
зменшуватися, значення тиску в шинах може знизитися або зменшитися нижче
потрібного значення. Якщо воно нижче потрібне значення, спрацює попередження.

■ Ситуації, в яких система контролю тиску в шинах (TPMS) не працює
нормально
Система може не зреагувати на раптову зміну тиску в шинах. Система може не
працювати як треба в таких ситуаціях.
● Чотири шини відрізняються розмірами, виробником, маркою і малюнком

протектора, або шини мають різний ступінь зносу (також відноситься до зимових
шин).

● Коли використовуються аварійні шини, шипована гума, гума для снігу, а також
ланцюги для шин.

● Коли тиск шини істотно вище, ніж заданий тиск, або тиск швидко падає через
прокол.

●

■ Заміна шин автомобіля
Замінюючи або міняючи місцями шини, завжди спочатку регулюйте систему,
інакше вона не буде працювати правильно.

4-5. Використання інших систем

Під час поїздки по дуже нерівній або слизькій дорозі, наприклад, крижаній дорозі,
зі швидкістю нижче 30 км / год, і коли виконуються поїздки на невелику відстань
протягом 5 хвилин.
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Система старт-стоп

Вмикання / вимикання системи старт-стоп

Перкмикач системи
старт-стоп 
Індикатор системи старт-стоп 
Кожен раз, коли ключ 
запалювання знаходиться в 
положенні ОN, перемикач 
«ENGINE START STOP» 
знаходиться в режимі ON, 
система старт-стоп включається 
автоматично.

Індикатор системи старт-стоп на 
приладовій панелі загоряється 
при вимкненому перемикачі 
системи старт-стоп, вказуючи на 
те, що система вимкнена, 
одночасно, інформація про 
вимкнену систему старт-стоп 
буде відображатися на 
кольоровому TFT-дисплеї 
приладової панелі. Індикатор 
відключення системи старт-стоп 
гасне при повторному 
натисканні на перемикач 
системи старт-стоп що вказує 
на те, що система старт-стоп 
увімкнена.

Система старт-стоп - це система управління двигуном, який 
глушиться / запускається при зупинці протягом короткого часу 
(наприклад, на світлофорі). Тимчасове відключення двигуна дозволяє 
заощадити паливо. Двигун можна запустити в будь-який момент, коли 
це буде потрібно.



188

4

Індикатор системи старт-стоп 

За умови, що система старт-стоп 
активована, двигун автоматично 
глушиться, загоряється зелений 
індикатор; Після запуску двигуна 
зелений індикатор гасне. Коли умови 
автоматичного зупинки двигуна не 
виконуються, незалежно від того, 
зупинено або не зупинено автомобіль, 
горить жовтий індикатор. Коли в 
системі відбувається збій, незалежно 
від того, зупинено або не зупинено 
автомобіль, загоряється жовтий 
індикатор.
Коли блимає жовтий індикатор або 
горить індикатор перевірки про запуск 
системи старт-стоп на приладовій 
панелі, зверніться в авторизований 
сервісний центр FAW.

Умови роботи системи старт-стоп 
Коли попередні умови автоматичного запуску двигуна задовольняються, 
двигун може автоматично зупинитися по системі старт-стоп. Після зупинки 
двигуна індикатор старт-стоп на приладовій панелі загоряється зеленим 
світлом.
Коли попередні умови автоматичного запуску двигуна задовольняються, 
двигун може запускатися автоматично за системою старт-стоп. Після 
запуску двигуна автоматично включається індикатор старт-стоп на 
приладовій панелі.

4-5. Використання інших систем
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Автоматична коробка передач
■ Зупинка двигуна

■ Запуск двигуна

Спосіб 1: Коли автомобіль 
рухається, повністю натисніть 
педаль гальм, щоб зупинитися, 
двигун автоматично зупиниться. 
Відпустіть педаль гальма, зсунувши 
важіль перемикання передач на P 
або N. 
ПРИМІТКА. Встановіть гальмо 
стоянки, коли двигун глушиться при 
положенні P або N.

Спосіб 2. Коли автомобіль рухається, 
повністю натисніть педаль гальм, щоб 
зупинитися, двигун автоматично 
зупиниться. Продовжуйте натискати 
педаль гальма, якщо важіль 
перемикання передач в положенні D 
або S.

Спосіб 1: Коли важіль перемикання 
передач знаходиться в положенні D 
або S, відпустіть педаль гальма, 
двигун запуститься автоматично.

Спосіб 2: Коли важіль перемикання 
передач знаходиться в положенні P 
або N, натисніть педаль гальма, 
двигун запуститься автоматично.
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Спосіб 3: Коли важіль перемикання 
передач знаходиться в положенні P 
або N, натисніть педаль 
акселератора, двигун запуститься 
автоматично. 

Спосіб 4: При повороті рульового 
колеса на більш, ніж 30 ° в порівнянні 
з положенням на момент зупинки 
двигуна, двигун запуститься 
автоматично.

Спосіб 5: Коли кондиціонер 
включений, натисніть кнопку обігріву 
вітрового скла, двигун запуститься 
автоматично.

Спосіб 6: Натисніть перемикач 
системи старт-стоп, двигун 
запуститься автоматично.

Спосіб 7: Переведіть важіль перемикання передач в положення R, двигун 

запуститься автоматично. 
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Підказка:
Коли швидкість скочування транспортного засобу становить понад 5 км / год, 
виникає сигнал з TCU, збільшується нахил автомобіля, акумулятор розряджається 
або його напруга недостатня, двигун запускається автоматично.

Механічна коробка передач

■ Зупинка двигуна

Коли автомобіль рухається, 
натисніть педаль гальма і 
утримуйте, поки автомобіль 
не зупиниться. 
Перемістіть важіль 
перемикання передач в 
нейтральне положення. 
Відпустіть педаль 
зчеплення, двигун 
автоматично зупиниться.

■ Запуск двигуна

ПРИМІТКА. Натисніть на педаль 
гальма або встановіть стоянкове 
гальмо після зупинки двигуна.

Спосіб 1: Натисніть педаль 
зчеплення, двигун запуститься 
автоматично.

Спосіб 2: Натисніть перемикач 
системи старт-стоп, двигун 
запуститься автоматично.
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Спосіб 3: При повороті рульового 
колеса на більш, ніж 30 ° в порівнянні 
з положенням на момент зупинки 
двигуна, двигун запуститься 
автоматично.

Спосіб 4: Коли кондиціонер 
включений, натисніть кнопку обігріву 
вітрового скла, двигун запуститься 
автоматично.

Спосіб 5: При переміщенні важеля перемикання передач в нейтральне 
положення, після того, як двигун зупиниться в іншому положенні важеля 
перемикання передач, двигун запуститься автоматично.
Підказка:
Коли швидкість скочування транспортного засобу становить понад 5 км / год, 
збільшується нахил автомобіля, акумулятор розряджається або його напруга 
недостатня, двигун запускається автоматично.

■ Умови для зупинки двигуна
● Капот закритий
● Двері водія закриті
● Ремінь безпеки водійського крісла пристебнутий
● Немає несправностей в системі старт-стоп
● Немає сигналу від TCU про заборону зупинки двигуна (автоматична коробка

передач)
● Кондиціонер працює правильно, а функція обігріву вітрового скла вимкнена

● Існує достатнє гальмівне зусилля
● Заряд акумулятора і напруга достатні
● Нормальна температура акумулятора
● Двигун досяг мінімальної робочої температури
● Мінімальний нахил (автомобілі з системою ESC)
● Рульове колесо не повертається в значній мірі

160

160
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● Швидкість складає більше 10 км / год протягом 8 секунд або більше з
моменту останньої зупинки двигуна

● Не вимикалася система старт-стоп кнопкою
● Тиск навколишнього повітря більше певного значення
● При русі за допомогою передачі R, якщо вам потрібно знову включити систему

старт-стоп, знову рухайтеся вперед зі швидкістю більше 10 км / год і двигун
знову зупиниться після зупинки автомобіля.

● Положення перемикання передач не знаходиться в режимі ручного перемикання
або R (автоматична коробка передач)

■ Умови для запуску двигуна
● Капот закрито
● Двері водія закриті
● Ремінь безпеки водійського крісла пристебнутий
● Немає несправностей в системі старт-стоп
● Важіль перемикання передач знаходиться в нейтральному положенні (механічна

коробка передач)
● Кількість разів, коли відбувався послідовний автоматичний збій запуску

менше певної межі (3 рази поспіль) під час роботи системи старт-стоп

■ Коли використовувати систему старт-стоп
Використовуйте систему старт-стоп при короткочасній зупинці автомобіля на
світлофорі, пересічних перехрестях і т. д. При зупинці автомобіля протягом
більш тривалого періоду часу повністю заглушіть двигун.

4-5. Використання інших систем
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Коли працює система старт-стоп
● Завжди тримайте педаль гальма, коли двигун зупинений системою

старт-стоп, щоб запобігти сповзанню автомобіля.
● Переконайтеся, що перемикач запалювання або перемикач

«ENGINE START STOP» вимкнені, перш ніж покинути автомобіль,
коли двигун зупинений системою старт-стоп.

● Будь ласка, заглушіть двигун, якщо транспортний засіб знаходиться в
погано вентильованому приміщенні, щоб уникнути накопичення вихлопних
газів, що може привести до серйозної небезпеки для здоров'я.

■ Під час руху
● Кожен раз, коли ви проїжджаєте по воді, відключайте систему старт-стоп

вручну, щоб уникнути повторного запуску двигуна після його зупинки,
запобігаючи потрапляння води в двигун і заподіяння шкоди.

● При русі в високогірній місцевості, система старт-стоп автоматично
відключається для забезпечення ефективності гальмування автомобіля.

■ При роботі в моторному відсіку
При роботі в моторному відсіку завжди відключайте систему старт-стоп.

УВАГА 

■ Коли система старт-стоп може не працювати належним чином
Якщо виникає одна з наступних ситуацій, система старт-стоп може не
працювати належним чином, тому перевірте автомобіль в авторизованому
сервісному центрі FAW.
● Коли загоряється попереджуюча лампа про не пристебнутий ремінь

безпеки водія при пристебнутому ремені безпеки водія.
● Коли не вимикається попереджуюча лампа про не пристебнутий ремінь

безпеки водія при відстебнутому ремені безпеки водія.
● Коли двері водія зачинені, але горить індикатор відчинених дверей.
●Коли двері водія відчинені, але індикатор відчинених дверей не вмикається.

4-5. Використання інших систем
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Система допомоги при водінні 

■ Антиблокувальна гальмівна система (ABS)
Допомагає запобігти блокуванню коліс при раптовому застосуванні
гальм або при використанні гальм при русі по слизькій дорозі.

■ Система електронного розподілу гальмівних зусиль (EBD)
Залежно від стану коліс, динамічно перерозподіляє гальмівні зусилля на
передні і задні колеса під час гальмування для запобігання блокування
передніх коліс раніше, ніж задніх коліс.

■ Система регулювання тягового зусилля (TCS) *
Допомагає підтримувати безпеку водіння і ефективність прискорення і
запобігає пробуксовування коліс, регулюючи потужність приводу при
початку руху або прискоренні.

■ Гідравлічний «асистент» гальмування (HBA) *
Штучно виявляє і контролює гідравлічний блок для збільшення гальмівного
зусилля відповідно до швидкості транспортного засобу або силою
натискання педалі гальма і т. д. Таким чином, система швидко збільшує
тиск в гальмівному циліндрі, щоб заблокувати його. Під час зупинки або
гальмування автомобіля, якщо педаль гальма відпущена, система HBA
автоматично відключиться.

■ Система курсової стійкості (ESC) *
Допомагає підвищити безпеку і комфорт водіння відповідно до руху
транспортного засобу і можливістю виведення із заносу, шляхом
гальмування і участі двигуна.

■ Система допомоги на схилі і контролю утримання (ННС) *
ННС є допоміжною функцією системи ESC. Коли автомобіль рушає після
зупинки на схилі, то протягом періоду, коли водій переносить ногу з педалі
гальма на педаль акселератора, ця функція утримує гальма в робочому
положенні, щоб запобігти скочування автомобіля назад.

Щоб допомогти підвищити безпеку і ефективність водіння, 
перераховані нижче системи автоматично включаються у відповідь на 
різні дорожні ситуації. Однак слід пам'ятати, що ці системи є 
допоміжними і не слід покладатися на них занадто сильно при 
управлінні транспортним засобом.
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Коли вмикається система TCS / ESC 

Індикатор на панелі приладів блимає, 
коли вмикається система TCS / ESC.

Вимкнення системи TCS / ESC 

Коли автомобіль застряє в бруді або снігу, система TCS / ESC може зменшити 
потужність передачі зусилля від двигуна на колеса. Натисніть перемикач TCS / 
ESC OFF, щоб вимкнути систему, це може допомогти визволити застряглий 
автомобіль шляхом розгойдування назад-вперед.

Натисніть перемикач TCS / ESC OFF, 
щоб вимкнути функцію ESC. 
Індикатор TCS / ESC OFF на 
приладовій панелі увімкнеться а 
інформація про вимкненому TCS / 
ESC буде відображатися на 
кольоровому TFT-дисплеї.
Натисніть ще раз, щоб увімкнути 
систему.

■ Системи TCS/ESC
● Після виключення TCS / ESC система автоматично включається, коли

двигун запускається знову.
● Коли на кольоровому TFT-дисплеї відображається інформація «Перевірте

систему TCS» або «Перевірте систему ESC», це означає, що система TCS /
ESC працює неправильно, перевірте автомобіль в авторизованому 
сервісному центрі FAW.
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■ Звуки і вібрації, викликані системами ABS, EBD, HBA, TCS і ESC
● З відсіку двигуна може лунати звук, коли двигун запускається або відразу

після початку руху автомобіля. Цей звук не означає несправність в будь-
який з систем.

● Коли зазначені вище системи включені, можуть складатися такі ситуації.
Жодна з них не означає несправність
• Вібрації в корпусі автомобіля і в рульовому колесі.
• Після зупинки автомобіля чується звук мотора.

4-5. Використання інших систем  
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4

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ ABS не працює ефективно, коли
● Перевищено межі характеристик зчеплення шин (наприклад, надмірно

зношені шини на вкритій снігом дорозі).
● Автомобіль заносить на великій швидкості на вологій або слизькій дорозі.

■ Гальмівний шлях, коли ABS працює на спеціальному дорожньому
покритті
Система ABS не призначена для скорочення гальмівного шляху автомобіля.
Дотримуйте безпечну відстань до автомобіля, що їде попереду автомобіля в
наступних ситуаціях.
● Коли їдете по брудній, гравійній або покритій снігом дорозі.
● Коли їдете на шинах з ланцюгами.
● Коли їдете по нерівній дорозі.
● Коли їдете по дорозі з ямами або нерівною поверхнею.

■ TCS / ESC не працюватиме ефективно, коли
Контроль напрямку руху і потужність не буде досягнуто на слизькій дорозі, навіть
якщо система TCS / ESC працює нормально. Не користуйтеся автомобілем в
ситуаціях, коли можна втратити стабільність і потужність роботи систем.

■ Коли система TCS / ESC увімкнена
Ведіть автомобіль акуратно, коли блимає індикатор TCS / ESC, інакше можна легко
потрапити в аварію.

■ Коли система TCS / ESC вимкнена
Будьте особливо обережні і дотримуйтеся швидкісного режиму, який відповідає
дорожнім умовам. Система TCS / ESC може забезпечити стабільність руху
автомобіля, не вимикайте систему без необхідності.

■ Заміна шин
Переконайтеся, що всі шини мають однаковий розмір, марку, малюнок протектора і
загальну вантажопідйомність. Переконайтеся, що шини накачані до рекомендованого
рівня тиску.
Системи ABS і ESC не працюють правильно, якщо на автомобілі встановлені різні
колеса.
Щоб отримати додаткову інформацію про заміну коліс і шин, зверніться в
авторизований сервісний центр FAW.

■ Робота з шинами і підвіскою
Використання шин з будь-якими несправностями або зміна підвіски впливає на
системи допомоги при водінні і може привести до збою в роботі системи.

4-5. Використання інших систем  
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4-6. Інформація про водіння

Поради з водіння в зимовий час

Підготовка до зими 
● Використовуйте рідини, відповідно до навколишньої температури.

• Моторна олива
• Охолоджуюча рідина для двигуна
• Рідина для склоочисника

● Зверніться в службу технічного обслуговування для перевірки стану
акумулятора.

● Забезпечте автомобіль чотирма зимовими шинами або придбайте комплект
ланцюгів для чотирьох шин.
Переконайтеся, що всі чотири шини одного розміру, марки, а ланцюги
відповідають шинам за розміром.

Перед початком водіння автомобіля 
Виконайте наступні операції відповідно до умов водіння.

● Не намагайтеся примусово відкривати вікна або використовувати замерзлі
склоочисники. Налийте теплої води на замерзлі ділянки, щоб розтопити
лід. Відразу ж видаліть воду, щоб виключити замерзання.

● Для забезпечення належного функціонування вентилятора системи
кондиціонування повітря видаліть сніг з повітрязабірників в передній частині
лобового скла.

● Перевірте наявність льоду і снігу і приберіть його з фар, даху, шасі, навколо шин
або з гальм.

● Видаліть сніг або бруд з підошви Вашого взуття, перш ніж сісти в автомобіль.

Під час водіння 
Повільно збільшуйте швидкість, зберігаючи безпечну відстань до автомобіля, 
що їде попереду, і ведіть автомобіль з обмеженою швидкістю, відповідно до 
умов на дорозі.

Проведіть необхідну підготовку і перевірку перед 
водінням автомобіля в зимовий час. Водіть автомобіль  
відповідно до погодних умов.
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4-6. Інформація про водіння

4

Паркування автомобіля 
Зупиніть автомобіль і переведіть важіль перемикання передач в положення Р 
(автоматична коробка передач) / 1 або R (механічна коробка передач).

Вибір ланцюгів для шин 
Коли встановлюєте ланцюги протиковзання, використовуйте ланцюги 
потрібного розміру. Регулюйте розмір ланцюгів за розміром шин.

Правила застосування ланцюгів для шин 
Правила щодо застосування ланцюгів для шин в значній мірі залежать від місця і типу 
дороги. Дотримуйтесь місцевих законів і норм при установці ланцюгів для шин.

■ Ланцюги для шин
Дотримуйтесь наступних запобіжних заходів, коли встановлюєте і знімаєте
ланцюги:
● Встановлюйте і знімайте ланцюги в безпечному місці.
● Встановлюйте ланцюги на передні шини.
● Встановлюйте ланцюги відповідно до інструкцій із комплекту поставки ланцюгів для

шин.
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Поїздка на зимових шинах
Дотримуйтесь наступних запобіжних заходів, щоб знизити ризик
аварій. Їх недотримання може привести до втрати контролю над
автомобілем і закінчитися смертю або серйозною травмою.
● Використовуйте шини зазначеного розміру.
● Підтримуйте рекомендований рівень тиску в шинах.
● Не перевищуйте швидкісні обмеження, в тому числі, зазначені для

використовуваних зимових шин.
● Зимові шини потрібно встановлювати на всі колеса.

■ Водіння з ланцюгами на шинах
Дотримуйтесь наступних запобіжних заходів, щоб знизити ризик аварій. Їх
недотримання може привести до неможливості безпечного водіння автомобіля
і закінчитися смертю або серйозною травмою.
● Не перевищуйте швидкісні обмеження, в тому числі, зазначені для

використовуваних зимових шин.
● Уникайте поїздок по нерівній дорозі або по дорозі з вибоїнами.
● Уникайте раптового прискорення, різкого рулювання, раптового гальмування

і операцій перемикання передач, які викликають раптове гальмування
двигуном.

● Знижуйте швидкість перед поворотом для збереження контролю
над автомобілем.

4-6. Інформація про водіння
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5-1. Аудіосистема 
Основні функції 

Панель управління аудіосистемою 

№. Функції 

1 
Коротке натискання: Відключення звуку, з'явиться підказка на екрані. 
Повторне коротке натискання: Скасування відключення звуку 

2 

Коротке натискання в режимі Радіо: Перехід на попередню збережену 
станцію; Тривале натискання: пошук попередньої станції 
Коротке натискання в режимі Мультимедіа: відтворення попереднього 
аудіо або відеофайлу; Тривале натискання: швидке перемотування назад

3 
Коротке натискання: активація або вимкнення звуку 
Поворот вліво і вправо: регулювання гучності

4 
Коротке натискання в режимі радіо: перехід до наступної збереженої 
станції; Тривале натискання: пошук наступної станції
Коротке натискання в режимі Мультимедіа: відтворення наступного 
аудіо або відеофайлу; Тривале натискання: перемотування вперед

5 
Короткочасне натискання на екрані радіо: Автоматичний пошук частот в 
діапазоні FM2 або AM і збереження станцій

6 Коротке натискання: закінчити виклик

7 Коротке натискання: вибір екрану налаштувань 

8 
Коротке натискання: вибір режиму телефону Bluetooth
Якщо телефонний пристрій не приєднаний, після переходу в режим 
Bluetooth, відобразиться повідомлення «Немає підключеного телефону».

9 Режим підключення до мобільного телефону: функція повернення 

SEL

AST

PHONELINKMEDIARADIO

MUTE



204

5-1. Аудіосистема

5

■ Використання мобільного телефону
Якщо всередині автомобіля або поруч з ним використовується стільниковий
телефон, коли працює аудіосистема, в колонках аудіосистеми можуть бути
чутні перешкоди.

10 Коротке натискання: вхід в режим підключення мобільного телефону 
11 Коротке натискання: переключення між медіа режимами USB - Bluetooth 

12 Коротке натискання: вхід в режим Радіо, перемикання між FM1 - FM2 - AM

13 Коротке натискання: прийом виклику / вхід в режим Bluetooth-телефону 

УВАГА
■ Щоб марно не витрачати заряд акумулятора

Не залишайте аудіосистему включеної довше, ніж потрібно, коли двигун
вимкнений.
Коли заряд акумулятора невеликий, це може впливати на налаштування
діапазону гучності звуку, навіть на включення аудіосистеми.

■ Щоб уникнути поломки аудіосистеми
● Будьте обережні, щоб не розлити напої або інші рідини на аудіосистему.

Якщо в аудіосистему потраплять рідини або інші предмети, негайно
вимкніть живлення і зверніться в авторизований сервісний центр FAW.

● Не ремонтуйте, не видаляйте і не змінюйте аудіосистему самостійно. Якщо
з'являється несправність, негайно вимкніть систему і зверніться в
авторизований сервісний центр FAW.

№. Функції 
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Аудіо перемикач на кермі * 
Деякими функціями аудіосистеми можна керувати за допомогою аудіо 
перемикача на кермі.

Регулювання гучності Коротке 
натискання: посилення / 
зменшення гучності. Тривале 
натискання: постійне 
посилення / зменшення гучності. 
Перемикання мультимедіа 
Режим Радіо
• Натискання: вибір збереженої станції

• Натисніть і утримуйте: пошук станції з
сильним сигналом

Режим Мультимедіа 
• Натискання: вибір файлу
• Натискання та утримання: швидке

перемотування вперед / назад

Режим Bluetooth 
• Натисніть, щоб налаштувати рівень

гучності телефону

Перемикач MUTE
Натискання: Відключення звуку
Повторне натискання: Скасування 
відключення звуку
Перемикач “MODE” 
Натискання: вибір джерела звуку 
(перемикання по колу між FM1 -FM2 - 
AM - режим USB / режим CarLife - 
Bluetooth музика)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Для зниження ризику аварії
Будьте уважні, коли використовуєте аудіо перемикач на кермовому колесі.
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Інформаційний дисплей 
Інформаційний дисплей сенсорного типу полегшує і прискорює дії водія.

Фотографії, представлені в розділі, показано тільки для довідки, 
конкретні функції і екрани дисплея відрізняються у фактичному 
автомобілі.

Фон інформаційного дисплея можна змінити на класичний червоний, 
синій або жовто-оранжевий кольори. 

■ Стартовий екран
Увімкніть аудіосистему, щоб 
відобразити стартовий екран.

■ Щоб запобігти пошкодженню інформаційного дисплея
● Злегка натискайте сенсорну кнопку під час роботи. Якщо наведену

інформацію на сенсорному екрані не можна вибрати, це означає, що в
даний момент ця інформація не доступна. Не натискайте сильно на
сенсорну кнопку дисплея, щоб не пошкодити пристрій.

● Не дряпайте дисплей гострим предметом, щоб не пошкодити дисплей.

● Не розпилюйте рідини безпосередньо на дисплей, якщо рідина потрапить
всередину пристрою, вона може пошкодити електронні компоненти.

● Для чищення поверхні дисплея протріть його м'якою ганчіркою, не використовуйте
рідини для протирання дисплея.

■ Використання інформаційного дисплея
● Якщо екран занадто холодний, зображення може бути темним, або

система може працювати злегка повільніше, ніж зазвичай.
● Екран може бути темним; може бути складно що-небудь розгледіти,

особливо в сонячних окулярах. Змініть кут огляду або зніміть сонячні
окуляри.

● Не допускайте тривалого впливу сонячного світла на дисплей.
● Не залишайте автомобіль таких забруднень, як волога, пил і т.д.

China FAW
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Налаштування аудіосистеми

Вмикання та вимикання аудіосистеми

■ Вмикання живлення
Коли ключ запалювання знаходиться в положенні АСС або ON або
перемикач "ENGINE START STOP" знаходиться в режимі АСС або ON,
натисніть кнопку живлення,      щоб увімкнути аудіосистему.
Якщо минулого разу вимикання виконувалося безпосередньо ключем
запалювання або перемикачем "ENGINE START STOP", аудіосистема
включиться автоматично для включення останнього режиму відтворення
після переміщення ключа запалювання в положення АСС або ON або
перемикача "ENGINE START STOP" в режим АСС або ON .

■ Вимикання живлення
Коли аудіосистема включена, натисніть кнопку живлення
для відключення системи; переведіть ключ запалювання в
положення  LOCK, або вимкніть перемикач "ENGINE START
STOP"; система вимкнеться автоматично.

Регулювання гучності 
Спосіб 1:   Поверніть         за годинниковою стрілкою, щоб збільшити 
гучність, поверніть проти годинникової стрілки, щоб зменшити гучність. 
Натисніть кнопку [MUTE] на аудіо панелі, щоб відключити звук, натисніть її 
ще раз, щоб увімкнути звук.

Спосіб 2: відрегулювати гучність за допомогою аудіо перемикача на 
рульовому колесі.
Підказка:

• Індикатор рівня звуку відображається на інформаційному дисплеї, він
змінюється відповідно до зміни гучності в діапазоні 0 - 40. Коли 
настройка гучності дорівнює 0, відображається 0, але насправді звук 
буде повністю вимкнено. 

• Через 3 секунди після останньої операції, при відсутності дій, індикатор
рівня гучності зникне. При відключенні звуку, якщо гучність 
перевищувала 30, гучність поновлюється на рівні 16, коли звук буде 
знову включений. Якщо гучність не перевищувала 30 на момент 
відключення звуку, то при включенні буде встановлений той же рівень 
гучності, який був до відключення звуку.
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Головне меню 
Натисніть в верхньому лівому кутку дисплея для входу в головне меню.

№. Функція 
1 Режим Радіо 
2 Режим USB (коли USB пристрій підключено) 
3 Вибір режима телефона Bluetooth 
4 Вибір режиму музики Bluetooth (коли USB пристрій підключено) 
5 Вибір екрану налаштувань 
6 Режим CarLife 

7 

Режим D-Life
Якщо значок активний, це означає, що ця функція доступна. Для 
опису конкретних операцій натисніть [D-Life], щоб увійти в 
головний екран для перегляду.
Якщо значок темний, це означає, що ця функція недоступна. Якщо 
у вас є які-небудь питання, зверніться в авторизований сервісний 
центр FAW.

Radio

Setting

Phone
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Підказка:
Фотографії, представлені в розділі, показано тільки для довідки, конкретні 
функції і екрани дисплея відрізняються на фактичному автомобілі.

Системні налаштування 

■ Загальні налаштування

Торкніться      в меню вгорі, натисніть 
[SEL] на аудіо панелі або торкніться 
[Setting] в головному меню для 
вибору екрану системних 
налаштувань.

На екрані налаштувань торкніться 
[General] для вибору екрану 
загальних налаштувань.

Налаштовуються позиції: Відео 
з камер під час водіння
(Включити / виключити), функція 
Bluetooth (вкл. / викл.), Мова 
(Англійська), звук клавіатури
(вкл/викл.).
Підказка: 
При повороті ручки управління 
аудіосистемою лунає 
встановлений звук.■ Налаштування звукових ефектів

На екрані налаштувань торкніться 
[Sound effect] для вибору екрану 
налаштувань звукових ефектів.

Настроюються позиції: Режим 
звукового поля, Режим EQ, ALC, 
інтенсивність звуку (Вкл. / Викл.).

General 
Sound effect

Display 
Volume 
System

Resume to factory setting

General

Driving video

Language

Disabled

On
English

On

Bluetooth function

Keypad tone

Sound effect

Sound field mode

ALC

Concert

Standard

Off

Off

EQ mode

Loundness
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5

● Режим звукового поля

Можна встановити «Найкраще 
положення для прослуховування» і 
«Звукове поле»

Коли в режимі звукового поля 
обраний [Standard], то можна 
вибрати між 4 кращими місцями 
прослуховування (сидіння водія / 
переднього пасажира / заднє ліве 
сидіння / заднє праве сидіння) і 
режим для всього автомобіля.

● Режим EQ (еквалайзер)

Коли в режимі звукового поля обрані 
[Concert] або [Cinema], торкніться 
кола в центрі, щоб переключитися між 
режимом для всього автомобіля і 
режимом для сидіння водія.

Виберіть відповідний режим 
еквалайзера, відповідна налаштування 
зміниться автоматично.

При виборі [Personality], на кожному 
типі звучання буде відображатися 
кнопка настройки, і кожен параметр 
можна відрегулювати вручну. 

Sound field mode
Best listening position Sound field

Concert

Cinema

Standard

Driver's seat

Rear left seat Rear right seat

Front passenger's seat

Sound field mode
Best listening position Sound field

Concert

Cinema

Standard

Driver's seat

Rear left seat Rear right seat

Front passenger's seat

EQ mode

Low frequency Low medium frequency Medium frequency Medium high frequency High frequency

Standard Pop Classical Jazz Personality

EQ mode

Low frequency Low medium frequency Medium frequency Medium high frequency High frequency

Standard Pop Classical Jazz Personality
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● ALC (автоматичне регулювання звуку)

Можна вибрати рівень 1, рівень 2, 
рівень 3 і вимикання.

Після натискання кнопки з'явиться 
вікно вибору. Якщо протягом 3 
секунд не виконуватиметься жодна 
операція, вікно вибору 
автоматично зникне.

■ Налаштування екрану

Настроюються позиції: 
Відключити дисплей (Вкл. / Викл.), 
Яскравість підсвічування 
(Автоматична / День / Ніч), 
Налаштування фону (Класичний 
червоний / синій / жовто-оранжевий), 
Налаштування шпалер (шпалери 1 / 
Шпалери 2 / Шпалери 3 / Шпалери 4 / 
Шпалери 5 / Шпалери 6).

● Вмикання / вимикання дисплея

Торкніться [Turn off the display] на 
екрані настройок дисплея, щоб 
увімкнути / вимкнути дисплей.

Після вибору [On], дисплей 
вимкнеться. Доторкніться до 
дисплея знову, екран увімкнеться. 
Після вибору [Off], ви повернетеся 
до екрану налаштувань дисплея.

Sound effect

Sound field mode Standard

Level 1

Level 2

Level 3

Off

PersonalityEQ mode

Loundness

Display

Turn off display Off

Automatic
Classic red
Wallpaper 1

Background lightness

Skin setting
Wallpaper Setting

Display

Turn off display On

Wallpaper 1

Off
Background lightness

Skin setting
Wallpaper Setting
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5

● Яскравість підсвічування

Торкніться [Backlight brightness] на екрані 
настройок дисплея, і з'явиться вікно вибору 
налаштувань. 
Настроюються позиції: 
Автоматичний, День, Ніч. 
Якщо протягом 3 секунд не 
виконуватиметься жодна операція, вікно 
вибору автоматично зникне.

● Налаштування фону

Торкніться [Skin setting] на екрані 
налаштувань дисплея, щоб увійти в 
налаштування фону. 
Настроюються позиції: Класичний 
червоний, синій, Жовто-оранжевий.

● Налаштування шпалер

Торкніться [Wallpaper setting] на 
екрані налаштування дисплея, щоб 
увійти в налаштування шпалер. 
Можна вибрати один з 6 варіантів 
шпалер.

Display

Background lightness

Turn off display

Automatic

Off

Night

Day
Skin setting

Wallpaper Setting

Skin setting

Classic red Snorkel blue Orange yellow

Wallpaper setting

Wallpaper 1

Wallpaper 4 Wallpaper 5 Wallpaper 6

Wallpaper 2 Wallpaper 3
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■

На екрані налаштувань торкніться 
[Volume] щоб увійти в налаштування 
гучності.
Можуть бути встановлені налаштування 
звуку для режимів Радіо, Мультимедіа, 
Телефону, CarLife.

При використанні регулятора 
гучності, гучність зміниться 
відповідним чином.

■ Інформація про систему

На екрані налаштувань торкніться 
[System], щоб перейти на екран 
інформації про систему.

■ Скидання до заводських налаштувань

На екрані налаштувань торкніться 
[Resume to factory setting], щоб 
перейти на екран вибору скидання до 
заводських налаштувань.

Торкніться «OK», і система 
повернеться до заводських 
налаштувань. Виберіть «Cancel», 
щоб вийти з екрану вибору.

Налаштування звуку 

Volume

Radio

Media

Phone

System

Machine coding:

Hardware version:

APP version:

Software version:

MCU version:

OS version:

General

Display

Volume

System

Resume to factory setting

Does it resume to default setting?
Sound effect

OK Cancel
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5-2. Порт для зовнішнього пристрою 
Порт USB

Використання USB порту 

USB порт розташований спереду на 
центральній панелі.

Пристрій USB
Підключити USB пристрій в USB 
порт.
Телефон
Підключити телефон в USB порт 
за допомогою телефонного 
кабелю.

■ Функція зарядки USB порту*
Після включення аудіосистеми USB порт може забезпечити функцію зарядки
USB пристрою.

Підключити USB пристрій в USB порт; пристрій може бути 
використано аудіосистемою після вибору відповідного 
режиму.

12V  120W

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Під час водіння
Не підключати пристрій і не використовувати органи управління пристроєм.
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УВАГА
■ USB порт

● Тримайте порт в чистоті. Сторонні предмети або рідини, які потрапляють в
порт, можуть привести до несправності аудіосистеми.

● Уникайте використання USB пристроїв з великим струмом, крім U-диска і
телефону, наприклад, мобільний дисковод для жорстких дисків, мобільне
джерело живлення і т.д.

■ Щоб виключити розрядку акумулятора
Не використовуйте USB порт довше, ніж потрібно, коли двигун не працює.

■ Телефонний кабель
Ми рекомендуємо використовувати для підключення оригінальний
телефонний USB-кабель для забезпечення стабільного підключення.

■ Функція зарядки*
Аудіосистема не забезпечує сумісність з усіма телефонами, після зарядки 
деяких телефонів може бути неправильне зчитування, воно відновлюється 
після перезапуску.
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Робота радіо 

Торкніться   в меню вгорі, натисніть 
[RADIO] на аудіо панелі, натисніть 
[MODE] на аудіо перемикачі 
рульового колеса або торкніться 
[RADIO] в головному меню, щоб 
переключитися в режим Радіо.

Вибір діапазону 
Спосіб 1: Натисніть [RADIO] на аудіо панелі для кругового перемикання  
частот, порядок перемикання - FM1 → FM2 → AM → FM1.
Спосіб 2: виконати вибір частоти за допомогою [MODE] на аудіо перемикачі на 
кермі.

Спосіб 3: Виконайте вибір діапазону, торкнувшись в режимі Радіо.

Сканування станцій 

У режимі Радіо натисніть
щоб почати сканування і відтворення 
станцій. Коли виконається пошук 
станції з сильним сигналом, вона 
відтворюється протягом 10 секунд, 
потім триває пошук наступної станції 
з сильним сигналом.

Коли відбувається 
сканування, торкніться 
будь-якої іншої кнопки, 
щоб зупинити сканування і 
відтворити поточну 
станцію.

Standard   Concert

Standard   Concert
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Ручні налаштування 

У режимі Радіо торкніться, 
для пошуку станції вручну.

Якщо протягом 5 секунд не буде 
ніяких дій, спливаюче вікно 
автоматично зникне.

Автоналаштування 
Спосіб 1: В режимі Радіо натисніть і утримуйте                 або      на аудіо 
панелі, почнеться автоматичний пошук попередньої / наступної станції з 
сильним сигналом.

Спосіб 2. У режимі Радіо натисніть і утримуйте перемикач управління 
мультимедіа на рульовому колесі вгору або вниз, почнеться автоматичний 
пошук попередньої / наступної станції з сильним сигналом. Зупиніть 
автоматичне налаштування при пошуку радіостанцій із потужнішим сигналом, 
буде відтворена поточна станція.

Спосіб 3: В режимі Радіо натисніть і утримуйте              або         на екрані 
Радіо, почнеться автоматичний пошук попередньої / наступної станції з 
сильним сигналом. Зупиніть автоматичне налаштування при пошуку 
радіостанцій із потужнішим сигналом, буде відтворена поточна станція.

Збереження вручну 
Коли відтворюється відповідна станція, тривале натискання на задану позицію 
(P1 - P18) на екрані Радіо зберігає цю радіостанцію у відповідному місці.

Standard   Concert

Manual tuning
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Автозбереження 

Спосіб 1: В режимі Радіо тривало торкніться 
на екрані Радіо, автоматично знайдеться 
станція з максимальним сигналом, 
виконається збереження 18 станцій з 
найсильнішим сигналом для FM2 на позиціях 
P1-P18, в AM - в частотному порядку.

Під час пошуку короткочасно 
торкніться кнопки знову, щоб 
зупинити пошук.

Спосіб 2: Натисніть [AST] на аудіо 
панелі для автоматичного 
збереження.

Виклик збереженої станції 
Спосіб 1: Торкніться на екрані Радіо         або          для виклику необхідної 
збереженої станції.

Спосіб 2: У режимі Радіо натисніть          або на аудіо панелі
для виклику необхідної збереженої станції.

Спосіб 3: Торкніться заданих позицій (P1 - P18) на екрані Радіо для виклику 
необхідної збереженої станції.
Спосіб 4. В режимі Радіо натисніть кнопку управління мультимедіа на 
рульовому колесі вгору або вниз для виклику необхідної збереженої станції.

■ Умови роботи радіо
Автомобілі без системи "СТАРТ / СТОП".
Замок запалювання знаходиться в положенні ACC або ON.
Автомобілі з системою "СТАРТ / СТОП".
Перемикач «ENGINE START STOP» знаходиться в режимі ACC або ON. 

■ Чутливість прийому
● Через постійну зміну напрямку антени, відмінностей в силі сигналу і

навколишніх об'єктів, таких як поїзди або передавальні пристрої, складно
завжди підтримувати чудове радиоприймання.

Standard   Concert

Search a station...
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● Радіочутливість аудіосистеми підпадає під вплив при проходженні по
мосту, в високих горах або в підземній парковці; безперервна серйозна
турбулентність автомобіля може також призвести до перешкод і це
нормально.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■
Для зниження ризику аварії
Під час керування автомобілем не виконуйте складних операцій з 
аудіосистемою.

УВАГА
■ Щоб виключити розрядку акумулятора

Не використовуйте аудіосистему довше, ніж потрібно, коли двигун не
працює.

■ Коли акумулятор розряджений
Аудіосистема може бути не працювати.
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Використання USB пристроїв

Підключення / відключення USB пристрою 

Після підключення USB пристрою на 
екрані відобразиться «Читання USB 
пристрою, зачекайте, будь ласка!». 
Після завершення читання пристрою, 
за замовчуванням починається 
відтворення музики. Спосіб 
відтворення за замовчуванням - 
сканування і відтворення в порядку 
пріоритету музики, відео та 
фотографій.

Якщо на USB пристрої немає файлів для відтворення, на екрані після 
завершення читання буде відображатися «Немає файлів для відтворення 
на USB пристрої», і через 3 секунди повернеться колишній режим 
відтворення.

■ Відключення USB пристрою

При відключенні USB пристрою, 
інформація на екрані очищається і 
відображається повідомлення «USB 
пристрій відключено», через 3 секунди 
повернеться колишній режим 
відтворення.

Підключення USB пристрою дозволить Вам слухати 
музику, переглядати фотографії і відео з USB пристрою 
через аудіосистему автомобіля.

Standard   Concert

Reading USB device

Music

please wait!

Standard   Concert

Music

USB device has been 
disconnected
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Вхід в режим USB 
Спосіб 1: Торкніться          у верхній частині меню на екрані.

Спосіб 2: Натисніть [MEDIA] на аудіо панелі.

Спосіб 3: Торкніться [USB] в головному меню.

Спосіб 4: Натисніть [MODE] на аудіо перемикачі рульового колеса. 

Папки USB 
Коли U-диск або пристрій пам'яті вставлені в перший раз, якщо на пристрої є 
папки, ви зможете вибрати папку для входу в підменю папки і вибору 
потрібного файлу для відтворення; якщо немає папок (або є неприпустимі 
файли), на екрані з'явиться повідомлення «Немає медіафайлів» протягом 3 
секунд, після автоматично система перейде в попередній режим відтворення.
Коли на екрані відображаються папки і файли під час відтворення, в правій 
частині показується смуга прокрутки для зручності користувача. При вході в 
папку з файлами в режимі послідовного відтворення, ви можете бачити першу 
пісню в цій папці. Якщо перша пісня розміщена в кореневому каталозі, 
програється перший файл.
Підказка:
На екрані USB музика / відео / фото відображаються тільки файли з 
підтримуваним системою форматом, формат файлу, який не підтримується  
не відображається.
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Екран відтворення музики USB 
Виберіть [Music] в лівому нижньому кутку екрана відтворення USB і 
відтворюйте музику з пам'яті USB пристрою.

№ Функції 

1 Відображення інформації можливостей відтворення файлі 

2 
Відображення списку доріжок
Натисніть [Return to previous menu], щоб перейти до папки з файлами

3 
Коротке натискання: відтворення наступної доріжки поточної папки
Тривале натискання: швидке перемотування вперед; при досягненні 
наступного запису, починається його відтворення

4 Пауза / відтворення 

5 

Коротке натискання: якщо файл відтворюється більше 10 секунд, 
почнеться його відтворення з початку; якщо відтворення не більше 10 
секунд, відтворюється попередня доріжка
Тривале натискання: швидке перемотування назад; при досягненні 
наступного запису, починається його відтворення

Standard   Concert Return to previous menu

Marcella - When You Believe...

Sarah Connor - Just one last dance.mp3

Sarah Connor - Someone Like You...

The Carpenters - Yesterday Once More...

Dolly Parton - I Will Always Love You...
The Carpenters

Yesterday Once More

When I was young I'd listen to the radio...

Music
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6 
Перемикання в режим повторного відтворення: повтор всіх файлів / повтор 
одного файлу / повторне відтворення папки. Кожен раз, коли натискається 
кнопка, змінюється символ дисплея

7 
Відображення прогресу відтворення (хід відтворення можна 
відрегулювати, перетягуючи бігунок пальцем)

8 

Сканування: Сканування всього вмісту / сканування папок Щоразу, коли 
натискається кнопка, змінюється символ дисплеяю. При скануванні 
папок буде відтворюватися кожна доріжка в папках протягом 10 секунд. 
При скануванні всього вмісту, відтворення першої доріжки з кожної 
папки протягом 10 секунд

9 Вибір типу файлу (музика / відео / зображення) 

10 Змінити спосіб довільного / послідовного відтворення 

№ Функції 
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Екран відтворення відео USB 
Виберіть [Video] в лівому нижньому кутку екрана відтворення USB, щоб почати 
відтворення. Коли в кореневому каталозі немає відеофайлів, почнеться 
відтворення першого відео в першій папці. Коли в кореневому каталозі є 
відеофайли, почнеться відтворення першого відеофайлу в кореневому 
каталозі.

■ Екран відтворення відео

№ Функції 

1 
Відтворення відео на маленькому екрані (двічі натисніть екран, 
щоб увійти в повноекранний режим)

2 Відображення списку відеофайлів 

3 

Розворот половини повноекранного режиму
Після відсутності дій протягом 7 секунд відтворення перейде в 
повноекранний режим. Торкніться екрану в повноекранному режимі, 
щоб перейти до розвороту половини повноекранного режиму.

Standard   Concert Return to previous menu

FAW Besturn video1.avi

FAW Besturn video2.avi

FAW Besturn video3.avi

FAW Besturn video3.avi
FAW Besturn video4.avi

FAW Besturn video5.avi

Video

China FAW
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4 

Коротке натискання: відтворення наступного відео 
Тривале натискання: швидке перемотування вперед, при досягненні 
наступного відео, починається його відтворення
Тривале натискання перший раз: швидке перемотування вперед, 
відпустіть, щоб активувати прискорене перемотування з подвоєнням 
швидкості x2, x4, x8, x16, x32. Після переходу на x32, натисніть ще 
раз, щоб відновити звичайне програвання.

5 Пауза / відтворення 

6 

Коротке натискання: відтворення попереднього відео 
Тривале натискання: прискорене перемотування назад, при 
досягненні попереднього відео, починається його відтворення
Тривале натискання перший раз: швидке перемотування назад, 
відпустіть, щоб активувати прискорене перемотування з подвоєнням 
швидкості x2, x4, x8, x16, x32. Після переходу на x32, натисніть ще 
раз, щоб відновити звичайне програвання.

7 
Відображення прогресу відтворення (хід відтворення можна 
відрегулювати, перетягуючи бігунок пальцем)

8 Вибір типу файлу (музика / відео / зображення)

№ Функції 
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■ Повноекранний режим відтворення відеофайлів

№ Функції 

1 Вибір типу файлу (музика / відео / зображення) 

2 
Відображення прогресу відтворення (хід відтворення можна 
відрегулювати, перетягуючи бігунок пальцем)

3 

Коротке натискання: відтворення попереднього відео 
Тривале натискання: прискорене перемотування назад, при 
досягненні попереднього відео, починається його відтворення
Тривале натискання перший раз: швидке перемотування назад, 
відпустіть, щоб активувати прискорене перемотування з подвоєнням 
швидкості x2, x4, x8, x16, x32. Після переходу на x32, натисніть ще 
раз, щоб відновити звичайне програвання.

4 Пауза/відтворення 

China FAW

Video

FAW Besturn video5.avi
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Коротке натискання: відтворення наступного відео 
Тривале натискання: швидке перемотування вперед, при досягненні 
наступного відео, починається його відтворення
Тривале натискання перший раз: швидке перемотування вперед, 
відпустіть, щоб активувати прискорене перемотування з подвоєнням 
швидкості x2, x4, x8, x16, x32. Після переходу на x32, натисніть ще 
раз, щоб відновити звичайне програвання.

6 Перехід до списку відео 

№ Функції 
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228

5

Екран відтворення зображень USB 
Виберіть [Photo] в лівому нижньому кутку екрана відтворення USB, щоб 
відкрити зображення.

■ Екран вибору зображень USB

№ Функції 

1 
Відтворення зображень у вигляді половини повноекранного режиму 
(подвійне натискання для входу в повноекранний режим)

2 Відображення списку файлів 

3 Коротке натискання для входу в повноекранний режим 

4 Відтворення наступного зображення 

5 
Пауза / повторне відтворення
Стан за замовчуванням - повторне відтворення. За замовчуванням 
використовується повторне відтворення всіх файлів з відображенням 
кожного файлу протягом 5 секунд

6 Відтворення попереднього зображення 

7 Вибір типу файлу (музика / відео / зображення) 

Return to previous menu

FAW Beturn photo1.jpg

FAW Beturn photo1.jpg

FAW Beturn photo1.jpg

FAW Beturn photo1.jpg

FAW Beturn photo1.jpg

FAW Beturn photo1.jpg

 

China FAW

Photo
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■ Повноекранний режим відтворення зображень

№ Функції 

1 Відтворення попереднього зображення 

2 Відтворення наступного зображення 

3 Перехід до списку файлів 

4 Повернути зображення 

5 Зменшити зображення 

6 Збільшити зображення 

7 

Пауза / початок відтворення зображень
Розворот половини повноекранного режиму, якщо немає дій 
протягом 7 секунд, входить в повноекранний режим
У повноекранному режимі кожне зображення буде відображатися 
протягом 5 секунд з циклічним відтворенням.

8 Вибір типу файлу (музика / відео / зображення) 

 

China FAW

Photo
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■ USB пристрій
● Вимоги до відтворюваних файлів

• Протокол зв'язку: USB 2.0 або вище
• Обмеження ємності пристроїв зовнішньої пам'яті: 128 Гб або менше
• Максимальна кількість файлів: 10000 (загальна кількість файлів, не включаючи

папки)
• Максимальна довжина імен файлів: 9 (китайські символи) / 18 (англійські літери)

• Максимальна дерево папок: 5 рівнів (включаючи головну папку)
• Максимальна кількість папок: 255
• Максимальна кількість файлів в папках: 5000
• Формат відображення часу: 00: 00: 00

● Ліміт
Якщо довжина імен файлів або імен папок перевищує граничну довжину,
відображаються тільки перші кілька слів, а що залишилися слова
відображаються як «...».

● Вимоги до музичних файлів USB
Формат MP3 WMA AAC

Розширення .mp3 
.MP3 

.wma 
WMA 

.m4a 

.M4A 

Формат 
даних 

MPEG1 AUDIO 
LAYER Ⅲ 

MPEG2 AUDIO 
LAYER Ⅲ 
MPEG 2.5 

Ver7 
Ver8 
Ver9 

(standard) 

MPEG4 AAC-LC 
(AAC Low Complexity) 

Бітрейт 
(кбіт) 

MPEG1 AUDIO 
LAYER Ⅲ : 32 ～ 

320 MPEG2 AUDIO 
LAYER Ⅲ : 8 ～ 160 
MPEG2.5: 8 ～ 160 

32 ～ 320 16 ～ 320 

Частота 
дискрети-
зації 
(кГц) 

MPEG1 AUDIO 
LAYER Ⅲ : 44.1/48/32 

MPEG2 AUDIO 
LAYER Ⅲ : 22.05/24/ 

16 
MPEG2.5: 11.025/12/8 

HI: 44.1/48/32 
MID: 16/22.05 
LOW: 8/11.025 

8/11.025/12 
16/22.05/24 
32/44.1/48 

Режим 
канала 

Стерео / змішане стерео / подвійний канал / одноканальний 

Формат 
тега 

Version 1.0 / 1.1 
Version 2.2 / 2.3 / 2.4 ASF-HEADER iTunes-Tag

Інформація
в тегах 

Назва файлу / назва папки / назва альбому / Назва 
пісні / Назва виконавця

5-4. Мультимедійні пристрої
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■ Вимоги до відеофайлів USB

■ Вимоги до файлів зображень USB
Підтримуваний формат файлу: JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF

Формат MP4 MPG M4V AVI MOV MKV FLV 3GP 

Розширення .mp4 
.MP4 

.mpg 
.MPG 

.m4v 
.M4V 

.avi 
.AVI 

.mov 
.MOV 

.mkv 
.MKV 

.flv 
.FLV 

.3gp 
.3GP 

Формат 
відеоко- 
дування 

H.264
MPEG4

MPEG1 
MPEG2 

H.264
MPEG4 

H.264
MPEG4 
DivX4-6 

Xvid 

H.264
MPEG4 

H.264
MPEG4 
DivX4-6 

Xvid 

- - 

відео 

720x Розподільна 
здатність 480 або 

вище 

720x 
480 або 
вище 

720x 
480 або 
вище 

720x 
480 або 
вище 

720x 
480 або 
вище 

720x 
480 або 
вище 

720x 
480 або 

вище 

720x 
480 або 
вище 

Швидкість 
відео 
кода 
(Мбіт/с) 

≥ 4 

2 
(MPEG1) 

8 
(MPEG2) 

≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 

Частота
кадров
відео
(FPS) 

≥ 30 ≥ 30 ≥ 30 ≥ 30 ≥ 30 ≥ 30 ≥ 30 ≥ 30 

Режим 
канала 

Стерео / змішане стерео / подвійний канал / одноканальний 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
■ Під час водіння

Не приєднуйте USB пристрій і не використовуйте органи управління
пристроєм.
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УВАГА

■ Щоб запобігти пошкодженню USB пристрої
● Не залишайте пристрій USB в автомобілі. Температура в автомобілі

може підніматися, що може привести до порушень нормальної роботи.

●
Не зберігайте файли, які можуть порушити здатність аудіо системи до
розпізнавання пристрою USB.

● Коли USB пристрій підключено, не натискайте і не тисніть на нього.
● Не можна часто приєднувати / від'єднувати USB пристрій.
● Не від'єднуйте USB пристрій, коли з нього відтворюються файли.

Це може привести до пошкодження USB пристроїв; відключайте USB
пристрій після перемикання в інший робочий режим.

● Не вставляйте в USB порт ніякі сторонні предмети.

5-4. Мультимедійні пристрої
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5-5. Система Bluetooth 
Функція Bluetooth 

З'єднання Bluetooth 
Для першого підключення телефону Bluetooth до головного пристрою потрібно 
сполучення Bluetooth. Функції системи можна використовувати тільки після 
успішного сполучення і підключення.

Включити налаштування функції Bluetooth аудіосистеми.

Включити налаштування Bluetooth телефону і потім виконати пошук 
пристрою Bluetooth.
Виберіть один з пристроїв, ззатем з'явиться запит на створення пари 
Bluetooth. Підтвердити сполучення через телефон. Ввести код 
сполучення і вибрати сполучення.
Код сполучення за замовчуванням - 1234. 

Після успішного з'єднання телефон автоматично підключиться до 
аудіосистеми.
Для першого підключення потрібен запит на створення пари, при 
повторному з'єднанні підв'язаний телефон може автоматично 
підключатися без запиту.

Після того, як телефон підключений до аудіосистеми через протокол 
Bluetooth, функцію Bluetooth можна використовувати з аудіосистемою. 
Після того, як пристрій Bluetooth підключено до аудіосистеми, музика 
в пристрої може відтворюватися через аудіосистему.

Крок

Крок

Крок

Крок
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5-5. Система Bluetooth

5

Вибір режиму Bluetooth 
Режим телефону Bluetooth

Спосіб 1: натиснути [PHONE] на аудіо панелі.

Спосіб 2: натиснути [Phone] в головному меню. 

Спосіб 3: натиснути  в рядку меню у верхній частині екрану.

     Режим музики Bluetooth
Спосіб 1: натиснути [MEDIA] на аудіо панелі. 
Спосіб 2: натиснути [MODE] на аудіо перемикачі 
рульового колеса.

Спосіб 3: Натиснути [BT Audio] в головному меню 
Спосіб 4: Торкніться на екрані телефону Bluetooth.
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5-5. Система Bluetooth

Режим телефону Bluetooth 
Можна здійснювати і приймати виклики по телефону і відображати 
інформацію після успішного сполучення і підключення вбудованого 
Bluetooth телефону і аудіосистеми на екран.

Музика Bluetooth
Набір номера
Адресна книга
Журнал викликів 
Клавіатура для набору 
Перехід в екран управління 
підключенням пристрою

 

My device

Рядок стану введення номера 
Кнопка видалення
(Короткочасне натискання для 
видалення одного символу, 
тривале натискання для 
видалення всього вмісту). 
Ім'я підключеного пристрою, 
рівень заряду пристрою, рівень 
сигналу
Перехід до вікна установок 
Bluetooth
Кнопка повторного виклику
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Якщо Bluetooth аудіосистеми не 
включений, з'явиться підказка з 
питанням про включення функції 
Bluetooth.

Підключення не доступно, якщо 
значок відображається сірим 
кольором.
Якщо ви виберете «NO», Bluetooth не 
буде включено і екран повернеться до 
попереднього режиму.

Після включення Bluetooth з'явиться 
підказка "Bluetooth is turning on, please 
waiting ...", потім можна увійти на 
екран Bluetooth телефону.

■ Набір номера
Спосіб 1: увійти на екран набору номера після набору номера через
телефон.

■ Спосіб 2: торкнутися клавіатури з цифрами на екрані телефону Bluetooth
для введення номерів, потім торкнутися значка  для виведення екрану набору.

            для Якщо номер телефону введено неправильно, торкнутися значка
видалення номера.

■Спосіб 3: торкнутися кнопки повторного виклику на екрані Bluetooth 
телефону для виклику останнього набраного номера.

Повідомлення «Dialing ...» з'явиться 
на екрані після набору номера.

Bluetooth is not on, 
do you want to turn it on?

My device

YES NO

My device

Bluetooth is turning 
on, please wait…

Dailing...
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5-5. Система Bluetooth

■ Під час розмови

Після виклику буде відображено 
повідомлення «Calling ...» на екрані 
Bluetooth телефону.

Торкнутися значка            для 
відключення звуку виклику, і 
людина на іншому кінці дроту не 
буде чути вас. Торкнутися значка 
ще раз для скасування 
відключення звуку.
Натисніть,        щоб переключити 
активний режим розмови в 
приватний режим. Натисніть ще 
раз, щоб перейти в режим 
гучного зв'язку.

■ Відповідь на вхідний дзвінок
Система автоматично переключиться на екран Bluetooth телефону, коли є
вхідний дзвінок, після успішного сполучення і з'єднання вбудованого
Bluetooth телефону і аудіосистеми.
Спосіб 1: отримання вхідного дзвінка на телефон.

Спосіб 2. Натисніть       в нижній 
частині екрана телефону Bluetooth 
для прийому виклику.

На екрані Bluetooth телефону 
з'являється повідомлення 
«Incoming call ...» і номер 
телефону або ім'я з адресної 
книги при надходженні виклику.

Спосіб 3: Натисніть  на аудіо панелі. 
■ завершення виклику

Спосіб 1: Завершіть виклик на телефоні.

Спосіб 2: Торкніться
Спосіб 3: Натисніть

в нижній частині екрана телефону Bluetooth. 
на аудіо панелі.

Calling...

Incoming call...
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■ Реєстри дзвінків

Торкніться       на екрані телефону 
Bluetooth, щоб увійти в екран журналів 
викликів.

Можна знайти такі журнали: Вхідні 
дзвінки, Набрані номери, Пропущені 
виклики.
При кожному повторному підключенні 
телефону журнали викликів будуть 
завантажуватися автоматично.

Вибрати журнали викликів для видалення і 
торкнутися значка        для видалення.

Вибрати потрібні контакти і торкнутися 
значка             для виведення у вікні 
набору номера 

■

Торкніться        значка на екрані 
Bluetooth телефону для виведення 
екрану адресної книги.
Коли виводиться екран адресної 
книги вперше, з'являється 
повідомлення «Do you want to 
synchronize address 
book?» (Хочете завантажити 
адресну книгу?). При натисканні на 
«OK» завантажується адресна 
книга. Після завершення 
завантаження можна увійти на 
екран адресної книги.

My device

Received

Dialed

Missed

Dialed calls

China Mobile
China Mobile

China Mobile
Emergency Number

Адресна книга 

Address book

Do you want to 
synchronize address book?

OK Cancel
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          для вивода экрана 
● Набір номера

Вибрати потрібні контакти і торкнутися значка
набору номера.

● Видалення контактів
Вибрати контакт для видалення і торкнутися значка     для його видалення.

● Синхронізація адресної книги
Если адресна книжка не синхронізована, відображаються тільки
телефонні номери без імен при отриманні виклику / наборі номера. Після
підключення пристрою Bluetooth та синхронізації адресної книги, вона
зберігається автоматично.
Після відключення и повторного підключення не відображається
повідомлення про синхронізацію адресної книги. Адресну книгу потрібно
синхронізувати вручну.

Управління підключенням пристроїв Bluetooth 

Натисніть [My device] на екрані 
телефону Bluetooth, щоб увійти в 
екран управління підключенням 
пристроїв.
На цьому екрані показано всі 
пов'язані і підключені Bluetooth-
пристрої.

■ Видалення пристрою
Виберіть пристрій для видалення і торкніться              на екрані управління 
підключенням пристрою, щоб видалити вибраний пристрій зі списку
пристроїв.

■ Пошук пристрою

Торкніться     на екрані управління 
підключенням пристрою, щоб почати 
пошук пристрою Bluetooth.

My device

Little pink

Search for device

Little pink

Cancel

Searching, please wait...
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По завершенні пошуку в списку 
відображаються доступні пристрої.

      щоб почати 

           щоб відключити 

■ Підключення пристрою
Виберіть потрібний пристрій у списку і торкніться,
пару в перший раз.

■ Від'єднання пристрою
Виберіть потрібний пристрій у списку і торкніться,
підключений пристрій.

Режим музики Bluetooth 
Музику в телефоні можна відтворювати через аудіосистему автомобіля 
після створення пари і підключення Bluetooth телефону.

Якщо телефон Bluetooth не 
підключений, при вході в музичний 
режим Bluetooth на дисплеї з'явиться 
повідомлення «No phone device is 
connected». Повторіть дії по входу в 
режим музики Bluetooth після 
підключення Bluetooth.
Перед відтворенням музики, увімкніть 
з'єднання Bluetooth.

Search for device

Little pink

No phone device is 
connected

My device
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Після підключення увійдіть на екран 
відтворення музики Bluetooth, щоб 
почати відтворення файлу.

Відтворення музики Bluetooth 
підтримує тільки основні функції 
управління (попередня доріжка / 
відтворення / пауза, наступна 
доріжка).

Налаштування Bluetooth 

Торкніться в нижньому правому куті 
екрану Bluetooth телефону для 
виведення екрану налаштувань 
Bluetooth.

■ Телефон Bluetooth
Увімкнути / вимкнути Bluetooth

■ Автопідключення
Налаштуйте його відповідно до своїх уподобань. Коли функція включена,
головний пристрій підключається до телефону автоматично в межах
ефективного діапазону.

■ Автовідповідь
Налаштуйте її відповідно до своїх уподобань. Коли функція включена, і
якщо є вхідний дзвінок, система автоматично перемикається в режим
Bluetooth для відповіді.

■ Код з'єднання
Код з'єднання можна переглянути і змінити.

Bluetooth setting

Bluetooth phone

Auto connection
Auto answer
Pairing code

On

On

Off
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■ Інші підключені пристрої Bluetooth
Вимкніть з'єднання між головним пристроєм і іншими пристроями, знову
підключіть телефон.

■ Захист особистих даних
Адресна книга і журнали викликів кожного телефону відображаються тільки
після успішного з'єднання. Адресну книгу і журнали викликів будь-якого
підключеного телефону не можна подивитись при відключеному стані.

■ Музика Bluetooth
● Підтримуваний протокол зв'язку A2DP, Ver. 1.0 / 1.3 / 1.4 AVRCP для

отримання відповідних функцій.
● Після відключення системи Bluetooth, припиняється відтворення музики Bluetooth і

джерело звуку повертається до попереднього значення.

■ Сумісність
Рівень сигналу телефону і заряду батареї, які відображаються на екрані
телефону Bluetooth, можуть бути неточними в залежності від типу телефону.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Під час водіння
Не користуйтесь телефоном і не підключайте систему Bluetooth.

УВАГА
■ Після виходу з автомобіля

Не залишайте телефон в автомобілі. Температура в автомобілі може стати
високою, що може призвести до пошкодження телефону.
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•

•

6-1.

6-2.

Використання системи 
кондиціонування 
повітря і обігріву зад-
нього скла..........................
Клімат-контроль.................
Система обігріву 
сидінь..................................

Використання 
внутрішнього освітлення..... 
Перелік внутрішніх 
освітлювальних приладів....
•Переднє освітлення...........
•Заднє освітлення................ 

6-3. Використання відсіків 
для зберігання..................
Перелік відсіків для 
зберігання........................... 

Ящик для зберігання в 
передньому центральному 
підлокітнику.........................
Підсклянники......................
Тримач для пляшок і 
ящик для дрібниць.............
Кишеня для документів *..

244
244

250

252

252
253
253

256

256
Відсік для рукавичок...........2  57

257
258

259
260

Бокс для окулярів...............260

•

•

•
•

6-4. Інші елементи інтер'єру

Сонцезахисні 
козирки..............................
Дзеркала в козирках.........
Тримач для 
квитанцій...........................
Розетка.............................
Підлокітники.....................
Допоміжні ручки................
Гачок для одягу................
Перегородка багажнику...

261

261
262

263
264
265
266
267
268
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6-1. Використання системи кондиціонування повітря і обігріву 
Клімат-контроль

ПРИМІТКА. Щоб вибрати певний режим обдування, натисніть відповідну 
кнопку один раз; натисніть її ще раз, щоб повернутися до попереднього 
режиму.

Кнопка обдування обличчя
Кнопка обдування обличчя та ніг 
Кнопка перемикання між 
режимами забору зовнішнього 
повітря і рециркуляцією повітря. 
Кнопка обдування ніг
Кнопка обігріву ніг і вітрового скла

Регулятор потужності обдування 
Кнопка підігріву сидіння 
переднього пасажира *

Обігрівач заднього скла / зовнішніх 
дзеркал заднього виду * 
Перемикач А / С
Кнопка розморожування / обігріву 
вітрового скла 
Регулятор температури 
Кнопка підігріву водійського сидіння *

Автоматична система кондиціонування повітря працює 
відповідно до вказаної температури, сили обдування, 
режимів обдування і т.д.

A/C
0
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Управління кондиціонуванням повітря 

■ Перемикання режимів обдуву.
Щоб змінити режим обдування, натисніть відповідну кнопку
перемикання режиму обдування.

Потоки повітря спрямовані на верхню 
частину тулуба.

Потоки повітря спрямовані на 
верхню частину тулуба і ноги.

■ регулювання температури
Поверніть регулятор          за годинниковою стрілкою, щоб підвищити
температуру. Щоб знизити температуру, поверніть          проти годинникової
стрілки.
Якщо перемикач А / С не натиснуто, система буде видувати зовнішнє повітря
або нагріте повітря.

■ Регулювання сили обдування
Поверніть регулятор          за годинниковою стрілкою, щоб збільшити силу обдування.0

Щоб зменшити силу обдування, поверніть регулятор     проти годинникової 
0

стрілки.
Поверніть регулятор у положення «0», щоб вимкнути кондиціонер.

X406020O

X406030O
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Потоки повітря спрямовані на ноги. 

Потоки повітря спрямовані на ноги і 
вітрове скло.

Інші функції 
■ Перемикач А / С

Натисніть кнопку перемикача А / С для охолодження повітря в салоні,
індикатор роботи включиться. Натисніть кнопку ще раз, щоб відключити
охолодження, індикатор роботи згасне.

■ Перемикання між режимами забору зовнішнього повітря і
рециркуляцією повітря
Натисніть щоб увійти в режим рециркуляції повітря.
Натисніть його ще раз, щоб увійти в режим забору зовнішнього повітря.

● Коли використовується режим рециркуляції повітря
Вікна швидко запотівають, якщо режим рециркуляції повітря
використовується тривалий час.

X406040O

X406050O

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Не використовуйте режим рециркуляції повітря в холодну або
дощову погоду
Це може привести до запотівання вікон, що заблокує огляд і може
привести до серйозної аварії.

6-1. Використання системи кондиціонування повітря і обігріву
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■ Розморожування / обігрів вітрового скла

Натисніть кнопку обігріву вітрового 
скла для розморожування / обігріву 
вітрового скла; індикатор загоряється.

Якщо використовується режим 
рециркуляції повітря, то він 
автоматично перемикається на 
режим зовнішнього повітря.
Щоб швидко обігріти вітрове скло, 
збільште силу обдування і 
температуру.

■ Підігрів заднього скла і зовнішніх дзеркал заднього виду *
Натиснути кнопку підігріву заднього скла і зовнішніх дзеркал заднього виду *,
щоб увійти в режим підігріву заднього скла і зовнішніх дзеркал заднього виду,
тобто, щоб видалити дощові краплі, росу і іній з заднього скла і зовнішніх
дзеркал заднього виду.
Натиснути кнопку ще раз, щоб вийти з режиму підігріву заднього скла і
зовнішніх дзеркал заднього виду.
Підказка:
Обігрівач заднього скла і зовнішніх дзеркал заднього виду працює близько 15
хвилин і потім автоматично відключається.

X406060O

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Щоб запобігти запотівання вітрового скла
● Не використовуйте режим обігріву вітрового скла, коли подається

холодне повітря в дуже вологу погоду. Різниця між температурою
зовнішнього повітря і температурою вітрового скла може привести до
утворення вологи на зовнішньої поверхні вітрового скла, блокуючи огляд.

● Не кладіть нічого на приладову
панель, що могло б заблокувати
вихідні отвори повітря. Інакше потік
повітря буде заблокований,
створюючи перешкоду для обігріву
вітрового скла.

6-1. Використання системи кондиціонування повітря і обігріву
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■ Підігрів заднього скла і зовнішніх дзеркал заднього виду може
працювати, коли двигун запущений.

Повітряні дефлектори 
Центральні дефлектори 

Направляють потік повітря вліво або 
вправо, вгору або вниз.

Левые и правые дефлекторы 

Натисніть, щоб увімкнути / 
вимкнути обдув
Регулювання напрямку потоку 
повітря

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Коли працює підігрів заднього скла і зовнішніх дзеркал заднього виду
Не торкайтеся поверхні заднього скла або поверхні зовнішнього дзеркала
заднього виду. Це може привести до отримання опіку.

SEL

AST

PHONELINKMEDIAPADIO

MUTE

3

2

6-1. Використання системи кондиціонування повітря і обігріву
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■ Обслуговування системи кондиціонування повітря
Для забезпечення чудової роботи системи кондиціонування повітря
рекомендується замінювати повітряні фільтри кожні 12 місяців або 20000 км в
залежності від того, що настане раніше.

■ Запахи в системі вентиляції і кондиціонування повітря
● Щоб всередину надходило свіже повітря, налаштуйте систему

кондиціонування повітря на режим зовнішнього повітря.
● Під час використання, різні запахи зсередини і зовні автомобіля можуть

проникати всередину і накопичуватися в системі кондиціонування. Це може
привести до того, що з вихідних отворів буде виходити запах.

● Для виключення можливої появи запаху:
Рекомендується встановити режим зовнішнього повітря, перш ніж заглушити
автомобіль.

■ Режим зовнішнього повітря / рециркуляції повітря
При русі по курній дорозі, в тунелі, або в години пік, використовуйте
режим рециркуляції повітря. Він ефективний для запобігання
попадання зовнішнього повітря всередину автомобіля. Під час
охолодження, використання режиму рециркуляції повітря також
ефективно охолоджує автомобіль зсередини.

■ Фільтр системи кондиціонування

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Щоб марно не витрачати заряд акумулятора
Не залишайте кондиціонер працювати довше, ніж це необхідно, при
вимкненому двигуні.

■ Якщо автомобіль оснащений системою старт-стоп, зверніть
увагу на такі запобіжні заходи при використанні кондиціонера:

● Двигун не зможе автоматично зупинятися, якщо одночасно виконуються
обидві з таких умови:
• Включений обдув.
• Температура двигуна або режим мотора несправні, або перебуває в

режимі розморожування / обігріву вітрового скла.
● Після автоматичного відключення двигуна, двигун запускається

автоматично при включенні режиму розморожування вітрового скла.

6-1. Використання системи кондиціонування повітря і обігріву
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Система обігріву сидінь* 

Увімкнення підігріву сидінь 

Натисніть кнопку підігріву водійського 
сидіння або підігріву переднього 
пасажирського сидіння на панелі 
управління системи кондиціонування 
повітря для підігріву водійського 
сидіння або переднього 
пасажирського сидіння. Натисніть її 
ще раз, щоб відключити підігрів 
сидіння.

■ Підігрів сидінь можна використовувати, коли
Перемикач "ENGINE START STOP" в положенні ON або двигун запущений.

Система підігріву сидінь може підігрівати водійське 
сидіння і переднє пасажирське сидіння.

3

2
160

CANC

MODE
VOL

+

-

RES/+

SET/-

ON
OFF

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Дотримуйтесь наступних запобіжних заходів, коли
користуєтеся підігрівом сидінь
● Слід виявляти особливу обережність при використанні підігріву для

таких осіб, щоб уникнути можливості опіків:
• Немовлята, маленькі діти, літні, хворі та інваліди
• Люди з чутливою шкірою
• Втомлені люди
• Особи, які брали алкоголь або лікарські засоби, що викликають

сонливість (снодійні, ліки від застуди і т.д.)

● Не накривайте сидіння, коли використовуєте підігрів сидінь.
Використання підігріву сидінь спільно з ковдрою або подушкою
підвищує температуру сидіння і може привести до перегріву.

● Не використовуйте підігрівом сидінь довше, ніж потрібно. Це може
призвести до невеликих опіків та перегрівання.

6-1. Використання системи кондиціонування повітря і обігріву
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УВАГА

■ Для запобігання пошкоджень системи підігріву сидінь
Не кладіть важкі предмети з нерівними поверхнями на сидіння і не
пробивайте в ньому отворів (голками, цвяхами і т.д.).

■ Щоб марно не витрачати заряд акумулятора
Вимикайте підігрів сидінь, коли двигун не працює.

■ Чищення сидіння
Не використовуйте органічні розчинники для чищення сидінь. Це може
пошкодити підігрів сидінь і поверхню сидінь.

6-1. Використання системи кондиціонування повітря і обігріву



252

6-2. Використання внутрішнього освітлення 
Перелік внутрішніх освітлювальних приладів

Переднє освітлення інтер'єру

 

Заднє освітлення інтер'єру  
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Переднє освітлення інтер'єру 

Натисніть вимикачі, щоб 
включити / вимкнути передні 
лампи.

Заднє освітлення інтер'єру 

Натисніть вимикач, щоб включити / 
вимкнути задню лампу.

6-2. Використання внутрішнього освітлення 

Переднє освітлення інтер'єру та заднє освітлення інтер'єру
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6-2. Використання внутрішнього освітлення

■ Управління енергозберігаючим освітленням
● Автомобілі без системи "СТАРТ / СТОП":

Коли ключ запалювання знаходиться в положенні LOCK, після відкриття будь-яких
дверей або включення переднього освітлення в положення ON (тобто натискання
кнопки), передні лампи інтер'єру включаться на 10 хвилин, а потім відключаться при
відсутності інших операцій. Якщо відкрити або закрити будь-які двері, видалити ключ
запалювання після його вставки, або отримання сигналів блокування / розблокування
дверей з брелока протягом 10 хвилин, таймер увімкнеться знову на наступні 10 хвилин;
якщо ключ не видаляється після переведення ключа запалювання в положення LOCK з
положення ON, передні лампи інтер'єру вимикаються через 1 годину.

● Автомобілі з системою "СТАРТ / СТОП":
Коли перемикач запалювання «ENGINE START STOP» вимкнений, після відкриття
будь-яких дверей або включення переднього освітлення в положення ON (тобто
натискання кнопки), передні лампи інтер'єру включаться на 10 хвилин, а потім
відключаться при відсутності інших операцій. Якщо відкрити або закрити будь-які двері,
видалити ключ запалювання після його вставки, або отримання сигналів блокування /
розблокування дверей з брелока протягом 10 хвилин, таймер увімкнеться знову на
наступні 10 хвилин; якщо перемикач «ENGINE START STOP» переводиться в режим
ACC, передні лампи інтер'єру вимикаються через 1 годину (при відкритті та закритті
будь-яких дверей або отримання сигналу блокування / розблокування дверей з брелока
протягом 50 хвилин, таймер НЕ увімкнеться знову, якщо будь-яка подія відбудеться
після 50 хвилин, таймер увімкнеться знову на 10 хвилин).

■ Система автоматичного управління освітленням
Система автоматичного управління освітленням може використовуватися коли
перемикач передніх ламп інтер'єру знаходиться в положенні DOOR (тобто
перемикачі не натиснено).

● Переднє внутрішнє освітлення пов'язано з ключем і дверима
• Коли ключ не вставлений в замок запалювання або перемикач «ENGINE START

STOP» вимкнений, передні лампи інтер'єру загоряться після відкривання дверей з
брелока приблизно на 30 секунд, а потім автоматично вимикаються після
закривання дверей.

• Передні лампи інтер'єру плавно вимикаються після того, як ключ запалювання
або перемикач «ENGINE START STOP» будуть переведені в положення ON.

• Передні лампи інтер'єру включаться після переключення ключа запалювання в
положення OFF і видалення ключа або вимикання перемикача «ENGINE START
STOP», передні лампи інтер'єру згаснуть поступово після закриття і блокування
всіх дверей.

● Коли перемикач «ENGINE START STOP» або ключ запалювання знаходиться в
положенні «ON», передні лампи інтер'єру плавно включаться при відкритті будь-
яких дверей, коли всі двері будуть закриті, передні ліхтарі поступово згаснуть.
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■ Після зіткнення
Включення: Коли перемикач «ENGINE START STOP» або ключ запалювання
знаходиться в положенні «ON» і вимикач передніх ламп інтер'єру встановлений
в положення DOOR, передні лампи інтер'єру включаться, якщо надходить
сигнал зіткнення.
Вимкнення: Коли перемикач «ENGINE START STOP» або ключ запалювання
знаходиться в положенні «ON» і вимикач передніх ламп інтер'єру встановлений
в положення OFF, передні лампи інтер'єру будуть вимкнені; передні лампи
інтер'єру вимикаються після переводу ключа запалювання в положення LOCK
або перемикач «ENGINE START STOP» вимкнений протягом 30 секунд.

6-2. Використання внутрішнього освітлення
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6-3. Використання відсіків для зберігання

Перелік відсіків для зберігання

Ящик для рукавичок 
Підстаканники 
Кишеня для документів *

Ящик для зберігання в передньому 

центральному підлокітнику

Підставки для пляшок і відсіки для 

дрібниць

Бокс для окулярів



257

6

Ящик для рукавичок 

Потягніть важіль, щоб відкрити 
ящик.

Ящик для зберігання в передньому центральному підлокітнику 

Підніміть кришку, щоб відкрити 
ящик для зберігання.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Предмети, які не можна залишати в місцях зберігання
Не залишайте запальнички або аерозолі в місцях для зберігання, так як при
збільшенні температури в салоні може відбутися наступне: Запальнички
або аерозолі можуть вибухнути. При зіткненні з іншими предметами може
виникнути пожежа або виділитися газ, який також може стати причиною
пожежі.

■ Під час водіння або коли місця для зберігання не використовуються
Кришки повинні бути закриті. У разі раптового гальмування або повороту
може статися аварія через те, що водій зіткнеться з відкритою кришкою
або предметами всередині місця для зберігання.

6-3. Використання відсіків для зберігання 

Ящик для рукавичок і ящик для зберігання в передньому центральному підлокітнику 
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6-3. Використання відсіків для зберігання 
Підсклянники

Підсклянники 
Передні 

Передній підсклянник 
розташований на центральній 
консолі.

Задні* 

Розкладіть задній центральний 
підлокітник для використання 
підсклянників.

■ Коли використовуєте підсклянник для зберігання пляшки
● Закривайте кришку.
● Пляшку можна зберігати в підскляннику тільки в залежності від її розміру і форми.

1
3

2
4
R

5
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Тримач для пляшок і ящик для дрібниць 

Тримач для пляшок і ящик для 
дрібниць розташовані на всіх дверях; 
вони використовуються для 
зберігання пляшок або ганчірок і т.д. 
Тримайте пляшку закритою. Пляшку 
можна зберігати тільки в залежності 
від її розміру і форми.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Предмети, непридатні для підстаканників
Не кладіть в підстаканники нічого, крім кухлів або алюмінієвих банок. Інші
предмети можуть вилетіти з підстаканників в разі аварії або при різкому
гальмуванні і нанести тілесні ушкодження.
Якщо можливо, накрийте гарячі напої, щоб запобігти опікам.

■ Не ставте ємності з гарячою рідиною в підсклянник, коли
автомобіль знаходиться в русі
Недотримання цієї вимоги може бути небезпечним. Якщо рідина
проллється, це може привести до опіків.

■ Під час використання
Тримайте чашки закритими.
Недотримання цієї вимоги може привести до травми в разі аварії або при
різкому гальмуванні.

OFF

L
O

R

6-3. Використання відсіків для зберігання 

Тримач для пляшок і ящик для дрібниць
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6-3. Використання відсіків для зберігання 
Кишені для документів і бокс для окулярів

Кишені для документів* 

Кишені для документів розташовані 
в задній нижній частині спинки 
переднього сидіння.
Вони використовуються для 
зберігання газет або журналів і т.д.

Бокс для окулярів 

Натисніть на край боксу для 
окулярів, щоб відкрити його.
Бокс підходить для тимчасового 
зберігання невеликих предметів, такі 
як, наприклад, сонячні окуляри і т.д.

X406160O

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Не використовувати для довгого зберігання
Не залишайте окуляри або подібні предмети в боксі протягом тривалого
часу. Якщо внутрішня частина автомобіля нагрівається, стекла можуть
деформуватися.

■ Під час водіння
Тримайте бокс для окулярів закритим. Предмети можуть випасти і
призвести до смерті або серйозних травм в разі аварії або раптового
гальмування.
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6-4. Інші елементи інтер'єру

Сонцезахисні козирки

Сонце розташоване попереду: 
Відкиньте козирок вниз. 
Сонце розташоване збоку: 
Відкиньте козирок вниз, 
відчепіть і поверніть вбік.
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6-4. Інші елементи інтер'єру 
Дзеркала в козирках* 

Посуньте для закриття / відкриття. 

УВАГА

■ Коли дзеркала не використовуються
Тримайте дзеркала закритими.
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6-4. Інші елементи інтер'єру 
Тримач чеків/квитанцій 

Тип тримача для квитанцій на 
сонцезахисному козирку з боку водія - 
тип A або тип B. Тип тримача для 
квитанцій на сонцезахисному козирку 
переднього пасажира - тип A.
Він використовується для зберігання 
квитанцій і т.д.

Тип A

Тип B

УВАГА

■ Щоб запобігти поломкам тримача для квитанцій
Не кладіть занадто багато квитанцій в тримач для квитанцій.
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6-4. Інші елементи інтер'єру 
Розетка

Для того щоб використовувати 
розетку, відкрийте кришку.

■ Розетка може бути використана, коли
Автомобілі без системи "СТАРТ / СТОП"

Перемикач запалювання знаходиться в положенні ACC або ON. 
Автомобілі без системи "СТАРТ/СТОП"
Перемикач "ENGINE START STOP" знаходиться в положенні ACC або ON.

Цей автомобіль оснащений розеткою електроживлення, 
вона розташована на допоміжній консолі.
Розетка може використовуватися для живлення пристроїв 
на 12 В, які працюють зі струмом, що не перевищує 10 А.

12V  120W

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Для того щоб уникнути пошкодження розетки
Якщо розетка не використовується, закривайте її кришкою. Сторонні
предмети або рідини, що потрапляють в розетку, можуть викликати
коротке замикання.

■ Для того щоб запобігти перегорання запобіжника
Не використовуйте аксесуари, які використовують більш ніж 12 В / 10 А.

■ Щоб марно не витрачати заряд акумулятора
Не залишайте пристрої включеними в розетки довше, ніж це
необхідно, при вимкненому двигуні.
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6-4. Інші елементи інтер'єру 
Підлокітники

Передній центральний підлокітник 

Підлокітник збільшує 
комфорт для пасажира.

Задній центральний підлокітник * 

Розкладіть підлокітник для 
використання.

1
3

24
R
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УВАГА

■ Щоб запобігти поломкам підлокітника
Не тисніть занадто сильно на підлокітник.
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6-4. Інші елементи інтер'єру 
Допоміжні ручки 

Допоміжні ручки розташовані біля 
переднього пасажирського сидіння і 
біля задніх пасажирських сидінь. 
Їх можна використовувати для 
опори, коли Ви сидите в автомобілі, 
а також для посилення безпеки під 
час водіння.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Допоміжні ручки
Не використовуйте допоміжні ручки в процесі посадки в автомобіль або для
виходу з автомобіля, або коли піднімаєтеся з сидіння.

УВАГА

■ Щоб запобігти поломкам ручок
Щоб уникнути пошкодження допоміжних ручок не вішайте на них важкі
предмети і не докладайте до них надмірних зусиль.
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6-4. Інші елементи інтер'єру 
Гачки для одягу

Гачки для одягу передбачені на 
задніх допоміжних ручках.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Предмети, які не можна вішати на гачки для одягу
Не вішайте вішалки для одягу або інші тверді або гострі предмети на гачки
для одягу. Ці предмети можуть виявитися некерованими в разі раптової
зупинки або аварії, приводячи до смерті або серйозних травм.
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6-4. Інші елементи інтер'єру 
Перегородка багажнику

Зняття перегородки багажника

Зніміть троси з затискачів.

Щоб зняти перегородку 
багажника, натисніть на 
область навколо пазів 
з'єднання багажника, щоб 
від'єднати кронштейни від 
опори сидінь.

Перегородку багажника можна відкрити / закрити, 
відкривши / закривши багажник. 

УВАГА

■ Використання перегородки багажника
● Перегородку багажника можна використовувати для захисту особистих

речей і підвищення безпеки під час водіння.
● На перегородку можна класти переносні предмети, збільшуючи,

таким чином, корисну площу багажника.
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7-1. Обслуговування та догляд

Очищення і захист екстер'єру 

● Для видалення бруду і пилу нанесіть воду на кузов автомобіля, в ніші 
колеса і його нижню частину, починаючи зверху і рухаючись вниз.

● Помийте кузов транспортного засобу за допомогою губки або м'якої тканини.

● Для сильного забруднення використовуйте миючий засіб для
автомобіля, після чого ретельно промийте водою.

● Зітріть воду, що залишилася.

● У разі порушення водонепроникного покриття, покрийте автомобіль
воском.
Якщо вода не скочується в кульки на чистій поверхні, нанесіть віск на
холодний кузов транспортного засобу.

■ Автоматичні мийки
● Складіть дзеркала заднього виду перед миттям автомобіля. Починайте мийку

з передньої частини автомобіля. Переконайтеся, що дзеркала заднього виду
розкладені перед початком водіння.

● Щітки, що використовуються на автомобільних мийках, можуть подряпати поверхню
автомобіля і пошкодити поверхню.

■ Автомийка під високим тиском
● Не допускається направляти струмінь в безпосередній близькості від стекол.
● Перед миттям транспортного засобу переконайтеся, що кришка бензобака

автомобіля закрита.
■ Алюмінієві диски

● Своєчасно видаляйте бруд за допомогою нейтрального миючого засобу. Не
використовуйте жорсткі щітки або абразивні чистячі засоби. Не використовуйте
сильні або жорсткі хімічні засоби для чищення. Ви можете користуватися такими ж
м'якими миючими засобами і воском, що і для кузова.

● Не використовуйте миючі засоби на дисках, коли вони гарячі, наприклад, після їзди
на великі відстані в жарку погоду.

● Змийте миючий засіб з коліс відразу після використання.

Дотримуйтесь перерахованих нижче запобіжних заходів 
для захисту зовнішнього вигляду автомобіля і його 
підтримки в ідеальному стані:
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■ Бампери
Не використовуйте абразивні матеріали.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Під час мийки автомобіля
Не допускається направляти струмінь в моторний відсік. Це може
призвести до займання електричних компонентів.

■ Запобіжні заходи щодо вихлопних труб
Вихлопні гази досить сильно нагрівають вихлопні труби.
Під час мийки автомобіля будьте уважні, не торкайтеся труб, поки вони не
охолонуть в достатній мірі, так як дотик до гарячих вихлопних труб може
привести до опіків.

УВАГА

■ Для запобігання пошкодження лакофарбового покриття 
кузову автомобіля і виникнення корозії кузову і 
компонентів (алюмінієвих коліс і т.д.)
● Мийте автомобіль відразу ж в наступних випадках:

• Після водіння на узбережжі моря
• Після водіння на дорогах, де використовується сіль
• Якщо на поверхні фарби присутній бітум або деревна смола.
•

•

Якщо ви побачили на лакофарбової поверхні мертвих комах, їх послід
або пташиний послід.
Після водіння в районі, забрудненому сажею, маслянистим димом,
шахтним пилом, залізним порошком або хімічними речовинами

• Якщо автомобіль сильно забруднений пилом або брудом
• Якщо на лакофарбову поверхню були пролиті такі рідини,

як бензол або бензин
● Якщо на фарбі з'явилися сколи або подряпини, необхідно негайно їх

усунути.
● Щоб уникнути корозії коліс, видаляйте з них бруд і зберігайте їх у

місцях з низькою вологістю.
■ Очищення зовнішнього освітлення

● Ретельно промийте. Не використовуйте органічні речовини і не тріть
жорсткою щіткою. Це може пошкодити поверхні фар.

● Не розпилюйте та не розливайте рідини в автомобілі. Це може привести до
несправності електричних компонентів і т. д.

● Не наносіть віск на поверхні ламп, віск може пошкодити скло.

7-1. Обслуговування та догляд
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7-1. Обслуговування та догляд

УВАГА

■ Для запобігання пошкодження склоочисників вітрового скла
При знятті щіток склоочисників, спочатку підніміть важіль склоочисника з боку водія,
після чого повторіть операцію для боку пасажира. При поверненні щіток
склоочисників до початкового положення, спочатку зробіть це з боку пасажира.

■ При використанні автомийки високого тиску
Не тримайте сопло автомийки близько до багажника, роз'ємів та наступним
деталям. Деталі можуть бути пошкоджені, якщо вони вступають в контакт з водою
під високим тиском.

• Деталі, пов'язані з тягою
• Рульове управління
• Елементи підвіски
• Елементи гальм
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7-1. Обслуговування та догляд

Очищення і захист інтер'єру

Захист інтер'єру автомобіля 
Видаліть бруд і пил за допомогою пилососа. Протріть брудні поверхні 
ганчіркою, змоченою в теплій воді.

Очищення шкіряних компонентів 
● Видаліть бруд і пил за допомогою пилососа.

● Протріть надлишковий бруд і пил м'якою ганчіркою, змоченою в розчині
миючого засобу.
Використовуйте розбавлений водою нейтральний миючий засіб,
приблизно 5%.

● Відіжміть надлишок води з ганчірки і ретельно витріть всі сліди, що
залишилися від миючого засобу.

● Протріть поверхню сухою м'якою ганчіркою, щоб видалити залишки вологи.
Дайте шкірі висохнути в тіні, в добре провітрюваному приміщенні.

■ Догляд за деталями зі шкіри
Ми рекомендуємо чистити салон транспортного засобу, принаймні, два рази на
рік для підтримки якості інтер'єру.

■ Чистка килимів шампунем
На ринку є кілька засобів для чищення в вигляді піни. Нанесіть піну за
допомогою губки або щітки. Протріть круговими рухами. Не використовуйте
воду. Відмінні результати виходять, коли килим залишається якомога більше
сухим.

■ Ремені безпеки
Чистити м'яким мильним розчином в теплій воді за допомогою тканини або
губки. Крім того, періодично перевіряйте ремені безпеки на предмет надмірного
зносу і подряпин.

Наступні процедури допоможуть захистити інтер'єр 
вашого автомобіля і зберегти його в ідеальному 
стані:
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Вода в автомобілі
● Не розпилюйте та не розливайте рідини в автомобілі.

Це може привести до несправності електричних компонентів і т. д.
● Не допускайте попадання вологи на будь-які компоненти подушок безпеки

або проводки в салоні автомобіля. Збій в роботі електронних систем може
привести до спрацьовування подушок безпеки або порушення їх нормальної
роботи.

■ Прибирання інтер'єру (особливо приладової панелі)
Не використовуйте засоби для полірування. Приладова панель може
відбивати світло з лобового скла, заважаючи огляду і приводячи до аварії зі
смертельним результатом або серйозними травмами.

7-1. Обслуговування та догляд
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УВАГА
■ Миючі засоби

● Не використовуйте наступні типи миючих засобів, так як це може
привести до знебарвлення елементів салону автомобіля або
утворення патьоків на пофарбованих поверхнях:
• Елементи салону крім сидінь: бензол або бензин, кислі або лужні

розчини, барвники, відбілювачі
• Сидіння: кислі або лужні розчини, такі як розчинники, бензин і спирт

● Не використовуйте засоби для полірування. Можна пошкодити фарбовані 
поверхні приладової панелі або інших частин інтер'єру автомобіля.

■ Запобігання ушкоджень шкіряних поверхонь
Обов'язково дотримуйтеся наведених нижче запобіжних заходів, щоб
уникнути пошкодження і зносу шкіряних поверхонь:
● Видаляйте пил і бруд з шкіряних поверхонь без зволікання.
● Не піддавайте транспортний засіб під вплив прямого сонячного

світла протягом тривалих періодів часу. Паркуйте
транспортний засіб в тіні, особливо в літню пору.

● Не кладіть на обшивку предмети, виготовлені з вінілу, пластика або ті, що
містять віск, так як вони можуть прилипнути до поверхні шкіри, якщо
салон автомобіля значно нагріється.

● Надлишок води на поверхні сидінь може зробити шкіру більш грубою і
привести до її усадки.

■ Вода на підлозі
Не мийте підлогу автомобіля водою.
У разі потрапляння води на електричні компоненти автомобіля,
розташовані під підлогою, це може привести до їх виходу з ладу. Вода
також може викликати утворення іржі на кузові.

■ Очищення заднього скла зсередини
● Не використовуйте рідину для очищення стекол для очищення заднього

скла, так як це може привести до пошкодження проводу обігріву заднього
скла. Для очищення скла акуратно протріть його ганчіркою, змоченою в
теплій воді. Протирайте скло в напрямку паралельно проводам нагрівача
або антени.

●Будьте обережні, щоб не подряпати або не пошкодити елементи нагрівача.

7-1. Обслуговування та догляд
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7-2. Технічне обслуговування

Вимоги до технічного обслуговування

Регулярне обслуговування 
● Регулярне обслуговування повинно виконуватися через певні інтервали часу

відповідно до графіка обслуговування.
Інтервал для проведення планового технічного обслуговування
визначається відстанню і часом, зазначеним у графіку, в залежності від того,
яка подія настане раніше.
Технічне обслуговування після останнього періоду має виконуватися з тією
ж періодичністю.

● Де виконувати технічне обслуговування?
Має сенс проводити обслуговування вашого автомобіля в найближчому до
вас уповноваженому сервісному центрі FAW.
Уповноважені сервісні центри FAW оснащені передовими інструментами,
обладнанням і оригінальними запасними частинами FAW, які необхідні для
ремонту і обслуговування вашого транспортного засобу, а персонал центрів
володіє потрібним рівнем підготовки. Все це гарантує, що технічне
обслуговування та ремонтні роботи можуть бути виконані швидко і якісно,   і
ваш автомобіль завжди буде відрізнятися хорошими технічними
характеристиками.
Уповноважені сервісні центри FAW вклали багато коштів в спеціальні
інструменти і допоміжне обладнання. Це допомагає зробити роботу краще і з
меншими витратами. Гумові шланги (систем охолодження та опалення,
гальмівної системи і паливної системи) повинні перевірятися кваліфікованим
фахівцем відповідно до графіка обслуговування.
Гумові шланги з часом будуть руйнуватися, що буде призводити до здуття,
стирання або розтріскування. Тому при виявленні будь-яких ознак зносу або
пошкодження шлангів їх слід негайно замінити в уповноваженому сервісному
центрі FAW.

Щоб забезпечити безпечне і економічне водіння, особливе значення 
має щоденний догляд і регулярне технічне обслуговування.
FAW рекомендує наступну програму технічного обслуговування:
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Вимога до самостійного обслуговування 
Чи можна проводити технічне обслуговування самостійно? 

Перевірка і технічне обслуговування багатьох компонентів може проводитися 
на щоденній основі самостійно, якщо у вас є багаті знання про конструкції 
транспортного засобу, навички в перевірці і обслуговуванні, а також кілька 
основних автомобільних інструментів. У цьому розділі представлені прості 
інструкції по їх виконанню. Зверніть увагу, однак, що деякі операції технічного 
обслуговування вимагають спеціальних інструментів і навичок, і краще за все, 
якщо вони будуть виконуватися кваліфікованими механіками. Навіть якщо ви є 
досвідченим механіком, ми рекомендуємо проводити ремонт і технічне 
обслуговування вашого автомобіля в уповноваженому сервісному центрі FAW, 
який буде вести реєстрацію технічного обслуговування вашого транспортного 
засобу. Ця реєстрація може бути корисною, якщо вам буде потрібно пройти 
гарантійне обслуговування.
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■ Чи потрібна вашому автомобілю ремонт?
Слідкуйте за змінами в продуктивності і звуках, а також візуальною інформацією,
що вказує на необхідність обслуговування. Нижче перераховані деякі важливі
симптоми:
● Пропуски запалення, "троїння", детонація.
● Відчутна втрата потужності.
● Нехарактерні шуми двигуна.
● Сліди рідини під транспортним засобом (краплі води від кондиціонера після

використання і краплі води з дренажних отворів після використання вихлопної
труби - це нормальне явище).

● Зміни в звуці вихлопної системи (це може вказувати на витік
небезпечного окису вуглецю - пересувайтеся з опущеними стеклами і
негайно перевірте роботу вихлопної системи).

● Спущені шини, надмірний писк шин при проходженні поворотів, нерівномірний знос
шин.

● Автомобіль тягне в одну сторону під час їзди прямо на рівній дорозі.
● Компоненти підвіски видають нехарактерні звуки.
●Втрата ефективності гальм, занадто м'яка педаль гальма, педаль майже 
доторкається підлоги, автомобіль тягне в одну сторону при гальмуванні.

● Температура охолоджуючої рідини двигуна постійно вище нормальної.
Якщо ви помітили будь-який з цих симптомів, як можна швидше зверніться на 
уповноважену станцію технічного обслуговування FAW. Вашому автомобілю 
може знадобитися регулювання або ремонт.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Якщо ваш автомобіль не проходить належне обслуговування
Неправильне обслуговування може призвести до серйозного
пошкодження автомобіля і можливих серйозних травм або смерті.

■ Запобіжні заходи в поводженні з акумуляторною батареєю
Пластини акумулятора, його клеми і супутні аксесуари містять свинець та його
сполуки, які, згідно з загальновідомої інформації, викликають пошкодження
мозку. Мийте руки після роботи з матеріалом.

7-2. Технічне обслуговування
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7-3. Самостійне обслуговування
Запобіжні заходи під час самостійного обслуговування 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Відсік двигуна містить багато механізмів, які можуть почати раптово рухатись, 
нагріватися або заряджатися струмом. Щоб уникнути серйозних травм, 
необхідно дотримуватися наступних правил безпеки.

■ Коли працюєте в відсіку двигуна
● При виконання роботи під капотом двигуна, і якщо двигун повинен

працювати, зніміть всі прикраси (особливо кільця, браслети, годинник і
ланцюжки) і краватку, шарфи і аналогічні предмети одягу, перш ніж підходити
до двигуна і електричного вентилятора, який може почати обертатися в будь-
який момент .

● Не торкайтеся двигуна, радіатора, вихлопного колектора і теплової ізоляції
вихлопного колектора і т.д. відразу ж після зупинки, так як вони можуть бути
гарячими. Масло та інші рідини також можуть бути гарячими.

● Переконайтеся, що двигун заглушений, перш ніж відкривати капот,
встановіть стоянкове гальмо, переведіть важіль перемикання передач в
положення N (механічна коробка передач) або Р (автоматична коробка
передач), вимкніть перемикач "ENGINE START
STOP "(запалювання) і витягніть ключ; почекайте, поки двигун охолоне.

● Бережіть руки, тримайте одяг і інструменти подалі від працюючих
вентиляторів і приводного ременя двигуна.

● Нічого не залишайте у відсіку двигуна.
Не залишайте інструменти або ганчірки після завершення перевірки або
обслуговування у відсіку двигуна. Це може привести до поломки або
стати причиною пожежі двигуна і до аварії.

● Не паліть, не створюйте іскор і не підносьте відкрите полум'я до палива або
акумулятора.

● Будьте дуже уважні, коли працюєте з акумулятором. Він містить отруйну і
корозійну сірчану кислоту.

● Будьте обережні, так як гальмівна рідина може пошкодити руки або очі, а
також пофарбовані поверхні.
Якщо рідина потрапила на руки або в очі, негайно промийте їх водою. Якщо
відчуваєте дискомфорт, зверніться до лікаря.
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ
■ Коли працюєте поруч з електричними вентиляторами або решіткою

радіатора
Переконайтеся, що перемикач "ENGINE START STOP" (запалювання)
відключений. Якщо перемикач "ENGINE START STOP" (запалювання)
знаходиться в режимі ON, електричні охолоджуючі вентилятори можуть
автоматично включитися, якщо система кондиціонування включена і / або
температура охолоджуючої рідини занадто висока.

■ Захисні окуляри
Використовуйте захисні окуляри, щоб запобігти попаданню в очі
різних предметів, рідини і т.д.

УВАГА

■ Якщо ви зняли повітряний фільтр
Поїздка зі знятим повітряним фільтром може викликати серйозний знос
двигуна через потрапляння бруду в повітря. Також зворотний вихід полум'я
може призвести до пожежі в відсіку двигуна.

■ Якщо рівень гальмівної рідини низький або високий
Якщо рівень гальмівної рідини злегка падає, це нормально, в результаті
зносу гальмівних колодок або коли рівень рідини в ємності гальмівної рідини
високий. Якщо ж потрібен частий долив гальмівної рідини, це може означати
серйозну проблему; зв'яжіться з авторизованим сервісним центром FAW для
перевірки автомобіля.
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Капот

Потягніть на себе важіль 
розблокування капота. Кришка капота 
злегка привідкриється.

Помістіть руки під капот і натисніть 
важіль розблокування капота, щоб 
підняти капот.

Встановіть опору капота, щоб 
зафіксувати капот.

Відчиніть замок зсередини автомобіля, щоб відкрити 
капот.

Крок

Крок

Крок
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■ Закриття капота
Перевірте простір під капотом, переконайтеся, що кришки всіх відсіків 
знаходяться в потрібному положенні, і приберіть всі сторонні предмети 
(наприклад, інструменти і т.д.).
Перед закриттям капота перевірте, чи закріплена опора капота.

Коли відстань між капотом і решіткою становить близько 20см, 
відпустіть капот. Переконайтеся, що капот повністю закритий і 
заблокований.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Перевірка перед водінням
Переконайтеся, що капот повністю закритий і заблокований.
Якщо капот не заблокований, він може відкритися під час руху
автомобіля і привести до аварії і до серйозної травми.

■ Після установки опори капота в паз
Переконайтеся, що опора надійно підтримує капот, не даючи йому впасти
Вам на голову або на тулуб.

УВАГА

■ Коли закриваєте капот
● Переконайтеся, що опора зафіксована, перш ніж закривати капот.

Інакше вона може погнути капот.
● Не прикладывайте слишком много усилий, закрывая капот, иначе можно

Не докладайте занадто багато зусиль, закриваючи капот, інакше можна
пошкодити капот.

Крок

Крок

Крок
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7-3. Самостійне обслуговування 
Відсік двигуна

Бачок охолоджуючої рідини

Заливна кришка

Щуп рівня оливи
Бачок гальмівної рідини  

Акумулятор 

Блок запобіжників  

Резервуар рідини 
склоочисника
 Радіатор  
Конденсатор  
Вентилятор охолодження
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Моторна олива 
■ Перевірка рівня оливи.
Коли двигун заглушений і має робочу температуру, при 
вимкненому перемикачі "ENGINE START STOP" (запалювання), 
перевірте рівень оливи щупом для вимірювання рівня оливи.

Зупиніть автомобіль на рівному місці. Після відключення двигуна 
почекайте 5 хвилин, щоб масло злилося в піддон двигуна.

Візьміться чистою ганчіркою за 
кінець ручку щупа і вийміть його.

Протріть щуп начисто.
Вставте щуп.
Вийміть щуп і перевірте рівень оливи.

Низький 
Нормальний 
Повний 

Крок

Крок

Крок
Крок
Крок

Кро
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Протріть щуп і вставте повністю. 

1 
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■ Додавання оливи
Якщо рівень масла нижче позначки 
низького рівня або поруч з нею, 
долийте моторну оливу того ж типу, 
що вже знаходиться в двигуні.

Перевірте тип оливи і підготуйте все необхідне для доливання оливи.

Відкрутити заливну кришку проти годинникової стрілки і зняти її. 

Щоб підняти рівень оливи від низького до повного, потрібно приблизно 1 л оливи. 

■ Рекомендований тип оливи
Не використовуйте моторну оливу з 
більш високою в'язкістю при дуже 
низьких температурах, інакше стане 
складно запускати двигун. Ми 
рекомендуємо використовувати тип 
масла відповідно до потреб 
автомобіля.
Деталі можна дізнатися в 
авторизованому сервісному центрі 
FAW.

Як приклад тут наводиться тип оливи (0W-40):

● 0W в 0W-40 вказує характеристику оливи, яка допускає запуск двигуна в
холодну погоду. Оливи з більш низьким значенням W дозволяє легше
запускати двигун в холодну погоду.

● 40 в 0W-40 вказує в'язкість, властиву оливі, яка перебуває в умовах
високих температур. Якщо транспортний засіб рухається з високою
швидкістю або з великим навантаженням, більше підходить олива з
більш високою в'язкістю.

X407080O

Повільно додати оливу і перевірити щупом рівень. 

Встановити заливну кришку і закрутити за годинниковою стрілкою.

Крок 

Крок 

Крок

Діапазон температур

7-3. Самостійне обслуговування
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■ Витрата моторної оливи
Під час поїздок буде споживатися певна кількість моторної оливи. У
наступних ситуаціях споживання оливи може збільшитися, і моторну оливу,
можливо, необхідно буде заправляти частіше рекомендованих інтервалів
технічного обслуговування.
● Коли двигун новий, наприклад, безпосередньо після покупки

автомобіля або після заміни двигуна
● Якщо використовується масло низької якості або масло з невідповідною в'язкістю

● При русі на високих оборотах двигуна або при великому навантаженні або при
частих прискорень або уповільненнях

● При тривалому простої двигуна або при частому інтенсивному водінні

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Утилізація відпрацьованої оливи
● Відпрацьована моторна олива містить потенційно шкідливі речовини, які

можуть викликати запалення і рак шкіри, тому необхідно виключити
тривалий і повторний контакт. Якщо олива потрапила на шкіру, змийте її
водою з милом негайно.

● Утилізувати відпрацьовану оливу і фільтри слід безпечним і прийнятним
способом. Забороняється викидати відпрацьовану оливу і фільтри разом з 
побутовими відходами, в каналізацію або в грунт. Для отримання 
інформації щодо переробки або утилізації оливи зв'яжіться з авторизованим 
сервісним центром FAW.

●Не залишайте відпрацьовану моторну оливу в місцях, доступних для дітей.

УВАГА

■ Щоб уникнути серйозної поломки двигуна
Якщо оливи недостатньо, або вона стара, з'являється ефект спікання через
погану змащуваність рухомих деталей двигуна, це може пошкодити двигун,
тому моторне масло потрібно періодично перевіряти і замінювати.

■ При заміні оливи
● Будьте уважні, щоб не пролити моторну оливу на деталі

автомобіля.
● Уникайте переливу, так можна пошкодити двигун.
● Перевіряйте рівень оливи щупом кожен раз, коли додаєте оливу.
● Переконайтеся, що заливна кришка щільно закрита.

7-3. Самостійне обслуговування
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Охолоджуюча рідина двигуна 
Рівень охолоджуючої рідини достатній, якщо він знаходиться між 
відмітками "Н" (повний) і "L" (низький) в бачку, коли двигун холодний.

Кришка бачка
Лінія H
Лінія L 
Якщо рівень знаходиться на 
позначці "L" (низький) або нижче 
неї, додайте охолоджуючої рідини 
до задовільного рівня.

■ Вибір охолоджуючої рідини
Використовуйте охолоджуючу рідину протягом року.
Деталі можна дізнатися в авторизованому сервісному центрі FAW.

■ Якщо рівень охолоджувальної рідини швидко знижується
Візуально перевірте радіатор, труби, кришку ємності охолоджуючої рідини і т. д.
Якщо ви не можете знайти місце негерметичності, зверніться в авторизований
сервісний центр FAW для перевірки тиску кришки і герметичності системи
охолодження.

H
L

УВАГА

■ Запобіжні заходи при високій температурі двигуна
Не знімайте кришку ємності охолоджуючої рідини.
Система охолодження може бути під тиском і може розпилювати гарячу
охолоджуючу рідину, якщо зняти кришку ємності охолоджуючої рідини, і
привести до опіків та інших травм.

7-3. Самостійне обслуговування
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Гальмівна рідина 
■ Рівень гальмівної рідини

Рідина, яка використовується для гальмівної системи і зчеплення,
надходить з одного і того ж резервуара.

Рівень гальмівної рідини повинен 
знаходитися між MAX і MIN в 
резервуарі гальмівної рідини.

УВАГА

■ Коли додаєте охолоджуючу рідину двигуна
Для забезпечення належного змащення, захисту від корозії і ефективного
охолодження, потрібно використовувати охолоджуючу рідину, зазначену FAW.

■ Якщо охолоджуюча рідина пролилася
Змийте її водою, щоб уникнути пошкодження деталей або
лакофарбового покриття.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Запобіжні заходи при додаванні гальмівної рідини
● Дуже небезпечно проливати гальмівну рідину. Якщо гальмівна рідина

потрапляє в очі, будь ласка, промийте їх водою і негайно зверніться до
лікаря.

● Ніколи не розливайте гальмівну рідину на кузов або двигун, так як це може
привести до пожежі.

■ Якщо рівень гальмівної рідини занадто низький
● Це дуже небезпечно, якщо рівень гальмівної рідини занадто низький.

Низький рівень вказує на знос гальмівних колодок або витік в гальмівній
системі. Гальма можуть виявитися несправними і це призведе до
серйозної аварії. Якщо рівень рідини занадто низький, перевірте гальмівну
систему і зчеплення.

● Якщо рівень занадто низький, додайте гальмівну рідину до відмітки
«MAX». Перед додаванням гальмівної рідини, будь ласка, ретельно
очистіть область навколо кришки резервуара.

7-3. Самостійне обслуговування
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Радіатор і конденсатор 
Перевірте радіатор і конденсатор і видаліть всі сторонні предмети. Якщо 
радіатор або конденсатор дуже брудні або працюють ненормально, 
зв'яжіться з авторизованим сервісним центром FAW для перевірки 
автомобіля.

Акумулятор 
Система управління електропостачанням може своєчасно регулювати вихідну 
напругу генератора і отримувати інформацію про стан акумулятора для 
реалізації оптимальної зарядної напруги. При збільшенні потужності роботи 
автомобіля він також може знизити витрату палива.
Перевіряйте акумулятор таким чином.

■ Зовнішній вигляд акумулятора
Переконайтеся, що клеми акумулятора не мають корозії, немає ослаблених
з'єднань, тріщин або ослабленого кріплення акумулятора.

УВАГА

● Гальмівна рідина може пошкодити лакофарбові поверхні. Якщо ви пролили
рідину на пофарбовану поверхню, негайно очистіть її.

●Не рекомендована гальмівна рідина може пошкодити систему. Змішування з
іншою гальмівною рідиною також може пошкодити систему.

● Якщо необхідно додати або замінити гальмівну рідину, зверніться в
авторизований сервісний центр FAW.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Коли температура двигуна висока
Не торкайтеся радіатора або конденсатора, так як вони можуть
бути дуже гарячими і викликати серйозні опіки.

7-3. Самостійне обслуговування
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Позитивна клема 
Негативна клема 
Кріплення акумулятора

Способи догляду за акумулятором 
■ Перед установкою

● Не переплутайте клеми при підключенні акумулятора, це може
привести до пошкодження електричних компонентів на автомобілі.

● Уникайте контакту між позитивними і негативними клемами, коли
акумулятор знаходиться в процесі зберігання, перенесення і установки,
наприклад, підключений металевий ключ може легко доторкатися
позитивних і негативних клем одночасно, це може призвести до короткого
замикання акумулятора і його псування.

● Для запобігання витоку електроліту через газовідвідні отвори кришки
не встановлюйте акумуляторні батареї боком або вгору дном під час
зберігання, транспортування та монтажу.

● При заміні акумулятора використовуйте той же тип, що і в оригінальному
варіанті.

● Якщо при заміні акумуляторної батареї виявляється, що клеми
окислені або забруднені, зніміть шар оксиду або бруду за допомогою
наждачного паперу і т.п., нанесіть на клеми затискачів і батареї
вазелін і після цього підключіть клеми.
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● Акумулятор необхідно заряджати в наступних випадках:
• Автомобіль використовується протягом короткого часу і часто

запускається
• Автомобіль зазвичай їздить в години пік
• Велике споживання електроенергії електронними приладами в

автомобілі
• Автомобіль завжди використовується вночі
• Автомобіль не використовується тривалий час
• Не вимикаються фари після зупинки автомобіля
• Не закриваються двері після зупинки автомобіля
• Електричні пристрої, такі як кондиціонер, аудіо система, освітлення

і т. д., працюють протягом тривалого часу, коли двигун не
запущений

● Якщо автомобіль не використовується понад 30 днів, для
нормального технічного стану акумулятора необхідно виконати
наступні дії:
• Від'єднайте кабель заземлення (кабель негативної клеми), щоб

марно не витрачати заряд акумулятора
• Заряджайте акумулятор кожні 20-45 днів
• Перед використанням транспортного засобу в нормальному режимі,

підключіть транспортний засіб до живлення на 4 години або більше,
щоб забезпечити можливість нормальної роботи функції старт-стоп.

■ При заряджанні
● Акумулятор виділяє водень, який є займистим і

вибухонебезпечним. Тому, дотримуйтесь наступних
правил безпеки перед зарядкою:

• Якщо заряджаєте акумулятор, встановлений на автомобілі,
від'єднайте кабель заземлення (кабель негативної клеми).

• Переконайтеся, що перемикач живлення на зарядному пристрої
вимкнений, коли приєднуєте і від'єднуєте кабелі зарядного
пристрою до акумулятора.

● При зарядці акумулятора зверніть увагу на:
• Переконайтеся, що клеми акумулятора не мають корозії, немає

ослаблених з'єднань, тріщин або ослаблених кріплень, щоб уникнути
короткого замикання і пожежі

• Правильно під'єднуйте позитивну і негативну клеми
• У зоні зарядки виключіть куріння і відкритий вогонь
• При знятті затискачів вимикач живлення на зарядному пристрої

повинен бути виключений

7-3. Самостійне обслуговування
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• Зніміть заряд статичної напруги перед зарядкою
• Не використовуйте велику напругу для підзарядки акумулятора протягом

тривалого часу
• Не використовуйте режим швидкої зарядки для підзарядки акумулятора

● Періодично перевіряйте напругу і зарядку акумуляторних батарей
і своєчасно проводите їх підзарядку. Під час підзарядки
привідкрийте кришку електроліту.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Хімікати в акумуляторі
Акумулятори містять отруйну і корозійну сірчану кислоту і можуть виділяти
водень, який є займистим і вибухонебезпечним. Для зниження ризику
серйозної травми дотримуйтесь наступних правил безпеки, працюючи з
акумулятором або поруч з ним:
● Не створюйте іскор доторканням до клем акумулятора інструментами.
● Завжди заряджайте акумулятор в місці з хорошою вентиляцією.
● Не паліть і не запалюйте сірники поруч з акумулятором.
● Виключіть контакт з очима, шкірою і одягом.
● Не вдихайте і не ковтайте електроліт.
● Одягайте захисні окуляри, коли працюєте поруч з акумулятором.
● Працюйте з акумулятором в місцях, недоступних для дітей.

■ Де безпечно заряджати акумулятор
Заряджайте акумулятор на відкритому місці. Не заряджайте акумулятор
в гаражі або закритому приміщенні з недостатньою вентиляцією.

7-3. Самостійне обслуговування
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Заходи безпеки щодо електроліту
● Якщо електроліт випадково потрапляє в очі, промивайте очі чистою

водою протягом 15 хвилин і негайно зверніться до лікаря. Якщо є
можливість, продовжуйте промивання водою тампоном або тканиною по
дорозі до найближчого медичного закладу.

● Електроліт (сірчана кислота) може викликати опіки і сліпоту. Якщо він
контактує зі шкірою, негайно промийте ділянку великою кількістю чистої
води. Якщо він потрапляє в очі, промийте очі великою кількістю чистої води
і негайно зверніться до лікаря.

● Якщо електроліт потрапляє на ваш одяг, негайно зніміть одяг, щоб уникнути
проникнення електроліту на шкіру.

● Якщо ви випадково проковтнули електроліт, випийте велику
кількість води або молока, потім випийте суспензію магнезії, сирі
яйця або рослинне масло, і негайно зверніться до лікаря.

УВАГА
■ Щоб акумулятор зберігав найкращий робочий стан,

дотримуйтесь наступних правил безпеки:
● Забезпечте правильну установку акумулятора.
● Верх акумулятора повинен бути чистим і сухим.
● Якщо автомобіль не використовується тривалий час, від'єднуйте кабелі від

акумулятора та заряджайте його кожні 20-45 днів.

● Плюс і мінус акумулятора повинні бути з'єднані з плюсом і мінусом
автомобіля; не плутайте плюс і мінус, інакше електричні пристрої
автомобіля пошкодяться.

■При заряджанні акумулятора
Не заряджайте акумулятор при працюючому двигуні.

7-3. Самостійне обслуговування
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Рідина склоочисника 

Якщо склоочисник не працює, 
можливо, резервуар рідини 
склоочисника порожній. Додайте 
рідину склоочисника.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Доливання рідини склоочисника
Не додавайте рідину склоочисника, коли двигун працює або гарячий. Так
як рідина склоочисника містить спирт, вона може спалахнути в разі її
потрапляння на двигун.

УВАГА

■

■

Не використовуйте рідину, відмінну від рідини склоомивача 
Не використовуйте мильну воду або антифриз двигуна замість рідини 
склоочисника. Це може привести до знебарвлення пофарбованих поверхонь 
автомобіля.
Розведення рідини склоочисника
При необхідності розбавте рідину склоочисника водою.
Зверніть увагу на температуру замерзання, зазначену на етикетці упаковки 
склоомиваючої рідини.

7-3. Самостійне обслуговування
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7-3. Самостійне обслуговування 
Шини

Перевірка шин 

Новий протектор
Індикатор зносу протектора 
Зношений протектор 
Розташування індикаторів зносу 
протектора показано відмітками
"△" нанесеними на бічну поверхню 
кожної шини.
Коли шина зношується до 
індикатора зносу шини, необхідно 
замінити шину.

Перестановка шины 

Переставляйте шини в тій 
послідовності яка показана на 
малюнку.
Для рівномірного зносу шин і 
продовження терміну служби, ми 
пропонуємо переставляти шини 
приблизно кожні 10000 км.

Підказка: 
1. Всі запасні шини не є повнорозмірними, не використовуйте їх для перестановки,

використовуйте їх тільки тимчасово.
2. Всі запасні шини не мають датчика контролю тиску в шинах.
3. Налаштуйте систему контролю тиску шин після перестановки шин;

якщо необхідна перестановка шин, зв'яжіться з авторизованим
сервісним центром FAW.

Замінюйте або переставляйте шини відповідно до 
графіків технічного обслуговування і/або зносу 
протектора.

X407140O
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■ Захист колес
● Будьте уважні, щоб шини не контактували зі змазкою, оливою або паливом.

● Періодично перевіряйте стан шин на предмет пошкоджень (розрізів, роздуття,
розшарування і т.д.), очищайте бруд з малюнка протектора шин.

■ Вимоги до зберігання шин
● Помітьте шини, перш ніж знімати. Вкажіть напрямок перестановки і

встановіть в їх початкове положення відповідно до маркування для
збереження однакового напрямку перестановки і динамічного балансу.

● Зняті колеса і шини необхідно зберігати в прохолодному, сухому і
темному місці без прямого попадання сонячного світла.

■ Приховані пошкодження
Пошкодження шин і колісних дисків завжди складно виявити. Якщо ви помітили
нетипову вібрацію або відхилення руху автомобіля на одну сторону, це означає,
що одна з шин несправна. У цьому випадку зв'яжіться з авторизованим
сервісним центром FAW якомога швидше для перевірки шин.

■ Коли замінювати шини автомобіля
Шини слід замінювати:
● Індикатор зносу протектора вказує на знос шини.
● Коли є пошкодження на шинах, такі як розрізи, тріщини, розшарування.

● Коли шина постійно здувається або не піддається ремонту через
пошкодження. Будь ласка, проконсультуйтеся в авторизованому сервісному
центрі FAW.

■ Термін служби шини
Шини, шо використовувались більше 6 років, повинні бути перевірені
кваліфікованими фахівцями, навіть якщо вони рідко або ніколи не
використовуються та/або не мають очевидних пошкоджень.

■ Якщо на зимових шинах протектор зношений на 4 мм і більше
Ефективність зимових шин помітно знижується.

7-3. Самостійне обслуговування



297

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Запобіжні заходи під час перевірки і заміни шин
Будьте обережні, щоб уникнути аварії. Їх недотримання може привести до
поломки деталей ходової частини, а також до некоректної роботи підвіски,
що може закінчитися серйозною травмою або смертю.

● Не змішуйте шини різних виробників, моделей, малюнка
протектора або рівню зносу протектора.

● Не використовуйте шини з розмірами, які не рекомендовані FAW.
● Не змішуйте шини різних конструкцій (радіальні, діагонально-оперізуючі або

діагональні шини).
● Не змішуйте літні, всесезонні, зимові шини.
● Не використовуйте шини, які стояли на іншому автомобілі.
●

Не використовуйте шини, якщо ви не знаєте, як вони використовувалися
раніше.

УВАГА

■ Поїздка по нерівній дорозі
Дотримуйтесь особливої обережності, коли їдете по дорозі з рихлим або
пошкодженим покриттям. Такі умови можуть викликати зниження тиску в
шинах, знижуючи амортизацію шин. До того ж, поїздка по нерівній дорозі може
сприяти ушкодженню самих шин, а також коліс і кузову автомобіля.

■ Якщо тиск в кожній шині знижується під час поїздки
Зупиніться. Інакше шини і / або колеса можуть бути пошкоджені.

7-3. Самостійне обслуговування
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7-3.  Самостійне обслуговування 
Тиск в шинах 

Маркування тиску в шинах 
розташоване на середній стійці 
кузова з боку сидіння водія.

■ Вплив неправильного тиску в шинах
Тиск в шинах занадто низький:
● Підвищується витрата палива через збільшення опору.
● Знижуються характеристики стабільності.
● Може трапитися поломка або перегрів і вибух. Якщо тиск в шинах

недостатній, шина може зіскочити з колісного диска, привівши до втрати
контролю над автомобілем.

● Шини з обох сторін автомобіля зношуються нерівномірно.
Тиск в шинах занадто високий:
● Знижується комфорт водіння.
● Центральна частина шини сильно зношується.
● Шина з надмірно високим тиском легко розтріскується і лопається в разі удару.

Якщо шина потребує частого підкачування, перевірте автомобіль 
в авторизованому сервісному центрі FAW.

Підтримуйте необхідний тиск в шинах. Перевіряйте тиск в 
шинах мінімум один раз на місяць. Тим не менш, ми 
рекомендуємо перевіряти тиск в шинах один раз в два 
тижні.
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■ Інструкції з перевірки тиску в шинах
Будь ласка, перевірте тиск повітря в шинах в потрібний момент, навіть якщо ваш
транспортний засіб оснащено системою попередження тиску в шинах, яка може
вчасно нагадувати вам про тиск і температуру повітря в шинах. При перевірці
тиску в шинах пам'ятайте наступне:

● Перевіряйте тільки, коли шини холодні.
Якщо автомобіль припаркований мінімум 3 години або не проїхав і 1,5км, у
Вас будуть точні дані про холодний тиск в шинах.

● Завжди користуйтеся манометром для шин.
Зовнішній вигляд шини може ввести в оману. До того ж, злегка більш
високий або низький тиск може змінюватися під час руху.

● Після поїздки не підвищуйте і не знижуйте тиск. Якщо після поїздки тиск злегка
підвищений, це нормально.

● Не перевищуйте вантажопідйомність автомобіля. Вага пасажирів і
багажу повинна розподілятися таким чином, щоб автомобіль залишався
збалансованим.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Правильний тиск важливий для безпечної роботи шин
Дотримуйтесь потрібного тиску у шинах. В іншому випадку можуть виникнути
такі умови, що призводять до нещасних випадків і серйозних травм:
● Надмірний знос
● Нерівномірний знос
● Погана керованість
● Вибух в результаті перегріву шин
● Негерметичність бортового кільця шини
● Деформація шини
● Велика ймовірність пошкодження шини під час руху (через дорожні

перешкод, і т. д.)

■ Не користуйтеся автомобілем з неправильним тиском в шинах
Дуже небезпечно вести автомобіль з неправильним тиском в шинах.
Неправильний тиск в шинах може впливати на керованість і привести до
аварії. Перевіряйте тиск в шинах і тиск в запасний шині одночасно.

7-3. Самостійне обслуговування
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УВАГА

■ Коли перевіряєте і регулюєте тиск в шинах
Не забудьте поставити на місце ковпачки ніпелів шин.
Без ковпачків ніпелів бруд і волога будуть проникати в ніпель і викликати
пропускання повітря, що може привести до аварії. Якщо ковпачки втрачені,
замініть їх якомога швидше.

7-3. Самостійне обслуговування
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7-3. Самостійне обслуговування 
Колеса

Вибір колес 
Коли замінюєте колеса, стежте, щоб вони були аналогічні тим, які зняли з 
автомобіля, за вантажопідйомністю, діаметром, шириною колісного диска і 
вильотом обода.
Колеса можна замінити в авторизованому сервісному центрі FAW. Ми не 
рекомендуємо використовувати:

● Колеса різного розміру
● Гнуті і випрямлені колеса.
● Використані колеса

Запобіжні заходи щодо алюмінієвих коліс 
● Використовуйте спеціальні колісні гайки і ключі для алюмінієвих

коліс.
● Коли переставляєте, ремонтуєте або замінюєте шини, перевіряйте затяжку

колісних гайок.
● Коли використовуєте ланцюги для шин, будьте обережні, щоб не пошкодити

алюмінієві колеса.
● Використовуйте тільки оригінальні балансувальні ваги FAW або

еквівалентні, та пластиковий або гумовий молоток для балансування
коліс.

Якщо колесо погнуте, тріснуло або має серйозні ознаки 
корозії, його необхідно замінити.
В іншому випадку, шина може відокремитися від 
колеса або може статися втрата керованості
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■ При заміні колеса
● Не використовуйте колеса, які відрізняються від оригінальних, так як це

може привести до втрати управління.
● Конфігурація даної моделі передбачає відсутність камери колеса; якщо є

витік в шині: Не встановлюйте камеру. Це може привести до аварії, смерті
або серйозних травм.

■ Коли прикручуєте колісні гайки
● Затягуйте колісні гайки, поки сферична частина не торкнеться місця

установки колісного болта на колісному диску
● Не використовуйте оливу або мастило для колісних болтів або гайок.

Олива або мастило можуть привести до надмірного затягування гайок і
поломки болтів або дисків.
До того ж, олива або мастило можуть привести до ослаблення гайок і
вильоту колеса, приводячи до аварії, смерті або серйозних травм. Якщо на
колісних болтах або гайках є олива або мастило, видаліть їх.

■ Забороняється використовувати дефектні колеса
Не використовуйте тріснуті або деформовані колеса.
Це може привести до витоку повітря з шини під час поїздки і, як наслідок,
до аварії.

7-3. Самостійне обслуговування
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7-3. Самостійне обслуговування 
Заміна батарейки ключа 

Вам будуть потрібні наступні предмети: 
● Невелика шліцьова викрутка (щоб запобігти пошкодженню ключа,

прикрийте кінець викрутки ганчіркою).
● Літієва батарейка.

Заміна батарейки 
Автомобілі без системи «СТАРТ / СТОП».

Вийняти механічний ключ з паза як 
показано на малюнку, утримуючи 
обидві половини ключа руками, 
розсунути в сторони, щоб ключ 
розділився на дві частини.

Вставити в паз захищену плівкою викрутку, і 
зняти кришку дистанційного ключа.

Видалити розряджену батарейку. 
Вставити нову батарейку, сторона зі 
знаком "+" дивиться вгору.

Замініть батарейку в ключі, якщо стара батарейка 
розрядилася.

Крок

Крок

Крок



304

7

Вийміть механічний ключ, 
натиснувши кнопку розблокування.

Вставити викрутку з кінцем, 
загорнутим захисною плівкою, в паз і 
злегка натисніть на корпус ключа.

Видалити розряджену батарейку. 
Вставити нову батарейку, 
сторона зі знаком "+" дивиться 
вгору.

Автомобілі з системою «СТАРТ / СТОП». ШАГ

Крок

Крок

7-3. Самостійне обслуговування
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■ Використання літієвої батарейки
● Ми рекомендуємо замінювати батарейку на аналогічну або еквівалентну, яку

рекомендує авторизований сервісний центр FAW.

● Утилізацію використаних батарейок проводити відповідно до місцевих
законів.

■ Якщо розряджена батарейка ключа
Спостерігаються наступні ознаки:
● Дистанційного керування не працює правильно.
● Зменшується робочий діапазон.
● Функція «СТАРТ / СТОП» не працює правильно.

Автомобілі без системи «СТАРТ / СТОП» 
Батарейка типу CR1620
Автомобілі з системою «СТАРТ / СТОП» 
Батарейка типу CR2032

7-3. Самостійне обслуговування
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7-3. Самостійне обслуговування 
Електролампи 

Підготовка до заміни лампи 
Перевірити напругу замінюваної лампи.

Розташування ламп 
Передня частина

Ви можете самостійно замінити такі лампи. Рівень 
складності заміни залежить від лампи. Якщо заміна 
лампи виглядає складною, зв'яжіться з авторизованим 
сервісним центром FAW.
Додаткову інформацію про заміну ламп можна отримати 
в авторизованому сервісному центрі FAW.

Фари головного світла 
Передні сигнали повороту

Передні габаритні вогні / 
денні ходові вогні 
Бічні сигнали поворотів
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Задня частина

Стоп-сигнали
Задні сигнали повороту 
Задній рефлектор з
Задні протитуманні фари

Освітлення номерного знака 
Ліхтар заднього ходу
Задні протитуманні фари 
Додатковий стоп-сигнал

7-3. Самостійне обслуговування
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Заміна ламп 
■ Фари головного світла

Відчиніть капот. 
Зняти захисну заглушку фар. 

Повернути патрон проти 
годинникової стрілки і вийняти 
його.

Зняти лампу, натискаючи 
кнопку фіксатора.

Під час установки виконати всі кроки в зворотному порядку. 

Крок

Крок

Крок

Крок

Крок
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■ Передні сигнали повороту
Відчиніть капот. 

Повернути кришку лампи проти 
годинникової стрілки, щоб вийняти її, як 
показано на малюнку.

Повернути лампу проти 
годинникової стрілки, 
натискаючи вниз, щоб вийняти її.

Під час установки виконати всі кроки в зворотному порядку. 
■ Ліхтар заднього ходу

Відкрийте кришку багажника.
Використовуйте викрутку із захисною 
плівкою для зняття кожуха з кришки 
багажника.

OPEN LOCK

Крок

Крок

Крок

Крок

Крок

Крок
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Вивернути 3 гвинта поруч з правою 
лампою освітлення багажника і зняти її.

Повернути патрон проти 
годинникової стрілки і вийняти 
його.

Вийняти лампу з патрона.

Під час установки виконати всі кроки в зворотному порядку.

Крок

Крок

Крок

Крок
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■ Освітлення номерного знака
Натиснути на кріплення, щоб 
зняти лампу освітлення номерного 
знака.

Повернути корпус лампи освітлення 
номерного знака проти годинникової 
стрілки і зняти його.

Видалити лампу з патрона освітлення 
номерного знака.

Не торкайтеся до лампи руками, 
надягайте рукавички при роботі.

Під час установки виконати всі кроки в зворотному порядку. 

Крок

Крок

Крок

Крок
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■ Заміна наступних ламп
Якщо перегоріла одна з наступних ламп, зв'яжіться з авторизованим
сервісним центром FAW.

● Фари головного світла
● Передні габаритні вогні / денні ходові вогні (тип LED)
● Бічні сигнали повороту (тип LED)
● Задні габаритні вогні (тип LED)
● Додатковий стоп-сигнал (тип LED)
● Задні сигнали повороту
● Стоп-сигнали
● Задні протитуманні фари

■ Лампи LED
Додатковий стоп-сигнал, передні / задні габаритні вогні, денні ходові вогні,
бічні сигнали повороту і задні сигнали повороту включають кілька ламп LED.
Якщо будь-яка лампа LED перегоріла, перевірте Ваш автомобіль в
авторизованому сервісному центрі FAW для заміни ламп.

■ Поява конденсату всередині лінз
Поява конденсації всередині лінз фар не означає несправності. Для
отримання додаткової інформації про таких ситуаціях зверніться в
авторизований сервісний центр FAW:
● Великі краплі води скупчуються на внутрішній стороні лінз.
● Вода накопичується всередині фар.

7-3. Самостійне обслуговування
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■ Заміна ламп
● Вимкнути світло. Не намагайтеся замінювати лампи відразу ж після

вимкнення світла.
Лампи нагріваються і можуть викликати опіки.

● Не торкайтеся скла лампи голими руками. Коли цього не можна уникнути,
скористайтеся чистою сухою ганчіркою, щоб виключити появи вологи і
масла на лампі.
Якщо лампа подряпана або впала, вона може вибухнути або тріснути.

● Правильно встановлюйте лампи і всі інші деталі, які використовуються для
їх кріплення. Невиконання цього може призвести до теплового
пошкодження, пожежі, потрапляння води в фари. Все це може пошкодити
фари або викликати утворення конденсату на лінзах.

● Зберігайте галогенові лампи в місцях, недоступних для дітей. Дуже
небезпечно грати галогеновими лампами. Якщо упустити галогенову лампу
на землю або розбити, це може привести до серйозних травм.

■ Щоб уникнути пошкодження або пожежі
● Переконайтеся, що лампи правильно встановлені і зафіксовані

7-3. Самостійне обслуговування
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8-1. Основні відомості
Аварійна сигналізація 

Після натискання кнопки аварійної 
сигналізації блимають всі сигнали 
повороту. Натисніть кнопку ще раз, 
щоб вимкнути сигнал.

■ Аварійна сигналізація
Коли двигун не працює, не використовуйте аварійну сигналізацію
тривалий час без причини, інакше акумулятор буде розряджатися.

У разі виникнення несправності в вашому автомобілі, 
зупиніться на узбіччі і включіть аварійну сигналізацію; 
коли транспортний засіб зупинено через поломки, 
включіть аварійну сигналізацію і встановіть 
попереджувальний знак аварійної зупинки позаду 
транспортного засобу.

3
2

160

CANC

MODE
VOL

+

-

RES/+

SET/-

ONOFF
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8-2. Дії в надзвичайних ситуаціях

Буксирування автомобіля

Ситуації, коли необхідно зв'язатися з сервісним 
центром перед буксируванням
Наступне може вказувати на проблему з вашої трансмісією. Перед 
буксируванням зв'яжіться з авторизованим сервісним центром FAW або 
професійною компанією по евакуації.

● Двигун працює, але транспортний засіб не рухається.

● Трансмісія видає нехарактерні звуки або вібрації.

Не буксируйте за допомогою вантажного автомобіля з тросом 

Не буксирувати за допомогою 
вантажного автомобіля з тросом, щоб 
уникнути пошкодження кузова.

У разі, коли необхідне буксирування, ми рекомендуємо, щоб цю 
операцію виконувала уповноважена станція технічного 
обслуговування FAW або професійна компанія, що займається 
евакуацією, за допомогою евакуатора з підйомником або 
плоскою платформою.
Під час буксирування завжди використовуйте запобіжні 
ланцюги і виконуйте всі державні, федеральні і місцеві закони.
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8-2. Дії в надзвичайних ситуаціях

Буксирування з частковим погрузкою коліс 
Передніх коліс

Вимкнути стоянкове гальмо. 

Задніх коліс 

Використовуйте буксировочний візок, 
встановлений під передніми колесами.
Якщо немає буксировочного візка, 
переведіть важіль перемикання 
передач в нейтральне положення і 
включіть перемикач
«ENGINE START
STOP »(запалювання) в режим ACC.

Використання вантажного автомобіля з плоскою платформою 

Використотвуйте електронне 
стоянкове гальмо і відключіть 
перемикач "ENGINE START 
STOP" або ключ запалювання. 
Використовуйте колісні упори під 
всі 4 колеса, щоб виключити 
скочування автомобіля.

Закріпити автомобіль 
стропами за шини до 
платформи евакуатора, як 
показано на малюнку.

Крок

Крок
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Аварійне буксирування 
Якщо в надзвичайних ситуаціях евакуатор не доступний, ваш автомобіль 
можна тимчасово буксирувати за допомогою троса, прикріпленого до 
буксирувального гаку.
Це можна робити тільки на дорогах з твердим покриттям на короткі 
відстані на низьких швидкостях.
Водій повинен бути в автомобілі для управління кермом і педаллю гальм. 
Колеса автомобіля, трансмісія, рульове колесо і гальма повинні бути в 
хорошому стані.

Порядок виконання аварійного буксирування 
■ Передня частина

Вийняти буксирувальний гак з ящика для інструментів.
Зняти кришку буксирувального гака. 
Кришка буксирувального гака знаходиться 
праворуч на решітці переднього бампера. 
Не тягніть за кришку буксирувального гака 
з надмірною силою, так як це може 
пошкодити її.

Вставити буксирувальний гак в отвір і 
частково затягнути рукою.

Крок

Крок

Крок
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Затягнути буксирувальний гак за 
допомогою гайкового ключа або 
аналогічного жорсткого металевого 
прутка.

■ Задня частина
Вийняти буксирувальний гак з ящика для інструментів. 

Використовуйте плоску викрутку для 
зняття кришки буксирувального гака, 
натиснувши і утримуючи одну 
сторону трикутної мітки.
Щоб захистити корпус автомобіля, 
помістіть ганчірку між викруткою і 
кузовом транспортного засобу, як 
показано на малюнку.

Вставте буксирувальний гак в отвір і 
частково затягніть рукою.

Міцно закріпіть троси або ланцюги до буксирувального гаку. 
Будьте обережні, щоб не пошкодити кузов автомобіля.

Сядьте в буксируваний автомобіль і запустіть двигун.
Якщо двигун не запускається, переведіть перемикач "ENGINE 
START STOP" або ключ запалювання в положення ON.

Переведіть важіль перемикання передач в положення N або 
Р, відпустіть стоянкове гальмо. 

Крок

Крок

Крок

Крок

Крок

Крок

Крок
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Затягнути буксирувальний гак за 
допомогою гайкового ключа або 
аналогічного жорсткого металевого 
прутка.

■ Під час буксирування
Якщо двигун не працює, підсилювачі гальм і рульового керування не будуть
працювати, що зробить керування і гальмування менш ефективними.

■ Гайковий ключ
Зберігайте гайковий ключ в ящику з інструментами.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Дотримуйтесь наступних запобіжних заходів.
Їх недотримання може привести до смерті або серйозних травм.

Під час буксирування автомобіля
Під час буксирування автомобіля піднімайте передні колеса або всі чотири 
колеса над землею.
Якщо під час буксирування передні колеса торкаються землі, то ходова 
частина і пов'язані з нею деталі можуть пошкодитися.
Під час буксирування
● Уникайте різких прискорень, коли використовуєте буксирувальний трос, це

може привести до надмірного навантаження на буксирувальний гак і трос. 
Буксирувальний гак або трос можуть пошкодитися, зламані деталі можуть 
потрапити в людей і привести до серйозних травм.

● Автомобілі без системи «СТАРТ / СТОП»: Не встановлюйте замок
запалювання в положення «LOCK», інакше рульове колесо може
виявитися заблокованим, і не буде працювати.

● Автомобілі з системою «СТАРТ / СТОП»: не вимикайте перемикач
"ENGINE START STOP", інакше рульове колесо може виявитися
заблокованим, і не буде працювати.

Установка буксирувального гака на автомобіль
Переконайтеся, що буксирувальний гак встановлений надійно.
В іншому випадку буксирувальний гак може ослабнути під час буксирування, 
що призведе до аварії.

Крок
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■ Щоб запобігти пошкодженню автомобіля під час
буксирування на евакуаторі
● Автомобілі без системи «СТАРТ / СТОП»: не буксируйте автомобіль позаду, коли

перемикач запалювання знаходиться в положенні «LOCK», або ключ вийнято.
Механізм блокування рульового механізму недостатньо міцний, щоб тримати
передні колеса прямо.

● Автомобілі з системою «СТАРТ / СТОП»: не буксирувати автомобіль позаду, коли
перемикач "ENGINE START STOP" вимкнений.
Механізм блокування рульового механізму недостатньо міцний, щоб тримати
передні колеса прямо.

● При підйомі транспортного засобу, необхідно забезпечити адекватний дорожній
просвіт для буксирування на протилежному кінці піднятого транспортного засобу.
В іншому випадку транспортний засіб може бути пошкоджено при буксируванні.

8-2. Дії в надзвичайних ситуаціях
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8-2. Дії в надзвичайних ситуаціях
Якщо ви думаєте, що щось не так

Видимі симптоми
● Під транспортним засобом витікає рідина (Краплі води від

кондиціонера після використання і краплі води з дренажних отворів
вихлопної труби - це нормальне явище.)

● Спущені шини або нерівномірний знос шин.
● Температура охолоджуючої рідини двигуна постійно вище нормальної.

Звукові симптоми
● Зміни звуку вихлопної системи.
● Надмірний писк шин при проходженні поворотів.
● Компоненти підвіски видають нехарактерні звуки.
● Шуми, пов'язані з двигуном.

Робочі симптоми 
● Пропуски запалювання, детонація
● Відчутна втрата потужності.
● Автомобіль сильно тягне в одну сторону при гальмуванні.
● Автомобіль сильно тягне в одну сторону при їзді по рівній дорозі.
● Втрата ефективності гальм, занадто м'яка педаль гальма, педаль майже

доторкається підлоги.

Якщо ви помітили будь-який з перерахованих нижче 
симптомів, ваш автомобіль, ймовірно, потребує 
регулювання або ремонту. Якнайшвидше зверніться в 
авторизований центр FAW.
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Якщо включається попереджувальний індикатор або лунає попереджувальний сигнал

Перелік попереджуючих сигналів

Попереджувальний 
сигнал Попереджувальний сигнал / Деталі / Дії

Сигнальна лампа несправності гальмівної системи
• Низький рівень гальмівної рідини
• Несправності в гальмівній системі

 Негайно зупиніть автомобіль у безпечному місці
і зв'яжіться з уповноваженою станцією технічного
обслуговування FAW. Продовження руху може бути
небезпечним.

Сигнальна лампа тиску оливи
• Вказує на низький тиск оливи.
 Негайно зупиніть автомобіль у безпечному місці і 
зв'яжіться з уповноваженою станцією технічного 
обслуговування FAW. 

Сигнальна лампа несправності системи зарядки
• Можливо, не працює генератор.
• Вказує на несправності в системі зарядки.
Негайно зупиніть автомобіль у безпечному місці і

зв'яжіться з уповноваженою станцією технічного
обслуговування FAW.

Сигнальная лампа неисправности системы двигателя
• Несправність системи двигуна.
 Негайно зупиніть автомобіль у безпечному місці і 
зв'яжіться з уповноваженою станцією технічного 
обслуговування FAW. 

Спокійно виконайте наступні дії, якщо включився або 
безперервно замигав будь-який з попереджувальних 
сигналів. Якщо включився або безперервно замигав будь-
який з попереджувальних сигналів, а потім погас, це не 
обов'язково означає збій системи. Але якщо це триває, 
перевірте автомобіль в авторизованому сервісному центрі 
FAW.
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Сигнальна лампа високої температури охолоджуючої рідини

• Температура охолоджуючої рідини занадто висока.

Негайно зупиніть автомобіль у безпечному місці
і зв'яжіться з уповноваженою станцією технічного
обслуговування FAW.
Сигнальная лампа неисправности подушки безопасности

• Несправність системи подушок безпеки

Негайно зв'яжіться з уповноваженою станцією 
технічного обслуговування FAW.

Сигнальна лампа несправності іммобілайзера двигуна

• Несправність іммобілайзера двигуна
 Негайно зупиніть автомобіль у безпечному місці і 
зв'яжіться з уповноваженою станцією технічного 
обслуговування FAW.  

Сигнальна лампа несправності системи ABS
• Несправність антиблокувальної системи
 Негайно перевірте автомобіль в 
авторизованому сервісному центрі FAW. 

Сигнальна лампа несправності системи TPMS / 
ненормального тиску в шинах
• Попередження вказує на несправність системи

TPMS.
• Тиск в шинах занадто низький
 Негайно зупиніть автомобіль у безпечному 
місці і зв'яжіться з уповноваженою станцією 
технічного обслуговування FAW. 
Індикатор TCS / ESC *
Якщо індикатор світиться це свідчить про 
несправність в наступній системі:

• Система TCS/ESC
• Індикатор блимає, коли система TCS / ESC працює.

Негайно зупиніть автомобіль у безпечному
місці і зв'яжіться з уповноваженою станцією
технічного обслуговування FAW.

Попереджувальний 
сигнал Попереджувальний сигнал / Деталі / Дії

8-2. Дії в надзвичайних ситуаціях
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Сигнальна лампа не пристебнутого ременя безпеки
• Вказує на те, що ремінь безпеки водія або пасажира не

закріплений належним чином.
 Застебніть ремінь безпеки водія і / або 

переднього пасажира.

Сигнальна лампа низького рівня палива
• Якщо сигнальна лампа залишається включеною, це

означає, що рівень палива низький
• Якщо сигнальна лампа блимає, це означає, що є

несправність в паливному датчику
Заправте автомобіль або негайно зупиніть 
автомобіль у безпечному місці і зв'яжіться з 
уповноваженою станцією технічного 
обслуговування FAW.

Сигнальна лампа несправності системи трансмісії *

• Несправність в системі трансмісії
 Негайно зупиніть автомобіль у безпечному місці і 
зв'яжіться з уповноваженою станцією технічного 
обслуговування FAW.  

Сигнальна лампа несправності 
електропідсилювача рульового управління (EPS)
• Якщо сигнальна лампа залишається включеною, це

вказує на те, що є несправність в системі EPS.

 Негайно зупиніть автомобіль у безпечному місці і 
зв'яжіться з уповноваженою станцією технічного 
обслуговування FAW.  
• Якщо сигнальна лампа блимає, це означає, що EPS не

настроєна. Наприклад, живлення системи EPS відключено 
або була заміна акумулятора.

 Необхідно налаштувати EPS. 

Сигнальна лампа несправності стоп-сигналів *
• Вказує на те, що стоп-сигнали не працюють.
 Будь ласка, зв'яжіться з авторизованим 
сервісним центром FAW. 

Попереджувальний 
сигнал Попереджувальний сигнал / Деталі / Дії

8-2. Дії в надзвичайних ситуаціях
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Сигнальна лампа несправності системи SVS двигуна

• Вказує на необхідність обслуговування системи
управління двигуном.

 Будь ласка, зв'яжіться з авторизованим 
сервісним центром FAW.  

Попередження про перевищення швидкості *
• Швидкість автомобіля вище 120 км / г
 Будь ласка, дотримуйтесь швидкісного режиму і 
керуйте автомобілем обережно і безпечно. 

Сигнальна лампа бездротового ключа *
• Батарея бездротового ключа розряджена, або ключ покинув

ефективну зону виявлення.

 Замініть батарею ключа або внесіть бездротовий 
ключ в ефективну зону виявлення.

Попереджувальний 
сигнал

Попереджувальний сигнал / Деталі / Дії

8-2. Дії в надзвичайних ситуаціях
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Попереджувальний сигнал 
■ Попередження про сигнал повороту наліво / направо

Попереджувальний звуковий сигнал включається, коли включені світлові
покажчики повороту; сигнал відключається, коли відключаються світлові
покажчики повороту.

■ Попередження про НЕ пристебнутий ремінь безпеки
Сигнал звучить, коли ремінь безпеки водія / переднього пасажира *
Відстібнути, а швидкість автомобіля перевищує 20 км / год; він перестає
звучати, коли ремені безпеки закріплені, сигнал безперервно звучить близько
90 секунд або швидкість автомобіля нижче 5 км / год.

■ Попередження про увімкнене світло
Звуковий сигнал лунає 3 рази, якщо відкривається водійські двері при
включених габаритних вогнях і вимкненому перемикачі «ENGINE START
STOP» або ключі запалювання.

■ Одиночні сигнали *
Коли на кольоровому TFT-дисплеї відображається жовте попередження і
червоне попередження (крім TCS OFF, ESC OFF, система старт-стоп OFF),
звуковий сигнал звучить один раз.

■ Якщо сигнальна лампа несправності загоряється під час поїздки
Якщо сигнальна лампа несправності загоряється під час поїздки, зв'яжіться з
уповноваженою станцією технічного обслуговування FAW якомога швидше.

■ Датчик виявлення переднього пасажира і сигнальна лампа ременя
безпеки

● Якщо на передньому пасажирському сидінні перебуває багаж, то датчик
виявлення переднього пасажира може викликати спрацьовування сигнальної
лампи, навіть якщо на сидінні немає пасажира.

● Якщо на сидінні покласти подушку, датчик може не виявити пасажира, і світловий
індикатор може не працювати належним чином.

■ Попереджувальний сигнал
У деяких випадках сигнал можна не почути через шум зовні або
аудіосистему.

■ Якщо сигнальна лампа АБС і гальмівної системи продовжує горіти
Негайно зупиніть автомобіль у безпечному місці і зв'яжіться з уповноваженою
станцією технічного обслуговування FAW. В іншому випадку, робота
автомобіля може стати нестабільною, і система АБС може дати збій під час
гальмування, що може привести до аварії, смерті або серйозних травм.

8-2. Дії в надзвичайних ситуаціях
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■ Калібрування EPS
● При працюючому двигуні поверніть рульове колесо вліво до упору і

почекайте 1-2 секунди, потім поверніть рульове колесо вправо і
почекайте 1-2 секунди, потім поверніть рульове колесо в центральне
положення.

● Рухайтеся на автомобілі прямо зі швидкістю понад 20 км / год, якщо
блимаючий індикатор несправності електричного підсилювача керма (EPS)
відключиться, калібрування EPS виконано успішно.

● Якщо наведена вище операція калібрування не може бути виконана
успішно, продовжуйте рух приблизно 300 м. Якщо операція все ще не
може бути виконана успішно, зверніться в найближчий уповноважений
центр технічного обслуговування FAW.

8-2. Дії в надзвичайних ситуаціях



329

8-2. Дії в надзвичайних ситуаціях
Якщо відображається попередження (автомобілі з кольоровим TFT-дисплеєм)

Перелік попереджувальних повідомлень

Попереджуюче 
повідомлення

Деталі / Дія

Вказує на вимкнений перемикач «ENGINE START STOPА» 
і відчинені двері водія з увімкненими габаритними 
вогнями. Звучить також звуковий сигнал.
 Виключіть габаритні вогні

Означає, що автомобіль потребує 
обслуговування.
 Зв'яжіться з уповноваженою станцією 
технічного обслуговування FAW.
Означає, що система ESCL несправна.
 Зв'яжіться з уповноваженою станцією 
технічного обслуговування FAW. 

Означає, що заряд батареї ключа слабкий.
 Замініть батарейку ключа або зв'яжіться 
з уповноваженою станцією технічного 
обслуговування FAW.
Означає несправність системи ABS.
 Зв'яжіться з уповноваженою станцією 
технічного обслуговування FAW.  

Якщо на кольоровому TFT-дисплеї відображається 
попередження, зберігайте спокій і виконайте наступні дії. Якщо 
після прийняття перерахованих нижче заходів попередження 
знову з'явилося, зверніться на уповноважену станцію 
технічного обслуговування FAW.
Приклади попереджувальних повідомлень наведені лише для 
інформації, всі дисплеї відображають повідомлення, пов'язані 
з фактичним автомобілем.

Please turn off 
illumination

Please go to service 
station for maintenance

Press MENU button 
to turn off prompt

Please check 
ESCL system

Low key battery

Please check ABS system

Press MENU button to turn off prompt
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Означає несправність системи ESC.
 Зв'яжіться з уповноваженою станцією 
технічного обслуговування FAW.   

Означає несправність системи ESC.
Зв'яжіться з уповноваженою станцією 
технічного обслуговування FAW.   

Означає низький рівень палива. 
 Якомога швидше долийте паливо.

Вказує, що система старт-стоп працює неправильно. 
 Зв'яжіться з уповноваженою станцією 
технічного обслуговування FAW.  

Означає несправність стоп-сигналів.
 Зв'яжіться з уповноваженою станцією 
технічного обслуговування FAW.   

Означає несправність системи двигуна.
 Зв'яжіться з уповноваженою станцією 
технічного обслуговування FAW.   

Означає необхідність обслуговування системи двигуна. 
 Зв'яжіться з уповноваженою станцією 
технічного обслуговування FAW.  

Означає несправність перемикача 
"ENGINE START STOP"

 Зв'яжіться з уповноваженою станцією 
технічного обслуговування FAW.  

Попереджуюче 
повідомлення Деталі / Дія

Press MENU button to turn off prompt

Please check TCS system

Please check ESC system

Press MENU button to turn off prompt

Low fuel level warning

Press MENU button to turn off prompt

Please check AUTO 
STOP system

Press MENU button to turn off prompt

Stop light malfunction warning

Press MENU button to turn off prompt

Please check engine system

Press MENU button to turn off prompt

Please go to service 
station for repair

Press MENU button to turn off prompt

"ENGINE START STOP" 
switch malfunction

Press MENU button to turn off prompt
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Означає водіння автомобіля з незнятим стоянковим 
гальмом.
 Зняти стоянкове гальмо.

Означає несправність системи ЕРS.
 Зв'яжіться з уповноваженою станцією 
технічного обслуговування FAW.   

Вказує на те, що швидкість автомобіля вище 120 км / г.  
Будь ласка, дотримуйтесь швидкісного режиму і 
керуйте автомобілем обережно і безпечно.

Означає, що автомобіль знаходиться в русі тривалий час.

Зупинити автомобіль в безпечному місці і 
відпочити

Означає, що автомобіль не виявляє діючий ключ. 
 Внести ключ в зону дії (всередину 

автомобіля).

Означає, що температура охолоджуючої рідини занадто 
висока.

 Зв'яжіться з уповноваженою станцією 
технічного обслуговування FAW.  

Означає несправність гальмівної системи.
 Зв'яжіться з уповноваженою станцією 
технічного обслуговування FAW.   

Означає низький рівень гальмівної рідини. 
Зв'яжіться з уповноваженою станцією 
технічного обслуговування FAW.   

Попереджуюче 
повідомлення Деталі / Дія

Please release parking brake

Press MENU button to turn off prompt

Please check EPS system

Press MENU button to turn off prompt

Vehicle speed 
exceeds 120 km/h

Press MENU button to turn off prompt

Please take a rest

Press MENU button to turn off prompt

Key not in effective area

Press MENU button to turn off prompt

Excessively high engine 
coolant temperature

Press MENU button to turn off prompt

Please check brake system

Press MENU button to turn off prompt

Low brake fluid level

Press MENU button to turn off prompt
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Означає несправність системи трансмісії. 
Зв'яжіться з уповноваженою станцією 
технічного обслуговування FAW.   

Означає несправність системи подушок безпеки. 
Зв'яжіться з уповноваженою станцією технічного 
обслуговування FAW.   

Означає, що одна з дверей відкрита під час руху. 
 Переконайтеся, що всі двері закриті.

Попереджуюче 
повідомлення Деталі / Дія

Please check 
transmission system

Press MENU button to turn off prompt

Please check airbag system

Press MENU button to turn off prompt

Press MENU button to turn off prompt
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8-2.  Дії в надзвичайних ситуаціях 
Якщо спустило колесо

Перед тим, як піднімати автомобіль домкратом 
● Зупиніть транспортний засіб на твердій та рівній поверхні.
● Встановіть стоянкове гальмо.
● Перемістіть важіль перемикання передач в положення «P» (автомобілі з

автоматичною коробкою передач) або «R» (автомобілі з механічною
коробкою передач).

● Заглушіть двигун.
● Увімкніть аварійну сигналізацію і встановіть знак аварійної зупинки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Якщо у вас спустило колесо
● Не можна продовжувати рух зі спущеним колесом.
● Якщо колесо спустило, не можна продовжувати рух навіть на

невелику відстань, так як це може пошкодити шину і колесо до стану,
що не піддається ремонту, і привести до аварії.

Ваш автомобіль оснащений запасним колесом. 
Замініть спущене колесо запасним колесом.
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Місце розташування запасного колеса та інструментів 

■ Попереджувальна етикетка запасного колеса
Характеристики не повнорозмірного 
запасного колеса зі сталевим 
колісним диском відрізняються від 
звичайного колеса; запасне колесо 
призначене для тимчасового 
використання. Будьте дуже уважні 
під час поїздки; необхідно замінити 
запасне колесо на стандартне.

Кріплення 
запасного 
колеса 
Запасне 
колесо

Буксиру-
вальний 
гак

Плоска
викрутка 

Знак аварій-
ної зупинки

Ящик з 
інструментами

Домкрат

Балонний
ключ

    Ручка 
домкрата

Покриття
підлоги

багажника

X408380O
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Використання домкрата
Дотримуйтесь наступних запобіжних заходів. Неправильне використання
домкрата може привести до раптового падіння автомобіля з домкрата, до смерті
або серйозних травм.
● Використовуйте тільки ті місця упору, які рекомендовані в цьому посібнику.

Утримання автомобіля в будь-якому іншому положенні, крім
рекомендованого, може бути небезпечним. Автомобіль може впасти з
домкрата, що може привести до смерті або серйозних травм.
Використовуйте тільки ті місця упору, які рекомендовані в цьому посібнику.

● Автомобільний домкрат можна використовувати тільки в місцях, зазначених на
підсилювачі бокових дверей. На кожній стороні колеса є тільки відповідне місце
упору. Не використовуйте домкрат в інших місцях. Не піднімайте автомобіль в
місці, не зазначеному як місце упору; нічого не кладіть на домкрат або під
нього. Може статися деформація кузову автомобіля, падіння автомобіля з
домкрата, що призведе до аварії.

● Ставте домкрат на тверду поверхню. Якщо під домкратом м'який грунт,
автомобіль може впасти з домкрата.

● Не використовуйте місця упору для будь-яких інших цілей, окрім заміни коліс
або установки і зняття ланцюгів шин.

● Замініть шину тільки за допомогою домкрата, що додається до вашого
автомобіля. Не використовуйте його для інших транспортних засобів, а також
не замінюйте шину автомобіля за допомогою іншого домкрата.

● Завжди перевіряйте, що домкрат надійно встановлений в точці упору
● Не користуйтеся тільки домкратом для підтримки автомобіля для виконання

робіт, використовуйте також безпечну підставку для підтримки автомобіля.

●
Використовуйте безпечну підставку з гумовими кріпленнями. Правильно
використовуйте домкрат і безпечну підставку для підтримки автомобіля в
зазначених місцях.

8-2. Дії в надзвичайних ситуаціях
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ
■ Використання домкрата

● Використовуйте упори з обох сторін колеса, які доторкаються землі, коли
піднімаєте переднє або заднє колесо.
Коли піднімаєте переднє колесо, відпустіть стоянкове гальмо і підкладіть
упори тільки ззаду задніх коліс. Коли піднімаєте заднє колесо, підкладіть
упори тільки попереду передніх коліс.
Коли опускаєте автомобіль з передніми колесами, піднятими домкратом,
відпустіть стоянкове гальмо і підкладіть упори тільки попереду задніх коліс.
Коли піднімаєте автомобіль з задніми піднятими домкратом колесами,
підкладіть упори тільки позаду передніх коліс.

● Ніколи не кладіть ніякі частини тіла під автомобіль, що стоїть на домкраті.
Будь-яка частина тіла під автомобілем, піднятим домкратом,
наражається на небезпеку, якщо автомобіль впаде з домкрата, що може
привести до смерті або серйозних травм.

● Не заводьте двигун, поки автомобіль стоїть на домкраті.
● Не піднімайте автомобіль, поки в ньому хто-небудь знаходиться.
● При підйомі автомобіля не кладіть жодних предметів на домкрат або

під нього.
● Використовуйте домкрат, якщо необхідно потрапити під автомобіль.
● Не піднімайте автомобіль на висоту більше, ніж потрібно для заміни шини.

● Будьте особливо обережні під час опускання транспортного засобу,
переконайтеся, що ніхто не працює з автомобілем або поруч з ним, щоб
уникнути травм.

УВАГА

Не підставляйте домкрат під дверний поріг, щоб підняти автомобіль. 
Домкрат можна підставляти тільки в місця упору на бічному підсилювачі 
дверей, інакше автомобіль можна пошкодити.

 8-2. Дії в надзвичайних ситуаціях
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Як вийняти домкрат 

Відкрити і зняти кришку 
підлоги багажника.

Вийняти ящик з інструментами і домкрат. 

Крок

Крок
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Як вийняти запасне колесо 
Вийняти ящик з інструментами 

Зняти кріплення, яке фіксує запасне 
колесо, і витягнути запасне колесо.

Заміна спущеного колеса 

Встановити гальмівний упор 
під колеса.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Зберігання запасного колеса
Будьте обережні, щоб не затиснути пальці або іншу частину тіла між
запасним колесом і кузовом автомобіля.

Спущена шина Місце установки упора

Спереду 
Зліва За заднім правим колесом

Справа За заднім лівим колесом

Позаду 
Зліва Перед переднім правим колесом

Справа Перед переднім лівим колесом

Крок

Крок

Крок
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Злегка послабити болти колеса (на 
один оборот) в напрямку, показаному 
на малюнку.

Повернути домкрат в положення "" 
вручну, поки паз домкрата не досягне 
точки упору.

Скоригувати положення домкрата, щоб 
фіксатор накривав виїмку, а нижня 
плита                  лежала на землі. 
Одночасно нижня плита            повинна 
бути перпендикулярна місця опори.

Вставити ручку домкрата в отвір 
маховика. Повернути ручку домкрата, 
щоб підняти автомобіль, щоб колеса 
злегка піднялися над землею.

Крок

Крок

Крок

Крок
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Зняти все колісні гайки і колесо. 
Покласти шину на землю спицями 
вгору, щоб не подряпати обід.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Заміна спущеною шини
● Не торкайтеся коліс або області навколо гальм відразу ж після зупинки

автомобіля.
Після зупинки автомобіля колеса і область навколо гальм дуже гаряча.
Дотик до цих областей руками, ногами або іншими частинами тіла під час
заміни колеса може призвести до опіків.

● Недотримання цих запобіжних заходів може призвести до відкручування
гайок і відокремлення колеса, що може привести до смерті або серйозних травм.

• Затягнути гайки колеса гайковим ключем до зазначеного крутного
моменту якнайшвидше після заміни коліс.

• Не доторкайтеся пошкодженої декоративної накладки на колесо, так як вона
може злетіти з колеса, коли автомобіль знаходиться в русі.

• Коли встановлюєте колесо, використовуйте тільки ті гайки, які призначені
для даного колеса.

• Якщо на болтах є тріщини або деформація, перевірте автомобіль в
авторизованому сервісному центрі FAW.

● Затягуйте гайки правильно і надійно.
Колеса з неправильно затягнутими або ослабленими гайками дуже
небезпечні. Колесо може відокремитись, що призведе до втрати управління
автомобілем і, в результаті, до серйозної аварії.

● Не використовуйте оливу або мастило на гайках і болтах колеса.
Через оливу і мастило гайки можуть закрутитися занадто сильно, що
призведе до поломки гайки або колеса. До того ж, через оливу або
мастило гайки можуть відкрутитися, а колесо від'єднатися, приводячи до
серйозної аварії. Видаліть оливу або мастило з гайок і болтів.

Крок
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Установка запасного колеса 

Видаліть бруд і сторонні речовини з 
контактної поверхні колеса.
Якщо на контактній поверхні колеса є 
сторонні речовини, колісні болти 
можуть ослабнути під час руху 
транспортного засобу, і колесо може 
відокремитися від транспортного 
засобу.

Встановіть запасне колесо і 
затягніть рукою рівномірно кожен 
болт.
Затягніть гайки колеса до тих пір, 
поки сферична частина не увійде в 
контакт з посадкової поверхнею 
обода.

Опустіть автомобіль 

Міцно затягніть кожну колісну 
гайку 2 або 3 рази в порядку, 
показаному на малюнку.
Момент затягування:
88 - 127 Нм

Крок

Крок

Крок

Крок
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Покладіть спустивше колесо, домкрат і всі інструменти до багажника. 
■ Неповнорозмірне запасне колесо

● Неповнорозмірне запасне колесо можна ідентифікувати по наклейці
"TEMPORARY USE ONLY" («ТІЛЬКИ ТИМЧАСОВЕ ВИКОРИСТАННЯ») на
боковині шини.
Використовувати неповнорозмірне запасне колесо можна тільки тимчасово
в надзвичайній ситуації.

● Обов'язково перевіряйте тиск в шині неповнорозмірного запасного
колеса

■ Якщо у вас спустило колесо на дорозі, покритій снігом або льодом
Встановіть неповнорозмірне запасне колесо на місце будь-якого заднього
колеса автомобіля. Виконайте наступні кроки і встановіть ланцюги шин на
передні шини:

Замініть заднє колесо неповнорозмірним запасним колесом. 
Замініть спущене переднє колесо заднім колесом.

Встановіть ланцюги на передні шини.

Крок
Крок

Крок

Крок
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Коли використовується неповнорозмірне запасне колесо
● Пам'ятайте, що неповнорозмірне запасне колесо спеціально розроблено для

використання з вашим автомобілем. Не використовуйте неповнорозмірне
запасне колесо на іншому автомобілі.

● Не використовуйте одночасно декілька неповнорозмірних запасних коліс.
● Якомога швидше замініть вузьку запасну шину на стандартну шину.
● Уникайте раптового прискорення, різкого кермування, раптового гальмування і

перемикання передач, які викликають раптове гальмування двигуном.
● Не перевищуйте швидкість в 80 км / год, якщо на автомобілі встановлено

неповнорозмірне запасне колесо
Неповнорозмірне запасне колесо не призначене для їзди на високих
швидкостях. Недотримання цих запобіжних заходів може призвести до
нещасного випадку, що може привести до смерті або серйозних травм.

■ При установці шини
● Використовуйте однакові способи установки для повнорозмірного і для

неповнорозмірного запасного колеса.

■ Запобіжні заходи під час водіння
● Перевірте тиск в шинах відразу після установки запасної шини.
● Неповнорозмірне запасне колесо призначене лише для тимчасового

використання, своєчасно відремонтуйте пошкоджену шину або встановіть іншу
повнорозмірну шину.

● Перевіряйте тиск повітря в запасний шині і в установлених шинах не рідше одного
разу на місяць.

■ Після використання інструментів, що входять в комплект
Перед водінням переконайтеся, що всі інструменти, що входять в комплект,
надійно закріплені в місцях їх зберігання, щоб зменшити ймовірність травми під час
зіткнення або раптового гальмування.

8-2. Дії в надзвичайних ситуаціях
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УВАГА
■ Не водіть автомобіль зі спущеною шиною

Не продовжуйте рух, якщо шина спустила.
Водіння навіть на короткі дистанції зі спущеною шиною може привести до
пошкодження шини і колеса.

■ Управління автомобілем з ланцюгами на шинах і неповнорозмірним запасним
колесом.
Не встановлюйте ланцюги на неповнорозмірне запасне колесо. Ланцюги можуть
пошкодити корпус автомобіля і небезпечно вплинути на характеристики управління.

8-2. Дії в надзвичайних ситуаціях
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8-2. Дії в надзвичайних ситуаціях 
Якщо двигун не запускається

Двигун не запускається, навіть коли стартер працює 
нормально
Це може бути викликано однією з наступних причин: 
● У баку автомобіля може бути недостатньо палива.

Залити паливо.
● Двигун може бути залитий паливом.

Спробуйте запустити двигун ще раз, виконавши процедуру запуску
належним чином

● Можлива несправність іммобілайзера.

Стартер прокручується повільно, внутрішнє освітлення і фари 
тьмяніють, клаксон не видає звуків або звучить тихо

Це може бути викликано однією з наступних причин: 

● Акумулятор може бути розрядженим
● Клеми акумулятора можуть ослабнути або заіржавіти.

Стартер не обертається 
Можлива несправність системи стартера двигуна внаслідок 
електричних проблем, наприклад, розриву в електропроводці.
● Можлива несправність іммобілайзера.

Стартер не обертається, внутрішнє освітлення і фари не 
включаються або не працює клаксон
Це може бути викликано однією з наступних причин:  

● Клеми акумулятора можуть бути від'єднані.
● Акумулятор може бути розрядженим

Якщо двигун не запускається, навіть незважаючи на те, 
що всі процедури виконані правильно, розгляньте 
наступні моменти.
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● Може бути несправність в системі замку блокування рульової колонки
(автомобілі з системою "СТАРТ / СТОП").
Якщо проблема не може бути вирішена або якщо процедури ремонту
невідомі, зверніться до авторизованого сервісного центру FAW.

8-2. Дії в надзвичайних ситуаціях
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8-2. Дії в надзвичайних ситуаціях
Якщо важіль перемикання передач не виводиться з положення Р (автоматична коробка передач) 

Відкрийте кришку важеля перемикання 
передач викруткою, обмотаною 
захисною стрічкою, або аналогічним 
інструментом.

Вставте викрутку в отвір під певним 
кутом, щоб натиснути на важіль 
аварійного відмикання.

Якщо важіль перемикання неможливо переключити при 
натиснутій педалі гальма, це може бути викликано 
проблемою з системою блокування важеля (системи для 
запобігання випадкового включення важеля 
перемикання). Зв'яжіться з уповноваженою станцією 
технічного обслуговування FAW.
Для переміщення важеля в екстреній ситуації можна 
зробити наступні дії.

Увімкнути стоянкове гальмо.
Перевести перемикач "ENGINE START STOP" або 
ключ запалювання в положення ON.

Натиснути на педаль гальма.

Крок
Крок

Крок

Крок
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8-2. Дії в надзвичайних ситуаціях 
Втрата ключів

Якщо ключі були втрачені або вкрадені, негайно привезіть інші 
ключі або табличку з номером ключа на уповноважену станцію 
технічного обслуговування FAW, щоб перепрограмувати ключі. 
Відразу після перепрограмування втрачені або вкрадені ключі 
будуть відключені. Будь-які несанкціоновані зміни або 
використання неоригінальних запасних частин можуть 
викликати відмову роботи системи.
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8-2. Дії в надзвичайних ситуаціях  
Якщо не працює кнопка «СТАРТ / СТОП»

Блокування та розблокування дверей 

Для виконання наступних дій 
скористайтеся механічним ключем

Режим очікування програмованого ключа 
Використовуйте режим очікування програмованого ключа, коли 
батарейка ключа розряджена.

Переконайтеся, що важіль перемикання передач знаходиться в 
положенні Р і натисніть педаль гальма (автоматична коробка 
передач). Переконайтеся, що важіль перемикання передач 
знаходиться в нейтральному положенні, а педаль зчеплення 
натиснута і утримується. (механічна коробка передач).

Піднесіть ключ до перемикача 
"ENGINE START STOP" і натиснути 
перемикач для запуску двигуна.

Якщо обмін даними між програмованим ключем і 
автомобілем перервано або програмований ключ не 
можна використовувати через розряджену батарею, 
функція пуску кнопкою і бездротового дистанційного 
керування не працює. В цьому випадку двері можна 
відкрити і завести двигун наступним чином.

3
2

160

CANC

MODE
VOL

+

-

RES/+

SET/-

ONOFF

Блокування
Розблокування
(тільки двері водія))

Крок

Крок
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Якщо двигун все ще не заводиться, зв'яжіться з уповноваженою 
станцією технічного обслуговування FAW.

■ Зупинка двигуна
Переведіть важіль перемикання передач в положення Р (автоматична
коробка передач) або нейтраль (механічна коробка передач) і натисніть
перемикач "ENGINE START STOP", як зазвичай, для зупинки двигуна.

■ Заміна батарейки ключа
Так як зазначена вище процедура є екстреної мірою, рекомендується негайно

замінити батарейку ключа, як тільки вона розрядиться.

8-2. Дії в надзвичайних ситуаціях
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8-2. Дії в надзвичайних ситуаціях 
Якщо акумулятор розряджений 

Якщо у вас є набір пускових кабелів та інший транспортний засіб з 
акумулятором на 12-вольт, ви можете завести ваш автомобіль, дотримуючись 
наведених нижче інструкцій.

Підключіть провід до позитивної (+) клеми акумулятора вашого 
автомобіля.
Підключіть провід до позитивної (+) клеми акумулятора іншого 
автомобіля.
Підключіть провід до негативної (-) клеми акумулятора іншого 
автомобіля.
Підключіть провід до негативної (-) клеми акумулятора вашого 
автомобіля. (Можна також використовувати металеві компоненти 
корпусу двигуна).

Якщо акумулятор автомобіля розряджений, можна 
виконати наступні дії для запуску двигуна. Ви можете 
звернутися до авторизованого сервісного центру FAW 
або в кваліфікований автосервіс.

Відкрийте капот і кришку позитивної клеми 
акумулятора.

Підключіть пускові кабелі наступним чином:

Крок

Крок
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Після того, як двигун запуститься, якомога швидше зверніться на 
уповноважену станцію технічного обслуговування FAW для перевірки 
автомобіля.

■ Запуск двигуна при розрядженому акумуляторі
Не дозволяється запускати двигун за допомогою штовхання автомобіля.

■ Як уникнути розряджання акумулятора
● Вимикайте фари і аудіосистему, коли двигун вимкнений. (За винятком

випадків, коли двигун зупиняється системою старт-стоп)
● Вимикайте будь-які непотрібні електричні компоненти, коли транспортний

засіб працює на низькій швидкості протягом тривалого часу, наприклад, в
пробках і т.п.

■ Зарядка акумулятора
Електричний заряд акумулятора розряджається поступово, навіть коли
автомобіль не використовується, через природну розрядку і ефект витоку
струму в деяких електроприладах. Якщо автомобіль залишити на довгий час,
акумулятор може розрядитися, і двигун не запуститься. (В процесі поїздки
акумулятор автоматично заряджається.)

■ При заміні акумулятора
Використовуйте акумулятор, вказаний для використання з системою старт-стоп.
Якщо використовується непідтримуваний акумулятор, система старт-стоп може
не працювати для захисту акумулятора. Крім того, продуктивність акумулятора
може знизитися, і двигун не зможе перезапуститися. Для отримання додаткової
інформації зв'яжіться з авторизованим сервісним центром FAW.

Запустіть двигун іншого автомобіля. Трохи збільште частоту роботи 
двигуна і підтримуйте її на цьому рівні приблизно 5 хвилин, щоб 
зарядити акумулятор вашого автомобіля.

Не заглушаючи двигун іншого транспортного засобу, поверніть 
ключ "ENGINE START STOP" (запалювання) автомобіля в режим 
ON, потім запустіть двигун.

Після того, як двигун вашого автомобіля буде успішно запущений, 
зніміть пускові дроти в порядку, зворотному підключенню.

Крок
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Щоб забезпечити безпечну і правильну роботу акумулятора, ознайомтесь з 
наступними запобіжними засобами перед використанням або перевіркою 
акумулятора.
■ Для того щоб уникнути займання, вибуху акумулятора

Дотримуйтесь наступних запобіжних заходів для виключення випадкового
займання горючих газів, які можуть виділятися акумулятором:

● Переконайтеся, що пускові дроти підключені до правильних клем і що
вони не мають контакту з іншими клемами.

● Не допускайте контакту пускового дроту, підключеного до «+», з будь-якими
іншими деталями або металевими поверхнями, наприклад кронштейнами
або нефарбованим металом.

● Не допускайте контакту клем «+» і «-» пускових дротів між собою.
● Не паліть поблизу акумулятора і не використовуйте відкритий вогонь,

сірники або запальнички.
● Підключіть негативний кабель до хорошого заземлення від акумулятора.

Підключення одного кінця другого пускового кабелю до негативної (-) клеми
розрядженого акумулятора дуже небезпечно. Іскри можуть викликати вибух
газу поруч з акумулятором і привести до серйозних травм.

8-2. Дії в надзвичайних ситуаціях
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Запобіжні заходи при використанні акумуляторної батареї
Акумулятор містить отруйний і їдкий електроліт. Дотримуйтесь наступних
запобіжних заходів при роботі з акумуляторною батареєю.

● При роботі з акумуляторною батареєю, завжди надягайте захисні окуляри
і слідкуйте, щоб рідина з акумулятора не потрапила на шкіру, одяг або
кузов транспортного засобу.

● Не нахиляйтеся над акумуляторною батареєю.
● У разі якщо акумуляторна рідина потрапляє на шкіру або в очі, негайно

промийте уражену ділянку водою і зверніться до лікаря. До отримання
медичної допомоги помістіть на уражену область вологу губку або ганчірку.

● Завжди мийте руки після роботи з контактами, клемами та
іншими компонентами акумуляторної батареї.

● Не дозволяйте дітям перебувати поблизу акумулятора.
● Тримайте пусковий провід подалі від рухомих частин в процесі підключення.

Розташування пускового кабелю близько до рухомих частин (електричний
вентилятор, ремінь) або поруч з ними дуже небезпечно. Провід може
застрягти в момент запуску двигуна і привести до серйозних травм.

УВАГА
■ Щоб виключити поломку автомобіля

Не заводьте транспортний засіб накатом або буксируванням, так як
каталітичний нейтралізатор може перегрітися і вийти з ладу.

■ Коли використовуєте пускові дроти
● Будьте обережні, щоб пускові дроти не потрапили в вентилятор

охолодження або приводні ремені двигуна при їх підключенні або
відключенні.

●Використовуйте тільки акумулятор з напругою 12В. Інакше стартер 12В,
система запалювання та інші електричні компоненти будуть пошкоджені.

8-2. Дії в надзвичайних ситуаціях
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8-2. Дії в надзвичайних ситуаціях
Якщо необхідно вручну заблокувати передню і задні пасажирські двері

Відкрити двері, зняти гумову 
заглушку на торці.

Вставити механічний ключ або 
аналогічний елемент в отвір, щоб 
натиснути на стрижень.

Встановити гумову заглушку назад, потім повністю закрити 

двері і перевірити, що двері заблоковані.

Наступні процедури можуть використовуватися в якості 
надзвичайного заходу, щоб заблокувати передні 
пасажирські і задні двері.

Крок

Крок

Крок



356

8

8-2. Дії в надзвичайних ситуаціях

Якщо ваш автомобіль перегрівається

● Загорається контрольна лампа температури охолоджуючої рідини або
попередження червоного кольору на кольоровому TFT-дисплеї, що вказує
на те, що температура охолоджуючої рідини занадто висока, або
відбувається втрата потужності двигуна.

● Пара виходить з-під капота.

Процедуры корректировки 

Після достатнього охолодження 
двигуна перевірити шланг і радіатор 
на наявність витоків. Перевірити, чи 
нормальний рівень охолоджувальної 
рідини.
Якщо є велика втрата охолоджуючої 
рідини, негайно зв'яжіться з 
авторизованим сервісним центром 
FAW.

При необхідності додати 
охолоджуючу рідину двигуна. 

Воду можна використовувати в 
надзвичайній ситуації, якщо 
охолоджуючої рідини немає в наявності.

Наступні ознаки можуть вказувати на перегрів автомобіля. 

Остановить автомобиль в безопасном месте и выключить систему 
кондиционирования воздуха и заглушить двигатель.

Перевірити, чи не виходить пар з-під капота.
Якщо Ви бачите пар:
Акуратно підніміть капот, після того як пар перестав йти. 
Якщо пара не видно:
Акуратно підніміть капот.

Крок
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■ Перевірка під капотом автомобіля
Дотримуйтесь наступних запобіжних заходів.
Їх недотримання може привести до серйозних травм, таких як опіки.
● Якщо пара виходить з-під капота, не відчиняйте капот, поки пара не зникне.

Відсік двигуна дуже гарячий.
● Тримайте руки та одяг (особливо краватку, шарф або хустку) подалі від

вентилятора і ременів, коли двигун працює.
● Не відкручуйте кришку ємності охолоджуючої рідини, поки двигун і

радіатор гарячі.
Пар і охолоджуюча рідина високої температури можуть вирватися
назовні.

● Перш ніж працювати поруч з електричним вентилятором, вимкніть
перемикач "ENGINE START STOP" або ключ запалювання і переконайтеся,
що вентилятор не працює.
Коли вентилятор працює, перебувати поруч з ним небезпечно. Навіть якщо
двигун не працює, вентилятор може продовжувати працювати через високу
температуру у відсіку двигуна. Вентилятор може вдарити Вас і нанести
серйозну травму.

Запустити двигун і включити систему кондиціонування повітря, щоб 
перевірити роботу вентилятора радіатора і перевірити витік рідини з 
радіатора або шлангів.
Вентилятор працює, коли система кондиціонування повітря 
включається відразу ж після холодного запуску. Переконайтеся, що 
вентилятор працює, перевіряючи звук вентилятора і потік повітря. 
Якщо це важко підтвердити, увімкніть і вимкніть систему 
кондиціонування повітря кілька разів. (Вентилятор може не 
працювати при мінусовій температурі повітря.)

Якщо вентилятор не працює:
Негайно заглушіть двигун і зверніться в авторизований сервісний 
центр FAW.
Якщо вентилятор працює:
Перевірте автомобіль в авторизованому сервісному центрі FAW.

Крок

Крок

8-2. Дії в надзвичайних ситуаціях
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УВАГА

■ При додаванні охолоджуючої рідини двигуна
Додавайте охолоджуючу рідину повільно після достатнього охолодження
двигуна. Занадто швидке додавання холодної охолоджуючої рідини в гарячий
двигун може привести до пошкодження двигуна.

■ Щоб запобігти поломкам системи охолодження
Дотримуйтесь наступних запобіжних заходів:

● Уникайте забруднення охолоджуючої рідини сторонніми предметами (такими як
пісок або пил).

● Не використовуйте добавки до охолоджуючої рідини.

8-2. Дії в надзвичайних ситуаціях
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Якщо автомобіль застряг

■ Коли автомобіль застряг і складно вибратися (автомобілі з системою
TCS / ESC)

■ Аварійне буксирування

Натиснути перемикач ESC OFF для 
відключення системи TCS / ESC.

● Якщо ваш автомобіль застряг або не
може рухатися, в надзвичайних
ситуаціях його можна відбуксирувати
іншим транспортним засобом за
допомогою троса або, прикріпленого
до буксирувального гаку.

● Детальну інформацію про буксирування
можна знайти в розділі
«Якщо ваш автомобіль необхідно
відбуксирувати» в цьому розділі.

● Ми не рекомендуємо буксирувати вашим
автомобілем інші транспортні засоби.

Виконуйте такі процедури, якщо колеса прокручуються 
або автомобіль застряг в багнюці або снігу.

43

2

1

Заглушіть двигун. Встановити стоянкове гальмо і перевести важіль 
перемикання передач в положення Р (автоматична коробка передач) 
або в нейтральне положення (механічна коробка передач).

Розчистити бруд, сніг або пісок навколо застряглих коліс.

Помістити дерево, каміння або інший матеріал під кожне колесо, щоб 
підвищити зчеплення шин.

Завести двигун.
Перемістити важіль перемикання в положення D / R (автоматична 
коробка передач) або 1 або R (механічна коробка передач) і відпустити 
гальмо стоянки. Обережно натиснути педаль акселератора, щоб 
звільнити транспортний засіб.

Крок

Крок

Крок

Крок
Крок
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8

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ При спробі звільнити застрягнувший автомобіль
Якщо ви вирішили підштовхнути автомобіль назад і вперед, щоб звільнити
його, переконайтеся, що навколо все вільно, щоб не пошкодити інші
транспортні засоби, предмети або людей. Після звільнення автомобіль може
різко поїхати вперед або назад.

■ При переміщенні важеля перемикання
Будьте обережні, щоб не перемістити важіль перемикання при натиснутій
педалі акселератора. Це може привести до несподіваного швидкого
прискорення транспортного засобу, який може стати причиною аварії.

УВАГА

■ Щоб уникнути пошкодження трансмісії та інших компонентів.
● Уникайте прослизання коліс і не підвищуйте обороти двигуна.
● Якщо транспортний засіб не вдається звільнити, виконавши ці процедури,

для звільнення може знадобитися його буксирування.
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При русі по затопленій дорозі 

● Ефективність роботи гальм.
● Перевірка кількості і якості масла і рідин, що використовуються в двигуні,

трансмісії, диференціалі, і т.д. (Якщо масло і рідини мутніють, це вказує,
що в них потрапила вода, такі рідини слід замінити).

● Перевірка стану мастила карданного валу, підшипників, всіх з'єднань і т.д.

Рух по затопленій дорозі може 
привести до зупинки двигуна, 
короткого замикання електричних 
компонентів і затоплення. Не 
намагайтеся запустити заглохший 
двигун. В іншому випадку, можливе 
серйозне пошкодження двигуна.
Перед тим, як їхати по затопленій 
дорозі, завжди вимикайте систему 
старт-стоп, і переконайтеся в тому, 
що на пульті приладів 
відображається індикація включення 
і виключення системи старт-стоп. На 
кольоровому TFT-дисплеї 
відображається індикація включення 
системи старт-стоп.

При русі по затопленій дорозі, коли глибина води наближається 
або перевищує можливості вашого автомобіля, зверніться на 
уповноважену станцію технічного обслуговування FAW для 
перевірки наступного:
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8-2. Дії в надзвичайних ситуаціях 

Якщо стався прокол шини

Наступні ознаки можуть вказувати на те, що спустило колесо або 
стався прокол:
● Раптова втрата керованості.
● Чути звук вибуху.
● Транспортний засіб крениться або відбувається вібрація

Уникайте руху на автомобілі зі 
спущеним колесом.

Продовжувати рух на автомобілі зі 
спущеним колесом небезпечно, в 
іншому випадку можливе 
пошкодження шини, обода, 
підвіски і кузову транспортного 
засобу, що може стати причиною 
серйозної аварії. У цьому випадку 
зупиніть свій автомобіль в 
безпечному місці і замініть колесо 
запасним або зв'яжіться з 
уповноваженою станцією 
технічного обслуговування FAW.

Якщо стався прокол шини або спустило колесо під час руху, 
зберігайте спокій.
Необхідно міцно тримати рульове колесо і повільно натиснути педаль 
гальма для уповільнення транспортного засобу. Уникайте різкого 
гальмування або різкого повороту рульового колеса. Недотримання цієї 
вимоги може привести до втрати керованості транспортним засобом.

X408690O
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Якщо сталася аварія

Прийміть заходи для запобігання 
подальших аварій.
Спрямуйте автомобіль у безпечне 
місце, щоб не створювати перешкоду 
руху, а потім заглушіть двигун і 
включіть аварійну сигналізацію.

У разі травми, прийміть екстрені 
заходи по порятунку постраждалого. 
Прийміть заходи екстреної допомоги 
якомога швидше і продовжуйте діяти 
до прибуття швидкої допомоги і 
лікаря. У разі сильної травми голови, 
спробуйте зберегти позу потерпілого 
або, якщо є ймовірність подальших 
аварій, перенесіть його в безпечне 
місце.

Зателефонуйте в поліцію. 

Не панікуйте і дотримуйтесь перелічених 
нижче рекомендацій:

X408700O

Місце аварії 
Поточний стан 
Постраждалі

Вкажіть винного і складіть протокол (ім'я, адреса і номер 
телефону).

Зверніться в авторизований центр FAW і страхову 
компанію.

Крок

Крок

Крок

Крок

Крок
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9-1. Технічні характеристики
Дані про технічне обслуговування (паливо, рівень масла, і т.д.)

Розміри 
Код моделі: CA7166MTE5, CA7166ATE5 

1780 мм

2600 мм

4310 мм

810 мм

22°28°

1680 мм

Попереду 1535 мм  Позаду 1535 мм

900 мм

X409010O
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9

Місткість кузова, людей

Вага 
Код моделі: CA7166MTE5

Код модели: CA7166ATE5

Загальна довжина 4310 мм 

Загальна ширина 1780 мм 

Загальна висота
1680 мм 
(включаючи висоту антени "акулячий плавник") 

Передній звіс 900 мм 

Задній звіс 810 мм 

Колесна база 2600 мм 

Колія 
Передня 1535 мм

Задня 1535 мм 

Кут прохідності 22° (Без навантаження) 

Задній кут прохідності 28° (Без навантаження) 

Місткість кузова, людей 5 

Маса в спорядженому стані 1290 кг 

Повна маса автомобіля 1665 кг 

Навантаження 
на вісь

Передня 890 кг 

Задня 775 кг 

Маса в спорядженому стані 1325 кг 

Повна маса автомобіля 1700 кг 

Передня 920 кг 

Задня 780 кг 

Навантаження 
на вісь
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Стандарти викидів 
Код моделі: CA7166MTE5, CA7166ATE5 

Витрата палива в заданих умовах випробування 

Робочі характеристики транспортного засобу 

Екологічні стандарти GB18352.5-2013 China V 

Код моделі CA7166MTE5 CA7166ATE5 

Загальна витрата палива 
(л/100 км) 6.2 6.5 

Максимальна потужність / 
швидкість обертання 80 кВт/5500 об/хв 

Номінальна потужність / 
швидкість обертання

84 кВт/5500 об/хв

Максимальний крутний момент / 
швидкість обертання

155 Нм / 
3600 об/хв 

Здатність рушати на підйомі ≥ 30% 

Максимальна 
швидкість

CA7166MTE5 173 км/г 

CA7166ATE5 168 км/г 

9-1. Технічні характеристики
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Кути установки передніх коліс(без вантажу)*1 

*1: бензобак заповнений 12л палива. Охолоджуюча рідина двигуна і олива двигуна
знаходяться на заданому рівні. Запасне колесо, домкрат і інструменти знаходяться
в заданому місці.

*2: β - кут між двома пересічними лініями. Однією з них є пересічна лінія поздовжньої
центральної площини транспортного засобу і землі, інша - пересічна лінія
центральної площини колеса і землі.

*3:висота від центру колеса до кромки бризковика.

Кути установки задніх коліс(без вантажу)*1

Розвал -19′ ± 45′

Повздовжний нахил 6°32′ ± 1° 
Кут установки 
поворотного шкворня 13°6′ 

Сходження*2 β = -7′ ± 5′, 2β = -14′ ± 10′ 

Кут поворота колеса Внутрішнє колесо: 37°6′ ± 2°, 
Зовнішнє колесо: 31°18′ ± 2° 

Висота автомобіля*3 420 ± 10 мм 

Розвал -1°20′ ± 10′

Сходження*2 β = 9′ ± 10′, 2β = 18′ ± 20′ 

Висота автомобіля*3 444 ± 10 мм 

9-1. Технічні характеристики

*1: бензобак заповнений 12л палива. Охолоджуюча рідина двигуна і олива двигуна
знаходяться на заданому рівні. Запасне колесо, домкрат і інструменти знаходяться
в заданому місці.

*2: β - кут між двома пересічними лініями. Однією з них є пересічна лінія поздовжньої
центральної площини транспортного засобу і землі, інша - пересічна лінія
центральної площини колеса і землі.

*3:висота від центру колеса до кромки бризковика.
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Підвіска 

Технічні умови обкатки нового транспортного засобу 
Для обкатки новий транспортний засіб повинен пройти відстань 1500 км. 
Швидкість двигуна не повинна перевищувати ¾ номінальної швидкості 
протягом 1000 км; на відстані від 1000 до 1500 км швидкість двигуна можна 
підвищувати до номінальної швидкості поступово відповідно до умов.

Передня
підвіска

Тип 
Незалежна підвіска 
MacPherson

Тип пружини Спіральна пружина 

Тип 
амортизатора Двотрубний гідравлічний 

газонаповнений тип

Стабілі-
затор 

Тип Карданний вал

Діаметр 20 мм 

Задня 
підвіска

Тип Напівзалежна, торсіонна балка

Тип пружини Спіральна пружина

Тип 
амортизатора Двотрубний гідравлічний 

газонаповнений тип

Стабілі-
затор 

Тип Карданний вал

Діаметр 17 мм

9-1. Технічні характеристики
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Ідентифікація автомобіля 
■ Таблички виробника

Табличка виробника знаходиться 
нагорі фіксатора передньої правої 
двері, як показано на малюнку. 
Табличка виробника включає в себе 
країну виробництва, виробника, 
ідентифікаційний номер 
транспортного засобу (VIN), марку, 
код моделі, місткість пасажирів, повну 
масу транспортного засобу, модель 
двигуна, максимальну корисну 
потужність двигуна, робочий об'єм 
двигуна і дату виготовлення.

■ Ідентифікаційний номер транспортного засобу
Ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) являє собою юридичний
ідентифікатор вашого транспортного засобу. Це основний ідентифікаційний
номер для реєстрації права власності вашого транспортного засобу.

Верхня ліва частина приладової панелі 

Цей номер нанесено під лобовим 
склом автомобіля, у верхній лівій 
частині приладової панелі.

9-1. Технічні характеристики
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Під сидінням переднього пасажира 

Цей номер виштампований на підлозі 
перед сидінням переднього пасажира

■ Модель двигуна і номер двигуна
Модель двигуна і номер двигуна 
проштамповані на блоці двигуна, як 
показано на малюнку.

Двигун 

Модель CA4GB16 

Тип 

4-циліндровий однорядний 16-клапанний бензиновий 
двигун без наддуву з двома верхніми розподільними 
валами з водяним охолодженням із змінними фазами 
газорозподілу з електронним управлінням та 
багатоточковим уприскуванням

Діаметр циліндра 
и хід поршня 76.5 × 86.9 мм 

Робочий об'єм 1.598 л 

9-1. Технічні характеристики
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Паливо 

Система змащування 
Моторна олива має важливий вплив на характеристики двигуна і термін 
служби, тому ви повинні використовувати правильну моторну оливу. Моторна 
олива, схвалена нашою компанією, може краще захистити двигун; настійно 
рекомендується використовувати моторну оливу, схвалену нашою компанією.
Наша компанія буде постійно оновлювати рекомендації по моторній оливі  
відповідно до удосконалення нафтових технологій. Ми рекомендуємо, щоб 
заміна виконувалася в авторизованому сервісному центрі FAW.

Підказка: 

● Обов'язково використовуйте моторне масло, яке  підходить для
вашого автомобіля, відповідно до вимог специфікації в
наведеній вище таблиці!

Тип палива Неетильований бензин

Октанове число 92 або вище

Ємність паливного 
бака (довідкова) 50 л 

Обсяг оливи (з 
заміною оливи і  
фільтра)

4.6 Л 

Марка якості оливи Q/CAM-215 

Клас оливи SM або вище

В'язкість оливи

5W-40
температурний діапазон

 -30°C ～ 40°C

0W-40
температурний діапазон

-35°C ～ 40°C
(Використовується взимку і в холодних зонах)
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● Ніколи не додавайте інші мастильні матеріали в моторну оливу.
Дефекти або пошкодження, викликані цим, не покриваються гарантією!
● Ніколи не змішуйте різні види і марки моторної оливи!
ПРИМІТКА: Q / CAM-215 випускається компанією China FAW Co. Ltd.

Система охолодження 

Система запалювання 

Електрична система 

Система кондиціювання повітря

Автоматична коробка передач 

Об'єм 6.7 Л 

Тип свічок запалювання FR7HE2 

Зазор 0.8 - 0.9 мм 

УВАГА

Використовуйте тільки свічки запалювання з іридієвим наконечником 
центрального електрода. Не регулюйте зазор свічки запалювання. 

Акумулятор 12 В, 65Ач_свинцево-кислотний акумулятор 
підвищеної потужності

Тип холодоагента R134a 

Загальна маса 500 ± 25 г 

Об'єм рідини 5.8 Л 

Тип рідини AW-1 
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Механічна коробка передач 

Зчеплення 

Гальма 

УВАГА

■ Рідина для автоматичної коробки передач
● Використання рідини для автоматичної коробки передач, відмінної від

зазначеної вище, може викликати погіршення якості перемикання передач.

● Заміну рідини для автоматичної коробки передач необхідно проводити
тільки в разі потреби.

● Якщо потрібна заміна трансмісійної рідини або інші операції, необхідно
заповнити не тільки нормальний рівень рідини, а й долити певну кількість
зверху. Для отримання додаткової інформації зв'яжіться з авторизованої
сервісної станцією FAW.

Об'єм рідини 1.7 - 1.9 Л 

Тип рідини GL-4 75W-85 

Вільний хід педалі 
зчеплення

135 мм 

Тип рідини DOT4 

Об'єм гальмівної 
рідини

0.6 Л 

Тип гальмівної рідини DOT4 
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Допустимий діапазон використання фрикційної пари гальмівної системи 

Передня 

Задня 

Товщина накладки колодки

Стандартна 
товщина 11 мм 

Мінімальна 
товщина 2 мм

Товщина диска

Стандартна 
товщина 26 мм 

Мінімальна 
товщина 24 мм 

Товщина накладки колодки

Стандартна 
товщина 9.5 мм

Мінімальна 
толщина 2 мм

Товщина диска 

Стандартная 
товщина 10 мм

Мінімальна 
товщина 8 мм 

УВАГА

Коли товщина накладок гальмівних колодок досягне мінімального 
значення, ви почуєте звукове попередження. Необхідно якомога швидше 
замінити гальмівні колодки.
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Шини і диски 

Розмір шины 215/55R17 94V 

Тиск в шинах кПа (бар) 
3 або менше Повна загрузка 

Передня 220 (2.2) 220 (2.2) 

Задня 220 (2.2) 240 (2.4) 

Розмір колеса 17 × 7J 

Момент затяжки гайки колеса 88 - 127 Нм 

Остаточний дисбаланс 
коліс ≤ 184.7 г см 

Запасне колесо 

Розмір шини
T125/80R16 97M 
(Компактна запас-
на шина) 

Розмір колеса 16 × 3.5J 

Тиск в шині 
кПа (бар) 420 (4.2) 
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Лампи 

Тип Лампи Потужність
Модель
лампи

Колір
світла 

Зовнішні

Поєднана фара 
дальнього / 
ближнього світла

Галогенові
лампи 55 Вт HIR2 Білий

Передні покажчики 
повороту

Галогенові
лампи 21 Вт PY21W Янтарний

Бокові покажчики 
повороту LED 1 Вт - Янтарний 

Передні фари / 
Передні 
габаритні вогні

LED 
0.48 Вт/
7.2 Вт - Білий 

Задні габаритні вогні LED 

Задній ліхтар

1: 2.6 Вт 
Задній ліхтар

2: 1.8 Вт

- Червоний 

Стоп-сигнал Галогенові
лампи 21 Вт P21W 

Задні 
сигнали 
повороту

Галогенові
лампи 21 Вт PY21W Янтарний 

Сигнал заднього ходу
Галогенові
лампи 16 Вт W16W Білий 

Верхній 
стоп-сигнал LED 1.4 Вт - 

Задні 
протитуманні 
фари

Галогенові
лампи 21 Вт P21W 

Освітлення 
заднього 
номерного знака

Галогенові
лампи 5 Вт W5W Білий

Задній рефлектор - - - 
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Внутрішні 

Переднє внутрішнє 
освітлення

Галогенові
лампи 5 Вт W5W Білий

Заднє
внутрішнє освітлення

Галогенові
лампи 5 Вт C5W Білий

Освітлення багажника Галогенові
лампи 5 Вт C5W Білий 

Тип Лампи Потужність
Модель 
лампи

Колір
світла
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■ Спеціальна кришка паливного бака для бензинового автомобіля
Для того щоб запобігти неправильній заправці, ваш автомобіль обладнаний
горловиною паливного бака, в яку влазить тільки спеціальний пістолет для
бензинових транспортних засобів.

■ Якщо двигун вашого автомобіля стукотить
● Зверніться в авторизований центр FAW.
● Іноді можна помітити невеликий стукіт на короткий час при прискоренні або заїзді

на гірку. Це нормально і не є приводом для занепокоєння.

УВАГА
■ Зверніть увагу на якість палива

● Не використовуйте паливо неналежної якості. У разі використання
неналежного палива це може призвести до пошкодження двигуна.

● Після неправильної заправки необхідно ретельно промити паливну
систему і перевірити двигун. Зверніться в авторизований центр FAW.

● Не використовуйте етилований бензин.
Етилований бензин призведе до зниження ефективності каталітичного
перетворювача, а система контролю викидів буде працювати
неправильно.

Ви повинні використовувати тільки неетилований бензин. 
Для оптимальної роботи двигуна вибирайте неетилований 
бензин преміум класу з октановим числом 92, який відповідає 
вимогам стандарту GB 17930.

Для забезпечення рівня викидів і можливості діагностики 
несправності, рекомендується використовувати бензин, 
зазначений в місцевих стандартах для кожної країни.

9-1. Технічні характеристики
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9-2. Адаптація до вимог замовника 
Індивідуальні налаштування

Позиція Функція Налаштовуваний параметр 

Замок дверей 

Блокування на 
швидкості і легке 
розблокування

Так 

Ні 
Звукове повідомлення 
про блокування / 
розблокування

Так 

Ні 

Світло 

Функція 
«Проведи мене 
додому»* 

Так 

Ні 

Денні ходові 
вогні

Так 

Ні 

Ваш автомобіль обладнаний різноманітними електронними 
функціями. Роботу різних електронних функцій можна 
налаштувати відповідно до ваших вподобань.
Для програмування цих параметрів потрібне спеціалізоване 
обладнання, для налаштування вподобань зверніться, будь 
ласка, на уповноважену станцію технічного обслуговування 
FAW.
Одночасно з налаштування деяких параметрів змінюються 
налаштування інших функцій. Зверніться в авторизований центр 
FAW для отримання докладної інформації.
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СПИСОК ІНСТРУМЕНТІВ, НАДАНИХ З АВТОМОБІЛЕМ 

Назва Малюнок Кількість

Домкрат 1

Ручка домкрата 1 

Балонний ключ 1 

Буксировочний гак 1 

Дорожній знак 1 

Пласка 
викрутка 1 
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