
Дякуємо Вам за вибір JAC,  ми будемо з вами, з нашою цілковитою  
турботою і сервісом, протягом всього часу експлуатації даного автомобіля!

Ми зацікавлені робити все що тільки спроможні, включаючи  
індивідуальні послуги, з здатністю постійного вдосконалення нашого сервісу,  

адже нашою кінцевою метою є збільшення вашого задоволення.

Дякуємо Вам за вибір автомобіля JAC!
Ми щиро дякуємо Вам за те, що ви є власником моделі JAC S2, спасибі за вашу довіру і підтримку. Даний посібник використову-
ється для усіх моделей JAC S2, але деяке обладнання і конфігурації, що відображені в цьому посібнику, можуть бути, не доступні 
у вашій конкретній моделі.
Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник для отримання більш безпечного і комфортного досвіду управління Вашим новим 
автомобілем. Центр обслуговування JAC забезпечить зручне, ефективне обслуговування і підтримку за вашим запитом, будь лас-
ка, не соромтеся звертатися до нас через будь-які проблеми, для зауважень або пропозицій.
JAC залишає за собою право вносити зміни і змінювати зміст цього посібника без попереднього повідомлення.
Через постійне поліпшення якості продукції та технологій, зовнішній вигляд, конфігурація, функції і структурна конструкція цьо-
го автомобіля також знаходяться в безперервній модернізації та модифікації JAC, фотографії, діаграми, інформація і інструкції в 
цьому посібнику можуть не відповідати реальній ситуації, помилки і недбалість також неминучі, тому, на зміст цього посібника 
не можна покладатися як на свідоцтво в судовому процесі та при стандартній перевірці. Ми сподіваємось на ваше розуміння.
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Спеціальна інструкція
Це керівництво є невід’ємною частиною автомобіля, якщо ви вирішили продати автомобіль, будь ласка, передайте всі аксесуари та 
книги з керівництва автомобілем новому власнику.



 Цей символ означає «Не робіть цього, або не дозволяйте цього робити».

 Цей символ означає, що дана конфігурація/пристрої/обладнання не є обов’язковим; будь ласка, зверніться до списку специ-
фікації, наданої JAC або до уповноваженого дилера для підтвердження того, чи ваш автомобіль оснащений у відповідності з 
даною конфігурацією/пристроями/обладнанням чи ні.

Будь ласка, ознайомтеся з інформацією приведеною нижче, перш ніж читати це керівництво з експлуатації
Головною відповідальністю власника, є необхідність гарантування, собі та іншим безпеки шляхом забезпечення безпечного керу-
вання автомобілем. 
Це керівництво містить багато символів і знаків, їхнє значення пояснюється нижче

• Якщо ви не будете зважати на наявні 
попередження, це може загрожувати  
небезпекою життю для вас та інших 
людей. Будь ласка, строго дотримуй-
тесь рекомендацій в наявних попе-
редженнях.

 Обережно
• Якщо ви не будете зважати на наяв-

ні зауваження, це може призвести до 
пошкодження автомобіля або його об-
ладнання. Будь ласка, дотримуйтесь 
рекомендацій в наявних зауваженнях.

 Увага 
• Цей символ вказує на важливі ін-

струкції з захисту навколишнього се-
редовища або є нагадуванням.

Нагадування!

Спеціальна інструкція

Питання експлуатації
Будь ласка, зверніться до глави 4 цього посібника для отримання відповідей пов’язаних з питаннями експлуатації та інструкцій; 
автомобіль потребує більш ретельного обслуговування, якщо його експлуатація постійно відбувається за складних погодних умов. 
Як власник автомобіля, ви несете відповідальність за уважне ознайомлення з питаннями експлуатації та інструкціями, наданими 
JAC.

Будьте уважні при використанні масел та мастильних матеріалів
Використання несертифікованого палива або мастильних матеріалів, може призвести до поломки двигуна або трансмісії, в цьому 
випадку JAC не надає гарантії, навіть якщо вони все ще знаходяться в межах гарантійного періоду. Будь ласка, переконайтеся, що 
ви використовуєте якісне і сертифіковане паливо та мастильні матеріали.

Не здійснюйте самостійно модифікацію вашого автомобіля 
Модифіковані частини автомобіля не підпадають під гарантію JAC.
Модифікація може негативно вплинути на безпеку, зносостійкість і інші функції автомобіля, так що не модифікуйте ваш автомо-
біль за будь-яких обставин. Передній/ задній бампер, підніжки, лобове скло, покришки колес, ободи коліс, вентиляційні кришки 
не дозволяється самостійно модифікувати, в іншому випадку це може вплинути на систему безпеки і функції автомобіля, що в по-
дальшому може призвести до аварії і пожежі в автомобілі або інших пошкоджень. JAC не несе ніякої відповідальності щодо цього.
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Експлуатація
Будь ласка, використовуйте лише фірмові запчастини JAC
• Що таке оригінальні запчастини JAC?
Оригінальні запчастини JAC це ті запчастини, які використовуються при виготовленні автомобіля JAC. Вони спроектовані таким 
чином, щоб надати найбільший рівень безпеки клієнтам.
• Чому ви повинні використовувати оригінальні запчастини?
• JAC не несе ніякої відповідальності і не надає гарантію на будь-які претензії щодо погіршення якості роботи та додаткових ушко-
джень, які були спричинені застосуванням дублікатів, підроблених або інших не оригінальних запчастин.
• Будь ласка, правильно обирайте та розрізняйте справжні деталі JAC.

Вітаємо,  
Ви стали власником S2!

Кожен розділ посібника починається з деталізованого змісту для перевірки та вашого орієнтування.
 

Зміст:
Розділ 1 Експлуатація.................................................................................................... 1
Розділ 2 Інструкції з безпеки....................................................................................... 77
Розділ 3 Керування автомобілем................................................................................ 95
Розділ 4 Технічне обслуговування............................................................................ 119
Розділ 5 Дії в непередбачуваних ситуаціях............................................................ 151
Розділ 6 Технічні дані................................................................................................. 169

Зміст
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Спеціальна і нструкція 1
Водійський відсік........................................................... 3
Загальне ознайомлення з відсіком ..............................3
Прилади ...........................................................................4
Аварійні і сигнальні вогні ............................................9
Ключ для відкривання і закривання дверей  .........15
Дверний замок.............................................................. 17
Протиугінна система ...................................................20
Капот ...............................................................................21
Багажник .......................................................................22
Кришка паливного бака  ............................................23
Обладнання для безпеки дітей  ..................................24
Вікно ...............................................................................25
Попереджувальні вогні перемикача про небезпеку.. 27
Група перемикачів з лівої нижньої сторони  ...........27
Освітлення і поле зору .................................................28
Освітлення салону .......................................................28

Передня верхня лампа ................................................28
Перемикач комбінованої лампи  ...............................35
Сонцезахисний козирок ..............................................39
Дзеркало заднього виду ..............................................40
Радіолокаційна система заднього ходу .....................42
Регулювання сидінь .....................................................44
Передній ряд сидінь .....................................................44
Задній ряд сидінь ..........................................................46
Багатофункціональне кермо ......................................46
Налаштування положення керма .............................48
Гудок ...............................................................................49
Бардачок ........................................................................49
Передній бардачок .......................................................50
Задній тримач для склянки ........................................50
Обладнання для розетки .............................................51
Дуги для верхнього багажника................................. 52



1

2

3

4

5

6

32

ЕксплуатаціяЕксплуатація
Кондиціонер і стерео ....................................................53
Система кондиціювання .............................................53
Водіння автомобіля ......................................................60
Перемикач запалювання ............................................60
Трансмісія ......................................................................63
Поради керування автомобілем ................................64
Гальмівна система .......................................................71
Система контролю тиску в шинах ............................73

Водійський відсік.
Загальне ознайомлення з відсіком

1. Внутрішня рукоятка двері
2. Важіль управління освітленням
3. Багатофункціональне кермо 
4. Прилади
5. Керування склоочисниками
6. Радіо
7. Перемикач аварійного сигналу
8. Відділення для речей
9. Консоль для керування AC
10. Важіль перемикання передач
11. Педаль акселератора
12. Педаль гальм 
13. Педаль зчеплення
14. Важіль для відмикання капота
15. Група перемикачів внизу, з лівого 

боку
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Експлуатація
Прилади

1. Тахометр
2. Покажчик рівня пального
3. Водний термометр
4. Спідометр

5. Кнопка повного очищення/зміни нала-
штувань

6. Індикатори
7. Кнопка установки часу/регулювання

Тахометр

Тахометр показує швидкість обертів дви-
гуна за хвилину, щоб запобігти пошко-
дженню двигуна, не розганяйте автомо-
біль, коли покажчик тахометра вказує на 
червону зону.
Уникайте високих обертів двигуна, коли 
заводите автомобіль. 
Початок червоної зони шкали залежить 
від моделі двигуна.

Спідометр

Спідометр показує поточну швидкість у 
кілометрах за годину (км/год).
Будь ласка, зверніть увагу на поради 
щодо початку руху автомобіля у частині 
посібника про керування автомобілем.

• Перейдіть на вищу передачу якнай-
швидше, так ви знизите витрату паль-
ного та понизите рівень шуму.

Нагадування!

• Завелика швидкість обертів двигуна 
може призвести до серйозних пошко-
джень двигуна, в результаті цього ви 
втратите гарантією.

 Увага 
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ЕксплуатаціяЕксплуатація
Якщо охолоджуюча система пошкодже-
на, зверніться до магазину та обслугову-
вання після продажу JAC для перевірки і 
обслуговування системи.

Бортовий комп'ютер

1. Годинник
2. Покажчик рівня пального (8 позначок)
3. Відображення номеру передачі
4. Середній рівень витрати пального 
5. Температура (8 позначок)
6. Світло індикатору стану дверей
7. Нагадування про необхідність переми-
кання передачі (MT)
8. Відстань поїздки і загальна відстань

Бортовий комп'ютер являє собою LED-
дисплей, що управляється ECU, та за 
умови, що ключ запалювання вставле-
ний, відображає всі види інформації про 
керування автомобілем, такої як час і від-
стань поїздки, загальна відстань, серед-
ній рівень витрати пального і т.д. Після 
від'єднання від батареї, вся збережена ін-
формація, за винятком загальної відстані 
пробігу автомобіля, буде видалена.
а. Перший рядок: Годинник
Для відображення поточного часу
б. Другий рядок: Середній рівень витрати 
пального
Якщо перемикач запалювання ввім-
кнений, а двигун вимкнений, на LCD-
дисплеї відображається середній рівень 
витрати пального зафіксований під час 
попередньої поїздки; після запуску дви-
гуна, якщо у ECU не має ніякого сигналу 
про середній рівень витрати пального, 
він як і раніше показуватиме середній 
рівень витрати пального зафіксований 
під час попередньої поїздки, в інакшому 
випадку, він буде відображати поточний 
середній рівень витрати пального. Час 
оновлення складає 5 секунд.

Покажчик рівня  
пального

Покажчик рівня пального показує при-
близний поточний об’єм палива в баку, 
покази автомобіля на рівній поверхні є 
найбільш точними, на відміну від тих, 
що були зафіксовані за наступних умов: 
гальмування, прискорення, рухові по 
кривій або нерівній дорозі, у цьому ви-
падку покази можуть коливатися на 2 
позначки вгору або вниз. Покази повер-
нуться до нормального стану, коли керу-
вання автомобілем стабілізується. Пока-
зи з'являться, при ввімкненні перемикача 
запалювання.
Світло індикатора вмикається, якщо об-
сяг наявного палива падає до тривожного 
рівня, будь ласка, заїдьте на найближчу 

АЗС і заправтеся необхідною кількістю 
палива.
Датчик повільно буде відображати нові 
покази рівня палива, після його заливки 
в паливний бак.

Водний термометр 
(TEMP)

Покажчик температури води відображає 
температуру охолоджуючої рідини дви-
гуна, коли ввімкнено ключ запалення.
Покажчик температури води повинен по-
казувати на середню зону всієї шкали, 
якщо покажчик температури води дося-
гає позначки сім і загоряється відповід-
ний сигнал, це означає, що температура 
охолоджуючої рідини двигуна переви-
щує необхідну норму. Зупиніть автомо-
біль, вимкніть двигун, відкрийте капот та 
перевірте кількість охолоджуючої рідини 
та приводний ремінь після того як він 
охолоне. 

• Намагайтеся уникати керування ав-
томобілем, при дуже низькому рівні 
палива, тому що це може призвести 
до вимкнення двигуна і пошкодження 
каталітичного нейтралізатора.

• Будь ласка, використовуйте паливо, 
що не містить свинцю # 93 або вище.

 Увага • Намагайтеся уникати високих RMP 
або перевантаження, при заведенні 
автомобіля.

Нагадування!

• Не відкривайте кришку радіатора, 
якщо двигун досі є гарячим, в іншому 
випадку охолоджуюча рідина, що зна-
ходиться всередині нього під тиском, 
може спалахнути і викликати заго-
ряння. Отже, ви повинні дочекатися, 
поки двигун повністю не охолоне, а 
вже потім відкривати кришку радіато-
ра.

 Увага 
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Аварійні і сигнальні  
вогні
Світловий індикатор зарядки/роз-
рядки акумулятора 
Якщо перемикач запалювання перевести 
в положення ON, то ввімкнеться світло-
вий індикатор зарядки/розрядки акумуля-
тора , а вимкнеться він після запуску 
двигуна. Якщо індикатор не вимикається 
після ввімкнення двигуна, це означає, 
що зарядку батареї було зупинено. В цей 
час, будь ласка, вимкніть усі непотрібні 
електричні пристрої, такі як радіо, AC 
і внутрішнє освітлення і т.д. У той же 
час, не вимикайте двигун, так як при за-
пуску двигуна буде витрачатися більше 
електроенергії. Будь ласка, зверніться до 
найближчого авторизованого дилера JAC 
для перевірки та обслуговування.

Якщо наявна недостача моторного масла, 
будь ласка, долийте трохи масла і пере-
запустіть двигун, якщо попереджувальне 
світло не вимикається протягом 10 се-
кунд, будь ласка, вимкніть двигун і звер-
ніться до авторизованого дилера JAC для 
систематичної перевірки.

Попереджувальний сигнал про 
несправність системи електропід-
силювача рульового управління 
(червоний)

 Попереджувальний сигнал загоря-
ється під час запуску двигуна, якщо сис-
тема має несправності.

Індикатор не відкаліброваного 
сигналу повороту (жовтий)

 Індикатор EPS загоряється під час 
запуску двигуна, при не відкалібровано-
му сигналу повороту.

Індикатор несправності двигуна 
EPC 

 Сигнал ЕРС є частиною діагностич-
ної системи автомобіля, для стеження за 
несправністю двигуна. Якщо перемикач 
запалювання знаходиться в положенні 
ON, сигнал з’являється на 2 сек., а потім 
зникає.
Якщо сигнал індикатора з’являється під 
час руху або коли перемикач запалюван-
ня не знаходиться в положенні ON, будь 
ласка, зв'яжіться з авторизованим диле-
ром JAC для перевірки.

в. Третій рядок: Відстань однієї поїздки і 
загальна відстань
Діапазон однієї поїздки між 0 ~ 999.9 км 
з точністю до 0.1 км; в той час як загаль-
ний діапазон відстані в межах 0-999999 
км з точністю до 1 км.
г. Четвертий рядок: Стан показів світло-
вих індикаторів для 5 дверей і відобра-
ження інформації про обрану передачу
Якщо одні двері не зачинені або не за-
криті добре, загоряється світловий інди-
катор, який гасне після того, як всі двері 
будуть належно закриті.
Індикатор відображає поточну інформа-
цію про обрану передачу для CVT моде-
лі. Він відображає поточну інформацію 
про обрану передачу без перемикання пе-
редач, і виглядає як стріла для моделі MT, 
якщо загоряється подібний індикатор, то 
буде відображатись інформація про те на 
яку передачу потрібно перемкнутися для 
вашої економії.
д. Зміна функцій і скидання налаштувань 
За замовчуванням інтерфейс LCD являє 
собою годинник у першому рядку, інфор-
мацію про середню витрату пального у 
другому рядку та інформацію про загаль-
ну подолану відстань в третьому рядку.
Натисніть ненадовго на кнопку регулю-
вання часу (Т<2с), індикатор інформації 
про середню витрату пального почине 

блимати, довго натискайте на кнопку 
установки скидання налаштувань (Т 
>2с), так відбудеться повне скидання на-
лаштувань, при цьому індикатор не буде 
блимати. Якщо не проводити ніякої опе-
рації протягом 5 секунд, то відбудеться 
автоматичний вихід з системи.
Натисніть ненадовго на кнопку регулю-
вання часу ще раз, якщо індикатор про 
відстань подорожі почне блимати, довго 
натискайте на кнопку установки скидан-
ня налаштувань (Т >2с), так відбудеться 
повне скидання налаштувань, при цьому 
індикатор не буде блимати. Якщо не про-
водити ніякої операції протягом 5 секунд, 
то відбудеться автоматичний вихід з сис-
теми.
Натисніть ненадовго на кнопку регу-
лювання часу ще раз, якщо індикатор 
загальної відстані подорожі почине бли-
мати, цього разу довго натискайте на 
кнопку установки скидання налаштувань 
(T>2с), так як не є можливим, в цьому 
випадку, виконати повне скидання нала-
штувань, відбудеться автоматичний вихід 
з системи через 5 секунд.

Установка годинника
В інтерфейсі за замовчуванням, довго на-
тискайте на кнопку установки годинника 
(т>2с), для зміни значення часу, доки "го-

дина" не почине блимати. Під час фази 
установки "години", натисніть ненадовго 
на кнопку установки скидання налашту-
вань, щоб збільшити годину на одне зна-
чення, якщо ж натискати на кнопку дов-
го, то можна збільшити покази години на 
5 значень за один раз. Вихід із системи 
відбудеться автоматично протягом 5 се-
кунд.
Під час фази установки "години", натис-
ніть ненадовго на кнопку регулювання 
часу, щоб зробити установку хвилин, на-
тисніть ненадовго на кнопку установки 
скидання налаштувань, щоб збільшити 
хвилину на одне значення, якщо ж натис-
кати на кнопку довго, то можна збільши-
ти покази хвилини на 5 значень за один 
раз. Вихід із системи відбудеться автома-
тично протягом 5 секунд.
Частота всього блимання складає 1 Гц.

• Запуск двигуна, за умови якщо го-
рить попереджувальне світло про не-
достатню кількість моторного масла, 
може викликати негайне пошкоджен-
ня двигуна

 Увага 

• Будь ласка, спочатку вимкніть напру-
гу, перш ніж витягнути роз’єм контр-
олера терміналу електропідсилювача 
рульового управління.

 Увага 
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протягом 90 секунд після того, як пере-
стане звучати попереджувальний звуко-
вий сигнал.

Індикатор не пристебнутого реме-
ня безпеки переднього пасажира 

 Якщо на сидінні переднього пасажи-
ра є пасажир, то опір датчика сидіння є 
меншим, ніж 1500 і є більшим ніж 100, 
якщо в ньому немає пасажира. Принцип 
дії індикатора та попереджувального 
звукового сигналу сидіння переднього 
пасажира такий же, як і у сидіння водія, 
за умови наявності на ньому пасажира. 
Індикатор і звуковий сигнал не працю-
ватимуть, якщо немає пасажира на пере-
дньому сидінні.

Індикатор подушки безпеки

 При повороті ключ запалювання або 
запуску двигуна, на 6 секунд загоряється 
індикатор SRS, після цього система SRS 
готова до роботи.
Якщо ключ запалювання знаходиться в 
положенні ОN або відбувається запуск 
двигуна, а індикатор SRS не загоряєть-
ся або блимає під час руху автомобіля, 
це означає, наявність несправності SRS, 
будь ласка, для обслуговування та пере-
вірки системи зв'яжіться з авторизованим 
дилером JAC.

Попереджувальний сигнал про не-
справність ABS

 Якщо ключ запалювання знаходить-
ся в положенні ОN і на 3 секунди вми-
кається попереджувальний сигнал про 
несправність ABS, а потім вимикається, 
це означає, що процедуру самоперевірки 
закінчено і вона знаходиться у нормаль-
ному стані.
Якщо попереджувальний сигнал горить 
постійно або раптово з’являється під час 
водіння, або тоді коли ключ запалювання 
не знаходиться в положенні ОN, це озна-
чає, що наявна несправність ABS, але 
звичайна гальмівна система все ще пра-
цює, тому, будь ласка, для обслуговуван-
ня зв'яжіться з авторизованим дилером 
JAC.

Ввімкнення індикатора дальнього 
світла 

 Він загориться при ввімкненні даль-
нього світла  або при наданні попереджу-
вального сигналу за допомогою мигаю-
чого дальнього світла.

Ввімкнення індикатора ближнього 
світла

 Він загориться при ввімкненні ближ-
нього світла або при наданні попереджу-
вального сигналу за допомогою мигаю-
чого дальнього світла.

Ввімкнення індикатора передньої 
протитуманної фари 

 Він загориться при ввімкненні пере-
дніх протитуманних фар.

Ввімкнення індикатора задньої 
протитуманної фари

 Він загориться при ввімкненні задніх 
протитуманних фар.

Ввімкнення індикатора повороту 

 При виходу з ладу сигналу змі-
ни смуги або повороту, на панелі буде 
блимати лівий або правий індикатор, 
якщо він не блимає або блимає занадто 
швидко, чи взагалі повністю вимкнений, 

це означає, що система рульового управ-
ління несправна, ви повинні зв'язатися з 
авторизованим дилером JAC для обслу-
говування якомога швидше, в іншому ви-
падку, інші водії не зможуть бачити ваш 
сигнал вирулювання або повороту.
Аварійне світло буде блимати з обох сто-
рін автомобіля, при натисканні перемика-
ча попередження про небезпеку.

Ручне гальмо і індикатор несправ-
ності гальмівної системи

 Якщо перемикач запалювання вста-
новити в положення ON чи START, інди-
катор негайно ввімкнеться. Він погасне, 
як тільки ви знімете автомобіль з ручного 
гальма. Він буде видавати звуковий сиг-
нал тривоги, якщо не зняти автомобіль з 
ручного гальма при швидкості більше 5 
км/ год.
Якщо індикатор загориться в інакший 
момент, будь ласка, сповільніть рух і 
зверніть в безпечне місце, а потім пере-
вірте, чи є достатнім рівень гальмівної 
рідини, у резервуарі для гальмівної рі-
дини, в моторному відсіку. Якщо рівень 
є недостатнім, вмикається відповідний 
індикатор. Якщо після заливки певної 
кількості гальмівної рідини DOT4, ін-
дикатор згасне і не буде знайдено ніякої 
іншої несправності, будь ласка, негайно 

їдьте для перевірки і обслуговування до 
авторизованого дилера JAC.
Якщо індикатор не згасне і ввімкнеться 
попереджувальний сигнал про несправ-
ність ABS, зупиніть автомобіль і виклич-
те службу буксирування, для того щоб 
відбуксирувати ваш автомобіль для пере-
вірки та обслуговування до авторизова-
ного дилера JAC.

Індикатор про не пристебнутий ре-
мінь безпеки водія

 Якщо перемикач запалювання вста-
новлено в положення ON або START, 
водій не надягнув ремінь і швидкість є 
меншою 20 км/год, індикатор буде блима-
ти кожні 0,5 с, але без звукового сигналу; 
але якщо швидкість стане більшою ніж 
20 км/год, буде звучати попереджуваль-
ний звуковий сигнал кожні 0,5 с разом з 
блиманням індикатора. Так буде тривати 

• Якщо світиться цей індикатор, не 
користуйтесь автомобілем, через по-
ломку його гальмівної системи.

• Керувати автомобілем  якщо його 
гальмівна система несправна дуже 
небезпечно, це може призвести до 
аварії і отримання травм.

 Обережно

• Ігнорування несправності SRS може 
призвести до серйозних травм під час 
аварії.

 Обережно

• Якщо попереджувальний сигнал го-
рить постійно або раптово з’являється 
під час водіння, це може привести до 
відхилення, тому що колеса будуть 
більш затисненими під час гальму-
вання, у цьому випадку, будь ласка, 
для обслуговування зв’яжіться з авто-
ризованим дилером JAC.

 Обережно
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знаходиться в робочому стані, то відсте-
жує стан керування автомобілем. Індика-
тор залишається вимкненим за нормаль-
них умов руху. ESP починає працювати з 
блиманням індикатора за умов слизької 
дороги або низької тяги.
Якщо індикатор постійно горить, значить 
система ESP несправна , будь ласка, звер-
ніться за допомогою до авторизованого 
дилера JAC.

Індикатор вимкнення ESP 

 Після натискання на кнопку ESP 
OFF, загориться відповідний індикатор, 
щоб нагадати що система ESP знаходить-
ся в стані очікування.

Індикатор необхідності у технічно-
му обслуговуванні

 Якщо, під час того як, ключ запа-
лювання знаходиться в положенні ОN, 
з’являється індикатор у формі ключа і 
продовжує постійно горіти, то це є нага-
дуванням водієві про необхідність прове-
дення технічного обслуговування.

Нагадування
 Його можна відключити за допомо-

гою кнопки приладу. Поверніть ключ в 
положення LOCK, одночасно натискаю-
чи на кнопку скидання налаштувань/на-

стройки, потім поверніть ключ запалю-
вання в положення ON, індикатор згасне 
через 5 секунд. Так, ви відключите цей 
індикатор технічного обслуговування, до 
того моменту поки не проїдете 5000 км 
(перше технічне обслуговування після 
3000 км).

Індикатор попередження про вкри-
ту снігом землю

 Індикатор загорається, після на-
тискання на кнопку попередження про 
вкриту снігом землю, на панелі управлін-
ня переключенням передач. У цьому ре-
жимі, автомобіль буде стартувати на 2-й 
або навіть 3-й передачі з метою зниження 
сили буксування і слизькості на землі, що 
вкрита снігом.

Індикатор підтвердження крадіж-
ки двигуна

 Якщо ключ запалювання знаходить-
ся в положенні LOCK або ACC, індикатор 
блимає кожні 5 с і по 250 мс кожного разу. 
Якщо ключ запалювання знаходиться в 
положенні ON, індикатор згасне після 2 
с самоперевірки, це означає що іденти-
фікація пройшла успішно і можна заво-
дити автомобіль, якщо індикатор блимає 
кожні 5 секунд кожного разу по 250 мс, 
то це означає відмову в ідентифікації і не 

є можливим завести машину. Будь ласка, 
зв'яжіться з авторизованим дилером ком-
панії JAC за допомогою.

Бічні ліхтарі

 Індикатор загоряється, якщо ви від-
криваєте двері.
Індикатор нагадування про необхідність 
переключити передачу
Для моделі з ручною коробкою передач, 
водієві рекомендовано переходити на пе-
редачі, що дозволять заощадити, але не 
потрібно сліпо слідувати і без розбору 
переходити на економічні передачі, які 
рекомендує система, як водій ви несете 
відповідальність за вибір правильної і 
економічної передачі.

Попереджувальний температур-
ний індикатор 

 Якщо загоряється цей індикатор, це 
означає, що температура охолоджуючої 
рідини двигуна перевищує нормаль-
не значення, тому будь ласка, з'їдьте на 
узбіччя, заглушіть двигун, перевірте рі-
вень охолоджуючої рідини і після того як 
двигун охолоне, його привідний ремінь. 
Якщо система охолодження має несправ-
ності, будь ласка, для обслуговування 
зв'яжіться з авторизованим дилером JAC.

Індикатор EOBD
 Цей індикатор загоряється якщо не-

справна система випуску відпрацьованих 
газів або через поломку компонентів ви-
хлопної системи. Він контролює ситуа-
цію з вихлопними газами автомобілів.
Якщо ключ запалювання встановлено в 
положення ОN, індикатор загоряється і 
тухне після запуску двигуна. Якщо по-
переджувальний сигнал горить постійно 
або раптово з’являється під час водіння 
або тоді коли ключ запалювання не зна-
ходиться в положенні ОN, це вказує на 
нестабільну роботу системи випуску від-
працьованих газів або на те що, вихлопні 
гази перевищують норму, в цей час авто-
мобіль все ще може працювати, проте, 
будь ласка, для обслуговування якомога 

швидше зв'яжіться з авторизованим ди-
лером JAC, тому що, якщо довгий час 
керувати автомобілем з такими відхилен-
нями від норми, то це може призвести до 
подальшого пошкодження компонентів 
системи випуску відпрацьованих газів і 
погіршувати відпрацьовані гази.

Попереджувальний паливний ін-
дикатор

 Якщо рівень залишку палива в баку 
близький до 7 л, загоряється відповід-
ний індикатор, тому будь ласка, залийте 
палива якомога швидше. Якщо значний 
час керувати автомобілем, ігноруючи за-
палений попереджувальний паливний 
індикатор або той факт що рівень палива 
нижче позначки E, це може призвести до 
пошкодження каталітичного нейтраліза-
тора і поломки двигуна.

Індикатор несправності TCU 

 Тільки модель AT має такий індика-
тор. Він загоряється, за умови несправ-
ності трансмісії. Якщо попереджуваль-
ний сигнал раптово з’являється під час 
водіння, будь ласка, для технічного об-
слуговування і перевірки зв'яжіться з ав-
торизованим дилером компанії JAC. 

Попереджувальний сигнал про не-

нормальний тиск в шинах 
 Постійна присутність цього сигналу 

означає високий або низький тиск в ши-
нах, занадто високу їх температуру, бли-
мання індикатора означає швидкий витік 
повітря, будь ласка, для обслуговування 
та перевірки зв'яжіться з авторизованим 
дилером JAC.

Індикатор несправності TPMS 
 Загоряння цього індикатора вказує 

на низький рівень напруги датчика сис-
теми, будь ласка, для перевірки системи 
зв'яжіться з авторизованим дилером JAC.

Індикатор круїз-контролю

 При натисканні на головний пере-
микач круїз-контролю, білим кольором 
загоряється відповідний індикатор і вми-
кається функція підготовчої фази круїз-
контролю.
За необхідності ввімкнення круїз-контр-
олю, після натискання на кнопку SET, 
світло індикатора змінюється на зелене і 
включається функція круїз-контролю.

Індикатор ESP

 Якщо ключ запалювання  встанов-
люється в положення ON, індикатор заго-
ряється на 3 секунди і згасає. Якщо ESP 
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1. Умови для активізації функції нага-
дування про необхідність переключити 
передачу 
Вимикач запалювання знаходиться в по-
ложенні ON, а швидкість в певному діа-
пазоні
2. Не у режимі заднього ходу (R) 
3. Не натискаючи на педаль гальма (тіль-
ки для переключення на більшу переда-
чу)
4. За відсутності несправності датчика 
(без несправностей зв’язку CAN, зче-
плення, гальм, швидкості, RPM, датчи-
ків електронного дросельного клапана)
5. Не в режимі круїз-контролю, ввімкне-
них ESP і ABS.

Нагадування!

• Реальні дорожні умови є складними, 
тому водій повинен вибирати правиль-
ну передачу у відповідності до реаль-
них дорожніх умов. Функція нагаду-
вання про необхідність переключити 
передачу, працює в якості додаткової 
допомоги.

• За наведених нижче дорожніх умов, 
будь ласка, обережно дотримуйтесь 
вказівок функції нагадування про не-
обхідність переключити передачу або 
просто ігноруйте їх.

• • На кривій та гірській дорозі, схилі, 
дорозі з замерзлим льодом, нерівній 
дорозі і т.д.

• У міських дорогах, де не дозволяється 
їздити з низькою швидкістю протягом 
тривалого часу або часто перемикати 
передачі. На тротуарі, перехресті, ша-
леному трафіку і за інших відволіка-
ючих факторів. Інших несправностях 
системи управління двигуном в умо-
вах активації. Спеціально переключа-
ючись на нейтральну передачу (для 
моделі Common-Rail заборонено ков-
зання на нейтральній передачі)

 Увага Виконання заднього ходу
• Якщо ви раптово відпустите педаль 

акселератора під час руху, відбудеть-
ся певна затримка для зв’язку між 
CAN та приладами, якщо вони і далі 
показують про необхідність переми-
кання передачі вгору/вниз на LCD-
дисплеї, то це нормальне явище.

Ключ для відкривання і 
закривання дверей 

1. Кнопка для витягання механічного 
ключа 
2. Кнопка закривання дверей 
3. Кнопка відкривання багажника
4. Кнопка відкривання дверей

Складний ключ

Натисніть на кнопку 1 для розкладання 
ключа і розкладіть ключ вручну, натиска-
ючи на кнопку 1.

• Зберігайте ключ подалі від сонячного 
світла, перегріву або вологого серед-
овища, щоб не пошкодити електронні 
компоненти ключа.

• Остерігайтеся його падіння з великої 
висоти або розміщення важких пред-
метів на ключі

• Заборонено складати ключ, не натиска-
ючи на кнопку 1, адже це може при-
звести до пошкодження ключа 

• Уникайте розміщення ключа поблизу з 
металевими або твердими предмета-
ми, щоб запобігти втраті його функці-
ональності.

 Увага 
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Натисніть на кнопку ключа для замикан-
ня або відкриття дверей, якщо загораєть-
ся індикатор, це означає, що випроміню-
вач працює нормально.

Дверний замок

Закривання і відкривання пере-
дніх дверей

Вставте ключ і поверніть його проти го-
динникової стрілки з одним миганням 
індикатора ключа, щоб заблокувати всі 4 
двері і поверніть його за годинниковою 
стрілкою і витягніть важіль назовні з по-
двійним миготінням індикатора, щоб від-
крити всі двері.р

Кодування ключа

Вам буде надано 2 комплекти ключа, 
як показано на попередньому малюнку, 
будь-який з них може відкривати і за-
кривати автомобіль, будь ласка, помістіть 
один комплект ключів в безпечному міс-
ці, в якості запасного ключа, на випадок 
якщо інший ключ буде заблоковано в ав-
томобілі.
Вам буде також надано пластикову плас-
тину з кодом на ній, на випадок якщо ваш 
ключ буде втрачено; вам необхідно нада-
ти код пластини для виготовлення дублі-
кату ключа, тому, будь ласка, тримайте 
пластикову пластину з кодом в безпечно-
му місці.

Заміна батареї ключа 

Якщо у ключа низький рівень заряду ба-
тареї, трапляється потрібно натиснути 
кілька разів, щоб відкрити або закрити 
двері, а також якщо не горить індика-
тор, у цьому випадку необхідно якомога 
швидше замінити батарею. 

Інструкції по її заміні
Зніміть задню кришку ключа.
Обережно вийміть батарею і вставте 
нову, будь ласка, переконайтеся, що катод 
знаходиться вгорі.
Встановіть кришку назад.

• В інтересах безпеки, рекомендується 
виготовляти дублікат ключа тільки в 
магазині авторизованого дилера JAC.

Нагадування!

• Будь ласка, витягуйте ключ і носіть 
його з собою, навіть якщо ви просто 
ненадовго залишаєте автомобіль.

• Не залишайте дітей самих в машині 
разом з ключем, тому що діти можуть 
завести автомобіль або увімкнути 
інше обладнання, що може призвести 
до серйозних наслідків.

• Витягуйте ключ тільки після того, як 
автомобіль буде остаточно припарко-
ваний, інакше кермо заблокується і не 
його не можна буде повернути.

 Увага 
• Будь ласка, будьте обережні з монтаж-

ною платою при зміні батареї, так як 
через статичну електрику від вашого 
тіла може пошкодитися випроміню-
вач.

• Не торкайтеся до обох сторін батареї 
голими пальцями, без рукавичок, бо 
так ви скоротите термін її служби.

• Не викидайте старі батареї разом з 
домашнім сміттям, будь ласка, дотри-
муйтесь місцевих правил утилізації 
відходів і викидайте батарею в належ-
ному місці.

 Увага 

• Ви повинні замкнути двері, якщо ви 
залишаєте автомобіль.

• Система підтвердження крадіжки буде 
активована, якщо ви замкнете двері 
ключем.

Нагадування!
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Дистанційне управління системи 
блокування дверей 

Закривання і відкривання дверей за допо-
могою системи дистанційного управлін-
ня блокуванням дверей: Натисніть один 
раз на кнопку  з одним миганням ін-
дикатора керування, щоб показати в три-
вожному режимі, що всі двері замкнені.
Відкривання дверей: Натисніть один раз 
на кнопку  з подвійним миганням інди-
катора керування, щоб показати, що три-
вожний режим вимкнений, після цього 
всі двері будуть розблоковані.
Відкрити багажник: Натисніть на кнопку 

  для відкриття багажника, сигнальні 
лампи блимнуть два рази, але всі 4 двері 
залишаться замкненими.

Закривання і відкривання дверей 
без ключа

- Відкрити
- Закрити
- Кнопка закривання дверей
Закривання передньої лівої двері без 
ключа: поверніть ключ запалювання в по-
ложення LOCK, а потім витягніть ключ, 
натисніть на кнопку закривання внутріш-
нього важеля, потім закрийте дверцята, 
утримуючи зовнішній важіль, таким чи-
ном двері закриються.
Закривання правих передніх дверей і 2-х 
задніх дверей без ключа: Натисніть на 
кнопку закривання внутрішнього важеля 
і закрийте двері, таким чином двері за-
криються.

Кнопка управління центральним 
замком

Кнопка управління центральним замком 
зі сторони водія може управляти відкрит-
тям і закриванням 4 дверей, натисніть на 
передню частину або на частину 1, щоб 
закрити їх і натисніть на задню частину 
або на частину 2 для їх відмикання.

• Система підтвердження крадіжки не 
буде активована при закриванні две-
рей таким чином.

• Не залишайте ключ всередині авто-
мобіля при закриванні дверей таким 
чином.

• Можна відкрити двері, використову-
ючи внутрішній і зовнішній важіль, 
якщо кнопка закривання дверей знахо-
диться в розблокованому стані, як це 
показано на малюнку

• Водієві всього лиш потрібно потягну-
ти за внутрішній важіль, щоб відкрити 
двері, якщо дверний замок знаходить-
ся в заблокованому стані, але решту 3 
двері необхідно спочатку відкрити за 
допомогою кнопки, а потім потягнути 
за важіль для відкривання.

Нагадування!
• Максимальний робочий діапазон дис-

танційного ключа може бути зменше-
ний, якщо навколо наявні перешкоди 
або інші перешкоди для радіосигналу 
або за умов поганої погоди.

• Якщо ви не відкрили дверей або за-
пустите двигун протягом 30-х секунд 
після їх розблокування за допомогою 
дистанційного ключа, вони будуть 
повторно заблоковані і активується 
система підтвердження крадіжки для 
того, щоб запобігти небезпеці нена-
вмисного розблокування 

• Якщо не витягнути ключ, не буде пра-
цювати дистанційне керування і систе-
ма підтвердження крадіжки.

Нагадування!
• Якщо будь-яка одна з 4-х дверей була 

закрита не повністю, за винятком две-
рі зі сторони водія, при блокуванні за 
допомогою дистанційного керування, 
без мигання індикатора керування, але 
всі 4 двері будуть замкнені одночасно, 
в той же час при розблокуванні за до-
помогою дистанційного управління, 
індикатор керування буде блимати 
два рази і 4 двері будуть розблокова-
ні одночасно. Якщо двері з боку водія 
були зачинені не повністю, при від-
миканні за допомогою дистанційного 
керування, індикатор керування буде 
блимати два рази і замикання 4 дверей 
не працюватиме, а при блокуванні за 
допомогою дистанційного керування, 
індикатор керування не буде блима-
ти і 4 двері будуть замкнені і система 
підтвердження крадіжки не працюва-
тиме, будь ласка, перевірте, чи двері 
добре закриті.

• Рекомендується, потягнути за рукоят-
ку, щоб переконатися, що двері повніс-
тю замкнені після натискання на кноп-
ку блокування дистанційного ключа.

Нагадування!
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Капот
Важіль капота знаходиться внизу кришки 
передньої стійки.

Експлуатація
1. Потягніть за важіль капота 

2. Протягніть вашу руку під капот і штов-
хніть важіль його відкривання в ліву сто-
рону, для того щоб підняти капот.

3. Підіпріть капот, вставивши підтриму-
ючу підпорку в отвір
4. Приберіть підтримуючу підпорку і по-
вільно опустіть капот вниз на відстань 
близько 30 см вище замка, а потім від-
пустіть його, наостанок перевірте, чи до-
бре закрився капот, якщо ні, то повторіть 
описану вище процедуру.

Протиугінна система 
Протиугінна система автомобіля дуже 
необхідна, особливо в деяких містах. 
Навіть цей автомобіль оснащений про-
тиугінною системою, але вона не може 
на 100% убезпечити від викрадення і не 
зможе взагалі допомогти уникнути ви-
крадення.
Протиугінна система буде активована 
при використанні ключа або функції дис-
танційного керування, щоб замкнути две-
рі. Система не ввімкнеться, якщо просто 
закрити двері автомобіля.

Активація протиугінної системи
1. Поверніть ключ запалювання в поло-
ження LOCK і витягніть його
2. Закрийте всі двері, вікна, капот дви-
гуна і кришку багажника. Система може 
бути активована, навіть якщо не закрите 
вікно
3. Скористайтесь дистанційним або ме-
ханічним ключем, щоб закрити передні 
ліві двері

Вимкнення протиугінної системи
1. Скористайтесь механічним ключем, 
щоб відкрити замок бічної двері зі сторо-
ни водія 
2. Натисніть на кнопку блокування або 
розблокування дверей на ключі дистан-
ційного керування

Якщо ви не відкриєте двері або не запус-
тите двигун протягом 30-х секунд після 
розблокування дверей за допомогою дис-
танційного ключа, всі двері будуть по-
вторно заблоковані і активується проти-
угінна система.

Як включити сигналізацію проти-
угінної системи 
Якщо ви відкриєте двері або багажник 
без використання механічного ключа або 
функції дистанційного керування, то пе-
ріодично буде звучати сигнал тривоги, а 
індикатор керування буде блимати, весь 
цей процес триватиме близько 100 с.

Як виключити сигналізацію про-
тиугінної системи
Будь-які з перерахованих нижче заходів 
можуть виключити сигналізацію проти-
угінної системи 
1. Натиснувши будь-яку кнопку на пульті 
дистанційного ключа
2. Вставивши механічний ключ в передні 
ліві двері, щоб заблокувати або розблоку-
вати їх

• Сигналізуючи про небезпеку лампи 
будуть миготіти, якщо для того щоб 
замкнути двері використовувати ключ 
дистанційного керування 

• Всі двері будуть заблоковані
• Протиугінна система буде активована.

Нагадування!

• Всі двері будуть розблоковані.
• Сигналізуючи про небезпеку лампи 

мигнуть два рази
• Функцію протиугінної системи буде 

дезактивовано.

Нагадування!

• Перед поїздкою переконайтеся, що 
капот надійно закритий, в іншому ви-
падку він може відкритися і перекрити 
вам поле зору, що спричинить аварію.

• Переконайтеся, що ви повністю вста-
вили підтримуючу підпорку в отвір, 
щоб не завдати шкоди людям через ви-
падкове падіння капота.

• Не керуйте автомобілем, з піднятим 
капотом, щоб уникнути його падіння і 
пошкодження.

• Не тягніть за важіль капота під час 
руху.

 Обережно
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Аварійне відкриття багажника, за 
умови відключення живлення

1. Складіть заднє сидіння і зніміть криш-
ку рукоятки для відкривання замка ба-
гажника, в середині автомобіля 
2. Штовхніть вправо рукоятку для від-
кривання замка багажника, щоб відкрити 
багажник

Кришка паливного бака 
Паливний бак знаходиться на лівій за-
дній бічній панелі кузова автомобіля.

Відкриття кришки паливного бака

Потягніть за важіль кришки паливного 
бака з лівого боку від водійського сидін-
ня, кришка витягнеться автоматично, по-
тім повертайте кришку паливного бака 
проти годинникової стрілки.

Багажник
Відкриття багажника

Метод I:
Натисніть на кнопку  на пульті дистан-
ційного ключа управління, при цьому ін-
дикатор керування блимне два рази, щоб 
показати що режим тривоги вимкнено, 
якщо автомобіль знаходиться в заблоко-
ваному стані.
Продовжуйте натискати на кнопку А за-
дніх дверей і підійміть кришку багажни-
ка в місці його заглиблення.

Метод II:
Натисніть на ключі дистанційного керу-
вання кнопку 1 для відкриття багажника, 
в той же час утримуйте натиснутою кноп-
ку А задніх дверей, щоб відкрити кришку 
багажника в місці його заглиблення.

Метод III
Натисніть на кнопку  зі сторони водія 
для блокування всіх 4 дверей і на кнопку 

 для розблокування всіх 4 дверей.
Після розблокування, утримуйте натис-
нутою кнопку A задніх дверей і підійміть 
кришку багажника в місці його загли-
блення.

• Переконайтеся, що ваша рука або 
руки інших людей, чи будь-які інші 
частини їх тіл не знаходяться в облас-
ті закриття кришки багажника.

Нагадування!

• Якщо багажник буде відкритим під час 
водіння, то вихлопний газ може потра-
пити в салон автомобіля і призвести 
до серйозних травм через його токсич-
ну природу.

• Якщо багажник відкриється під час 
руху, це заблокує вид позаду вас, що 
може призвести до аварії і травм.

• Не натискайте на заднє лобове скло 
під час закривання багажника, тому 
що так ви можете пошкодити його.

• Потягніть вгору один раз кришку ба-
гажника, щоб повторно перевірити, 
чи він повністю закритий, адже якщо 
цього не зробити, він може відкритися 
під час руху автомобіля.

 Обережно
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Вимкнення замка безпеки для ді-
тей
Відкрийте двері зовні і штовхніть важіль 
блокування замка безпеки для дітей у по-
ложення .

Вікно
Ви можете управляти електричними 
склопідйомниками, якщо ключ запалю-
вання знаходиться в положенні ON.
Головні перемикачі розташовані на двер-
ній панелі з боку водія, інші 3 двері від-
повідно мають свої власні перемикачі 
управління вікном. Переднє ліве вікно 
має перемикач, одним натиском на який, 
можна виконати його підйом/опускання і 
функція для уникнення затиснення руки 
(деякі моделі мають тільки функцію під-
йому/опускання вікна одним натиском), 
але вони доступні для використання тіль-
ки після ініціалізації системи.
Ініціалізація системи: Спочатку повніс-
тю опустіть вікно, а потім повністю його 
закрийте і продовжуйте утримувати пе-
ремикач вручну, щонайменше  2 с

Закривання кришки паливного 
баку 
Повертайте кришку паливного баку за 
годинниковою стрілкою до тих пір, поки 
не почуєте звук "ка-та", потім закрийте 
кришку.

Обладнання для безпеки 
дітей 

Дві задні двері обладнані замком безпеки 
для дітей, на випадок якщо діти під час 
руху захочуть відкрити двері зсередини. 
Ми рекомендуємо використовувати це 
обладнання, якщо ваші діти сидять на за-
дніх сидіннях.

Налаштування замка безпеки для 
дітей
Штовхніть важіль блокування замка без-
пеки для дітей у положення  перед 
закриттям дверей, після цього їх можна 
буде відкрити тільки ззовні.
Тахометр показує число оборотів двигу-
на за хвилину, щоб захистити двигун, не 

прискорюйтесь, якщо стрілка тахометра 
знаходиться в червоній зоні.
Уникайте високих оборотів двигуна під 
час періоду обкатки. Точка відліку черво-
ної зони тахометра залежить від моделі 
двигуна.

• Якщо кришку паливного баку важко 
відкрити, бо вона примерзла, то мож-
на злегка збити лід, але не піднімайте 
кришку, бо ви можете розпорошити 
засіб призначений для танення льоду 
(не використовуйте охолоджувальну 
рідину для радіатора) навколо криш-
ки або перемістіть автомобіль в теплі-
ше місце.

 Увага 

• Цей символ вказує на важливі ін-
струкції з захисту навколишнього се-
редовища або є нагадуванням.

Нагадування!

• Відкривання дверей є дуже небезпеч-
ним, особливо з дітьми на борту, пере-
конайтеся, що ви замкнули всі двері і 
всі пасажири одягнули ремені безпеки 
під час руху автомобіля, щоб уникну-
ти вильоту з салону.

• Будь ласка, перевіряйте ситуацію з на-
вколишнім рухом, перш ніж відкрива-
ти двері зсередини, задля уникнення 
аварії.

 Обережно

Не виконуйте, всупереч настановам, 
одночасно підйом та опускання вікна 
на головному і допоміжному перемика-
чеві, в іншому випадку вікно зупинить-
ся і не буде ні підніматися, ні опуска-
тися.

• Слідкуйте за вашими руками під час за-
кривання вікна.

 Обережно
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Попереджувальні вогні 
перемикача  
про небезпеку

Перемикач має на собі позначку трикут-
ника, як показано на попередньому ма-
люнку. Він може бути включений навіть 
якщо ключ запалювання знаходиться в 
положенні OFF.
Умови для включення попереджувальних 
вогнів перемикача про небезпеку
1. Аварія
2. Коли ви знаходитесь “у пробці”
3. При механічній несправності автомо-
біля або несправності системи
4. За умов наявності дощу, снігу або ту-
манну або за інших умов з низькою ви-
димістю

5. Припаркувавшись в небезпечній зоні з 
причин відсутності контролю 
Якщо попереджувальні вогні перемика-
ча про небезпеку увімкнено, індикатор 
керування і його сигнальні вогні на при-
ладах будуть блимати з однаковою часто-
тою та з звуком "ді-да".

Група перемикачів  
з лівої нижньої сторони 

1. Ручка для регулювання висоти фар 
2. Ручка для регулювання рівня яскравос-
ті
3. Кнопка ESP OFF

Master switches control panel

1. Перемикач блокування вікна 
2. Передній лівий перемикач для підйо-
му/опускання вікна 
3. Задній лівий перемикач для підйому/
опускання вікна
4. Передній правий перемикач для підйо-
му/опускання вікна
5. Задній правий перемикач для підйому/
опускання вікна

Перемикач блокування вікна
На головній панелі перемикачів є пере-
микач блокування вікна. Пасажири на 
передньому сидінні і задніх сидіннях не 
зможуть управляти вікном, якщо натис-
нути на цей перемикач, але водій все ж 
може. Натисніть на нього ще раз, щоб 
відновити контроль для пасажирів на пе-
редньому та задніх сидіннях.

Регулювання вікном пасажирами 
на передньому сидінні і задньому 
сидінні зі сторони пасажира

Відкрити: Натисніть на перемикач, щоб 
відкрити вікно
Закрити: Потягніть вгору перемикач, щоб 
закрити вікно

• Будь ласка, використовуйте переми-
кач блокування вікна, якщо діти си-
дять позаду.

• Переконайтеся, що ви закрили всі ві-
кна і двері, а також витягнули ключ, 
навіть якщо ви не надовго залишаєте 
автомобіль.

• Слідкуйте за вашими руками під час 
закривання вікна.

 Увага 

• Якщо попереджувальні вогні переми-
кача про небезпеку увімкнено, систе-
ма буде віддавати пріоритет виконан-
ню рульового управління або сигналу 
зміни лінії руху, якщо ви штовхнете 
важіль рульового управління. Попе-
реджувальні вогні перемикача про 
небезпеку продовжать блимати при 
виключенні вогнів  рульового управ-
ління.

 Обережно
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Лампа багажника

Лампа багажника знаходиться у верхній 
лівій частині багажника, вона вмикається 
при відкриванні багажника і вимикається 
при його закриванні.

Всі види ламп  
автомобіля

1. Бічна лампа для світлового сигналу по-
вороту
2. Передня комбінована лампа
3. Лампа денного світла
4. Передня протитуманна фара

1. Задня комбінована лампа
2. Верхній стоп-сигнал
3. Задня протитуманна фара
4. Фари заднього ходу
5. Відбиваюче світло 

Ручка для регулювання висоти 
фар 
Повертайте ручка для регулювання висо-
ти фар від 0 до 6-го положення для регу-
лювання висоти ближнього світла та для 
регулювання його куту нахилу, через різ-
ну вантажопідйомність автомобіля.

Ручка для регулювання рівня 
яскравості
Повертайте ручку для регулювання рівня 
яскравості електрообладнання автомо-
біля. Ручка може працювати тільки при 
ввімкненому режимі регулювання рівня 
яскравості.

Кнопка ESP OFF
Вона використовується для включення 
або виключення системи ESP. Будь ласка, 
зверніться до розділу "інструкції з управ-
ління автомобілем" для введення щодо 
функцій ESP.

Освітлення і поле зору
Освітлення салону
Передня верхня лампа

1. Перемикач світла для читання на ліву 
чи праву сторону 
2. Перемикач управління дверей

Лампи для читання - призначені для чи-
тання в нічний час або як окремий вид 
освітлення для пасажирів, вони розташо-
вані на передній частині даху, тому водіє-
ві легко їх включати і виключати.
Лампи для читання включаються при на-
тисканні на перемикач 1. Якщо штовхну-
ти перемикач 2 в положення посередині 

, лампи для читання будуть вмикати-
ся і вимикатися при відкритті і закритті 
дверей; якщо штовхнути перемикач 2 в 
положення , лампи для читання будуть 
включається завжди, незалежно від того, 
закриті чи відкриті двері; якщо штовхну-
ти перемикач 2 в положення , верхні 
лампи вимкнуться.
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Передня протитуманна фара

Передні протитуманні фари, для вашої 
і інших безпеки, забезпечують сильний 
світловий ефект за умов поганої види-
мості, таких як туманний день.

Лампа денного світла (DRL)

Вона розташована над передньою проти-
туманною фарою і використовується в 
основному для підвищення ідентифіка-
ції автомобіля в денний час. Якщо ключ 
запалювання знаходиться в положенні 
ON/START, а ручні гальма вимкнуто, то 
ввімкнеться лампа денного світла (DRL), 
вона вимкнеться після включення пере-
дньої габаритної фари.

Бічна лампа для світлового  
сигналу повороту

Вона пояснює ваш напрям руху для су-
сідніх водіїв і пішоходів.

Передня комбінована лампа

1. Фара ближнього світла
2. Фара дальнього світла
3. Передня габаритна фара
4. Передній світловий сигнал повороту 

Фара ближнього світла
Фару ближнього світла слід використову-
вати в нічний час за обставин, якщо ви 
абсолютно впевнені у безпечності до-
рожніх умов попереду вас, наприклад, 
якщо ви рухаєтесь по добре освітленій 
ліхтарями міста дорозі.

Фара дальнього світла
Фару дальнього світла слід використо-
вувати в нічний час, для освітлення зна-
чного відрізку дороги попереду або за 
умов поганої видимості, будь ласка, пе-
ремкніться на фару ближнього світла при 
виконанні повороту

Передня габаритна фара
Вона використовується вранці або в су-
тінках або за умов поганої видимості.

Передній світловий сигнал пово-
роту
Він використовується при виконанні по-
вороту або зміні смуги руху.

• Не залишайте занадто довго передню 
габаритну фару на відкритому повітрі, 
якщо ви зняли її задню кришку, так 
як це може вплинути на її нормальне 
функціонування, через потрапляння 
всередину пилу, вологи, диму і т.п.

• Передня габаритна фара напівгерме-
тична, тому краще замінювати гало-
генну лампу, повністю виймаючи пе-
редню фару з моторного відсіку.

• Не торкайтеся до оболонки лампи; 
дозволено триматись тільки за задню 
пластмасову частину лампи.

• Не трясіть і не обертайте лампу під час 
її демонтажу.

• Після заміни передньої габаритної 
фари, необхідно налаштувати освіт-
лення, це можна зробити в уповнова-
женого дилера JAC.

 Увага 
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Фари заднього ходу

Вона пояснює ваш напрям руху на водіїв 
і пішоходів, що рухаються позаду.

Верхній стоп-сигнал

Він використовується в якості додаткової 
допомоги для фар стоп-сигналу.

Фара для підсвічування номера

Вона розташована над заднім номерним 
знаком і включається при ввімкненні 
габаритної фари, для забезпечення під-
свічування номера вашого автомобіля 
в нічний час, для пішоходів і водіїв, що 
знаходяться ззовні.

Задня комбінована лампа

1. Стоп-сигнал
2. Задня лампа для світлового сигналу 
повороту
3. Задня габаритна фара

Стоп-сигнал
Він використовується для нагадування 
про дорожні умови попереду, для водіїв 
і пішоходів, що рухаються позаду авто-
мобіля.

Задня лампа для світлового сигна-
лу повороту
Вона пояснює ваш напрям руху на водіїв 
і пішоходів, що рухаються позаду.

Задня габаритна фара
Вона використовується за умов поганої 
видимості, таких як сутінки, світанок і 
т.д.

• На внутрішній поверхні передньої 
габаритної фари може утворюватися 
конденсат, за умов холодних або воло-
гих погодних умов; це викликано різ-
ницею температур ззовні і всередині 
фари. Конденсат зникне, якщо ви не-
надовго включите передню габаритну 
фару, проте на краю її лінзи все ще 
може залишатися конденсат.

• Це може трапитись і з фарами заднього 
ходу і лампами для світлового сигналу 
повороту. Але конденсат не вплине на 
термін служби цих ламп.

Нагадування!
• Для вашої безпеки та безпеки інших 

людей, будь ласка перевірте перед по-
їздкою чи належно функціонує ваш 
стоп-сигнал, а також вчасно виконуйте 
ремонт, відразу після його поломки, 
для уникнення непотрібних аварій.

 Увага 

• Щоб уникнути аварії, будь ласка, 
включить лампу для світлового сигна-
лу повороту за 50-100 м до повороту 
або перехрестя, для того щоб водії і 
пішоходи, що рухаються позаду знали 
ваш напрямок руху.

 Увага 

• Перед розворотом краще перевірити 
дорожні умови позаду, щоб уникнути 
непотрібної аварії або застрягання на 
м’якому ґрунті.

Нагадування!
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ЕксплуатаціяЕксплуатація
Перемикач комбінованої 
лампи 

Перемикач лампи для світлового 
сигналу повороту

Лампи для світлового сигналу повороту 
працює лише якщо ключ запалювання 
знаходиться в положенні ON.
Штовхніть важіль перемикання комбіно-
ваної лампи вниз для світлового сигналу 
повороту вліво, або вгору для світлового 
сигналу повороту вправо, в цей час на па-
нелі приладів будуть блимати відповідні 
індикатори.
Світлові індикатори важеля і сигнальних 
ламп на панелі приладів будуть спалаху-
вати і гаснути автоматично, в залежності 
від повороту керма.

Перемикач світла фар

Поверніть край ручки перемикача комбі-
нованої лампи у положення  для ввім-
кнення підсвічування номера автомобіля, 
габаритної фари, панелі приладів і за-
дньої консолі; у положення  для ввім-
кнення передніх фар.

Перемикач фар дальнього світла

Поверніть край ручки перемикача ком-
бінованої лампи у положення  і штов-
хніть важіль вперед (по відношенню до 
водія), поки не почуєте звук "ка-та", а 
потім, ввімкніть фари дальнього світла, 
одночасно з цим загоряться відповідні 
світлові індикатори на панелі приладів; 
щоб вимкнути фари дальнього світла по-
тягніть важіль назад

Задня протитуманна фара

Вона вказує на місцезнаходження вашого 
автомобіля, водіям і пішоходам, що руха-
ються позаду вас, для уникнення непо-
трібного дорожнього хаосу або аварії за 
умов поганої видимості.

Відбиваюче світло

Тут немає джерела світла, всередині. 
Адже,в даному випадку, використовуєть-
ся внутрішня модель для відбиття світла, 
для попередження автомобіля, що руха-
ється позаду вас.

• Якщо ви не маєте спеціальних інстру-
ментів, лампочки необхідної потуж-
ності, а також відповідних практичних 
знань, рекомендується виконувати 
ремонт ваших фар у авторизованого 
дилера JAC. Зняття і установка зо-
внішніх фар може призвести до по-
шкодження автомобіля.

 Увага 

• Габаритні вогні будуть постійно горі-
ти, якщо вийняти ключ та якщо пере-
микач фар знаходиться в будь-якому 
положенні, за винятком положення 
OFF.

Нагадування!
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ЕксплуатаціяЕксплуатація
Передній склоочисник

Цей важіль призначений для управління 
переднім склоочисником і омивачем.
Якщо ключ запалювання знаходиться в 
положенні ON, склоочисник і омивач пе-
ребувають в стані готовності. Важіль має 
5 різних положень

Повільне очищення скла
Штовхніть важіль вгору у положення 
MIST, щоб почати роботу склоочисни-
ка. Після того, як туман розсіється ва-
жіль повернеться у вихідне положення, а 
склоочисник вимкнеться. 

Очищення скла з заданим інтер-
валом
Штовхніть важіль вниз, у положення 
INT, щоб обрати необхідний інтервал 
роботи склоочисників. Часовий інтервал 
можна регулювати за допомогою ручки 
на важелі.

Низька швидкість очищення скла
Штовхніть важіль вниз у положення 
LOW, щоб склоочисник почав працювати 
повільно.

Висока швидкість очищення скла
Штовхніть важіль вниз у положення 
HI, щоб склоочисник почав працювати 
швидко.

Зупинка склоочисника
Штовхніть важіль у положення OFF, щоб 
зупинити склоочисник.

Регулювання часового інтервалу 
переднього склоочисника

Штовхніть важіль в положення INT і по-
вертайте ручку за напрямком стрілки, як 
це показано на малюнку, щоб зменшити 
або збільшити часовий інтервал склоо-
чисника.

Блимання фар

Потягніть за край ручки перемикача ком-
бінованої лампи назад і відпустіть його, 
для того щоб фари блимали навіть якщо 
важіль знаходиться в положенні OFF. 
Доки ви будете утримувати важіль, доти 
передні фари будуть увімкненими.

Перемикач передніх  
протитуманних фар

Поверніть край ручки перемикача у поло-
ження  або у положення , потім по-
верніть середину ручки у положення  
для ввімкнення передніх протитуманних 
фар, одночасно з цим на панелі приладів 
загоряться відповідні світлові індикатори 

. А для вимкнення, просто поверніть 
середину ручки у положення OFF.

Перемикач задніх  
протитуманних фар

Поверніть край ручки перемикача у по-
ложення  або у положення , потім 
поверніть середину ручки з положення 

 в положення , для ввімкнення задніх 
протитуманних фар, одночасно з цим на 
панелі приладів загоряться відповідні 
світлові індикатори . А для вимкнення, 
просто поверніть середину ручки у поло-
ження OFF або повторіть описану вище 
операцію.



1

2

3

4

5

6

3938

ЕксплуатаціяЕксплуатація
Сонцезахисний козирок

Для того, щоб захиститися від сонячно-
го світла спереду або з боку автомобіля, 
перед водієм і переднім пасажиром роз-
ташований сонцезахисний козирок.
Опустіть сонцезахисний козирок за його 
задній обід і розташуйте його в необхід-
ному положенні, після завершення вико-
ристання штовхніть його в протилежно-
му напрямку.
Витягніть сонцезахисний козирок з бо-
кового кронштейна і поверніть його в бік 
дверей для захисту від сонячного світла з 
боку автомобіля.
За необхідності, в середині сонцезахис-
ного козирка є дзеркало для макіяжу.

Сонцезахисний козирок водія, має ремі-
нець, для розміщення візитних карток
 або квитанцій і т.д.
На сонцезахисному козирку переднього 
пасажира є позначка SRS і відповідні ін-
струкції.

Задній склоочисник

Ввімкнення заднього склоочисни-
ка
Поверніть край ручки перемикача А у по-
ложення ON за годинниковою стрілкою.

Вимкнення заднього склоочисни-
ка
Поверніть край ручки перемикача А у по-
ложення OFF проти годинникової стріл-
ки.

Омивач склоочисника

Миття переднього лобового скла
Якщо штовхнути важіль в бік водія, оми-
вач почне розприскувати воду, а склоо-
чисник тим часом почне повільне миття, 
доки ви не відпустите важіль.
Склоочисник буде продовжувати миття 
ще 3 рази після того, як важіль буде від-
пущений.

Миття заднього лобового скла
Якщо штовхнути важіль в протилежний 
від водія бік, омивач почне розприскува-
ти воду, а склоочисник тим часом почне 
повільне миття, доки ви не відпустите 
важіль.
Склоочисник буде продовжувати миття 
ще 1 раз після того, як важіль буде від-
пущений.

• Будь ласка, переконайтеся, що щітка 
склоочисника не примерзла до лобо-
вого скла перед тим, як використову-
вати її взимку або за умов холодної 
погоди.

Нагадування!

• Заборонено використовувати омивач, 
якщо в його резервуарі немає мийної 
рідини. Робочий час омивача, кожного 
разу, не повинен перевищувати 15 с.

• Взимку і у прохолодних районах слід 
використовувати мийну рідину, що не 
замерзає  

• Переконайтеся, що щітка склоочис-
ника не примерзла до лобового скла 
за умов холодної погоди, тому що це 
може призвести до згорання двигуна 
склоочисника.

• Якщо склоочисник був зупинений 
через лід або інші перешкоди під час 
його роботи, потрібно негайно зупи-
нити автомобіль і для захисту його 
двигуна, очистити лобове скло.

• Не використовуйте склоочисник, при 
сушці лобового скла, в іншому випад-
ку це може призвести до пошкодження 
лобового скла і передчасного зношу-
вання щітки склоочисника.

 Увага 
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ЕксплуатаціяЕксплуатація
Регулювання зовнішнього дзерка-
ла заднього виду 
Штовхніть перемикач управління 2 в лі-
вий бік, потім можна відрегулювати ліве 
зовнішнє дзеркало заднього виду, натис-
каючи на ручку 1 вгору або вниз, вправо  
чи вліво. Спосіб регулювання правого 
зовнішнього дзеркала заднього виду та-
кий самий, за винятком того що потріб-
но штовхати перемикач управління 2 в 
правий бік. Якщо перемикач управління 
знаходиться посередині, обидва дзеркала 
заднього виду не будуть рухатися.

Підігрів зовнішнього дзеркала за-
днього виду 
Після запуску автомобіля, натисніть на 
кнопку розморожування/протидії запо-
тіванню  заднього вітрового скла, щоб 
включити функцію підігріву зовнішнього 
дзеркала заднього виду, для випаровуван-
ня з нього вологи або дощу.

Складання вручну зовнішніх дзер-
кал заднього виду

Ви можете натиснути на зовнішні дзер-
кала заднього виду в напрямку салону 
автомобіля, щоб їх скласти. Ми рекомен-
дуємо вам складати дзеркала, якщо ви 
припаркували машину в вузькому місці.

Дзеркало заднього виду

Ручне регулювання оптимальної 
позиції дзеркала заднього виду 

Після того як ви зручно відрегулюєте во-
дійське сидіння, тримайтесь за середину 
дзеркала, щоб налаштувати його опти-
мальну позицію для чіткого заднього 
виду.

Денне нормальне положення: Поверніть 
кінець антиосліплючого важеля, щоб він 
був направлений на лобове скло
Нічне нормальне положення: Поверніть 
кінець антиосліплючого важеля, щоб 
він був направлений на середню частину 
дзеркала заднього виду 

Автоматичне регулювання зовніш-
нього дзеркала заднього виду
Перемикач для регулювання розташова-
ний з лівої від керма сторони, на панелі 
інструментів, серед інших перемикачів.

 

• Розмите зображення заднього виду 
може призвести до аварії, пошкоджен-
ня автомобіля і отримання травм.

 Увага 

• Перемикач запалювання повинен зна-
ходитися в положенні ACC або ON 
для того щоб було можливо регулю-
вати зовнішні дзеркала заднього виду.

Нагадування!

• Переконайтеся, що зовнішні дзерка-
ла заднього виду знаходяться в пра-
вильному положенні, щоб покращити 
огляд під час водіння.

• Нездатність визначити відстань між 
вашим та іншими автомобілями може 
призвести до аварії, пошкодження ав-
томобіля і отримання травм.

• Неправильне обслуговування зовніш-
ніх дзеркал заднього виду може при-
звести до їх пошкодження. Не зішкрі-
байте лід з зовнішніх дзеркал заднього 
виду, а також заборонено рухати їх 
силою, якщо вони покриті льодом або 
заблоковані з інших причин.

 Увага 

• Слідкуйте за вашими руками і пальця-
ми під час складання зовнішніх дзер-
кал заднього виду.

Нагадування!
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ЕксплуатаціяЕксплуатація
Камера заднього виду
Система почне працювати і на МР5 буде 
відображено що відбувається позаду ав-
томобіля, якщо ключ запалювання зна-
ходиться в положенні ON і після того як 
ви переключитесь на передачу R. МР5 
відновить початковий вигляд, а система 
вимкнеться, якщо ви перемкнетеся з пе-
редачі R.

Допоміжна лінія при задньому ході
Ви повинні звертати пильну увагу чи є на 
зображенні будь-які перешкоди.
Допоміжну лінію при задньому ході, по-
казано нижче у таблиці

Відстань 
до пере-
шкоди

Допоміж-
на лінія Область

3 м Ціла зеле-
на лінія

Область по-
переднього 

попередження

2 м Ціла жов-
та лінія

Область по-
передження

1 м Ціла чер-
вона лінія

Область опо-
віщення

0,5 м
Пунктир-

на червона 
лінія

Небезпечна 
область

Радіолокаційна система 
заднього ходу

Якщо ключ запалювання знаходиться в 
положенні ON і ви переключитесь на пе-
редачу R, система буде проводити само-
перевірку,  її результати наведено нижче

Результат  
самоперевірки Гудок

Нормальний Один гудок
Несправність  

системи Два гудки

Якщо існують несправності системи, 
буде чутно два гудки, будь ласка, для об-
слуговування зверніться до авторизова-
ного дилера компанії JAC.

Зв'язок між діапазоном виявлення дат-
чиків радіолокаційної системи заднього 
ходу і відповідної частоти гудків, наведе-
но нижче

Відстань 
до  

перешкоди

Частота 
гудків Область

0.9-1.5m Гудки че-
рез 1/2 с

Область по-
переднього 

поперед-
ження

0.6-0.9m Гудки че-
рез 1/4 с

Область по-
передження

0.3-0.6m Гудки че-
рез 1/8 с

Область по-
передження

0-0.3m Постійні 
гудки

Небезпечна 
область

Задній хід
Радіолокаційна система заднього ходу 
буде видавати гудки тривоги, як тільки 
її датчики виявлять перешкоду, частота 
гудків буде збільшуватись, якщо відстань 
до перешкоди стає ближчою. Якщо від-
стань менше 0,3 м, гудки будуть звучати 
безперервно; в цей момент, вам слід не-
гайно припинити виконувати задній хід.

Звуковий сигнал
Попереджувальний звуковий сигнал про 
відстань до перешкоди лунає з гудка на 
панелі інструментів.

• Щоб уникнути аварії, будь ласка, 
звертайте особливу увагу на дітей і 
домашніх тварин при виконанні за-
днього ходу, адже датчики для ви-
явлення перешкод мають сліпі зони, 
через це за певних обставин вони бу-
дуть не спроможні виявити їх.

• Радіолокаційна система заднього ходу 
не спроможна замінити власну думку 
водія щодо ситуації ззовні автомо-
біля; водій повинен бути повністю 
сконцентрований при виконанні за-
днього ходу або іншої подібної опера-
ції і бути весь час обережним.

• Трапляється, що попереднє поперед-
ження про перешкоду може зникну-
ти з системи виявлення відстані до 
перешкоди , що в свою чергу вимкне 
попереджування і система не зможе 
виявити об’єкти, такі як замок на лан-
цюзі, тяговий стержень, невеликий і 
тонкий стовп покритий фарбою або 
паркан і т.д. Хоча, іноді, водій пови-
нен бути обережним при виконанні 
заднього ходу, щоб уникнути аварії.

 Обережно
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Регулювання спинки сидіння 

Важіль для регулювання спинки сидіння 
знаходиться з лівої сторони сидіння.

Послідовність кроків для регулю-
вання спинки сидіння
1. Потягніть за важіль і відрегулюйте 
спинку сидіння в бажане положення.
2. Відпустіть важіль і натисніть на спин-
ку, переконавшись, що вона добре зафік-
сована.
3. Потягніть важіль вгору, щоб розбло-
кувати спинку сидіння. Не виконуйте 
регулювання спинки сидіння під час руху 
автомобіля.

Регулювання висоти сидіння

Важіль для регулювання висоти сидіння 
знаходиться з лівої сторони сидіння.

Послідовність кроків для регулю-
вання висоти сидіння 
Потягніть вгору або натисніть вниз на 
важіль регулювання висоти сидіння, до 
бажаного рівня.

Регулювання підголів’я подушки 
передніх і задніх сидінь

Відрегулюйте висоту підголів’я подуш-
ки, налаштуйте її до максимально близь-
кого рівня з верхом вашої голови, так як 
це може зменшити ризик травми шиї при 
зіткненні.

Регулювання сидінь
Передній ряд сидінь

Регулювання сидінь вперед і назад

Потягніть вгору і тримайте ручку внизу 
передньої частини сидіння, для розбло-
кування сидіння.
Посуньте сидіння в бажане положення, а 
потім відпустіть ручку. Перевірте, чи до-
бре зафіксоване  сидіння, рухаючи ваше 
тіло назад і вперед.

• Радіолокаційна система заднього ходу 
не спроможна замінити власну думку 
водія щодо ситуації ззовні автомо-
біля; водій повинен бути повністю 
сконцентрований при виконанні за-
днього ходу або іншої подібної опера-
ції і бути весь час обережним.

• Деякі невеликі і низькі перешкоди 
вимагають особливої уваги водія при 
виконанні заднього ходу. За необхід-
ності, ви повинні вийти з машини, 
щоб особисто перевірити ситуацію 
позаду автомобіля, особливо якщо 
там знаходяться діти.

• Будь ласка, вчасно очищайте камеру 
від пилу, снігу, льоду та іншого бруду.

 Обережно
• Якщо виконувати регулювання сидін-

ня під час руху автомобіля, то через 
паніку від раптового руху сидіння, 
що може налякати вас, ви можете не-
навмисне натиснути не на потрібну 
вам педаль, а це в свою чергу може 
призвести до втрати контролю над 
автомобілем і аварії. Тому, будь ласка, 
регулюйте сидіння тільки тоді, коли 
автомобіль повністю зупинений.

 Обережно
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Ця кнопка доступна тільки в моделях 
обладнаних системою Bluetooth phone і 
системою розпізнавання голосу. Якщо 
система Bluetooth phone не ввімкнена, 
можна включити фонетичну систему, на-
тиснувши на цю кнопку. При ввімкненій 
системі Bluetooth phone ви можете від-
повісти на вхідний дзвінок натисканням 
цієї кнопки.
3. Круїз-контроль
RES/+: Натисніть на контактний ролик в 
цьому напрямку, щоб відновити початко-
ву задану швидкість або прискорення.

 Вимкнення круїз-контролю: Вимкніть 
круїз-контроль, натиснувши на цю кноп-
ку.
SET/-: Натисніть на контактний ролик в 
цьому напрямку, щоб налаштувати швид-
кість або гальмування.
4. Перемикач круїз-контролю
Натисніть на кнопку  , щоб ввімкнути 
або вимкнути систему круїз-контролю, 
при цьому на панелі інструментів заго-
риться зелений або білий світловий інди-
катор.

Система круїз-контролю
Система круїз-контролю дозволяє збері-
гати і підтримувати будь-яку швидкість

від 40 км/год до 160 км/год. Реальна 
швидкість може відрізнятися від заданої 
швидкості при спускові або підйомі.
Не слід використовувати круїз-контр-
оль, якщо дорожні умови не дозволяють 
підтримувати певну швидкість. Ним до-
зволено користуватись, при русі на 2 або 
вище передачі. Будь ласка, звертайте ува-
гу на підказки світлових індикаторів на 
"попереджувальних індикаторах та світ-
лових індикаторах".

Активація
Натисніть на кнопку  при цьому на 
панелі інструментів загориться  бі-
лий світловий індикатор. Якщо поточна 
швидкість вище 40 км/год, вона буде збе-
режена шляхом повороту контактного ро-
лика в напрямку SET/-, а світловий інди-
катор на панелі інструментів знову стане 
зеленого кольору, після цього ви можете 
відпустити педаль акселератора. Швид-
кість буде підвищуватися, при натискан-
ні на педаль акселератора, але вона буде 
повертатися до попередньо збереженої 
швидкості, після відпускання педалі ак-
селератора.

Будь-який з перерахованих нижче 
способів збільшить задану крей-
серську швидкість
Утримуйте натиснутим контактний ро-
лик в напрямку RES/+, доки швидкість не 
збільшиться до очікуваного рівня, а після 
цього відпустіть його
Швидко повторно натисніть на контак-
тний ролик в напрямку RES/+, таким чи-
ном швидкість буде збільшуватися при 
кожному натисненні на 1 км/год.

Будь-який з перерахованих нижче 
способів зменшить задану крей-
серську швидкість
Утримуйте натиснутим контактний ро-
лик в напрямку RES/-, доки швидкість не 
зменшиться до очікуваного рівня, а після 
цього відпустіть його
Швидко повторно натисніть на контак-
тний ролик в напрямку RES/-, таким чи-
ном швидкість буде зменшуватися при 
кожному натисненні на 1 км/год.

Будь-який з перерахованих нижче 
способів вимкне круїз-контроль
Натисніть на педаль гальма
Натисніть на педаль зчеплення (для мо-
делей MT)

Задній ряд сидінь

Опустіть спинку сидіння, штовхаючи її 
вперед після натискання на кнопку фік-
сатора, з лівого і правого боку заднього 
сидіння.
При розкладанні сидінь, переконайтеся, 
що вони надійно зафіксовані.

Багатофункціональне 
кермо

Кнопка круїз-контролю
1.  Кнопка для завершення дзвінку
Функція телефонного дзвінку доступна 
тільки в моделях обладнаних системою 
Bluetooth phone і системою розпізнаван-
ня голосу. Для завершення або відхилен-
ня дзвінку натисніть на цю кнопку, вико-
ристовуючи систему Bluetooth phone.

2.  Кнопка телефонного зв'язку/розпіз-
навання голосу 

• Будь ласка, при фіксації спинки сидін-
ня слідкуйте, щоб ремінь безпеки не 
застрягав під нею, для не допущення 
пошкодження ременя.

 Увага 
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5. Щоб зафіксувати кермо - натисніть на 
важіль блокування вгору 
6. Переконайтеся, чи колесо добре зафік-
соване, переміщаючи його вгору і вниз

Гудок

Натисніть на позначку гудка на кермі для 
сигналу гудком. Регулярно перевіряйте 
гудок і будьте впевненими, що він знахо-
диться в хорошому робочому стані.

Бардачок

Для його відкриття потягніть за переми-
кач бардачка, штовхніть його назад для 
його закриття.

Натисніть кнопку  на багатофункціо-
нальному кермі
Підвищить швидкість до 160 км/год 
Ввімкніть систему ESP 
Будь-яка з перерахованих вище операцій 
може вимкнути круїз-контроль, а світ-
ловий індикатор на панелі інструментів 
знову стане білого кольору, але систему 
круїз-контролю  не буде вимкнено.

Виконуйте наступні операції, щоб 
знову ввімкнути круїз-контроль
Натисніть ненадовго на кнопку RES/ +, 
не натискаючи на педаль акселератора 
Наберіть більшу ніж раніше збережена 
крейсерська швидкість, а потім відпус-
тіть педаль акселератора і швидкість по-
вернеться до раніше збереженої.

Стерти пам'ять крейсерської 
швидкості
Пам'ять крейсерської швидкості буде 
стерта при натисканні на цю кнопку або 
при зупинці двигуна. Її потрібно повтор-
но встановлювати під час наступного ви-
користання.

Багатофункціональні медіа кноп-
ки 

1. Вибір пункту
Ліва сторона кнопки: Остання обрана ра-
діочастота або остання пісня 
Права сторона кнопки: Наступна обрана 
радіочастота або наступна пісня
2. SRC (джерело звуку)
Перемикач джерела стерео звуку
3. Кнопка регулювання гучності звуку 
Натисніть на кнопку: для вимкнення зву-
ку
Штовхніть вгору: для збільшення гуч-
ності 
Штовхніть вниз: для зменшення гучності

Налаштування  
положення керма

Інструкції для налаштування по-
ложення керма
1. Для розблокування керма - вставте 
ключ 
2. Відрегулюйте в потрібне положення 
сидіння водія 
3. Натисніть до упору на важіль блоку-
вання, в нижній частині рульової колонки
4. Відрегулюйте кермо вгору або вниз, 
для його ідеальної позиції, але переко-
найтеся, що ви можете добре бачити всі 
індикатори і попереджувальні світлові 
сигнали на панелі приладів

• Неправильне налаштування керма і 
неправильне положення сидіння мо-
жуть призвести до серйозних травм.

• Міцно натискайте на важіль блоку-
вання вгору кожного разу після нала-
штування керма, щоб кермо не почало 
раптово рухатись під час керування 
автомобілем.

• Не налаштовуйте кермо під час керу-
вання автомобілем, в іншому випадку 
це може призвести до втрати над ним 
контролю, що в свою чергу загрожує 
отриманням серйозних або навіть 
смертельних травм.

 Обережно

• Не бийте кулаком по перемикачу гудка 
і не натискати на нього гострими пред-
метами.

 Увага 
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Обладнання для розетки

Ваш автомобіль оснащений однією роз-
еткою для електричної зарядки приладів, 
що знаходяться ззовні салону. Вона зна-
ходиться всередині переднього бардачку.
Будь ласка, для використання розетки 
спочатку відкрийте її кришку. І закрийте 
кришку, якщо вона не використовується. 
Розетка вмикається, якщо ключ запалю-
вання повернути в положення АСС або 
ON.

Передній бардачок

В нього можна покласти чашки, напої 
або деякі дрібні предмети, такі як мобіль-
ний телефон, ключі і т.д.

Задній тримач для 
склянки

Він знаходиться позаду ручного гальма.

• Уникайте водіння автомобіля, з від-
критим бардачком, в іншому випадку 
це може призвести до травмування, 
через випадання з нього предметів 
при раптовому гальмуванні або ава-
рії.

• Не кладіть крихкі і вибухонебезпечні 
предмети, такі як окуляри, запальнич-
ка і т.п. всередину бардачка, так як 
предмети всередині бардачка легко 
можуть зіштовхуватись, а також че-
рез швидке збільшення температури 
всередині нього. Ємкість бардачка не 
більше 150N.

 Обережно
• Будьте обережні, при використанні 

тримача для склянки, розбризкування 
гарячої рідини може завдати опіків 
вам та іншим пасажирам. Напій може 
вихлюпуватись з тримача для напоїв 
у дверях, під час їх закривання і від-
кривання, тому його потрібно класти 
тільки в герметичний контейнер.

• В тримач для склянки, можна класти 
тільки склянку з м’якого матеріалу, 
адже якщо використовувати склянку з 
твердого матеріалу, це може призвес-
ти до отримання травм під час аварії.

 Обережно
• Не вставляйте ваш палець або інший 

сторонній предмет в розетку і не чі-
пайте розетку мокрими руками, в ін-
шому випадку ви отримаєте удар елек-
тричного струму.

 Увага 
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Кондиціонер і стерео
Система кондиціювання

Основні інструкції
Правильне використання кондиціонера 
забезпечить підтримку всередині салону 
сухого комфортного повітря і чистоти ві-
кна для кращої видимості.
Для використання системи кондиціюван-
ня потрібно щоб був ввімкнений двигун, 
з одного боку, для охолодження компре-
сора витрачається потужність і паливо 
двигуна, з іншого боку, для виділення 
тепла від самого двигуна.
При високій вологості і температурі зо-
внішнього повітря - нормальне явище, 
що вода стікає з випарника, якщо ввім-
кнути функцію охолодження кондиціо-
нера.
Забороняється палити при ввімкненому 
кондиціонері, з одного боку, це шкід-
ливо для вашого здоров'я через те, що 
диму важко розсіюватись в замкнутому 
просторі, і до того ж дим буде осідати на 
випарнику, що викличе наліт, який не-
можливо буде викорінити, при допомозі 
ввімкнення функції циркуляції повітря 
кондиціонера, так що для вирішення цієї 
проблеми потрібно буде замінювати ви-
парник.

Якщо система кондиціювання не вико-
ристовується протягом тривалого часу, це 
може призвести до можливості утворен-
ня нальоту і його осідання на випарнику, 
щоб його позбутися, необхідно включати 
кондиціонер на максимальні оберти про-
тягом, як мінімум на 5 хвилин, один раз в 
місяць, навіть взимку, під час цього, будь 
ласка, відкривайте вікно.

Дуги для верхнього  
багажника

Якщо ваш автомобіль обладнаний дуга-
ми для верхнього багажника, то ви може-
те завантажити на нього вантаж.

• Розетку можна використовувати тіль-
ки при ввімкненому двигуні, довге 
використання розетки з вимкнутим 
двигуном призведе до розрядки аку-
мулятора. Витягніть штекер після ви-
користання.

• Дозволено використовувати, лише для 
електричних приладів, з характерис-
тиками нижче 12В\10А.

• Закривайте кришку, якщо розетка не 
використовується.

• Під’єднання деяких електричних при-
ладів до розетки, може створити пере-
шкоди для бортової електричної сис-
теми, наприклад у вигляді перешкод 
через статичну електрику для стерео, 
інших систем або обладнання.

 Увага 

• Необхідно причепити горизонтальний 
багажник з універсальним кріплен-
ням, куплений особисто водієм, перш 
ніж використовувати дуги для верх-
нього багажника, щоб запобігти кон-
такту багажу з дахом. Місце кріплення 
має бути на алюмінієвій дузі, а не на 
обох пластикових кінцях.

 Увага 

• Місце кріплення повинно бути покри-
те шкірою носорога, щоб захистити 
лакофарбове покриття цієї області.

• Максимальна вага для дуги 40 кг.
• Помістіть вантаж посередині горизон-

тального багажника, щоб рівномірно 
розподілити його вагу на дугах.

• Не можна розміщувати вантаж дуже 
близько до задньої частини автомобі-
ля, щоб не заблокувати відкриття за-
днього багажника.

• Вантаж краще розміщувати паралель-
но даху, щоб зменшити опір вітру і 
збільшити економію палива.

• Переконайтеся, що багаж щільно за-
кріплений на даху, щоб запобігти його 
переміщенню назад або вперед під час 
руху автомобіля.

• Майте на увазі, що середня частина ав-
томобіля стає вище, якщо розмістити 
багаж на даху; тому, будь ласка, будьте 
обережні в ситуаціях з швидким ру-
хом, вилянням автомобіля, гальмуван-
ням і т.д.

 Увага 
• Будь ласка, звертайтесь до авторизо-

ваного дилера JAC для заливки холо-
доагенту сертифікованого бренду, для 
системи кондиціювання.

• Ремонт системи кондиціювання має 
здійснюватися за допомогою профе-
сійного персоналу авторизованого ди-
лера JAC.

• Переконайтеся, що повітрозабірник 
на передній частині лобового скла не 
заблокований льодом, снігом, листям і 
т.д., щоб це не впливало на ефектив-
ність нагріву або охолодження пові-
тря.

• Внутрішнє повітря буде випускатися 
через випускний отвір поряд із заднім 
боковим вікном, так що випадково не 
заблокуйте цей отвір тканиною.

• Система кондиціювання зможе пра-
цювати більш ефективно, якщо за-
крити вікно. Якщо припаркуватися 
під сильним палючим сонцем, то 
внутрішня температура підвищується 
дуже швидко, але якщо після цього не-
надовго відкрити вікно, це допоможе 
її понизити.

 Увага 
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 1. Бічний отвір для випуску повітря

2. Отвір для випуску повітря, для розмо-
рожування/проти запотівання переднього 
вітрового скла
3. Центральний отвір для випуску пові-
тря
4. Отвір для випуску повітря на підлозі
5. Бічний для розморожування/проти за-
потівання отвір для випуску повітря

• Компресор має власну логічну уста-
новку, вимкнення компресора, якщо 
температура води є вищою за 120 ° C 
або при низькій температурі випарни-
ка між 0-4 ° C - нормальне явище, а не 
поломка.

• Будь ласка перевіряйте і проводьте 
чистку свого автомобіля часто, якщо 
ви нерідко їздите в пильній місцевості, 
тому що пісок/бруд під шасі може лег-
ко потрапити в диск зчеплення, чим 
викликати несправність, через його 
блокування.

• Будь ласка, слідкуйте щоб діти не 
вставляли шматочки паперу/котушки і 
т.д. в отвори для випуску повітря кон-
диціонера, адже це легко може при-
звести до підвищеного рівня шуму.

 Увага 
• Важливо переконатися, що всі вікна 

без льоду та не затуманені, тому, будь 
ласка, ознайомтеся з обігрівальним і 
вентиляційним устаткуванням, опе-
раціями розмороження і  охолоджен-
ня вікна.

• Для посилення ефекту охолодження, 
можна ненадовго включити режим 
внутрішньої циркуляції, але не ви-
користовуйте його протягом трива-
лого часу, так як забруднене повітря 
зробить водія та інших пасажирів 
втомленими і сонними, а також вкриє 
вікна вологою, що призведе до збіль-
шення ризику аварії. Як тільки, вікна 
вкриються вологою, будь ласка, не-
гайно вимкніть внутрішню циркуля-
цію.

• Свіже повітря не потрапить в салон 
при режимі внутрішньої циркуляції, 
тому після вимкнення охолодження, 
при режимі внутрішньої циркуляції, 
дуже скоро, вікна будуть вкриті во-
логою або навіть льодом, це загрожує 
виникненням аварії через погану ви-
димість.

 Обережно
• Потрібно вмикати режим внутрішньої 

циркуляції, якщо автомобіль припар-
ковано в гаражі або в місці з поганою 
вентиляцію, в разі потрапляння від-
працьованих газів в салон.

• Забруднене повітря всередині може 
викликати у водія втому і відволікати 
його, що може призвести до аварії і 
травм.

• Не блокуйте вентилятор протягом 
тривалого часу і не використовуйте 
режим внутрішньої циркуляції протя-
гом тривалого часу, інакше свіже по-
вітря не зможе потрапити всередину.

• Вимикайте режим внутрішньої цирку-
ляції, якщо він не використовується.

 Обережно Схема розміщення отворів для випуску повітря кондиціонера
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 Режим з потоком повітря направле-
ним на обличчя: При ньому потік пові-
тря направляється з передніх вихідних 
отворів.

 Режим з потоком повітря направле-
ним на обличчя та ноги: При ньому потік 
повітря частково направляється з пере-
дніх вихідних отворів і частково з інших 
вихідних отворів розташованих на під-
лозі.

 Режим з потоком повітря направле-
ним на ноги: При ньому потік повітря 
направляється переважно з вихідних 
отворів розташованих на підлозі, будь 
ласка, переконайтеся, що немає ніяких 
перешкод під передніми сидіннями, щоб 
потік повітря міг плавно попадати до за-
дньої частини салону.

 Режим з потоком повітря направле-
ним на ноги та розморожуванням: При 
ньому потік повітря направляється част-
ково з вихідних отворів розташованих 
на підлозі і частково з інших вихідних 
отворів біля переднього вітрового скла і 
на бокове скло для його розморожування.

Розморожування і очищення вікна 
від запотівання 
Запотівання конденсується на внутріш-
ній стороні вікна через високу вологість 
і холодність скла. Ввімкнувши режим 
очищення вікна від запотівання, можна 
очистити вікно від запотівання і зігріти 
пасажирів,  а ввімкнувши режим розмо-
рожування можна швидко розморозити і 
очистити лобове скло від запотівання.

 Режим очищення вікна від запоті-
вання: При ньому потік повітря направ-
лений на переднє лобове скло і бокове 
вікно. Потрібно ввімкнути кондиціонер і 
встановити якомога нижчу температуру, 
як можна більший рівень оборотів венти-
лятора, для досягнення кращого ефекту 
запотівання.

 Режим розморожування: При ньому 
потік повітря направлений на переднє 
лобове скло і бокове вікно. Ми реко-
мендуємо повернути ручку регулюван-
ня температури на максимум, вимкнути 
кондиціонер і переключитися на режим 
внутрішньої циркуляції повітря.

Система управління  
кондиціонером

1. Ручка регулювання рівня кондицію-
вання 
2. Кнопка розморожування /проти запо-
тівання переднього лобового скла 
3. Перемикач компресора кондиціонера
4. Кнопка перемикання режимів вну-
трішньої і зовнішньої циркуляції повітря
5. Кнопка розморожування /проти запо-
тівання заднього лобового скла
6. Ручка для регулювання температури 
7. Режим з потоком повітря направленим 
на обличчя
8. Режим з потоком повітря направленим 
на обличчя і ноги
9. Режим з потоком повітря направленим 
на ноги

10. Режим з потоком повітря направле-
ним на ноги і розморожування

Ручне регулювання

 Поверніть ручку регулювання рівня 
кондиціювання за годинниковою стріл-
кою для збільшення швидкості обертан-
ня (RP) вентилятора і поверніть  її проти 
годинникової стрілки, щоб зменшити RP 
вентилятора. 

 Поверніть ручку для регулювання 
температури за годинниковою стрілкою, 
щоб збільшити задану температуру і по-
верніть її проти годинникової стрілки, 
щоб зменшити температуру.

Кондиціонер (перемикач компре-
сора)
Натисніть на перемикач, щоб включити 
або вимкнути компресор. З’явиться світ-
ловий індикатор після натискання на пе-
ремикач, що вказує на ввімкнення комп-
ресора і початок охолодження. Натисніть 
на нього ще раз, щоб вимкнути компре-
сор. Відкрийте вікно на деякий час, щоб 
розсіяти гаряче повітря всередині салону, 
а потім закрийте вікно, ці дії дозволять 
скоротити час на охолодження і підвищи-
ти ефективність охолодження.

Якщо охолоджувальний пристрій не вда-
лося включити, ймовірні причини, наве-
дено нижче
1. Вимкнений двигун 
2. Вимкнений вентилятор
3. Температура зовнішнього повітря ниж-
че 3 ° C
4. Висока температура охолоджуючої рі-
дини двигуна 
5. Поломаний запобіжник кондиціонера
6. Інші поломки, для перевірки зверніть-
ся до авторизованого дилера JAC 

 Режим внутрішньої циркуляції: В 
ньому припиняється потрапляння в салон 
зовнішнього повітря, якщо воно забруд-
нене або має поганий запах. Вікно може 
покритися вологою, в режимі внутріш-
ньої циркуляції. Будь ласка, вимкніть ре-
жим внутрішньої циркуляції і ввімкніть 
режим розморожування, як тільки вікна 
вкриваються вологою. 

• Це нормальне явище, що повітря про-
никає всередину салону, при ввімкне-
ному режимі зовнішньої циркуляції і 
русі з високою швидкістю. Ви можете 
переключитися на режим внутрішньої 
циркуляції для припинення потра-
пляння всередину зовнішнього пові-
тря.

• Не використовуйте режим внутріш-
ньої циркуляції протягом тривалого 
часу, так як це може призвести до по-
гіршення якості повітря в салоні.

 Увага 
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Регулювання напрямку вихідних 
отворів
Поверніть центральний важіль регулю-
вання, щоб змінити напрямок вихідних 
отворів і використовуйте нижній або біч-
ний ролик, для відкриття або закриття 
вихідних отворів.

Повітряний фільтр салону
Ваш автомобіль оснащений повітряним 
фільтром салону, він знаходиться під пе-
редньою панеллю, і ви можете перевіри-
ти чи замінити його знявши бардачок.
Фільтр може видаляти більшість квітко-
вого та іншого пилу, шляхом фільтрації. 
Його потрібно регулярно змінювати, як і 
повітряний фільтр двигуна.

Послідовність кроків при заміні 
повітряного фільтра салону
1. Зніміть бардачок
2. Вийміть старий повітряний фільтр
3. Вставте новий повітряний фільтр, а по-
тім встановіть бардачок
4. Пропонований період для заміни скла-
дає 5000 км або 6 місяців, зважаючи на те 
що трапиться раніше.

Захист навколишнього  
середовища
1. Обігрівач передає надлишок опалення 
двигуну, а отже менше споживає палива.
2. Ввімкнення системи охолодження 
може вплинути на потужність двигуна і 
збільшити витрату палива. Так що реко-
мендовано вмикати вентиляцію свіжим 
повітрям, якщо немає необхідності у 
ввімкненні системи охолодження.

Протитуманник заднього вітрово-
го скла і зовнішнього дзеркала за-
днього виду 
Ваш автомобіль оснащений протитуман-
ником заднього вітрового скла для його 
розморожування і очищення від запоті-
вання. Будь ласка, намагайтеся видаляти 
сніг або лід з заднього вітрового скла пе-
ред використанням протитуманника.

 Розморожування і очищення від запо-
тівання заднього вітрового скла: Вклю-
чайте і виключайте протитуманник за-
днього вітрового скла натисканням на цю 
кнопку, з загорянням і вимкненням світ-
лових індикаторів. Він може працювати 
тільки при ввімкненому двигуні. Функ-
ція підігріву автоматично вимкнеться 
приблизно після 20 хвилин роботи. Або 
ви можете натиснути на цю кнопку, щоб 
вимкнути його заздалегідь.

• Для того щоб гарантувати ефект роз-
морожування і очищення вікна від 
запотівання, відбудеться автоматичне 
переключення на режим зовнішньої 
циркуляції повітря і буде ввімкнено 
кондиціонер, якщо вам потрібно ви-
ключити цей режим або переключи-
тися на режим внутрішньої циркуляції 
повітря, будь ласка, натисніть на від-
повідну кнопку.

 Увага 
• Заборонено використовувати будь-

які гострі інструменти з внутрішньої 
сторони заднього вітрового скла, тому 
що так можна порізати або пошкодити 
нагрівальний провід, що не покриває 
гарантія. Не прикріпляйте тимчасовий 
номерний знак, стрічки, наклейки на 
скло або інші аналогічні елементи на 
протитуманник.

• Поганий вид через заднє вітрове скло 
збільшує ризик аварії і отримання 
травм, тому переконайтеся, що ви зна-
єте як користуватись функцією проти-
туманника заднього вітрового скла і 
зовнішнього дзеркала заднього виду.

 Увага 

• Використання неліцензійної JAC 
верхньої кришки переднього відсіку 
двигуна може негативно вплинути на 
систему.

Нагадування!
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Запуск двигуна
Перед запуском двигуна, рекомендовано, 
натиснути на педаль зчеплення і пере-
мкнутися на передачу N, для моделі MT. 
Після запуску двигуна, будь ласка, від-
разу відпустіть перемикач запалювання 
і дайте йому повернутися з положення 
START в положення ON, для уникнення 
ситуації з одночасною роботою двигуна 
і стартера.
Гучний звук при холостому запуску дви-
гуна, протягом короткого періоду часу, це 
нормальне явище, оскільки спершу має 
виникнути гідравлічний тиск, в процесі 
регулювання зазору гідравлічного кла-
пана.

Уникайте використання двигуна протя-
гом тривалого часу в режимі паркування, 
ви повинні почати рух на автомобілі як 
можна швидше.
Уникайте високих обертів і раптових 
прискорень двигуна доки він не нагрієть-
ся.
Для моделі, обладнаної витяжним ката-
літичним конвертером, не застосовуйте 
тяги для запуску двигуна більш ніж 50 
метрів, в іншому випадку залишок пали-
ва може потрапити в каталітичний кон-
вертер і призвести цим до його пошко-
дження. Спробуйте знайти допомогу, в 
допоміжному запуску від батареї іншого 
автомобіля, для отримання докладної ін-
формації, будь ласка, зверніться до глави 
Запуск автомобіля від зовнішнього дже-
рела акумулятора.

Стереосистема
Будь ласка, за детальними інструкціями 
з експлуатації зверніться до інструкції з 
експлуатації стерео S2.

Антена
Антена стерео системи S2 розташована 
на задній частині даху, будь ласка, пере-
конайтеся, що антена непошкоджена і 
має хороший зв'язок, в іншому випадку 
це може створювати перешкоди для при-
йому радіо сигналів.

Водіння автомобіля
Перемикач запалювання

Положення і функції перемикача 
запалювання 

Перемикач запалювання знаходиться 
з правої сторони від рульової колонки 
нижче керма. Він має 4 положення. 

LOCK
Ключ можна вставити і вийняти тільки в 
цьому положенні. Витягніть ключ з по-
ложення LOCK  і обертайте кермо, поки 
не почуєте характерний звук блокування 
керма, після цього кермо буде заблокова-
но для протидії крадіжці автомобіля.

ACC

Ви можете використовувати стерео сис-
тему, прикурювач і т.д., якщо ключ зна-
ходиться в цьому положенні. Проте 
рекомендовано не використовувати ви-
щевказані електричні пристрої, щоб не 
виснажити заряд батареї. 

ON
Якщо встановити ключ  в це положення, 
загоряється всі світлові індикатори для 
виконання самоперевірки, а все бортове 
обладнання та аксесуари буде підготовле-
но для використання. Ключ буде знаходи-
тись у цьому положенні під час керуван-
ня автомобілем.
Якщо двигун не запускається, будь лас-
ка, не залишайте ключ у положенні ON 
тривалий час, щоб не виснажити заряд 
батареї.

START 
Це положення використовується тільки 
для запуску двигуна. Після запуску дви-
гуна, ключ автоматично повернеться в 
положення ON.

PUSH
Повертайте ключ проти годинникової 
стрілки для встановлення в положення 
ACC, штовхніть його всередину і повер-
ніть його в положення LOCK, щоб витяг-
нути його.

• Ви можете бути не в змозі повернути 
ключ з положення LOCK, це відбува-
ється тому, що кермо заблоковано, в 
цей час вам потрібно потрохи повер-
тати кермо вліво і вправо, і одночасно 
повертати ключ.

Нагадування!

• Вентилятор радіатора буде деякий час 
продовжувати працювати, максимум 
ще 10 хвилин після зупинки двигуна і 
після вимкнення перемикача запалю-
вання.

 Увага 

• Не запускайте двигун в замкнути або 
погано провітрюваних приміщеннях, 
так як СО у вихлопних газах не має 
запаху і це може викликати важке 
отруєння або навіть смерть.

 Обережно
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Трансмісія

Механічна коробка передач з 
п’ятьма передачами 

На важелі перемикання передач, меха-
нічної коробки передач, зображено поло-
ження кожної передачі. 

Інструкції
1. Заборонено перемикатись на передачу 
R при нормальному режимі водіння, в ін-
шому випадку це може призвести до по-
шкодження коробки передач.
2. Будь ласка, перемкніться послідовно на 
найнижчу передачу на низьких оборотах. 
При переключенні на низьку передачу на 
високій швидкості або високих обертах 
за хвилину, що призведе до сильного по-
шкодження зчеплення і трансмісії.

3. На передачу R можна перемикатись 
тільки після того, як автомобіль зупинено 
і повністю припарковано.
4. Може статися, що виникнуть трудно-
щі з перемиканням передач в холодну 
погоду, це нормальне явище. Ситуація 
нормалізується після того, як прогріється 
трансмісійне масло.
5. Якщо ви не можете перемкнутися на 
1-шу передачу або R, при повній зупинці 
автомобіля, ви можете спочатку спробу-
вати перемкнутися на N передачу, а потім 
відпустіть педаль зчеплення. Після цього 
знову спробуйте перемкнутися на 1-шу 
передачу або R.
6. Не використовуйте важіль перемикан-
ня передач в якості підлокітника, адже це 
призведе до передчасного зношення вил-
ки для перемикання передач.

Модель MT
1. Перед початком роботи, переконайте-
ся, що ви вимкнули ручне гальмо і ввім-
кнули передачу N.
2. Втисніть до упору на педаль зчеплення 
3. Повертайте ключ до положення START 
і утримуйте протягом максимум 10 се-
кунд до запуску двигуна
4. Після запуску двигуна, будь ласка, від-
разу відпустіть перемикач запалювання 
і дайте йому повернутися в положення 
ON, для уникнення ситуації з одночас-
ною роботою двигуна і стартера.

Модель AT
1. Установіть важіль перемикання пере-
дач в положення P і натисніть правою но-
гою на педаль гальма 
2. Поверніть ключ в положення START і 
утримуйте протягом максимум 10 секунд 
до запуску двигуна
3. Переконайтеся, що RPM знаходиться в 
межах нормального діапазону 1000 RPM, 
безперервно натискаючи на педаль галь-
ма протягом запуску двигуна, потім пере-
ключіться на бажану передачу.
4. Відпустіть ручне гальмо, потім повіль-
но зніміть ногу з педалі гальма, а потім 
натисніть на педаль акселератора для 
руху вперед.

• Спробуйте знайти допомогу, в допо-
міжному запуску від батареї іншого 
автомобіля, для отримання докладної 
інформації, будь ласка, зверніться до 
глави Запуск автомобіля від зовніш-
нього джерела акумулятора.

• Заборонений запуск двигуна за допо-
могою буксиру або шляхом штовхання 
автомобіля.

• Якщо у двигуна стався зворотний спа-
лах, відключилося електроживлення 
або він функціонує ненормально, будь 
ласка, негайно зменшіть швидкість і 
для перевірки та обслуговування звер-
ніться до найближчого авторизованого 
дилера JAC.

• Заборонено під час запуску залишати 
ключ в положенні START.

• При русі по калюжах, вода випадко-
во може потрапити в вихлопну трубу, 
будь ласка, не вимикайте двигун і пе-
ремкніться на низьку передачу, щоб 
проїхати їх і уникнути попадання води 
в трубу, щоб не допустити пошкоджен-
ня каталітичного конвертера.

 Увага 
• Під час запуску двигуна або після 

його вимкнення, вихлопна труба буде 
виділяти велику кількість тепла, що 
може призвести до небезпеки виник-
нення пожежі. Заборонено залишити 
свій автомобіль або залишати автомо-
біль з ввімкненим двигуном протягом 
тривалого часу на сухому листі, траві 
або інших займистих предметах.

• Вся система випуску відпрацьованих 
газів буде виділяти тепло, тому не 
торкайтеся до вихлопної труби, щоб 
вона не спалахувала. Не додавайте 
особливого захисту, антикорозійні 
пластини або такий матеріал для ви-
хлопної труби, пристрою що, очищує 
від вихлопів або теплоізоляційної 
пластини та не від’єднуйте теплоі-
золяційну пластину біля вихлопної 
труби

• Вихлопні гази токсичні і шкідливі для 
навколишнього середовища, навіть 
якщо вони відповідають національ-
ним стандартам. Якщо ви відчули 
запах вихлопних газів в салоні авто-
мобіля, будь ласка, негайно відкрийте 
вікно.

 Обережно
• За екстрених обставин, можна про-

їхати через зону калюжі, але з макси-
мальною глибиною не більше 200 мм, 
а швидкість не може перевищувати 10 
км/год на низькій передачі, для запо-
бігання потраплянню води в двигун 
через вихлопну трубу.

• Якщо калюжа глибока, уникайте в 
цьому випадку високої швидкості. 
Якщо двигун заглухне в воді, не за-
пускайте двигун повторно, щоб не 
пошкодити його повторно/

• При запуску двигуна в холодну по-
году він може вібрувати, тому реко-
мендовано натискати на педаль зче-
плення. Педаль зчеплення в цей час 
повільно повертається у вихідне по-
ложення, але це не впливає на функ-
цію зчеплення.

 Обережно
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Використання зчеплення
При запуску двигуна в холодну погоду 
він може вібрувати, тому рекомендовано 
натискати на педаль зчеплення. Педаль 
зчеплення в цей час повільно повертаєть-
ся у вихідне положення, але це не впли-
ває на функцію зчеплення.
Якщо ви не можете перемкнутися на 
1-шу передачу або R, при повній зупинці 
автомобіля, ви можете спочатку спробу-
вати перемкнутися на N передачу, а потім 
відпустіть педаль зчеплення. Після цього 
знову спробуйте перемкнутися на 1-шу 
передачу або R.
Натисніть на педаль зчеплення до упору, 
а потім повільно відпустіть її.
Не натискайте на педаль зчеплення напо-
ловину; в іншому випадку це може при-
скорити зношування  зчеплення або на-
віть спалити його.
Не кладіть ногу на педаль зчеплення; 
в іншому випадку це може прискорити 
зношування  зчеплення

Автоматична коробка передач (AT)

1. Відображення інформації про передачі
2. Кнопка розблокування передач
3. Режим руху по снігу

Інформації про передачі (AT)
Якщо ключ запалювання встановити в 
положення ON, на панелі інструментів 
буде відображатися інформація про пе-
редачі.

P (Паркування)
Треба повністю зупинити автомобіль, 
перш ніж переключатись на передачу P, 
після цього будуть заблоковані передні 
колеса, щоб запобігти їх повороту.

Поради керування  
автомобілем

Пригальмовування двигуна
Можна скористатись двигуном, для про-
ведення гальмування при русі по довго-
му спуску, послідовно змінюючи переда-
чі, аж до найнижчої передачі (1-ї або 2-ї 
передачі).

Паркування
Перемкніться на передачу N, підтягніть 
за ручне гальмо і витягніть ключ із замка 
запалювання.

Зупинка і паркування машини
Натисніть на педаль гальм і одночасно 
потягніть за ручне гальмо.
Для моделей MT
1. Перемкніться на передачу N, якщо ви 
пакуєтесь на плоскій поверхні
2 Перемкніться на передачу R, якщо ви 
пакуєтесь на спуску
3. Перемкніться на 1-шу передачу, якщо 
ви пакуєтесь на підйомі

Економне водіння
Для більш економного водіння, як по-
долати більше миль і витратити меншу 
кількість палива
1. Рухайтесь стабільно і виконуйте рівно-
мірні та плавні прискорення
2. Тримайте безпечну дистанцію з інши-
ми автомобілями, щоб уникнути непо-
трібного гальмування і зменшити непо-
трібну зміну швидкості. 

• Не перемикайтесь помилково з 5-ї на 
2-гу передачу, адже це спричинить 
високі обороти двигуна і можливе по-
шкодження двигуна.

• Неправильний вибір перемикання 
передач, може призвести до втрати 
контролю над автомобілем , аварій і 
травм. Не натискайте на педаль аксе-
лератора при перемиканні передніх 
передач, з відпущеною педаллю зче-
плення, бо автомобіль буде рухатися.

• Якщо обороти двигуна вище за 
5000rpm, заборонено понижувати 
більш ніжна 2 передачі за раз або пе-
ремикатися на низьку передачу, так як 
це може призвести до пошкодження 
двигуна і коробки передач.

• Для того, щоб уникнути передчасного 
зношення або пошкодження зчеплен-
ня, не кладіть ногу на педаль зчеплен-
ня, не натискайте на зчеплення, щоб 
зупинити машину при підйомі або че-
каючи на червоне світло.

 Увага 

• Не знижуйтесь більш як на 2 передачі 
за раз, в іншому випадку це може при-
звести до пошкодження коробки пере-
дач, втрати контролю над автомобілем 
і отримання травм.

 Увага 

• При використанні двигуна для про-
ведення гальмування при тривало-
му спуску, можна подовжити термін 
служби гальм.

Нагадування!

• Не намагайтеся досягти додаткового 
ефекту гальмування двигуна шляхом 
пониження передачі на слизькій до-
розі; в іншому випадку це послабить 
зчеплення ведучих коліс, чим викличе 
ковзання. Ви можете втратити контр-
оль над автомобілем, а значіть існує 
значна ймовірність аварії.

• Зчеплення буде пошкоджено або шу-
міти, якщо не натискати на педаль зче-
плення до упору.

 Увага 
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D (Ведуча передача)
Коробка передач буде обрати правильне 
співвідношення в залежності від швидко-
сті і швидкості прискорення. Ви можете 
повністю натиснути на педаль акселера-
тора для отримання додаткової потуж-
ності при обгоні і підйомі, коли передачі 
будуть автоматично зменшуватись.
Потрібно виконати 2 умови для запуску 
двигуна
1. Автомобіль знаходиться в повністю 
ввімкненому стані
2. Коробка передач знаходиться на пере-
дачі P або N 

Після запуску двигуна, для руху вперед 
оберіть передачу D або S; перемкніться 
на передачу R для заднього ходу.

Нормальне водіння
Після перемикання на передачу D, вам 
просто потрібно керувати педаллю аксе-
лератора для нормального водіння. І ко-
робка передач буде перемикати передачі 
автоматично.
При очікуванні на ввімкнення зеленого 
світла або за необхідності тимчасової 
зупинки, ви можете перемкнутися на пе-
редачу N.

Водіння в спортивному режимі
Після перемикання на передачу S, ви мо-
жете здійснювати водіння в спортивному 
режимі, контролюючи педаль акселера-
тора.

Водіння в ручному режимі
Після перемикання на передачу S, ви 
можете здійснювати водіння в ручному 
режимі, натисканням вгору і вниз на пе-
ремикач передач.
Чим крутішим спуск, тим нижчу переда-
чу потрібно вибрати, в цей час ви можете 
перемкнутися на передачу S, а потім пе-
ремикати передачі аж до 1-ї передачі, для 
того щоб збільшити ефект гальмування 
двигуна.
За наведених нижче небезпечних умов 
для водіння, будь ласка, оберіть водіння в 
ручному режимі, для того щоб домогти-
ся більш швидкого перемикання передач 
і знизити тепловиділення з внутрішніх 
частин коробки передач.
1. Частому раптовому прискоренні для 
обгону, а потім скиданні швидкості, при 
високій швидкості руху.
При тривалому підйомі на кривій дорозі, 
частих раптових прискореннях на прямій 
дорозі, а потім раптовому уповільненні 
на кривій дорозі.

Будь ласка, перевірте, чи ввімкнута пере-
дача P перед запуском двигуна.
Ви повинні натиснути на педаль гальма 
для вимкнення передачі P. Якщо вам не 
вдається вимкнути передачу, будь ласка, 
перейдіть до розділу "перемикання, бло-
кування, відпускання передач"
Якщо ви натикаєте на педаль гальма при 
обраній передачі Р, ви можете почути 
звук "ка-ча", це звичайний робочий звук 
передачі.

R (Задній хід)
Ви маєте натиснути на педаль гальма, 
щоб перемикнутись на передачу R або P, 
за умови, що автомобіль повністю зупи-
нений.
При перемиканні на передачу R, ви мо-
жете почути шум, але це нормальний ро-
бочий звук перемикання передач, він ніяк 
не впливає на роботу коробки передач.

N (Нейтральна передача)
Приводні передачі залишатимуться в 
не активованому стані при обраній ней-
тральній передачі N. Ви можете викорис-
товувати передачу N для повторного за-
пуску вимкненого двигуна або дозволити 
двигуну попрацювати вхолосту для тим-
часової зупинки. Якщо вам потрібно за-
лишити машину, будь ласка перемкніться 
на передачу P. Ви повинні натиснути на 
педаль гальма для того, щоб перейти з 
передачі N на P або R. Ви відразу можете 
перемкнутися з передачі N на D, без на-
тискання на педаль гальма.
При натисканні педалі гальма з переда-
чею N, ви можете почути звук "ка-ча", це 
є звичайним робочим звуком передачі.

• Незалежно від стану дороги, пере-
микайтесь на передачу P і одночасно 
потягніть за ручку ручного гальма.

• Якщо перемикнутись на передачу P 
під час руху, це може заблокувати кер-
мо, що в свою чергу може призвести 
до пошкодження трансмісії і втрати 
контролю над автомобілем, а збитки 
не будуть покриватися за рахунок га-
рантії.

 Обережно
• Повністю зупиніть автомобіль, перш 

ніж перемикатись на або з передачі R.
• Заборонено перемикатись на передачу 

R, під час керування автомобілем, в 
іншому випадку це може призвести до 
пошкодження коробки передач, що не 
буде покриватися гарантією.

 Увага 

• Якщо RPM висока і обрано передачу 
N, в цей момент дуже небезпечно пе-
ремикатись на передачу D, тому що 
машина буде рухатися дуже швидко і 
може врізатися в людей або перешко-
ди.

• Заборонено, їхати на автомобілі з об-
раною передачею N, якщо двигун був 
вимкнений протягом тривалого часу; 
в іншому випадку це може призвести 
до пошкодження коробки передач.

 Обережно

• Після зупинки, потрібно натиснути на 
педаль гальма для переходу з переда-
чі D на Р. Не натискайте на перемикач 
передач занадто швидко; в іншому ви-
падку може бути не розблоковано сво-
єчасно колодку передачі N, що викли-
че у вас погані відчуття при обраній 
передачі N. Перемикайтесь з передачі 
N на P при повільній швидкості.

 Увага 
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Самоперевірка зчеплення АТ 
Якщо у автомобіля, наявний великий 
часовий проміжок, при перемиканні 
між передачами D або R, при пробігові 
в 20000 км, будь ласка, для проведення 
самоперевірки зчеплення зверніться до 
авторизованого дилера JAC, для регулю-
вання необхідного зазору зчеплення, піс-
ля певного його зносу.

Режим руху по снігу 
Натисніть на кнопку " Режим руху по 
снігу ", в правому нижньому кутку від 
важеля передач, в цей момент на панелі 
інструментів загориться світловий інди-
катор "WIN", це може допомогти уникну-
ти слизького старту автомобіля у сніжні 
дні.
Не натискайте на цю кнопку за нормаль-
них умов; в іншому випадку це призведе 
до дефіциту потужності.

Перемикач режимів авто, спортив-
ний, ручний і руху по снігу
Натисніть на важіль коробки передач в 
лівому напрямку, з положення передач D, 
для перемикання на спортивний режим. 
Натисніть на важіль коробки передач 
вгору або вниз, при спортивному режи-
мі, щоб застосувати водіння в ручному 
режимі, натисніть на нього вгору для 
ввімкнення вищої передачі і вниз для 
ввімкнення нижчої передачі.

Режим для підйому
Якщо ви виберете передачу D або R, від-
пустите педаль гальма і ручне гальмо, 
автомобіль почне сповзати, на плоскій 
поверхні або на дорозі з кутом нахилу 
менше 8, якщо не натиснути на педаль 
акселератора. Автомобіль бути трохи ру-

хатись назад, якщо кут нахилу дороги є 
більшим ніж 8.

Водіння в режимі AT 
1. Переконайтеся, що водій і пасажири 
добре пристебнуті ременями безпеки 
2. Переконайтеся, що сидіння і дзеркало 
заднього виду знаходяться в правильно-
му положенні. Налаштуйте їх, якщо це 
необхідно.
3. Переконайтеся в тому, що обрано пе-
редачу P.
4. Поверніть ключ запалювання в поло-
ження START і відпустіть його після за-
пуску двигуна. Якщо двигун не вдається 
запустити, почекайте 10 секунд і спро-
буйте ще раз.
5. Нехай двигун попрацює вхолосту, про-
тягом більше ніж 30 секунд, це може під-
вищити ступінь комфорту запуску двигу-
на.
6. Зніміть з ручного гальма (Якщо ви 
стартуєте зі схилу, зніматися з ручного 
гальма потрібно в останню чергу)
7. Перемістіть важіль передач в положен-
ня D або R, потім повільно натисніть на 
педаль акселератора, щоб почати рух або 
виконати задній хід. 

• Заборонено утримувати натиснутою 
кнопку + або - при водінні в ручному 
режимі.

• Не перемикайтесь на передачу N під 
час руху по гірських дорогах.

• Не намагайтеся досягти додатковий 
ефект гальмування двигуна шляхом 
зниження передачі на слизькій до-
розі; в іншому випадку це послабить 
зчеплення ведучих коліс, що викличе 
ковзання.

• Якщо натиснути на важіль в – напрям-
ку, за дуже високої швидкості, АТ не 
буде автоматично перемикатися на 
нижчу передачу; в іншому випадку це 
може призвести до перенапруження 
двигуна.

 Увага 
• Не рухайтесь з високою швидкістю, 

якщо температура двигуна, не дося-
гла необхідного для нормального його 
функціонування рівня.

• Уникайте частого заведення або руху 
на швидкості підйому.

• Не надягайте будь-який декоративний 
об’єкт на кришку перемикача передач; 
в іншому випадку це може призвести 
до пошкодження або зносу кришки.

 Увага 
• Не штовхайте важіль перемикання 

передач в положення R або P під час 
руху, перемикайтеся на передачу R 
або P, тільки після повної зупинки ав-
томобіля; в іншому випадку це може 
призвести до пошкодження коробки 
передач.

• Ви повинні натиснути на педаль галь-
ма для того, щоб перемкнутися з пере-
дачі N або P на передачу R. Ви можете 
відразу перемкнутися з передачі N на 
D, не натискаючи на педаль гальма.

• Вимикайте двигун і переключайтесь 
на передачу P, навіть якщо ви ненадов-
го залишаєте автомобіль.

• Неправильний вибір передачі, може 
призвести до втрати контролю над 
автомобілем, можливості виникнення 
аварії і отримання травм.

• Не перемикайтеся на передачу N.

 Увага 
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Гальмівна система

Гальмування під час руху автомо-
білю

Гальмівна система дуже важлива для без-
пеки, при керуванні автомобілем. Будь 
ласка, суворо дотримуйтесь стандартів 
технічного обслуговування гальмівної 
системи і регулярно звертайтеся до авто-
ризованого дилера JAC, для обслугову-
вання гальмівної системи.
Ваш автомобіль обладнаний гальмівною 
системою, що обслуговується двома 
електричними колами, за кожні 2 колеса 
відповідає окреме коло. Якщо одне коло 
має несправність, інше коло все ще може 
працювати, але в такому випадку, швид-
кість гальмування при натисненні на пе-

даль і гальмівний шлях збільшиться. Вам 
потрібно застосовувати більше зусиль 
при натисненні на педаль гальм для під-
вищення сили гальмування.
Якщо гальмівна система має несправнос-
ті під час керування автомобілем, будь 
ласка перемикніться на найнижчу пере-
дачу, в інтересах безпеки, щоб викорис-
тати функцію гальмування двигуна, ви-
конати безпечну зупинку і звернутися по 
допомогу до авторизованого дилера JAC.

Паркування на схилі
1. Натисніть на педаль гальма, для зупин-
ки автомобіля
2. Потягніть вгору ручку стоянкового 
гальма
3. Перемкніться на передачу P і відпус-
тіть педаль гальм

Початок руху автомобіля на схилі
1. Перемкніться на передачу D і натис-
ніть на педаль гальма
2. Повільно натисніть на педаль акселе-
ратора, до досягнення 2000 ~ 2500 rpm, 
а потім відпустіть ручне гальмо і продо-
вжуйте натискати на педаль гальма для 
початку руху автомобіля.

Розблокування перемикання пере-
дач
При натисненні на педаль гальма, може 
відбутися перемикання передачі з P або N 
на R, будь ласка, виконайте наступні дії:
1. Вимкніть двигун і потягніть за ручку 
ручного гальма.
2. Витягніть механічний ключ
3. Обережно підніміть кришку розблоку-
вання передач, за допомогою невеликої 
плоскої викрутки або іншого інструмен-
ту 1, як показано на малюнку 
4. Натисніть на важіль перемикання пе-
редач і перемкніться з передачі P на N.
5. Витягніть ключ з отвору розблоку-
вання передач, а потім одягніть кришку, 
переконавшись, що ви вставили її пра-
вильно в пази. Натисніть на педаль гальм 
і перезапустіть двигун.

• Необхідно щільно зафіксувати ручне 
гальмо для паркування на схилі; в ін-
шому випадку це може призвести до 
пошкодження коробки передач і ризи-
ку скачування автомобіля зі схилу.

 Увага 

• Ви повинні слідувати наведеним вище 
інструкціям, для початку руху автомо-
біля на схилі; в іншому випадку існує 
ризик скачування автомобіля зі схилу.

 Увага 
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Під час паркування
1. Переконайтеся, що всі вікна закриті
2. Вимкніть світло
3. Покладіть цінні предмети в багажник 
або заберіть їх з собою.
4. Закрийте двері і багажник за допомо-
гою ключа
5. Не залишайте автомобіль на сухому 
листі, траві або інших займистих пред-
метах, тому що каталітичний конвертер 
гарячий, а це може призвести до пожежі.
6. Якщо автомобіль знаходиться навпро-
ти верхівки схилу, треба повернути пере-
дні колеса під час паркування до узбіччя 
і перемкнутися на 1-шу передачу для мо-
делі MT.

7. Якщо автомобіль знаходиться навпро-
ти верхівки схилу, треба повернути пере-
дні колеса під час паркування від узбіччя 
і перемкнутися на задню передачу для 
моделі MT.
8. Перед поїздкою переконайтеся, що ва-
жіль ручного гальма повністю піднято; 
в іншому випадку це може призвести до 
пошкодження або перегріву задньої вісі 
гальм.

Система контролю  
тиску в шинах
TPMS може контролювати внутрішню 
температуру і тиск шин, вона буде вида-
вати сигнал тривоги, якщо температура і 
тиск перевищать встановлені показники, 
а світлові індикатори загорять на пане-
лі приладів і МР5, що допоможе водієві 
вчасно дізнатися про стан шин і зменши-
ти ризик аварії через їх несправність.
При ненормальному тиску в шинах і при 
несправностях в роботі системи з попе-
реджувальними інструкціями, будь лас-
ка, зверніться до введення по показанням 
та попереджувальним індикаторам.

Ручне гальмо

Воно розташоване у проміжку між пере-
дніми сидіннями.
Натисніть на педаль гальм і потягніть 
важіль ручного гальма, загориться світ-
ловий індикатор несправності гальмівної 
системи, якщо перемикач запалювання 
знаходиться в положенні ON.
Натисніть на педаль гальм і потягніть 
вгору важіль ручного гальма, аж поки ви 
зможете натиснути на кнопку фіксатора, 
а потім відпустіть його повністю вниз 

• Якщо одне електричне коло має не-
справність, то потрібно застосовувати 
більше сили, при натисканні на педаль 
гальма і відстань гальмування стане 
більшою.

• Якщо швидкість гальмування при на-
тисненні на педаль гальм зменшуєть-
ся, це означає, що гальмам може зна-
добитися ремонт, будь ласка, негайно 
в’яжіться з авторизованим дилером 
JAC для їх перевірки і обслуговуван-
ня.

• Гальма можуть втратити силу галь-
мування тимчасово, через те що їх 
компоненти є мокрими або гарячими, 
в результаті надмірного використан-
ня гальм після миття автомобіля, при 
довгому спуску зі схилу або проїж-
джаючи через зону з калюжами.

• Якщо гальма втрачають силу гальму-
вання тимчасово, через перегрів, будь 
ласка, перемкніться на низьку переда-
чу, щоб досягти додаткового ефекту 
гальмування двигуном.

 Увага 

• Не ставте ногу на педаль гальм; в ін-
шому випадку ви можете прискорити 
знос компонентів гальм і збільши-
ти гальмівний шлях через перегрів 
гальм.

Нагадування!
• Не керуйте автомобілем, з ввімкне-

ними ручними гальмами; в іншому 
випадку це призведе до перегріву 
гальмівної системи і передчасного 
зношування компонентів гальмівної 
системи.

 Перед початком руху автомобіля, пе-
ревірте чи повністю вимкнено ручні 
гальма,при цьому має згаснути відпо-
відний світловий індикатор.

Нагадування!

• Якщо ви сильно потягнете за важіль 
ручного гальма, може статися явище 
дріфтингу через те, що тільки задні ко-
леса знаходяться в фазі гальмування; 
тому будь ласка, повільно потягніть 
вгору важіль ручного гальма.

• Не натискайте на педаль акселератора 
під час стоянки, для захисту двигуна і 
економії палива.

 Увага 
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Тиск шин відображається на МР5, а про-
цедура перевірки в головному меню-ав-
томобіль- контроль тиску в шинах. Якщо 
в шинах високий чи низький тиск, висока 
температура або є швидкий витік повітря 
і т.д., то на МР5 буде автоматично відо-
бражатися інтерфейс тиску шин, водій 
має сам вимкнути цю функцію. Для отри-
мання додаткової інформації, будь ласка, 
зверніться до інструкцій з експлуатації 
мультимедійного програвача.

• Якщо індикатор попередження про не-
справність TPMS постійно горить або 
блимає, будь ласка, вчасно його відре-
монтуйте.

• Сигнал TPMS передається за допомо-
гою бездротової технології, якщо сиг-
нал блокується через електромагнітні 
перешкоди такої ж частоти, протягом 
тривалого часу, загориться індикатор 
попередження TPMS. Індикатор по-
передження вимкнеться після того, як 
автомобіль покине зону сильного маг-
нітного поля.

• TPMS може видавати попередження, 
при русі по вибоїстій дорозі і виконан-
ні повороту, якщо тиск в шинах ста-
не зависоким або занизьким, а потім 
сигнал буде вимкнений, після початку 
руху по рівній і прямій дорозі. Це нор-
мальне явище.

• На запасному колесі не має датчику 
контролю тиску в шинах, тому після 
заміни на запасне колесо, індикатор 
попередження TPMS буде горіти по-
стійно.

• Не робіть тиск в шинах дуже великим 
або дуже низьким, будь ласка, звертай-
те увагу на фактичний тиск в шинах.

 Увага 

• Різний тиск в 4 шинах або низький 
тиск в шинах, може призвести до 
втрати контролю над автомобілем і 
аварії через несправність шин.

• Якщо під час руху автомобіля вми-
кається попереджувальний індикатор 
шин, будь ласка, для вашої безпеки, 
як можна швидше припаркуйтеся 
(Уникайте різких поворотів керма або 
раптового гальмування для зупинки) і 
перевірте всі шини.

• Різний тиск в 4 шинах або низький 
тиск в шинах, прискорить зношуван-
ня шин, погіршить стабільність во-
діння і збільшить гальмівний шлях.

• Деформація шин буде збільшуватися 
через недостатній тиск, що призведе 
до швидкого підвищення температу-
ри шин, можливого їх від’єднання від 
колеса або навіть вибуху шин.

• Шини легко можуть перегрітися, че-
рез перенавантаження і високу швид-
кість,

що може призвести до їх вибуху і втра-
ти контролю над автомобілем.

• Будь ласка, будьте обережні з датчи-
ком шин під час ремонту.

 Обережно
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Ви будете зупинятись разом з автомобі-
лем, як ви одягнете ремінь безпеки, так 
що ви будете мати більше часу і відстані 
для зупинки, а також все навантажен-
ня буде спрямоване на кістки, найбільш 
тверду і сильну частину вашого тіла. 
Саме тому, ремінь безпеки, такий важли-
вий для вашої безпеки.

Захист за допомогою ременів без-
пеки
Не модифікуйте та не демонтуйте систе-
му ременів безпеки і переконайтеся, що 
вона не пошкоджена засовами сидінь або 
дверей. Перевіряйте якість ременів без-
пеки та інших аксесуарів, шляхом регу-
лярного технічного обслуговування.

Регулярно перевіряйте ремені без-
пеки
Перевіряйте, чи є ремені безпеки зноше-
ними або пошкодженими, якщо так, то 
будь ласка, замініть їх якомога швидше.

Тримайте ремені безпеки чистими 
і сухими
Якщо ремені безпеки забруднилися, будь 
ласка, використовуйте м'яку або теплу 
воду, для їх очистки. Не слід використо-
вувати знебарвлюючі порошки, барвни-
ки, сильні миючі засоби або засоби для 
відтирання, які негативно вплинуть або 
пошкодять волокно ременя безпеки.

Коли міняти ремені безпеки
Необхідно змінювати весь комплект ре-
менів безпеки і їх компонентів після ава-
рії, навіть якщо не виявлено будь-яких 
пошкоджень. Будь ласка, проконсультуй-
теся з авторизованим дилером JAC з при-
воду експлуатації ременів безпеки.

Правильна позиція  
сидіння 

Важливість збереження правиль-
ної позиції сидіння 
Правильна позиція сидіння, дуже важли-
ва для максимально ефективної роботи 
ременів та подушок безпеки. Передні си-
діння можна регулювати, під різноманіт-
ними кутами, відповідно до положення 
тіла пасажира. 
Правильна позиція сидіння може гаран-
тувати:
1. Безпечне, правильне і ефективне 
управління автомобілем 
2. Зручне розміщення тіла, для уникнен-
ня втоми
3. Функцію максимального захисту реме-
нів і подушок безпеки

Ремені безпеки
Для того, щоб захистити водія та інших 
пасажирів від травм, водій та інші паса-
жири повинні постійно одягати ремінь 
безпеки.
Правильне одягання і використання ре-
менів безпеки може знизити ймовірність 
ушкоджень, важких травм і навіть смерті 
у разі аварії або при раптовому гальму-
ванні.

Принцип роботи ременів 
безпеки 

Якщо ви сидите на або в одному об'єкті, 
що рухається, ви будете мати однакову,з 
цим об'єктом, швидкість руху.

Візьмемо для прикладу автомобіль, при 
його прискоренні і зупинці, ви будете 
мати однакову, з цим автомобілем, швид-
кість руху, і ви не будете зупинятися і 
продовжувати рухатися вперед, поки не 
будете заблоковані одним з об'єктів, та-
ких як лобове скло, панель приладів або 
ремінь безпеки.

• Один ремінь безпеки для однієї лю-
дини, заборонено одягати один ре-
мінь на дві особи (включаючи дітей); 
в іншому випадку це може посилити 
травми під час аварії.

 Обережно

• Будьте обережні, при вирівнюванні за-
дніх сидінь у вертикальне положення, 
слідкуйте щоб при цьому, не застрягли 
або не були затиснуті лямка і пряжка 
ременя безпеки.

 Увага 
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З метою зниження ризику травм і отри-
мання максимального захисту від систе-
ми безпеки, всі пасажири повинні пра-
вильну позицію сидіння, вертикальне 
положення для водія і переднього па-
сажира. Лежання на задньому сидінні і 
похиле сидіння на передньому сидінні, 
призведе до того, що ремінь безпеки не 
зможе нормально працювати.

Правильна позиція сидіння водія
Правильна позиція сидіння водія дуже 
важлива для його безпеки під час керу-
вання автомобілем. Водію рекоменду-
ється зробити нижче наведенні налашту-
вання для зниження ризику отримання 
травми

1. Відрегулюйте кермо, для підтримки 
мінімальної відстані у 25 см від грудей 
водія.
2. Відрегулюйте сидіння для легкого ке-
рування педалями акселератора та галь-
мування.
3. Відрегулюйте підголівник відповідно 
до вашого зросту.

• Лежати або сидіти похило під час 
керування автомобілем, є дуже не-
безпечним. Ремінь безпеки не буде 
нормально працювати, навіть якщо 
ви одягнете його, тому що плечовий 
ремінь не буде дотягуватися до вашого 
тіла, якщо ви сидите похило. Сильна 
ударна сила при аварії змусить вас ви-
летіти вперед, а ваша шия і інші час-
тини тіла отримають серйозні травми.

• Ремінь безпеки на паху може підняти-
ся до живота при аварії, що викличе 
у вас серйозні внутрішні ушкоджен-
ня, в результаті впливу сили що буде 
направлена на живіт замість тазової 
кістки. Для вашої безпеки, будь ласка, 
відрегулюйте спинку сидіння у верти-
кальне положення, а потім правильно 
сядьте одягнувши ремінь безпеки.

 Увага 4. Спинка  крісла сидіння повинна бути 
в вертикальному положенні, а воді й по-
винен сидіти операючись на спинку по-
вністю.
5. Використовуйте   ремінь безпеки пра-
вильно.

Правильне положення пасажира 
на передньому сидінні
Для максимально безпечного викорис-
тання та запобігання небезпечним ситу-
аціям радимо дотримуватись наступних 
інструкцій:

1. Дотримуйтесь дистанції між панеллю 
приладів та тулубом пасажира, яка має 
становити мінімум 25 см.
2. Спинка повинна знаходитись у верти-
кальному положенні так, щоб спина па-
сажира повністю знаходилась на поверх-
ні сидіння.
3. Відрегулюйте підголівник так, щоб він 
знаходився на рівні верхньої частини го-
лови.
4. Правильно пристебніть ремінь безпе-
ки.

Передній триточковий 
ремінь безпеки
Триточкові ремені безпеки встановлені 
на всіх місцях автомобіля. Інструкції на-
ведені нижче.

Щоб пристебнути ремінь безпеки

Витягніть ремінь безпеки з тяглового ме-
ханізму та вставте ключ у кріплення. Ви 
повинні почути характерний звук, — це 
означає, що замок спрацював.
Щоб ремінь безпеки краще фіксував 
стегна пасажира його довжину можна 
відрегулювати вручну. Ремінь буде витя-
гуватись відповідно повільній зміні поло-
ження  тіла пасажира, а при екстреному 
гальмуванні та в аварійних ситуаціях ре-
мінь буде блокуватись.
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Механізм попереднього натягу ре-
меня безпеки

Механізм попереднього натягу ременя 
безпеки може забезпечити захист водія 
та пасажира, що знаходиться спереду, він 
виконує функцію міцної фіксації водія та 
пасажира при будь-яких лобових зіткнен-
нях.

Регулювання триточкового ременя 
безпеки

Вам потрібно встановити ремінь безпе-
ки на рівні стегна замість талії. Зависоке 
розташування ременів підвищує ризик 
травмування при зміщенні тулуба вперед 
в аварійних ситуаціях та ситуаціях, які 
потребують різького гальмування. Будь 
ласка, застібайте ремінь, коли він знахо-
диться між руками.

Щоб звільнити ремінь безпеки

Натисніть кнопку фіксатора на кріпленні, 
і він автоматично складеться, якщо цього 
не відбулось, слід перевірити чи ремінь 
не перекручений, після чого повторити 
описані дії ще раз.

Триточкові ремені безпе-
ки задніх сидінь
Задні сидіння з обох сторін обладнанні 
триточковими ременями безпеки, зверху 
знаходиться пластина з ключем, випуск 
та регулювання ременя здійснюється 
аналогічно до передніх сидінь. Переко-
найтеся, що вставили застібку ременя в 
необхідне вам кріплення.

Середній ремінь безпеки на задніх 
сидіннях
Вставте застібку ременя в кріплення, 
доки не почуєте характерний звук замка, 
після чого перевірте чи надійно ремінь 
заблоковано, чи він не перекручений. Для 
того, щоб відімкнути замок ременя без-
пеки, слід натиснути кнопку фіксатора на 
кріпленні.

● Будь ласка, якщо ви потрапили у зі-
ткнення, вчасно замініть ремінь без-
пеки.

● Принцип роботи механізму попере-
днього натягу ременя безпеки: При 
спрацюванні заряду в повітряній ка-
мері ведучі кульки під тиском повітря 
виштовхуються, тим самим приводять 
у дію зубчасте колесо. Центральний 
шпиндель обертається в напрямку, 
протилежному напрямку робочого на-
вантаження, в результаті чого зубчас-
те колесо втягує ремінь. Після цього 
кульки повертаються в резервуар.

 Увага 
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Установка “ISOFIX”
У наступній таблиці наведені параметри установки, що відповідають нормативним актам дитячого сидіння “ISOFIX”, в автомобіль 
з фіксаторами “ISOFIX”.
При установці універсального дитячого сидіння “ISOFIX” його розмір може бути визначений за допомогою літер A-G. Символи 
нанесені на сидіння “ISOFIX” відповідні до цих літер.

Дитяча вагова група
Група 0
< 10 кг

Група 0+
< 13 кг

Група 1
9 - 18 кг

Тип сидіння “ISOFIX” Портативне 
ліжко

звер-
нене 
назад

звернене назад звернене 
назад

Розташовані за  
напрямком руху

Розміри сидінь “ISOFIX” F G E C D E C D A B B1

Бічні сидіння  
заднього ряду IL** IL** IL**

IUF*

IUF: підходить для установки універсальних дитячих сидінь з верхньою фіксацією “ISOFIX” лицем вперед.
IL: підходить для установки спеціальних дитячих сидінь ISOFIX, що перелічені нижче:
• використовуючи сидіння лицем вперед з верхньою фіксацією або захисними стійками для ніг;
• використовуючи сидіння лицем вперед з захисними стійками для ніг;
• сидіння для немовлят з з верхньою фіксацією або захисними стійками для ніг.
Будь ласка, зверніться до розділу “Способи фіксації ISOFIX” для фіксації сидінь з верхнім кріпленням.
Х: розташування кріплень не придатне для установки дитячого крісла або крісла для немовляти даної вагової групи.
*: установлюйте дитяче сидіння із захисними стійками для ніг. Будь ласка, дотримуйтесь інструкції по монтажу, що надається 
виробником сидіння.
**: дитяче сидіння, яке фіксується за допомогою 2 нижніх кріплень ISOFIX розташованих на 2 задніх сидіннях.

Використання ременів безпеки для кріплення автомобільного дитячого сидіння
Згідно з правилами ви можете закріпити дитяче автокрісло за допомогою ременя безпеки, згідно параметрам, що базуються на по-
казниках ваги дитини та параметрах сидіння транспортного засобу, наведеним в наступній таблиці.

Розташування сидінь
Вагова група дитини

Група 0 
Група 0+<13 кг

Група 1
9 - 18 кг

Група 2
15 -15 кг

Група 3
25 - 36 кг

Передній ряд сидінь з регу-
лятором висоти U(R) U(R) U(R) U(R)

Передній ряд сидінь без 
регулятора висоти X X X X

Бокові сидіння заднього 
ряду U* U* U* U*

Середнє сидіння заднього 
ряду (оснащене триточковим 
ременем безпеки)

L1 L2, L3, L4 L3, L4, L5 L3, L4, L5

а: група 0: діти від народження і до 10 кг. Дитяче сидіння не може бути встановлено на передній ряд у випадку, якщо подушки 
безпеки встановлені лише з однієї сторони.
U: придатні до установки за допомогою ременя безпеки, як за напрямком руху, так і проти нього. 
U(R) аналогічно до U, але сидіння повинно бути налаштовано і встановлено в задньому положенні та якомога вище.
L: для установки придатні лише дитячі сидіння, що вказані в таблиці.
X: не передбачає установку сидіння, що відноситься до дитячої вагової групи.
*: установлюйте дитяче сидіння із захисними стійками для ніг. Будь ласка, дотримуйтесь інструкції по монтажу, що надається 
виробником сидіння.
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Захист дітей та вагітних 
жінок

Пристрій для захисту дітей та ва-
гітних жінок

Захист дітей

У деяких країнах це обов’язкова вимога 
використовувати крісла безпеки для ді-
тей. Незалежно від того, чи ця вимога 
встановлена законодавством вашої краї-
ни, чи ні, ми наполегливо радимо вико-
ристовувати дитяче крісло безпеки для 
максимального захисту немовляти та ді-
тей вагою до 18 кг.

Подушка безпеки розроблена для забез-
печення захисту дорослих, але вона міс-
тить велику загрозу для дітей. Тому не 
слід установлювати дитяче крісло на пе-
реднє пасажирське сидіння, це може при-
звести до травмування або навіть смерті 
дитини.

Перед купівлею переконайтесь, що ди-
тяче крісло сумісне з сидіннями та реме-
нями безпеки автомобіля. Слідуйте пра-
вилам інструкції з експлуатації дитячого 
крісла при монтуванні та використанні. 
Автомобіль оснащений кріпленнями 
ISOFIX для установки дитячих крісел.

Захист підлітків

Найкращим місцем розміщення підліт-
ків, які не можуть сидіти в дитячих кріс-
лах, буде заднє сидіння з використанням 
ременів безпеки. Перетягніть ремінь 
через стегно якомога нижче і зберігайте 
його в такому положенні. Регулярно пе-
ревіряйте ремені безпеки.

Ремінь безпеки знаходиться в неправиль-
ному положенні, якщо він декілька раз 
обгортає тулуб дитини. Система безпеки 
забезпечує максимальний захист дитини 
під час аварійних ситуацій.
Якщо дитина віком старше 13 років си-
дить на передньому сидінні слід застосу-
вати ремінь безпеки та поставити крісло 
в крайнє заднє положення. Діти молодше 
13 років повинні бути захищені прилада-
ми системи безпеки та сидіти на задньо-
му сидінні. Забороняється розміщення 
дитячого крісла лицем до переднього 
сидіння.

Захист потерпілих
Потерпілі люди, що мають травми, по-
винні бути пристебнуті ременями без-
пеки під час транспортування. У разі 
необхідності, будь ласка, проконсультуй-
тесь з лікарем для отримання інформації 
необхідної для транспортування людей з 
травмами.

Захист вагітних жінок

Будь ласка, при використанні автомобіля 
слід дотримуватись рекомендацій лікаря 
для вагітних жінок. Намагайтесь застеб-
нути ремінь безпеки під животом якомо-
га нижче.
Вагітним жінкам слід триматися в сидін-
ні рівно та обирати місце подалі від ру-
льового колеса, а також панелі приладів. 
Це зменшить ризик травмування вагітної 
жінки та дитини від викиду подушок без-
пеки під час зіткнення.
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БезпекаБезпека
Подушка безпеки
Розташування подушок 
безпеки

1. Передня подушка безпеки захисту во-
дія.
2. Передня подушка безпеки захисту па-
сажира на передньому сидінні.

Фронтальні подушки безпеки Ваш автомобіль обладнано подушками 
безпеки (SRS), про це говорять марку-
вання “SRS Airbag” на рульовому колесі 
та панелі приладів зі сторони переднього 
пасажирського місця. SRS — це додатко-
вий до ременів безпеки пристрій захисту 
пасажирів при зіткненнях.

Бокові подушки безпеки
Бокові подушки безпеки спрацьовують 
від сигналу датчику, що спрацьовує при 
сильному боковому ударі. Бокові подуш-
ки безпеки встановлені в спинку сидіння 
для захисту грудної клітки та бічної по-
верхні тулуба водія та пасажира, що зна-
ходиться на передньому сидінні.

• Навіть якщо ваш автомобіль облад-
нано подушками безпеки, ви та інші 
пасажири повинні використовувати 
ремені безпеки у будь-якому разі. Ви-
користання ременів безпеки зведе до 
мінімуму ризик травмувань під час 
аварій та перекидання автомобіля.

 Обережно

● Якщо ви не використовуєте ремінь 
безпеки, або використовуєте його не-
коректно це може стати причиною 
важких травм, або навіть призвести до 
смертельних випадків під час аварії, 
навіть якщо авто обладнано подуш-
ками безпеки. Коректне використання 
ременів безпеки зменшує ризик зі-
ткнення водія та пасажирів та пред-
метів всередині автомобіля. Подушка 
безпеки це допоміжній до ременів за-
сіб аварійної безпеки, але він не може 
забезпечити максимальний рівень за-
хисту.

● Фронтальні подушки безпеки не при-
значені для зіткнень на малій швид-
кості, більшості бокових та задніх 
зіткнень, ситуацій, що супроводжу-
ються перекиданням авто, вони при-
значені для роботи у випадках ло-
бових зіткнень середньої та високої 
тяжкості. Крім того подушка безпеки 
може нести велику небезпеку для па-
сажирів, що не захищені ременями 
безпеки та перебувають на передніх 
сидіннях під час зіткнення.

 Увага 

● Незалежно від того оснащений авто-
мобіль подушками безпеки чи ні, всі 
пасажири повинні коректно пристіба-
ти ремені безпеки.

● Викид фронтальних подушок безпеки 
відбувається миттєво, це може стати 
причиною серйозних травм у пасажи-
рів, що знаходяться занадто близько 
до зарядів з подушками. Навіть якщо 
ваш автомобіль обладнаний подушка-
ми безпеки потрібно застібати ремені 
безпеки, це сприяє виправленню тіла 
пасажирів до правильного положення 
в кріслі під час викиду подушок безпе-
ки. Будь ласка, встановлюйте сидіння 
якомога далі від панелі приладів, але 
так, щоб це не впливало на керуван-
ня автомобілем. Пасажирам, що їдуть 
спереду, заборонено притулятися до 
дверей для сну.

● Заборонено встановлювати на рульове 
колесо та кришку подушки безпеки 
будь-які предмети. Не блокуйте спин-
кою крісла канал викиду бічної по-
душки безпеки.

 Увага 

• Будь ласка, прочитайте інструкцію до 
подушок безпеки SRS, що розміщена 
на козирку від сонця зі сторони паса-
жира на передньому сидінні.

 Увага 

● Подушка — це допоміжний до реме-
нів безпеки засіб, який не може по-
вністю замінити його. Згідно правил 
усі пасажири повинні застібати реме-
ні безпеки, незалежно від того облад-
нано автомобіль подушками чи ні.

● Подушки викидаються в декількох 
випадках лобових зіткнень, але не 
в випадках заднього чи бокового зі-
ткнення, чи у випадку перевертання 
автомобіля. Подушка безпеки може 
бути використана лише один раз.

 Обережно

● Неналежні чохли для сидінь можуть 
перешкоджати нормальному функціо-
нуванню та викиду бокових подушок 
безпеки, що встановлені в спинках 
сидінь.

 Обережно
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БезпекаБезпека
Елементи SRS та їхні функції
SRS складається з:
● Подушка безпеки (основна/допоміжна)
● Пристрій попереднього стискання по-

душки
● Компоненти системи контролю SRS
● Світловий індикатор SRS
Коли ви провертаєте ключ запалювання 
компоненти контролю починають безпе-
рервно стежити за фронтальними удара-
ми, в результаті чого система автоматич-
но вирішує викидати подушки безпеки 
чи ні.
Після повернення ключа запалення, або 
при запуску двигуна індикатор на пане-
лі приладів буде блимати протягом 7 се-
кунд, після чого згасне.
Компоненти системи контролю автома-
тично викинуть подушки безпеки, якщо 
зареєструють сильний фронтальний 
удар. Подушка разом з ременями безпеки 
уповільнює переміщення водія і пасажи-
ра під час зіткнення та зменшує ризик 
отримання черепно-мозкових травм. Од-
разу після спрацювання подушка безпе-
ки почне здуватись, щоб відкрити зону 
огляду.

Принцип дії SRS
Коли відбувається зіткнення, SRS, врахо-
вуючи раптове гальмування автомобілю, 
миттєво відкриває та викидає подушки 
безпеки, у той же час спрацьовує меха-
нізм попереднього натягу ременів без-
пеки.
Ремінь безпеки допоможе утримати ваше 
тіло в вірному положенні, а подушка по-
глине енергію удару від зіткнення та за-
хистить вашу голову та грудну клітку. 
Подушка безпеки почне здуватись мит-
тєво, приблизно через 0,1 секунду після 
викиду, тому вона не заважатиме огляду 
для водія.
Це норма, якщо робота SRS супроводжу-
ється гучним звуком вибуху та утворен-
ням диму та пилу. Ці виділення насправді 
є порошком нанесеним на поверхню по-
душки безпеки. Будь ласка, у разі алергії 
змийте цей порошок з рук та лиця.

Умови, за яких спрацьовують по-
душки безпеки
1. Ситуації, коли передня частина авто-

мобіля зазнає сильного удару при зі-
ткненні, що може призвести до серйоз-
них травм пасажирів та водія.

2. Лобові зіткнення з нерухомими 
об'єктами та бетонними стінами.

Умови, за яких подушки безпеки 
не спрацьовують

Зіткнення з об'єктами, що легко дефор-
муються, наприклад, молоді дерева.

Наїзд на низькі об'єкти, наприклад, схо-
динки.

● Система SRS працює лише у тому 
разі, якщо ключ запалювання авто-
мобіля повернений у режим «уві-
мкнено». Якщо під час запуску дви-
гуна індикатор не спрацьовує, або 
постійно горить під час його роботи, 
це говорить про виникнення помилки 
в системі SRS, у таких випадках слід 
звернутись до авторизованого сервіс-
ного центру JAC для діагностики. 

● Перед тим, як замінити заряд подуш-
ки безпеки треба вимкнути запалення 
автомобіля, або відключити живлен-
ня. Не відмонтовуйте та не заміняйте 
заряд подушки безпеки при увімкне-
ному запаленні; в іншому разі це ста-
не причиною спрацювання світлового 
індикатора.

 Обережно
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БезпекаБезпека

Раптове попадання в глибоку яму або 
траншею.

Незначне лобове зіткнення в автомобіль, 
що рухається попереду.

Незначне лобове зіткнення.

Перевертання, задні та бокові зіткнен-
ня, незначні лобові зіткнення; помилки в 
системі SRS; інші особливі випадки.

Технічне обслуговування SRS
Система SRS практично не потребує об-
слуговування. Якщо у вас виникають будь-
які несправності або проблеми з системою 
SRS, будь ласка, зверніться до офіційного 
сервісного центру JAC.
Монтаж, демонтаж елементів системи, а 
також її сервісне обслуговування повинно 
проводитись винятково спеціалістами офі-
ційного сервісного центру JAC. Неправиль-
не обслуговування може стати потенційною 
причиною тяжких небезпечних ситуацій.
Будь ласка, використовуйте чисту сервет-
ку та воду для очистки поверхонь системи 
SRS, не використовуйте для засоби невідо-
мого походження.

Дитяче крісло безпеки 
(користувач обирає  
самостійно)
Пристрій для захисту  
дітей
Переконайтеся в тому, що дитина знахо-
диться в дитячому кріслі, що встановлене 
на заднє сидіння, — це дозволить знизити 
ризик травмування дитини під час руху або 
різкого гальмування. Будь ласка, пристібай-
те ременем безпеки більш дорослих дітей, 
що не можуть користуватися дитячим си-
дінням безпеки. Згідно статистиці діти, які 
розміщені на задньому сидінні мають більш 
високий рівень захисту, ніж ті, що сидять 
попереду.
Ви маєте використовувати тільки сумісні з 
вашими сидіннями дитячі крісла безпеки. 
Відмова від використання дитячого крісла 
безпеки може призвести до серйозних травм 
під час зіткнення або навіть смерті дитини в 
аварійних ситуаціях. Перед купівлею дитя-
чого крісла безпеки переконайтеся, що воно 
підходить по розміру для вашої дитини, та 
чи сумісне воно з сидіннями та ременями 
безпеки вашого автомобіля. Будь ласка, 
перед установкою дитячого крісла безпеки 
ознайомтесь з інструкцією до нього.

● Будь ласка, не модифікуйте електрич-
ну проводку системи SRS та її конфі-
гурації самостійно, це може зробити 
систему не придатною для роботи, в 
результаті чого система подушок без-
пеки не спрацює при зіткненні.  

● Не зачіпайте та не переміщуйте по-
душки безпеки та інші компоненти 
системи SRS, не модифікуйте про-
водку системи SRS. Ці фактори здатні 
призвести до випадкового спрацю-
вання системи подушок безпеки, які 
можуть травмувати вас та інших па-
сажирів.

 Обережно

● Не встановлюйте дитяче крісло на пе-
редньому сидінні, інакше при спрацю-
ванні подушки безпеки є імовірність 
отримання травм дитиною або навіть 
смерті.

● У замкненому автомобілі поверхні ди-
тячого крісла та ременів безпеки мо-
жуть дуже нагріватись. Для уникнен-
ня опіків слід перевіряти температуру 
поверхні крісла та ременів перед тим, 
як посадити в нього дитину.

● Більш дорослі діти, що не можуть ко-
ристуватися дитячим кріслом безпеки 
повинні бути розміщені ззаду та при-
стебнуті ременями безпеки. Не дозво-
ляйте дітям займати переднє крісло.

 Увага 
● Не протягуйте ремінь через середину 

плеча. Слідкуйте, щоб ремінь не огор-
тав шию дитини та його тулуб. Для 
забезпечення належного захисту пере-
містіть дитину якомога ближче до зам-
ків ременя безпеки. Нижню частину 
ременю тримайте якомога нижче, щоб 
вона огортала стегно дитини.

● Не дозволяйте дитині встати на коліна, 
або в повний зріст під часу руху авто.

● Не встановлюйте дитяче крісло вище 
місця кріплення підголівника, крісло 
встановлене таким чином не може за-
безпечити достатній рівень захисту 
при зіткненнях. 

● Навіть якщо ви пристебнуті ременем 
безпеки не тримайте дитину на руках 
під час керування автомобілем, це 
може призвести до травмування дити-
ни внаслідок різкого гальмування або 
виникнення аварійних ситуацій.

● Зафіксоване неналежним чином дитя-
че крісло істотно збільшує ризик трав-
мування або смерті при зіткненні.

 Увага 
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Інструкції з керування
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Безпека
Елементи монтування дитячого 
крісла безпеки

Заднє сидіння з обох боків обладнане крі-
пленнями для установки дитячих крісел 
безпеки стандарту “ISOFIX”. Будь ласка, 
обирайте дитяче крісло в залежності від 
віку та параметрів тіла вашої дитини. 

Поетапна установка дитячого кріс-
ла безпеки
1. Штовхніть спинку, щоб переконатися, 

що вона надійно заблокована.
2. Знайдіть елементи кріплення, що від-

повідають маркуванню сумісності.
3. Знайдіть елементи кріплення, які роз-

міщені на задньому сидінні, що фіксу-
ють ремінь безпеки до дитячого крісла.

4. Зафіксуйте дитяче крісло згідно ін-
струкції з його експлуатації.

Будь ласка, уважно прочитайте інструк-
цію з експлуатації дитячого крісла перед 
його монтуванням. Якщо у вас не вихо-
дить установити крісло безпеки згідно 
інструкцій, будь ласка, зверніться в офі-
ційний сервісний центр JAC для прове-
дення діагностики.

• Дитяче крісло слід встановлювати на 
задньому сидінні. Інші варіанти роз-
міщення призводять до підвищен-
ня ризику смертельних випадків та 
отримання травм в результаті спра-
цьовування системи подушок безпеки 
під час аварійних ситуацій. Потягніть 
крісло безпеки в різні сторони, щоб 
переконатись чи надійно воно зафік-
соване після установки.

 Увага 
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Період обкатування ав-
томобіля
Нове авто
Будь ласка, дотримуйтеся правил, що 
перелічені нижче для довготривалого та 
максимально продуктивного використан-
ня автомобіля.
У перші 1000 км не зберігайте фіксовану 
швидкість тривалий час.
Уникайте різкого гальмування протягом 
перших 300 км, адже нові гальмівні ко-
лодки у цей період ще не встигають при-
тертися. Різке гальмування призводить 
до передчасного зносу колодок та їхньої 
заміни. Дотримуйтесь цих інструкцій 
при кожній заміні колодок.

Фактори, на які слід звернути ува-
гу перед поїздкою

Перед посадкою в автомобіль
Візуально перевірте шини на пошкоджен-
ня, чи достатній в них тиск та чи нема на 
протекторі зайвих елементів. При необ-
хідності застосуйте відповідні заходи, 
якщо якась із умов не виконується. 
Перевірте рівень пального в баку, кіль-
кість пального демонструється на шкалі 
з літерами F та L.

Запуск двигуна
Перевірте стан шин перед, тим як запус-
кати двигун.

Вчасна заправка автомобіля
Вчасно заправляйте автомобіль, попе-
редження про низький рівень палива 
виводяться на панель приладів в формі 
світлового сигналу. Рекомендується про-
їжджати з постійною швидкістю 110 км/
год не більше 60 км шляху.

Обкатка автомобіля

Обкатка
Під час першої тисячі кілометрів роботи 
двигун працює з пониженою інтенсивніс-
тю, після проходження періоду обкатки 
двигун починає працювати повноцінно. 
Під час цього періоду застосовуйте свої 
водійські навички і знання, які можуть 
зберегти надійність та інші функції авто-
мобіля в майбутньому.

Протягом першої тисячі кіломе-
трів
Зверніть увагу на інструкції приведені 
нижче:
1. Не натискайте педаль газу до упору.
2. Не розганяйте автомобіль більше, ніж 

на 80 км/год.
3. Не експлуатуйте двигун на високих 

обертах.
4. Не буксуйте інші автомобілі.
5. Уникайте різкого гальмування. Систе-

ма гальмування та шини нового авто-
мобіля також потребують обкатки.

Від 1000 до 3000 км пробігу
У цей період можна збільшити макси-
мальну швидкість та оберти двигуна. 
Наведені нижче інструкції стосуються 
обкатного та післяобкатного періоду. 
1. Незалежно від ввімкненої передачі за-

бороняється використовувати двигун 
на високих обертах доки він не прогрі-
ється.

2. Уникайте роботи двигуна на низьких 
обертах. Знижуйте передачу при не-
стабільній роботі двигуна.

Післяобкатний період
Максимально припустима частота обер-
тів двигуна позначена на шкалі тахоме-
тра червоним кольором. Уникайте робо-
ти двигуна в цьому діапазоні обертів, це 
може стати причиною пошкоджень дви-
гуна.

Економічність  
та охорона довкілля
Витрати палива, зношення двигуна, галь-
мівної системи та шин, а також вплив на 
навколишнє середовище в основному за-
лежить від трьох чинників:
1. Персональні водійські навички.
2. Особисті навички користування.
3. Технічні навички.
Завбачливе та економне водіння може 
легко зменшити витрати пального на 10-
15%. 
Наведені нижче поради допоможуть Вам 
зменшити витрати палива та зберегти до-
вкілля.

Поради
1. Обережне водіння
Пальне найбільше витрачається під час 
газування, саме тому обережне водіння 
може зменшити частоту гальмування та 
розгону. Окрім цього, таким чином мож-
на їхати на тій же швидкості до зупин-
ки, наприклад, передбачаючи наступний 
світлофор. 

• Не використовуйте для заправки авто-
мобіля паливні суміші, що містять у 
своєму складі спирт, це може знизити 
продуктивність двигуна та вивести з 
ладу його елементи. Такі несправності 
не підлягають гарантійному ремонту.

 Увага 

• Нові шини повинні пройти обкатку 
для досягнення найкращого щеплення 
з покриттям дороги. Протягом перших 
500 км будьте особливо уважні та ке-
руйте автомобілем обережно. 

• Нові гальма також потребують обкат-
ки, протягом перших 200 км, поверхня 
гальмівного диску має не найкращу 
продуктивність тертя. Якщо автомо-
біль недостатньо гальмує слід збіль-
шити зусилля при натисканні педалі. 
Також слід дотримуватись цих правил 
після заміни гальмівних дисків.

 Увага 
• Не їдьте на невідповідній передачі, 

перемкніть її на вищу, щоб зберегти 
пальне, зменшити шум та захистити 
довкілля.

Нагадування!
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2. Відповідний тиск в шинах.
Постійно підтримуйте належний тиск в 
шинах. Якщо тиск в шинах зменшується 
на 50 кПа, витрати палива зростають на 
5%. Низький тиск в шинах призводить до 
збільшення контактної поверхні, що стає 
причиною їхнього псування, завчасного 
зношення, а також погіршення ходових 
якостей. Перш ніж завести двигун, пере-
віряйте тиск в шинах. 
3. Економія палива за рахунок переми-
кання передач.
Іншим ефективним способом економії 
палива є перехід на вищу передачу, як 
тільки це стає можливим. Двигун буде 
спалювати більше палива на високих 
обертах, якщо не перейти на вищу пере-
дачу.
Наведені нижче критерії будуть корисни-
ми для Вас
Проїжджайте на першій передачі тільки 
відстань в один автомобіль, та переми-
кайтеся на наступну передачу при 2000 
об/хв. 
Для  автоматичної коробки передач
Відпускайте педаль газу повільно, щоб 
система контролю передач обрала най-
більш економну передачу автоматично, 
якщо скоро буде необхідно гальмувати 
чи розігнатися. 
 

4. Не водіть автомобіль на максимальній 
швидкості.
Не водіть автомобіль на максимальній 
швидкості, коли двигун працює в тако-
му режимі збільшується витрата палива, 
гучність роботи та викиди в атмосферу.
Якщо двигун розганяти до ¾ від макси-
мальної швидкості можна вдвічі знизити 
витрату пального. 
5. Уникайте роботи двигуна в холосту. На 
заторах, перед залізничним переїздом, на 
червоному світлі вимикайте двигун на 
30-40 секунд, це може зберегти більше 
пального.

6. Регулярне технічне обслуговування
Регулярне технічне обслуговування в 
офіційному сервісному центрі JAC є пер-
шою умовою для досягнення економного 
водіння. Якісне обслуговування двигуна 
допоможе не тільки підвищити безпеку 
водіння та зберегти основні якості дви-
гуна, а ще й зменшити витрати палива. 
Неякісне обслуговування двигуна може 
збільшити витрати палива на 10 відсо-
тків. Перевіряйте рівень мастила в дви-
гуні кожного разу, коли заправляєте авто-
мобіль.

Витрати моторного мастила більше зале-
жать від навантаження на двигун та час-
тоти обертів.
Для зниження споживання палива вико-
ристовуйте легкі дифузні моторні масла. 
Під час періоду обкатки витрати мастила 
будуть трохи перебільшувати норму, але 
після обкатки витрати знизяться до нор-
мального рівня.
7. Не перенавантажуйте двигун
Не перенавантажуйте двигун, окрім ва-
ших водійських навичок та регулярного 
технічного обслуговування, — це може 
ще більше знизити витрати пального.
Не завантажуйте в багажне відділення 
непотрібні речі, кожний кілограм багажу 
підвищує споживання пального.
8. Уникайте поїздок на короткі дистанції
Двигун та каталітичний фільтр повинні 
прогрітися до оптимальної робочої тем-
ператури — це значно скорочує витрати 
пального та скоротити викиди в атмос-
феру. За нормальних умов двигун дося-
гає оптимальної температури після 4 км 
поїздки після запуску, тільки після цього 
споживання пального досягає оптималь-
ного рівня. Саме тому слід долати короткі 
відстані пішки, аніж на автомобілі.

Температура навколишнього середовища 
теж має значення — зимою автомобіль 
буде споживати більше пального, ніж лі-
том.
9. Економія електроенергії
Увімкнення та використання електрич-
них приладів збільшить навантаження 
на генератор, а разом з цим і споживання 
пального. Обігрів заднього скла, дальнє 
та ближнє світло, а також система кон-
диціонування, — всі ці прилади потре-
бують великої потужності. Наприклад, 
кожні 10 годин підігріву заднього скла 
збільшать витрати пального на 1 л. Саме 
тому слід вимкнути непотрібні вам елек-
тричні прилади.
10. Ведіть журнал витрат палива
Записуйте зміни показників витрат пали-
ва та уживайте відповідних  заходів, якщо 
це необхідно. Якщо ви помітили суттєве 
збільшення витрат пального, проаналі-
зуйте свої навички керування та дорожні 
умови з моменту останньої заправки.
11. Уникайте налипання бруду
Уникайте налипання бруду на автомо-
біль, це збільшує його вагу та стає при-
чиною розвитку корозії.

• Вам рекомендується не зупинятися з 
роботою двигуна в холосту протягом 
тривалого часу, якість повітря все-
редині стане гірше і призведе до не-
зручності навіть з увімкненим конди-
ціонером; до того ж це не дуже добре 
для відводу тепла і системи випуску 
відпрацьованих газів. У той же час це 
збільшить споживання моторного мас-
ла і зменшити діапазон технічного об-
слуговування.

 Увага 
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Умови водіння  
автомобіля
Водіння автомобіля  
в нічний час

Водіння в нічний час більш небезпечне, 
аніж водіння днем. Це обумовлено тим 
що в нічний час погана видимість, а водій 
в нічний час більш втомлений.

Рекомендації для  
керування автомобілем 
в нічний час
1. Будьте обережні за кермом.
2. Не сідайте за кермо в стані алкоголь-
ного сп’яніння.

3. Зменшіть осліплення внутрішнього 
дзеркала заднього виду.
4. Тримайте безпечну дистанцію з ін-
шими автомобілями.
5. Не перевищуйте швидкість, особливо 
на шосе, адже передні фари мають обме-
жений діапазон освітлення.
6. Коли кермуєте за містом слідкуйте за 
тваринами, що можуть перебігати доро-
гу.
7. Якщо ви втомились з’їдьте на узбіч-
чя, щоб відпочити.
8. Знижуйте швидкість та уникайте пря-
мого контакту очей з фарами зустрічного 
автомобіля, якщо вони працюють в ре-
жимі розсіювання або дальнього світла. 
Ваші очі можуть бути осліплені протягом 
1-2 секунд перед тим, як пристосуються 
до темноти.
9. Тримайте всі вікна в чистоті, бруд на 
вікнах посилить осліплення в нічний час, 
а ваші зіниці будуть скорочуватися по-
стійно.
10. Розпізнавати тьмяні об'єкти на кривій 
дорозі або повороті легше, якщо ви буде-
те моргати.

Алкоголь впливає на 4 аспекти водія — 
судження, координація м’язів, зір та ува-
гу. За статистикою майже 40% випадків зі 
смертельним наслідком пов’язані зі вжи-
ванням алкоголю. У більшості випадків 
винуватцем смертності стає водій у стані 
алкогольного сп’яніння. За результатами 
медичних досліджень алкоголь може за-
гострити травми мозку, хребта або серця, 
це стосується всіх пасажирів, що вжива-
ли алкоголь.

Водій або пасажири, які вживали алко-
голь мають більше шансів отримати ін-
валідність або померти під час зіткнення, 
аніж якщо б вони були тверезі.

Подолання водних  
перешкод
Будь ласка, зверніть увагу на наведені 
нижче поради щоб захистити автомобіль 
під час подолання водних перешкод. 
1. Переконайтеся, що глибина перешкоди 
не перевищує ¼ висоти колеса.
2. Під час подолання перешкоди рухай-
тесь на швидкості не більше 10 км/год, 
більш швидкий рух може утворити хвилі, 
що стануть причиною попадання води в 
привідну систему або в інші компоненти 
двигуна.
3. При будь-яких обставинах не зупиняй-
те автомобіль під час подолання водної 
перешкоди, а також не перезапускайте та 
не вимикайте двигун.

• Навіть незначна кількість алкоголю 
робить водіння автомобіля небезпеч-
ним. Алкоголь впливає на реакцію 
людини, увагу, почуття та судження. 
Не сідайте за кермо після вживання 
алкоголю, або з водієм, який пере-
буває в стані алкогольного сп’яніння 
— це може стати причиною тяжких 
аварій, або навіть аварій зі смертель-
ним наслідком. У таких випадках ви 
можете взяти таксі, або подзвонити 
тверезому другу, що відвезе вас.

 Обережно
• Гальмівний ефект може знизитись під 

час проходження автомобілем водних 
перешкод. Слизьке дорожнє покриття 
разом з подовженням гальмівної дис-
танції підвищують ризик нещасних 
випадків.

• Намагайтеся уникати раптових при-
скорень та різкого гальмування після 
подолання водної перешкоди.

• Очистіть та висушіть диск та колодки 
за допомогою переривчастого гальму-
вання, якщо умови руху дозволяють 
це зробити не заважаючи руху інших 
автомобілів.

 Обережно
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Керування автомобілем 
в межах міста

Найбільшою проблемою при керуванні 
автомобілем в центрі міста є щільний 
транспортний потік. Ви також повинні 
стежити за поведінкою інших водіїв та 
світлофорів, що трапляються на вашому 
шляху. 

Зверніть увагу на наведені нижче 
поради — це допоможе зробити рух 
в межах міста безпечним
1. Використовуйте ремінь безпеки.
2. Оберіть найкращий маршрут до місця 
призначення.
3. Налаштуйте крісло до правильного по-
ложення. Правильна поза сидіння здатна 
не тільки запобігти втомі від довготри-
валого водіння та покращити огляд для 
водія, але і зробити контроль над автомо-
білем більш точним, швидким та зваже-
ним.
4. Водіть авто на низькій або середній 
швидкості, коли перетинаєте перехрестя 
чи рухаючись дорогою з двостороннім 
рухом. У разі зміни траєкторії руху тран-
спортних засобів в транспортному пото-
ці, ви повинні бути готові до гальмування 
в будь-який момент.
5. Слідкуйте за інформацією на дорожніх 
знаках. Завчасно зменшуйте швидкість 
та будьте пильними до дорожніх знаків 
при перетині перехрестя. Оберіть пра-
вильну полосу руху.
6. Розвивайте свою реакцію. Хороша ви-
димість та контроль над ситуацією — це 
ключі до безпечного керування автомобі-
лем.

Водіння по шосе

Найбільш важливі поради для ке-
рування автомобілем по шосе
1. Рухайтесь за напрямком транспортно-
го потоку та триматеся правої сторони.
2. Підтримуйте швидкість подібну з біль-
шістю автомобілів, занадто швидкий, або 
занадто повільний рух буде перешкоджа-
ти іншим учасникам транспортного по-
току. Ліва сторона шосе призначення для 
обгону.
3. Перед входженням в транспортний по-
тік з кільця шосейної дороги звертайте 
увагу на небезпечну зону з правої сто-
рони, увімкніть поворотний сигнал та 
уважно стежте в дзеркало заднього виду, 
якщо необхідно налаштуйте його.

4. Рухаючись по шосе розвивайте швид-
кість в залежності від ліміту допусти-
мого дорожніми знаками та швидкістю 
транспортного потоку.
5. Змінюючи лінію руху подивіться в 
дзеркало заднього виду та увімкніть по-
воротні сигнали. Побіжно погляньте у 
дзеркало заднього виду, щоб перекона-
тись, що ніякий автомобіль позаду не 
знаходиться в сліпій зоні. 
6. Рухаючись по шосе в нічний час три-
майте дистанцію та зменшуйте швид-
кість.
7. Заздалегідь тримайтеся правого ряду, 
щоб здійснити поворот. Забороняєть-
ся зупинятись або здавати назад, якщо 
ви пропустили свій поворот, ви повинні 
продовжувати рухатись до наступного і 
звернути там.
8. Знижуйте швидкість за показаннями 
спідометру, а не виходячи з власних по-
чуттів. Довготривалий рух на високій 
швидкості викликає звичку і Вам здаєть-
ся, що автомобіль рухається повільно.

Поїздки  
на довгі дистанції
Переконайтесь, що ви зробили всі приго-
тування та добре відпочили перед поїзд-
кою. Відмовтесь від поїздки ще з самого 
початку, якщо перед виїздом відчуваєте 
себе не дуже добре.

Перед виїздом слід перевіряти:
1. Перевірте, чи бак зі склоочисником за-
повнений, а вікна автомобіля чисті.
2. Перевірте, чи в автомобілі достатньо 
палива, моторного масла та інших мас-
тильних матеріалів.
3. Перевірте роботу сигнальних ліхтарів 
та ліхтарів освітлення.
4. Перевірте чи поверхня сигнальних та 
освітлювальних ліхтарів чиста.
5. Перевірте протектор та тиск в шинах.

• Двигун, трансмісія, ходова частина 
або система живлення може бути сер-
йозно пошкоджена під час подолання 
водних перешкод.

• Висота хвиль, які утворюються від ав-
томобілів, що проїжджають поблизу 
може перевищувати максимально до-
пустиму висоту розраховану для ва-
шого автомобіля. 

• Там може бути ставок, яма або камінь, 
прихований під водою, що збільшить  
труднощі проїзду або перешкодить 
йому. 

• Уникайте попадання солоної води на 
елементи автомобіля — це може ста-
ти причиною розвитку процесу корозії 
його металевих частин. Негайно про-
мийте прісною водою та очистіть всі 
деталі, які контактували з солоною во-
дою.

• Рекомендуємо вам звертатися до офі-
ційного сервісного центру JAC після 
подолання автомобілем водних пере-
шкод.

 Увага 
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Водіння автомобіля під 
час дощу

Водіння в дощову погоду або мокрою до-
рогою дуже небезпечне, особливо якщо 
ви не маєте досвіду.

Нижче наведені деякі моменти, на 
які слід звертати увагу під час по-
їздки в дощову погоду
1. Під час дощу видимість погіршується, 
а гальмівний шлях подовжується, тому 
слід переконатися, що ви рухаєтесь по-
вільно.
2. Регулярно перевіряйте наявність скло-
очисника та достатній обсяг очистки 
щітками. Якщо щітка залишає смуги, або 
неочищені області на лобовому склі, її 
слід замінити на нову.
3. Поганий стан шин при гальмуванні 
може призвести до заносу, або навіть ава-
рії.
4. Увімкніть фари та сигнальні ліхтарі.
5. Будь ласка, знижуйте швидкість під 
час проїзду по калюжам.
6. Якщо гальма змокли, злегка натисніть 
на педаль гальмування, доки диск та ко-
лодка не висохнуть.
7. Щоб уникнути нещасних випадків, не 
гальмуйте раптово, а також не робіть різ-
ких поворотів руля.
8. Для того, щоб висушити гальма, слід 
натискати педаль повільно.

Водіння автомобіля  
схилами та гірськими 
дорогами

Наведені нижче поради будуть корисні 
для вашої безпеки, якщо ви часто подо-
рожуєте крутими гірськими дорогами, 
або тільки збираєтесь зробити це.

Підтримуйте автомобіль в належ-
ному стані
Перевірте наявність мастильних мате-
ріалів, гальма, систему охолодження та 
трансмісію. Ці системи знаходяться під 
найбільшим навантаженням під час руху 
гірськими дорогами.

Навички для спуску схилами
Ви можете застосовувати понижену пере-
дачу для гальмування за допомогою дви-
гуна під час крутих та затяжних спусків.

Будьте уважні при подоланні вер-
шин
При подоланні вершин обов’язково звер-
тайте особливу увагу на можливу пере-
шкоду, яку створюють припарковані ав-
томобілі.

Слідкуйте за спеціальними попе-
реджувальними знаками
Ви можете зустріти на гірському шляху 
попереджувальні знаки, що будуть спо-
віщати про затяжні підйоми, початок та 
кінець зон де обгін дозволено чи забо-
ронено, зони падіння каміння, поперед-
ження про звивисту дорогу. Будь ласка, 
звертайте увагу на ці знаки під час руху 
гірськими дорогами.

Водіння автомобіля по 
снігу/льодом

Намагайтесь використовувати зимові 
шини або встановлюйте ланцюги на ко-
леса для їзди по снігу. Переконайтесь, що 
використовуєте зимові шини сумісні з ва-
шим автомобілем.
1. Підвищення швидкості, раптове галь-
мування та прискорення, малий радіус 
повороту — все це несе велику небезпе-
ку при водінні засніженим шляхом. Будь 
ласка, намагайтеся максимально вико-
ристовувати двигун під час гальмування. 
Раптове гальмування призведе до заносу 
на вкритій льодом поверхні. Тримайте 
безпечну дистанцію з автомобілями, що 
рухаються попереду, гальмуйте легко та 
обережно.

• При підйомі на схил, рівень нахилу 
якого перевищує 15%, для уникнення 
недостачі потужності рекомендується 
рухатись на першій або другій переда-
чі.

• Через часте гальмування під час спус-
ків робота гальмівної системи може 
порушитися через перегрів, гальмів-
ний ефект може ослабитись чи зовсім 
зникнути. Це може стати причиною 
аварії.

• Рухатись спуском на нейтральній 
передачі або з вимкненим двигуном 
небезпечно, тому що в цих випадках 
гальмівна сила втрачається. Через пе-
регрів гальма не будуть працювати ко-
ректно. Перед спуском переконайтеся, 
що двигун запущено та він працює не 
на нейтральній передачі.

 Увага 
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2. Натиснувши кнопку “Сніговий Режим” 
в правому куті важеля перемикання пере-
дач, ви можете запобігти заносу при по-
чатку руху по засніженій поверхні.
3. Встановіть ланцюги на привідні колеса 
та використовуйте зимову резину з най-
більш відповідним для зимових поїздок 
протектором. Намагайтеся не використо-
вувати звичайний металевий ланцюг.
4. В інтересах безпеки під час руху з 
встановленими ланцюгами не підвищуй-
те швидкість більше 40 км/год.
Також під час руху льодом/снігом уни-
кайте швидкісної їзди, раптового галь-
мування та поворотів за допомогою 
раптового гальмування. Раптове гальму-
вання призводить до зносу бокової час-
тини шин. Будь ласка, тримайте якомога 
більшу дистанцію з автомобілями, що 
рухаються попереду.

Водіння взимку

Жорсткі умови зимового періоду призво-
дять до збільшення зносу та появи інших 
несправностей. Притримуйтесь наступ-
них інструкцій при керуванні автомобі-
лем в зимовий період.

Замініть моторне мастило на мас-
тило зимового типу, якщо це необ-
хідно
Холодною зимою ми пропонуємо вам 
використовувати мастила з низькою 
в’язкістю. Будь ласка, зв’яжіться з офі-
ційним сервісним центром JAC, щоб об-
рати правильне мастило.

Використовуйте високоякісну ети-
лен-гликолєву охолоджуючу ріди-
ну
Обов’язково завчасно заправляйте авто-
мобіль сертифікованим охолоджувачем, 
робіть це згідно інструкції. Перевірте 
температуру замерзання охолоджуючої 
рідини, цей параметр повинен відповіда-
ти температурним показникам на дворі. 
Ви можете придбати рідину, яка не за-
мерзає, для очистки скла у офіційного 
дилера JAC, а також в більшості магази-
нів автомобільних запчастин. Не вико-
ристовуйте охолоджувач двигуна чи інші 
типи охолоджувачів, це може призвести 
до пошкодження фарби.

Перевірте акумулятор та проводку
Акумулятор знаходиться під більшим 
навантаженням в зимовий період. Тесту-
вання акумулятора проводиться в офіцій-
ному сервісному центрі JAC.

Перевірте склоочисні щітки
Переконайтеся, що щітки не примерзли 
до лобового скла, якщо це все ж сталося 
дочекайтесь поки щітки відмерзнуть та 
важіль щіток зможе рухатись вільно.

Перевірте вентиляцію
Очистіть вентиляційний отвір вид снігу 
та переконайтесь, що опалення та венти-
ляція двигуна працюють нормально. 

Уникайте замерзання замків
Використовуйте антифриз чи гліцерин, 
щоб уникнути блокування дверей за ра-
хунок замерзання замків. Якщо замок 
вкрився льодом слід нанести на нього 
антифриз.

Уникайте замерзання ручного 
гальма
У деяких випадках ручне гальмо або пе-
редача, яка застосовується в якості нього, 
може замерзнути, це можна виявити при 
появі обмерзання навколо цього при-
строю. Якщо це сталося, будь ласка, уві-
мкніть першу або задню передачу, що по-
значені літерами відповідними до вашої 
моделі автомобіля, після чого опустіть 
важіль ручного гальма.

Комплект для надзвичайних  
ситуацій
Рекомендується мати в автомобілі комп-
лект для надзвичайних ситуацій до якого 
входять ланцюги для коліс, маячок, бук-
сирні чалки, запасне колесо, пісок, лопа-
ту, дроти для “підкурювання”, шкребок 
для вікон, рукавички, килимок, робочій 
одяг, та інше.

Свічки та система запалення
Перевірте систему запалення та свічки, 
при необхідності замініть їх. Перевірте 
проводку системи та її елементи на роз-
риви, знос та пошкодження.

• Після того, як ви проїдете 0,5 км з вста-
новленими ланцюгами перевірте, чи 
досі правильно встановлено ланцюг та 
чи він не послаблений. Якщо ланцюги 
послаблено, будь ласка, встановіть їх 
належним чином, інакше пошкоджен-
ня завдані в результаті неналежного 
використання ланцюгів не будуть під-
лягати гарантійному обслуговуванню.

• Ланцюги на колесах не можуть гаран-
тувати їзду без заносу, але здатні під-
вищити рушійну силу.

• Невідповідний розмір ланцюга, або 
некоректна установка можуть пошко-
дити трубопроводи гальмівної систе-
ми, підвіску, раму або колеса.

• Будь ласка, негайно зупиніть авто-
мобіль та налаштуйте натяг ланцюга, 
якщо почуєте биття по деталям кузова.

 Увага 

• Не вимикайте запалення під час руху.
• Забороняється запускати двигун си-

лою, якщо свічки запалювання мають 
несправність або провід високої на-
пруги відключено, тому що бензин 
буде акумулюватися і згорати в ката-
літичному нейтралізатор, що призведе 
до його пошкодження.

 Увага 
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Гальма
Модель S2 має передні та задні дискові 
гальма з гальмівною системою подвійно-
го контуру. Якщо один із контурів вийде 
з ладу інший може працювати коректно, 
але гальмівний шлях у цьому випадку 
збільшиться. Гальмування в такому ре-
жимі потребує більших зусиль при на-
тисканні педалі. Мокрі гальма

Після дощу та мийки гальма стануть мо-
крими.

Як відновити нормальну роботу 
гальмівної системи
1. Перевірте чи не рухаються автомобілі 
позаду.
2. Рухайтесь на безпечній швидкості та 
переконайтесь, що ви маєте достатньо 
простору з обох сторін, а також позаду.
3. Повільно натискайте педаль, доки 
гальма не відновлять нормальну роботу.

Перегрів гальма
Надмірне гальмування під час довгих та 
крутих спусків гальмівна система пере-
грівається. Будь ласка, гальмуйте за до-
помогою перемикання передач на більш 
низьку та не використовуйте гальмівну 
систему безперервно.

Нейтральна передача

1. Натисніть педаль гальма та потягніть 
важіль ручного гальма до кінця.
2. Переключіть коробку передач в ней-
тральне положення.
3. Вимкніть запалення.
4. Витягніть ключ запалення та тримайте 
його при собі.

Ситуації, коли потрібно залишити 
автомобіль з увімкненим двигуном

Якщо Вам все ж необхідно залишити 
двигун увімкненим, переконайтесь, що 
ви до кінця потягнули ручне гальмо та 
правильно перемкнули передачу в по-
ложення Р для моделі з автоматичною 
коробкою передач, або N для моделі з 
механічною.

Блокування обертаючого моменту
Якщо авто припарковано на схилі та ней-
тральна передача неправильно ввімкне-
на, вага автомобіля буде створювати ве-
лике навантаження на гальмівний упор в 
трансмісії. Це може викликати труднощі 
при перемиканні передач з нейтрального 
положення. Таке явище називають "бло-
куванням обертаючого моменту". Для 
запобігання подібних ситуацій слід до 
упора підняти важіль ручного гальма та 
правильно увімкнути нейтральну переда-
чу перед тим, як залишити авто.
Перед початком руху перемкніть коробку 
передач із нейтрального положення, піс-
ля чого опустіть важіль ручного гальма.
Якщо обертаючий момент все ж було за-
блоковано слід відбуксувати автомобіль 
на вершину схилу, щоб зняти наванта-
ження з гальмівного упору трансмісії та 
перемкнути коробку передач із нейтраль-
ного в необхідне положення для початку 
руху.

• Якщо один із контурів вийде з ладу 
інший може працювати коректно, але 
гальмівний шлях у цьому випадку  
збільшиться. Гальмування в такому 
режимі потребує більших зусиль при 
натисканні педалі.

• Збільшення ходу педалі означає, що 
гальмівна система потребує ремонту.

• Будь ласка, звертайтесь до офіційного 
сервісного центру для діагностики та 
ремонту.

 Увага 

• Утримання ноги на педалі гальма під 
час руху призведе до зносу елементів 
гальмівної системи та їхнього пере-
гріву, це збільшить гальмівний шлях 
та знизить безпечність руху на авто-
мобілі.

Нагадування!

• Гальма можуть втратити свою функ-
цію через те, що їхні елементи змок-
нуть або перегріються, у разі якщо 
автомобіль перед цим безперервно 
гальмував при спуску або проходив 
водні перешкоди.

• Будь ласка, для запобігання тимча-
сової втрати можливості гальмувати, 
увімкніть низьку передачу під час 
спуску.

 Увага 

• Автомобіль може почати несподівано 
рухатись та травмувати вас або ін-
ших, якщо двигун увімкнено, а ви по-
ставили його на ручне гальмо, але не 
переключили передачу в нейтральне 
положення. Будь ласка, слідуйте на-
ступним інструкціям, щоб запобігти 
несподіваного руху авто, навіть якщо 
воно припарковано на рівній поверхні.

 Увага 

• Дуже небезпечно залишати автомобіль 
з увімкненим двигуном. Якщо ви по-
ставили автомобіль на ручне гальмо, 
але не перемкнули нейтральну пере-
дачу правильно, він може різко поча-
ти рухатись. Це може стати причиною 
перегріву або загоряння двигуна при-
паркованого автомобіля, якщо він зна-
ходиться в увімкненому стані. Тому 
не слід залишати двигун увімкненим, 
коли залишаєте автомобіль.

 Увага 
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Перемикання з нейтральної пере-
дачі
Цей автомобіль оснащений автоматич-
ною коробкою передач з замкненим 
управлінням. Щоб перемкнути передачу 
з нейтральної слід при ввімкненому дви-
гуні натиснути педаль гальма.
Якщо у Вас не виходить перемкнути пе-
редачу з нейтральної таким способом, 
будь ласка ознайомтесь з першою главою 
"Розблокування передачі".

Антиблокувальна  
система
ABS
ABS — це електронна гальмівна система, 
яка покращує керування автомобілем при 
ковзанні або при втраті контролю. Систе-
ма допомагає уникнути зіткнення з пере-
шкодами під час різкого гальмування та 
забезпечує максимальну гальмівну силу 
на мокрій дорозі. 
При запуску двигуна індикатор ABS вми-
кається на 3 секунди, після чого гасне. 
Головною ознакою виникнення помил-
ки в системі ABS є те, що індикатор не 
вимикається або працює під час руху. У 
таких випадках слід звернутися до офі-
ційного сервісного центру JAC. Під час 
гальмування система буде контролювати 
швидкість кожного колеса. Якщо одне з 
коліс буде гальмувати більше інших сис-
тема візьме під контроль всі інші колеса. 
Під час роботи системи педаль гальма 
може трохи вібрувати та створювати ха-
рактерний шум. 

Незалежно від стану дороги не натис-
кайте на педаль ривками. Натисніть на 
педаль гальма до упору, щоб активувати 
систему ABS. 

Активація ABS
Не натискайте на педаль гальма ривками, 
щоб система ABS активувалась, потрібно 
міцно натиснути педаль гальма. Ви мо-
жете відчути легку вібрацію та почути 
шум — це нормальне явище.

Екстрене гальмування
Завдяки системі ABS Ви можете одночас-
но керувати автомобілем та гальмувати. 
У більшості випадків керування та вико-
ристання системи ABS разом можуть за-
безпечити найкращий гальмівний ефект.

• ABS не змінює реакцію гальм та не 
скорочує гальмівний шлях. Ви пови-
нні тримати безпечну дистанцію з ін-
шими автомобілями, навіть якщо ваше 
авто оснащено системою ABS. Ви мо-
жете відчути легку вібрацію на педалі 
гальма та почути шум двигуна — це 
нормальне явище під час роботи ABS.

 Увага 
• У випадку, коли індикатор гальмівної 

системи та системи ABS увімкнено, 
слід звертатися до офіційного сер-
вісного центру JAC для проведення 
діагностики. Це потрібно зробити не-
гайно, тому що гальмівна система має 
несправність.

 Увага 
• ABS не може забезпечити абсолютне 

уникання нещасних випадків, причи-
ною яких є хибні або небезпечні дії 
під час керування. Навіть якщо авто-
мобіль знаходиться під контролем 
під час раптового гальмування, слід 
дотримуватись безпечної відстані з 
перешкодами.

• Ви повинні зменшити швидкість, 
якщо виникають складні умови руху.

• В автомобілях з ABS гальмівний 
шлях збільшується в таких умовах: 
нерівне дорожнє покриття, гравій, 
засніжене дорожнє покриття, колеса 
обмотані ланцюгами, дороги вкриті 
вибоїнами. У таких випадках водій 
повинен зменшити швидкість руху. 
Заборонено тестувати систему ABS 
на високій швидкості або під час здій-
снення повороту, це небезпечно для 
вас та інших.

 Обережно
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Система стійкості  
курсування (EPS)
EPS є найбільш екологічною системою, 
яка зробить водіння автомобіля більш 
комфортним. Система працює тільки при 
увімкненому двигуні.

 Сигнальний індикатор уві-
мкнено (індикатор червоного ко-
льору на рульовому колесі)
При увімкненні двигуна система EPS 
перевірить всі модулі та активує EPS по-
переджувальний індикатор. Якщо всі мо-
дулі пройдуть перевірку EPS індикатор 
вимкнеться через 2 секунди. Якщо EPS 
індикатор не вимикається, або раптово 
вмикається під час руху, — це буде озна-
чати, що система EPS має несправності, 
які можуть призвести до послаблення 
або навіть втрати функцій підсилювача. 
Будь ласка, зверніться до офіційного сер-
вісного центру JAC для проведення діа-
гностики.

 Сигнальний індикатор уві-
мкнено (індикатор жовтого кольо-
ру на рульовому колесі)
При увімкненні двигуна система EPS 
перевірить всі модулі та активує EPS по-
переджувальний індикатор. Якщо всі мо-
дулі пройдуть перевірку EPS індикатор 
вимкнеться через 2 секунди. Якщо EPS 
індикатор не вимикається, або раптово 
вмикається під час руху, — це буде озна-
чати, що кут нахилу рульового колеса 
не відкалібрований, тому керування та 
зручність поворотів кермом буде зниже-
но. Будь ласка, зверніться до офіційного 
сервісного центру JAC для усунення цієї 
несправності.

Калібрування кута повороту ру-
льового колеса після певних сер-
вісів
Необхідно встановити калібрування кута 
повороту рульового колеса після таких 
сервісів, як демонтаж рульового колеса, 
рульового механізму, регулювання кутів 
установки коліс і т.д.
Після того, як було виконано ці послуги, 
індикатор може не спалахувати, але кут 
повороту рульового колеса не є точним.
Колеса в крайньому положенні, не пови-
нні перебувати більше, ніж 10 секунд, в 
іншому випадку двигун EPS і контролер 
буде нагріватися швидко.
Довге нагрівання від середовища погір-
шить продуктивність рульового управ-
ління або пошкодить систему рульового 
управління.

Динамічна система ста-
білізації (ESP)
Ваше авто оснащено динамічною систе-
мою стабілізації, яка сприяє збереженню 
стабільності кузова під час проходжен-
ня екстремальних ділянок шляху. Коли 
комп’ютер виявляє перекіс кузова, в ці-
лях поліпшення стабільності керування 
активується система ESP, вона вибірково 
застосовує гальмівне зусилля в певній 
мірі для кожного колеса. 
Коли система ESP активується на панелі 
приладів почне блимати індикатор. Ви 
можете відчути легку вібрацію на педалі 
гальма або почути характерний шум дви-
гуна — це нормальне явище. Індикатор 
буде постійно увімкнено, у випадку по-
яви несправностей в системі. Рекомен-
дується постійно тримати систему ESP 
увімкненою  для підтримки стабільного 
контролю автомобіля.

Вимкнення динамічної системи 
стабілізації (ESP)
Натисніть кнопку вимкнення системи 

ESP , поки індикатор  на ній не пе-
рестане горіти, що знаходиться в групі 
кнопок нижче руля з лівої сторони.
Умови для відключення системи ESP
1. Водіння з ланцюгами на колесах.
2. Водіння по глибокому снігу та на підві-
сних дорогах.
3. У ситуаціях, коли автомобіль застряг, 
щоб продовжити рух потрібно часто зда-
вати вперед-назад.

• Вам потрібно докладати більше зу-
силь для обертання рульового колеса, 
в ситуаціях коли функції підсилювача 
послаблені або втрачені.

 Увага 

• Якщо ви ігноруєте включений інди-
катор та не слідуєте з відповідними 
інструкціям або попередженням, це 
може заподіяти вам травму або сер-
йозне пошкодження автомобіля.

• Якщо система підсилювач керма має 
несправність або не працює, то рульо-
ве колесо стане дуже важким в керу-
ванні, що серйозно вплине на безпеку 
водіння.

 Обережно
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Увімкнення системи ESP
Знов натисніть кнопку увімкнення систе-
ми ESP  до того моменту, коли індика-
тор  на ній не погасне. Коли автомо-
біль розвиває швидкість більше 100 км/
год система вмикається автоматично.

HBA (гідравлічний підсилювач 
гальма)
HBA — це розширення до системи ESP, 
вона може підвищити швидкість реагу-
вання системи та скоротити гальмівний 
шлях під час раптового гальмування. При 
екстреному гальмуванні людина часто не 
має змоги прикласти достатнє зусилля на 
педаль гальма, HBA розпізнає ситуації з 
раптовим, але недостатнім зусиллям на 
педаль гальма та створює допоміжне зу-
силля, для того щоб активувати систему 
ABS та за рахунок цього істотно скороти-
ти гальмівний шлях.

HHC (Допоміжна система для по-
долання підйомів)
Система ННС може запобігти скочуван-
ня автомобіля назад під час підйому, у 
випадках, коли водій відпускає педаль 
гальма. Водій має 1.5 секунди щоб пере-
нести ногу з педалі гальма на педаль газу, 
щоб почати рух вгору. Якщо скочування 
все ж сталося під час роботи системи 
ННС, гальмівне зусилля буде одразу за-
стосоване для повернення контролю над 
автомобілем.

Аспекти на які слід  
звертати увагу

Перед посадкою в автомобіль
Перевірте рівень пального в баці та пере-
конайтеся, що стрілка на шкалі індикато-
ра пального знаходиться між позначками 
F та L.

Пальне

Рекомендації
1. Якість пального суттєво впливає на ви-
хідну потужність двигуна, його довговіч-
ність та ходові властивості автомобіля.
2. Низькооктанове пальне може призвес-
ти до вибуху двигуна. Рекомендується 
використовувати високооктанове пальне.
3. Будь ласка, використовуйте пальне но-
мера 93 або вищого відповідно до стан-
дарту GB- 17930.

Поїздки в інші країни
1. Будь ласка, дотримуйтесь правил реє-
страції та страхування.
2. Переконайтесь, що паливо в країні до 
якої ви прямуєте, підходить для заправки 
вашого автомобіля.

Заправка автомобіля

1. Вимкніть двигун.
2. Потягніть на себе кришку заправного 
отвору, щоб отримати доступ до нього. 
Кришка знаходиться на лівому задньому 
крилі автомобіля. 
3. Відкрутіть кришку, що закриває отвір. 
Обертайте її проти напрямку годиннико-
вої стрілки.
4. Заправте автомобіль.
5. Після заправки автомобіля слід закру-
тити кришку отвору за напрямком годин-
никової стрілки до появи характерного 
звуку.
6. Закрийте кришку бака.

• Педаль гальма буде опускатись авто-
матично під час роботи HBA.

• Тоді як педаль буде самостійно опус-
катися, водій повинен і далі натискати 
на неї.

 Увага 

• При заміні шин ви повинні обирати 
відповідну модель, що встановлені 
специфікацією для автомобілів з сис-
темою ESP.

• Система ESP допоможе зберегти ста-
більність автомобіля та уникнути не-
безпеки, тому рекомендується тримати 
систему увімкненою під час нормаль-
ного режиму керування. Виняток 
може бути зроблений для особливих 
ситуацій, наприклад: виконання спеці-
альних трюків під час автошоу, букси-
рування та випадки, коли автомобіль 
застряг в багні. В інших випадках три-
майте систему увімкненою.

 Увага 

• Використання низкооктанового паль-
ного поганої якості може призвести 
до пошкоджень двигуна. 

• Використання пального, що містить 
в своєму складі свинець може пошко-
дити фільтр, що в свою чергу при-
зведе до забруднення навколишнього 
середовища.

Нагадування!

• Не використовуйте пальне, що містить 
спирт - це може знизити продуктив-
ність двигуна та призвести до виходу 
з ладу елементів паливної системи. 
Недоліки, що з’являються завдяки ви-
користанню такого пального не підля-
гають усуненню за рахунок гарантій-
ного обслуговування.

 Увага 
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Інструкції щодо захисту навко-
лишнього середовища
Коли пістолет для заправки перестане по-
давати пальне, це буде означати, що бак 
повний і його не слід більше заправля-
ти. Інакше, у разі нестатку місця в баку, 
пальне буде переливатися через гору. 
Будь ласка, одразу ж витріть надлишки 
пального, щоб не пошкодити фарбу.

Якщо ви почуєте запах вихлопу в сало-
ні автомобіля слід одразу відкрити вікна, 
тому що вихлопні гази дуже токсичні.

Не вдихайте вихлопні гази
Вихлопні гази не мають ані кольору, ані 
запаху, але вони можуть привести до 
коми або навіть смерті водія та пасажирів 
в результаті дихання ними.

Переконайтесь, що вихлопна сис-
тема не пропускає викидів
Під час заміни масла або виконання 
інших робіт з використанням автопід-
йомника, будь ласка, перевірте заразом 
і вихлопну систему. Якщо чуєте сторон-
ні звуки або стуки при їзді в вихлопній 
системі, вам слід якомога скоріше звер-

нутись до офіційного сервісного центру 
JAC для проведення діагностики.

Не вмикайте двигун у замкнутому 
просторі
Дуже небезпечно тримати двигун уві-
мкненим, коли автомобіль знаходиться 
в гаражі, навіть якщо двері в ньому від-
криті. Чадний газ, що виділяється при 
вихлопі не має запаху та кольору, він 
може викликати тяжке отруєння або на-
віть смерть. Ніколи не вмикайте двигун 
вхолосту на довгий час в гаражі.

Уникайте довготривалих стоянок 
з увімкненим в холостому режимі 
двигуном, коли в салоні знаходять-
ся люди
Переконайтесь, що автомобіль знахо-
диться на відкритій місцевості, а також 
увімкніть режим "Зовнішньої циркуляції 
повітря", якщо вам потрібно зупинитися 
надовго з увімкненим двигуном, коли в 
салоні знаходяться люди. Відрегулюй-
те вентилятор на найбільшу швидкість 
обертання, щоб він пропускав у салон 
максимальну кількість чистого повітря.

Будь ласка, дотримуйтесь інструк-
цій, що приведені нижче, якщо вам 
необхідно рухатись з відкритим ба-
гажником
1. Зачиніть усі вікна.
2. Відкрийте багажник
3. Встановити внутрішню циркуляцію 
повітря до обличчя або на ноги і повер-
ніть вентилятор на високу швидкість 
обертання.
Переконайтеся, що вентиляція не забита 
та чиста. Якщо її забито снігом, листям 
або чимось іншим, слід вчасно її очисти-
ти.

• Якщо у вас не виходить відкрити 
кришку бака в холодну погоду ви мо-
жете злегка постукати по ній та спро-
бувати ще раз.

• Переконайтесь, що бак заповнено на-
половину, коли збираєтесь залишити 
автомобіль на довгий час без експлу-
атації. Це допоможе запобігти розви-
тку корозійних процесів та уникнути 
пошкоджень блоку паливного насоса.

 Увага 

• Будь ласка, вимкніть двигун автомобі-
ля перед заправкою.

• Пальне дуже легко займається, тому 
вам слід переконатись, що поблизу 
нічого не іскрить, не горить та не ди-
мить.

• Займання паливних матеріалів можуть 
стати причиною великої пожежі.

 Увага 

• Автомобілі JAC відповідають об-
меженню токсичних викидів лег-
кових автомобілів відповідно до 
GB/18352.3-2005 стандарту методу 
тестування і врахування викидів КНР, 
Національного IV і V рівня. Незважа-
ючи на це, викиди вихлопних газів 
відповідні до V Національного стан-
дарту Китаю, вихлопні гази все ще 
забруднені і токсичний.

 Обережно

• Заборонено використовувати пальне, 
що має в своєму складі свинець, для 
автомобілів оснащених механізмом 
очистки вихлопних газів, бо свинець 
буде отруювати дорогоцінний метал в 
каталітичному нейтралізатор, що буде 
впливати на ефект фільтрації істотно і 
знизити продуктивність каталізатора.

 Обережно

• Будь ласка, використовуйте пальне, 
що не містить свинцю для заправки 
вашого автомобіля. Пальне низької 
якості призводить до передчасного 
виходу з ладу вихлопної системи. 
В кінці кінців, у випадку, коли кіль-
кість свинця у пальному збільшена, 
фільтрація вихлопних газів буде по-
гіршуватись, що призведе до викиду 
в амосферу газів, концентрація шкід-
ливих речовин в яких буде перевищу-
вати норму.

• Підвищений вміст марганцю в паль-
ному може стати причиною утворен-
ня нальоту на поверхні фільтра або 
навіть його займання.

• Якщо вміст сірки вище стандарту в 
бензині, він буде пошкоджувати ка-
талізатор фільтрації і викликає утво-
рення кислотної рідини і почине при-
скорювати всю корозію вихлопної 
системи.

• Рекомендується заправляти авто на 
перевірених заправках офіційних ди-
лерів паливних матеріалів.

 Обережно
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Технічне обслуговування двигунаТехнічне обслуговування двигуна
Зовнішнє  
обслуговування
Наведені нижче інструкції по обслугову-
ванню пристосовані до всіх модифікацій 
JAC S2, тому деякі функції, які будуть 
представлені у цій главі можуть бути не-
доступні у моделі вашого автомобіля.
Регулярне технічне обслуговування авто-
мобіля може зберегти його вартість, крім 
того воно є підставою для подачі скарги 
при пошкодженні фарбового покриття 
або появі корозії кузова.
Рекомендується використовувати миючі 
засоби та матеріали для обслуговування 
автомобіля, що були схвалені компанією 
JAC, все це ви зможете придбати у офі-
ційному сервісному центрі JAC. Будь 
ласка, ознайомтесь з інструкціями по 
використанню, що нанесені на упаковку 
засобів.

Вимоги до технічного  
обслуговування двигуна
Складові процесу  
технічного  
обслуговування двигуна
Поняття технічне обслуговування авто-
мобіля включає в себе три процедури: 
регулярне технічне обслуговування, пла-
нове обслуговування та обслуговування 
власником автомобіля.

Регулярна діагностика
Будь ласка, перевіряйте відповідні ком-
поненти та функції до та після поїздки на 
автомобілі.

Планове технічне обслуговування
Щодо пунктів планового обслуговування. 
Будь ласка, зверніться до списку пунктів 
планового технічного обслуговування та 
строго дотримуйтесь інструкцій, що пе-
релічені в цьому списку. Обслуговування 
Вашого автомобіля повинні проводити 
кваліфіковані спеціалісти, що пройшли 
підготовку для технічного обслугову-
вання автомобілів JAC за допомогою 
спеціального сервісного обладнання. Ми 
наполегливо рекомендуємо Вам викорис-
товувати оригінальні запчастини JAC 
при проведенні сервісного обслуговуван-
ня та заміні елементів, що вийшли з ладу. 
Ми рекомендуємо використовувати ори-
гінальні моторні мастила, охолоджуваль-
ні рідини, трансмісійні мастила та рідини 
для гальмівної системи.

Інструкції з технічного обслугову-
вання
Будь ласка, завжди просіть зробити запис 
проведених робіт та зберігайте квитанції, 
після проведення обслуговування. Якщо 
технічний персонал виконає обслугову-
вання неправильно, ці документи можуть 
вважатися доказами при в разі подання 
скарги. Ви повинні отримати документ 
про перевірку вихлопної системи, який 
підтверджує, що автомобіль відповідає 
стандартам вашої країни.

• Переконайтеся, що ви використову-
єте оригінальні запчастини під час 
використання та технічного обслуго-
вування, оскільки якість запчастин є 
важливим фактором, який впливає на 
безпечне використання автомобіля, 
економічність та об’єм шкідливих ви-
кидів.

• Якщо рівень гальмівної рідини низь-
кий, вам слід перевірити чи не має 
протікань в системі перед тим, як за-
правити паливо.

• Перевірте чи гальмівні колодки мають 
мальпозіцію або знос, чи пластина 
для тертя досягає межі зносостійкості 
(2 мм зліва), чи навколо гальмівних 
колодок немає витоку гальмівної рі-
дини.

• JAC знімає з себе відповідальність за 
проблеми з ефективністю автомобіля 
та безпечністю використання у разі 
особистої модифікації підвіски та 
амортизаційної системи.

• JAC знімає з себе відповідальність за 
проблеми з ефективністю автомобіля 
та безпечністю використання у разі 
ненормального водіння, наприклад, 
дрифтування та інше.

 Обережно
• Зловживання засобами обслуговуван-

ня може нашкодити вашому здоров’ю.
• Будь ласка, зберігайте засоби для об-

слуговування правильно та в недосяж-
ному для дітей місці.

• Деякі засоби є небезпечними або 
навіть токсичними, крім того вони 
можуть легко займатися, коли знахо-
дяться поблизу вогню або елементів з 
високою температурою, тому слід пра-
вильно зберігати ці засоби.

 Увага 
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Технічне обслуговування двигунаТехнічне обслуговування двигуна
Автоматичний прилад для миття 
автомобіля
Автоматичний пристрій для миття авто-
мобіля, як правило, не псує лакофарбове 
покриття. Вплив на фарбу в значній мірі 
залежить від структури миючого при-
строю,
фільтру, миючого засобу і типу агента і 
т.д.
Якщо ви помітили подряпину, або не по-
мітили блиску після миття, будь ласка, 
одразу зверніться до оператора, щоб про-
вести повторну чистку, якщо це необхід-
но.

Миття вручну
1. Якомога краще змочіть брудні місця 
великою кількістю води.
2. Мити автомобіль слід зверху вниз, з 
використанням м'якої губки, ганчірки або 
спеціальної щітки для делікатної очист-
ки. Використовуйте миючі засоби лише 
для бруду, який важко очищується.
3. Після використання необхідно ретель-
но очистити губку або ганчірку.  
4. Для миття коліс та порогів краще ви-
користовувати іншу губку для чищення.
5. Сполосніть автомобіль чистою водою 
після миття, після чого витріть його на-
сухо м'яким рушником.

Миття машини
Регулярне миття та воскування є найкра-
щими способами захистити ваше авто. 
Частота миття та воскування залежить 
від умов використання, умов стоянки, 
сезону, погоди та навколишнього серед-
овища.
Чим триваліше пташиний послід, комахи, 
листя та пил залишаються на поверхні, 
тим більшої шкоди вони завдають фар-
бовому покриттю. Сонячне світло може 
сприяти розвитку корозійних процесів.
У сильно забруднених умовах необхідно 
мити автомобіль раз на тиждень та полі-
рувати його раз на місяць.
Після поїздки дорогами, що посипані сіл-
лю для покращення щеплення з замерз-
лою дорогою, необхідно ретельно вими-
ти дно автомобіля.

• Будь ласка, обирайте екологічно чисті 
засоби, які не належать до побутових 
відходів.

• Не видаляйте плями, бруд або пил з 
сухої поверхні, також не слід роби-
ти це сухою ганчіркою або губкою, 
інакше це може призвести до пошко-
дження фарби чи віконного скла. Пе-
ред очисткою слід змочити поверхню 
водою, після чого можна видалити за-
бруднення.

Нагадування!

• Мокрі або замерзлі гальма можуть по-
низити гальмівний ефект.

 Увага 

• Будь ласка, уникайте прямого попа-
данню струменя в забірник повітря. 
Вода може попасти до повітряного 
фільтру через забірний канал. Якщо 
вода дістанеться двигуна, це може 
призвести до його пошкодження.

 Обережно

• Перед авто-мийкою переконайтесь, 
що всі вікна та двері закриті.

• Складіть дзеркала заднього виду, щоб 
запобігти їхньому пошкодженню.

• Якщо ваше авто оснащене спеціаль-
ним устаткуванням, наприклад спо-
йлером, багажником на даху, антеною, 
слід попередити про це оператора ав-
то-мийки.

 Увага 

• Не мийте автомобіль під сильним со-
нячним промінням.

• Не лийте воду на замки на дверях, 
дверні зазори та захисну кришку, в хо-
лодну погоду — ці елементи можуть 
замерзнути. Тримайте вимкненим 
двигун автомобіля під час миття.

• Будьте обережні з гострим краєм мета-
лу під час миття підлоги, покришок і 
коліс, щоб не порізатися.

 Увага 
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Полірування
Коли фарба стає темнішою, а воскуван-
ня не допомагає виправити цю проблему, 
фарбове покриття потребує полірування. 
Якщо полірувальник не містять консер-
вантів, необхідне воскування після по-
лірування.

Пошкодження  
фарбового покриття
Незначні пошкодження фарбового по-
криття, такі як подряпини, пошкоджен-
ня від ударів камінням та інше, повинні 
бути покриті новою фарбою якомога 
швидше, перш ніж в них з’явиться іржа. 
Якщо іржа все ж таки вже з’явилася, слід 
повністю видалити її та покрити поверх-
ню антикорозійною ґрунтовкою, а вже 
потім нанести фарбу. Всі ці роботи пови-
нні проводитись в офіційному сервісно-
му центрі JAC.

Віконне скло
Виконувати очистку вікон та дзеркал за-
днього виду краще вручну.  
Щоб видалити кригу та сніг з поверхні ві-
кон слід використовувати м’який пласти-
ковий скребок для більшої ефективності.
Будь ласка, притримуйтесь єдиного на-
прямку скребка при видаленні криги та 

снігу, не слід водити ним у різні боки по 
поверхні.
Не використовуйте гарячу воду для 
очистки віконного скла та дзеркал за-
днього виду від снігу та криги, інакше 
вони можуть потріскатися.
Ви можете використовувати засоби для 
очищення скла або силіконові очищувачі 
для видалення з поверхні резини, масла, 
мастильних матеріалів або залишків си-
лікону.
Слід використовувати лише спеціальні 
засоби для видалення воску, щоб отрима-
ти детальну інформацію про них радимо 
Вам звернутися в офіційний сервісний 
центр JAC. Необхідно регулярно чистити 
внутрішню поверхню вікна.
Не використовуйте фарбовану шкіру для 
протирання, щоб очистити вікна, тому 
що залишки воску на ньому може при-
звести до пошкодження віконного скла.
Не ставте нічого на проводку опалення 
заднього скла.

Двері, багажник, дах та стрічка ві-
конного ущільнювача
Ви повинні регулярно використовувати 
спеціальний засіб для гуми (наприклад, 
силіконовий спрей) для підтримки елас-
тичності ущільнювальної стрічки, та 
подовжити термін її служби. До того ж 

це допомагає запобігти ранньому зносу 
ущільнувальної стрічки, протягів та збе-
реже її від ударів при закриванні дверей 
з великою силою. Також це запобігає за-
мерзанню навіть в зимовий період.

Дверний затвор
Будь ласка, використовуйте мастило для 
регулярного змащування важеля дверно-
го затвору, це допоможе запобігти появі 
ненормального шуму та зменшити тертя, 
в результаті чого дозволить подовжити 
термін його служби.

Колеса
Маточина і покришка повинні бути очи-
щені одночасно, щоб не допустити при-
липання на їхню поверхню дрібних час-
тинок при шліфуванні, бруду або солі. 
Не варто використовувати промисловий 
миючий засіб від пилу для видалення 
стійких дрібних частинок. Будь ласка, 
завчасно відремонтуйте пошкодження 
фарбового покриття, щоб запобігти появі 
іржі.

Пристрій високого тиску  
для миття автомобіля
При використанні пристрою високого 
тиску для миття автомобіля необхідно 
строго дотримуватись інструкцій до ньо-
го. Особливо слід дотримуватись допус-
тимих значень тиску та відстані на якій 
слід проводити очистку. Не використо-
вуйте реактивне сопло та воду, темпера-
тура якої перевищує 60 градусів Цельсія.
Будь ласка, зберігайте безпечну дистан-
цію під час миття гумових та пластико-
вих елементів, таких як бампер, тощо.
Не використовуйте реактивне сопло для 
миття шин. Навіть якщо ви робите це 
на великій відстані та короткий час, це 
також може стати причиною їхнього по-
шкодження.

Воскування
Хороше покриття воском може запобігти 
ушкодженням фарби від навколишнього 
середовища і зменшити пошкодження 
нижньої частини.
Твердий віск допомагає  швидкому сті-
канню води з кузова автомобіля. Вам 
рекомендується робити воскування при-
наймні 2 рази на рік, якщо у ви регулярно 
використовуєте очищувальні засоби.
Воскування автомобіль слід виконувати 
після того, як температура автомобіля 
зменшиться.

• Не підносьте сопло дуже близько до 
вікон, інакше вода може потрапити в 
салон автомобіля за рахунок високого 
тиску.

• Не підносьте сопло дуже близько до 
підвіски, інакше високий тиск може 
стати причиною її пошкоджень.

 Увага 

• Застосовуйте воскування через півро-
ку після придбання нового автомобіля.

 Увага 
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Обслуговування  
елементів інтер'єра

Пластикові елементи, панель при-
ладів та замінник шкіри
Ці елементи можна очистити за допомо-
гою чистої вологої ганчірки. Якщо Вам 
не вдається досягти бажаного ефекту, ре-
комендується використовувати очисник 
пластику, що не містить розчинників.
Миючі засоби, що містять розчинники, 
які можуть роз'їсти матеріал запчастин

Оздоблювальні матеріали та тка-
нини
Використовуйте спеціальний очищувач, 
суху або м'яку щітку для очистки тканин 
та оздоблювальних матеріалів, які вста-
новлені на двері, у багажнику, на даху, 
тощо.

Шкіряні сидіння
Не піддавайте шкіряні сидіння тривало-
му впливу інтенсивного сонячного ви-
промінювання, інакше шкіра може втра-
тити свій колір.
Ні в якому разі не використовуйте роз-
чинник, віск для підлоги, крем для взут-
тя, очисники та інші подібні засоби для 
обробки шкіри. Щоб уникнути пошко-
джень при виведенні стійких плям, кра-
ще звернутися до професійного сервісу.
Рекомендується проводити обслугову-
вання шкіряних поверхонь кожні півроку. 
Використовуйте вологу ганчірку змочену 
в м’якому мильному розчині, щоб ви-
далити бруд зі шкіряного покриття. Не 
дозволяйте рідині потрапляти на шви та 
запобігайте її проникненню через них, 
після чищення слід насухо витерти по-
верхню.

Обслуговування  
алюмінієвих дисків
Використовуйте губку змочену нейтраль-
ним миючим засобом, щоб видалити 
брудні плями. Не використовуйте засоби, 
що містять абразивні домішки, або жор-
стку щітку для очистки коліс.
Не використовуйте пар або гарячу воду 
для миття коліс, щоб вони не втратили 
свого блиску.

Шасі
Шасі автомобіля вже пройшли спеціаль-
ну обробку. Однак пошкодження під час 
руху є неминучими, тому пропонується 
регулярно перевіряти шасі вашого авто-
мобіля та виконувати їх ремонт, якщо це 
необхідно. Ремонт та додаткові антикоро-
зійні заходи повинні виконуватися в офі-
ційному сервісному центрі JAC.

• Волога, лід та сіль, якою посипають 
дороги впливають на гальмівний 
ефект.

 Увага 

• Не слід використовувати додатковий 
захисний шар для шасі та прикріпляти 
антикорозійні матеріли або теплоізо-
ляційні панелі в таких місцях, як ви-
хлопна труба, глушник та каталітич-
ний конвертер, використання таких 
матеріалів може призвести до займан-
ня.

 Увага 

• Не використовуйте миючий засіб, що 
містить розчинник для очистки панелі 
приладів та поверхні системи поду-
шок безпеки.

• Засоби, що містять розчинник легко 
проникають в поверхню та розлущу-
ють її. Розлущені пластикові елементи 
можуть стати причиною поранень при 
викиді подушок безпеки.

 Увага 

• Надмірна кількість вологи залишеної 
на шкірі призведе до її затвердіння та 
стягування.

 Увага 
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Тримайте гараж в сухому стані
Не залишайте автомобіль в гаражі з під-
вищеною вологістю та поганою вентиля-
цією, таке середовище сприяє розвитку 
корозійних процесів. Якщо ви миєте ав-
томобіль в гаражі або він потрапляє туди 
вкритий снігом, вологою, кригою чи бру-
дом, деякі його частини можуть заіржаві-
ти, якщо він не буде повністю висушений 
та провітрений.

Підтримуйте фарбу та декоративні 
деталі в належному стані
Подряпини та тріщини на фарбі повинні 
бути одразу відремонтовані за допомо-
гою декоративної фарби, щоб зменшити 
вірогідність появи іржі. Якщо метал під-
дається впливу, ми пропонуємо вам звер-
нутися до професійного обслуговування 
по фарбуванню та ремонту. 

Обслуговування елементів 
інтер’єра
Волога може накопичуватись під ки-
лимом та роз’їдати підлогу. Регулярно 
перевіряйте килим та тримайте його в 
сухому стані. Будьте дуже обережні при 
перевезенні добрив, миючих засобів або 
хімікатів в автомобілі. Будь ласка, ви-
користовуйте відповідні контейнери для 
транспортування таких продуктів. Про-
мийте водою та витріть насухо місця по-
падання речовини, що виплеснулася, або 
якщо стався її витік.

Ремінь безпеки
Будь ласка, підтримуйте чистоту ременя 
безпеки. Функціональність ременя без-
пеки суттєво знижується, коли він знахо-
диться у брудному стані. 
Брудний ремінь безпеки дозволяється 
мити тільки м’яким мильним розчином 
не демонтуючи його. Повернути ремінь 
у вихідне положення можна тільки після 
його висихання.

Антикорозійні  
процедури
Необхідна ваша увага і співпраця для 
тривалого захисту від іржі, не зважаючи 
на те, що ваш автомобіль вироблено за 
якісним дизайном.  

Основні причини виникнення іржі
Дно автомобіля — це основне місце, де 
накопичується сіль, бруд та волога. Зо-
внішній шар металу зішкрябається ка-
мінням, піском, тощо, — за рахунок чого 
внутрішній шар металу взаємодіє з пові-
трям, що спричиняє появу іржі.

Регіони з підвищеним ризиком 
розвитку корозійних процесів
Якщо ви живете в регіоні, в якому ваш 
автомобіль стає більш уразливим до поя-
ви іржі, то вживати антикорозійні заходи 
дуже важливо та необхідно. Основними 
прискорювачами розвитку корозійних 
процесів є солоний грунт, пил, хімічні ре-
човини, морське повітря та забруднення 
індустріальними речовинами. 

Антикорозійні заходи

Тримайте автомобіль в чистоті
Найкращим способом уберегти автомо-
біль від іржі є підтримка автомобіля в 
чистому стані. Особливо ретельно слід 
ставитись до очистки від сторонніх до-
мішок нижньої частини кузова.
Вам слід вживати посилених заходів, 
якщо ви живете в регіоні, в якому ваш ав-
томобіль стає більш уразливим до появи 
іржі та піддається впливу таких факторів, 
як: солоний грунт, приморське середови-
ще, промислові забруднення, кислотні 
дощі, тощо. Будь ласка, в зимовий період 
мийте дно власного автомобіля кожного 
місяця та очистіть його після зими.
Звертайте особливу увагу на нижню час-
тину бризговиків та важкодоступні місця.
Необхідно видалити плями бруду повніс-
тю, інакше це прискорить процес розви-
тку іржі. Вода під високим тиском та пар 
є дуже ефективними при видаленні нако-
пиченої грязі та іржі. 
Будь ласка, залиште зливний отвір рами і 
підвіконня пластини в двері відкритими, 
під час очистки, щоб води могла стікати, 
це допоможе запобігти внутрішній іржі.

• Не знімайте ремінь безпеки для його 
миття.

• Не використовуйте хімічні засоби для 
чищення ременів безпеки, адже це 
може пошкодити тканину. У той же 
час, не дозволяйте контактувати реме-
ням безпеки з агресивними рідинами.

• Регулярно перевіряйте ремені без-
пеки. Якщо ви виявили будь-які по-
шкодження тканини, ключа, тяглового 
механізму або кріплення ременя без-
пеки, то вам необхідно звернутися до 
офіційного сервісного центру JAC для 
заміни ременів безпеки.

 Увага 
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Очистка та антикорозійна обробка 
моторного відсіку.

Будь ласка, очистіть бачок від листя та 
інших домішок, які попали в резервуар, 
щоб запобігти попаданню цих домішок 
в автомобіль через систему вентиляції та 
уникнути затору у випускному отворі.
Поверхня моторного відсіку і акумуля-
тора має лічильник щодо лікування від 
корозії на заводі JAC.
Якщо ви їдете по дорозі, де розпорошено 
сіль для боротьби з ожеледицею в зимо-
вий період, ви повинні повністю очисти-
ти моторний відсік і водозбірний відсік, а 
потім пройти через лічильник лікування 
від корозії з метою запобігання корозії 
від солі.

Перед очисткою моторного відсіку слід 
вимкнути запалення двигуна. Забороня-
ється направляти водний потік безпосе-
редньо на фари автомобіля.
Якщо ви очистили двигун з розчинником 
жиру, шар лічильнику корозії був очище-
ний також; тому він повинен пройти че-
рез лічильник лікування від корозії всіх 
поверхневих, пазів, вилок і частин дви-
гуна. Ця вимога також стосується щойно 
замінених компонентів.
Спеціалісти офіційного сервісного цен-
тру JAC мають всі рекомендовані миючі 
засоби, запобіжники та відповідне облад-
нання.
Під час перевірки моторного відсіку або 
заправки двигуна мастильними мате-
ріалами підвищується вірогідність за-
ймання, людина може отримати опіки та 
інші травми. Ви повинні переконатися, 
що мастило заправлене правильно та без 
будь-якого змішування, в іншому випад-
ку неправильно заправлене мастило ви-
кличе суттєвий розлад функціональності 
автомобіля.

Перевірка моторного відсіку
Схема огляду моторного відсіку

1. Бачок рідини для очищення скла. 5. Розширювальний бачок.
2. Індикатор рівня. 6. Бачок тормозної рідини.
3. Горловина для заливки масла. 7. Відсік запалення двигуна.
4. Повітряний фільтр. 8. Акумулятор.

• Будь ласка, дотримуйтесь інструкцій, 
що наведені в цьому розділі, перед 
тим, як ремонтувати чи обслуговувати 
елементи моторного відсіку.

• Будь ласка, в інтересах безпеки ви-
мкніть запалення двигуна перед кон-
тактуванням з бачком системи очистки 
скла, інакше це може стати причиною 
травмування через випадкове уві-
мкнення системи очистки скла.

 Увага 

• Залишки бензину, змазка та моторне 
мастило будуть витікати разом під час 
очистки двигуна, тому слід застосову-
вати водно-масляний сепаратор, щоб 
відфільтрувати витік рідин. Тому ви 
можете проводити очистку двигуна 
лише в офіційному сервісному центрі 
JAC або іншому кваліфікованому сер-
вісному центрі.

• Будь ласка, регулярно перевіряйте 
дно автомобіля на витік моторного 
мастила чи інших змащувальних ма-
теріалів. Якщо ви побачили характер-
ні плями, що залишились на землі під 
автомобілем, будь ласка, зверніться 
до офіційного сервісного центру JAC 
для діагностики.

Нагадування!



1

2

3

4

5

6

133132

Технічне обслуговування двигунаТехнічне обслуговування двигуна
Моторне мастило  

Вибір моторного мастило
Моторне мастило це вирішальний чин-
ник, який сприяє підтримці робото спро-
можності двигуна та його довговічності, 
тому слід обирати якісні масла з висо-
ким рівнем очистки. Ми рекомендуємо 
використовувати справжнє JAC моторне 
мастило необхідної в'язкості SAE згідно 
з наведеною нижче схемою.

Слід використовувати екологічно чисте 
моторне мастило, яке позначене марку-
ванням "SJ або вище згідно стандарту 
API". Цей тип моторного мастила допо-
може знизити витрати пального.

Перевірка рівня мастила

Витрата моторного масла в нормі доти, 
доки відношення витрати моторного мас-
тила до пального нижче за 0,3 відповідно 
до національного стандарту.
Тому краще регулярно перевіряти рівень 
моторного мастила перед заправкою 
пального або перед поїздкою на великі 
дистанції.
Моторне мастило повинно бути охоло-
дженим так, щоб дані були точними.
Положення на щупі показано на загаль-
ній схемі моторного відсіку.
Автомобіль необхідно припаркувати на 
рівній поверхні та почекати 5 хвилин 
після вимкнення двигуна, щоб дати мо-
торному мастилу повернутися в картер.

Потім витягн іть   масляний щуп і витріть 
його об суху   тканину , а потім  опустіть   
його назад і  витягніть знову, щоб пере-
вірити  рівень масла,  рівень масла пови-
нен бути   між MAX і MIN. Якщо  рівень   
нижче, ніж точка MIN, долийте, будь лас-
ка, моторне масло.

• Технічне обслуговування автомобіля 
несе потенційну небезпеку, ви мо-
жете отримати серйозну травму ви-
конуючи деякі операції, які входять 
до цієї процедури. Тому, якщо вам не 
вистачає необхідних знань, навичок 
та устаткування, слід звернутися до 
офіційного сервісного центру JAC.

• Дуже небезпечно проводити роботи 
в моторному відсіку при ввімкнено-
му двигуні, особливо, якщо ви но-
сите коштовності або вільний одяг, 
оскільки ці речі можуть потрапити до 
рухомих частин двигуна, наприклад, 
до вентилятора охолодження. Тому, 
будь ласка, перед проведенням робот 
в моторному відсіку знімайте з себе 
всі ювелірні вироби (наприклад кіль-
ця, намиста, годинники та браслети) 
та інші речі, що звисають (краватка, 
шарф).

 Обережно

• Щоб уникнути займання, ні в якому 
разі не відкривайте кришку моторно-
го відсіку та не здійснюйте жодних 
операцій з двигуном, якщо ви поміти-
ли викид пару або витік охолоджую-
чої рідини. Ви можете приступити до 
роботи тільки, коли двигун повністю 
охолоне, не буде викидати пару та не 
матиме витоку охолоджувальної ріди-
ни.

 Обережно
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Технічне обслуговування двигунаТехнічне обслуговування двигуна
Заміна моторного мастила
Слід виконувати заміну мастила відпо-
відно до термінів, зазначених в керів-
ництві з технічного обслуговування. 
Рекомендуємо звернутися до офіційного 
сервісного центру JAC для заміни мото-
рного мастила.

Охолоджувач двигуна

Перевірка охолоджувача

Розширювальний бачок знаходиться в 
моторному відсіку, зверніться до схеми 
огляду моторного відсіку, щоб дізнатися 
його конкретне розташування.
Рівень охолоджуючої рідини повинен 
знаходитись між позначками F та L, коли 
автомобіль знаходиться на рівній поверх-
ні, а двигун повністю охолонув. Рівень 
рідини буде підніматися, якщо двигун 
працює при нормальній робочій темпера-
турі та опускатися при його охолодженні.

Система охолодження є замкнутою та 
має низькі показники споживання рі-
дини. Значне зниження рівня рідини за 
короткий термін вказує на те, що в сис-
темі можливо стався витік. Зверніться в 
офіційний сервісний центр JAC для діа-
гностики.

Заправка моторного мастила

Завчасно заправте автомобіль моторним 
маслом, якщо його рівень близький до мі-
німального або знаходиться нижче міні-
мальної позначки. Ні в якому разі рівень 
мастила не повинен перевищувати мак-
симальної позначки, інакше воно може 
потрапити у вентиляційну систему через 
пристрій забору повітря та в атмосферу 
з вихлопними газами після згорання. Та-
кож мастило може зайнятися в каталітич-
ному конвертері та вивести його з ладу.

Після заправки автомобіля моторним 
мастилом необхідно закрити кришку та 
встановити щуп на місце, інакше це може 
призвести до витоку мастила під час ро-
боти двигуна.

• Будь ласка, ознайомтесь з правилами 
техніки безпеки перед тим, як прово-
дити роботи під капотом.  

• Не розбризкуйте моторне мастило на 
елементи двигуна, особливо на ком-
поненти, які нагріваються - це може 
спричинити пожежу.

 Увага 

• Ні в якому разі не виливайте моторне 
мастило в каналізацію чи на землю.

Нагадування!

• Необхідно ретельно вимити руки, 
якщо моторне мастило потрапило на 
шкіру.

• Перед тим, як утилізувати відпрацьо-
ване мастило згідно з положеннями 
правил, його слід зберігати в недо-
ступному для дітей місці.

 Увага 
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Технічне обслуговування двигунаТехнічне обслуговування двигуна
Заміна охолоджуючої рідини
У нормальних умовах використання слід 
замінювати охолоджуючу рідину кожні 4 
роки або кожні 80 000 кілометрів, в за-
лежності від того, яку з цих меж буде до-
сягнено раніше.

Вентилятор охолодження
Вентилятор охолодження починає пра-
цювати автоматично, коли двигун знахо-
диться в робочому стані, або якщо тем-
пература охолоджуючої рідини зависока.
Якщо охолоджуюча рідина в бачку заки-
піла, забороняється виконувати будь-які 
операції, доки він не охолоне.

Заправка автомобіля охолоджую-
чою рідиною
Якщо рівень охолоджуючої рідини зна-
ходиться нижче мінімальної позначки L, 
після охолодження двигуна, слід запра-
вити автомобіль належною охолоджую-
чою рідиною дотримуючись наступних 
інструкцій:
1. Переконайтесь, що двигун та радіатор 
повністю охолонули.
2. Застосуйте силу, щоб зняти кришку 
розширювального бачка.
3. Заливайте охолоджуючу рідину, поки 
вона приблизно не досягне рівня позна-
чки F.
4. Встановіть кришку на місце та переко-
найтесь, що вона щільно закрита.

• Заборонено заливати охолоджуючу 
рідину в гарячий двигун. Необхідно 
зачекати, поки двигун не охолоне, і 
тільки потім заливати рідину. В іншо-
му разі двигун може отримати серйоз-
ні пошкодження.

• Намагайтеся використовувати мото-
рне мастило однієї марки, тому що 
домішки в охолоджуючих рідинах 
різних брендів можуть вступити в ре-
акцію, тому це може стати причиною 
втратити властивостей цих домішок.

• Нерозбавлена охолоджуюча рідина є 
легкозаймистою. Попадання рідини 
на гарячу вихлопну трубу може стати 
причиною пожежі.

• Заборонено додавати будь-які доміш-
ки в охолоджуючу рідину, це може 
призвести до суттєвого зниження 
здатності опору корозії. Це може ста-
ти причиною розвитку корозійних 
процесів елементів системи охоло-
дження та витіку охолоджувальної 
рідини, що призведе до важких по-
шкоджень двигуна.

 Обережно

• У надзвичайних ситуаціях, коли у 
вас немає можливості дістати ори-
гінальну охолоджуючу рідину, слід 
використовувати лише чисту воду. 
Необхідно залити оригінальну охо-
лоджуючу рідину, як тільки це стане 
можливо.

• Довготривале використання невідпо-
відного розчинника охолоджуючої рі-
дини може призвести до пошкоджень 
двигуна, а також корозії, перегрівів та 
переохолоджень.

• Заборонено змінювати схему системи 
охолодження або її компоненти.

• Заборонено відкривати кришку роз-
ширювального бачка або кришку 
радіатора, коли вони знаходяться в 
гарячому стані. Інакше це може при-
звести до опіків спричинених викида-
ми пари або виплеском рідини.

 Обережно
• Дозволяється заправляти в автомо-

біль охолоджуючу рідину тільки після 
того, як двигун та радіатор повністю 
охолонуть.

• Підтримка необхідної робочої темпе-
ратури двигуна не може бути гаранто-
вана, якщо система заправлена звичай-
ною водою. Це також може призвести 
до пошкоджень внутрішніх елементів 
двигуна через розвиток корозійних 
процесів.

• У холодну погоду вода може замерзну-
ти та стати причиною появи тріщин на 
двигуні, радіаторі та інших елементах, 
тому слід використовувати належну 
охолоджуючу рідину.

• Через корозійний характер охолоджу-
ючої рідини необхідно негайно вида-
ляти її з поверхонь автомобіля у разі 
виплеску. В іншому випадку це може 
призвести до втрати блиску повер-
хонь.

• Охолоджуюча рідина небезпечна для 
здоров’я людини, тому слід тримати-
ся подалі від неї. Не дозволяйте дітям 
контактувати з охолоджуючими ріди-
нами.

 Увага 
• При попаданні охолоджуючої рідини в 

очі необхідно ретельно промити їх ве-
ликою кількістю чистої води та звер-
нутися за медичною допомогою.

• Будь ласка, негайно вирушайте до лі-
карні, якщо випадково ковтнули охо-
лоджуючу рідину.

 Увага 

• Робота вентилятора контролюється 
в залежності від температури охоло-
джувальної рідини. Іноді вентилятор 
продовжує працювати навіть при ви-
мкненому двигуні. Будь ласка, будьте 
обережні з лопатками вентилятора, 
коли він знаходиться в робочому стані. 
Це нормальне явище, коли вентилятор 
автоматично зупиняється, при знижен-
ні температури охолоджувальної ріди-
ни.

 Увага 
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Тип охолоджуючої рідини
Заборонено використовувати охолоджу-
ючу рідину з концентрацією вище 60% 
або нижче 35%, це може призвести до 
пошкодження системи охолодження дви-
гуна. Під час заправки або заміни охоло-
джувальної рідини, будь ласка, оберіть 
правильну концентрацію згідно наступ-
ній таблиці:

Точка замерзання 
(°С)

Концентрація 
охолоджувальної 

рідини (%)
-15 35
-25 40
-35 50
-45 55

Необхідно перевіряти охолоджуючу рі-
дину перед початком зими та регулюва-
ти її тип згідно наведеній вище таблиці. 
Система охолодження автомобіля JAC 
вже заповнена високоякісною етандіо-
ловою охолоджувальною рідиною, яка 
запезпечує не тільки захист від замерзан-
ня, але і захист всіх литих елементів охо-
лоджувальної системи від корозії. Тому 
ми наполегливо радимо використовувати 
охолоджувальну рідину рекомендовану 
офіційним дилером JAC.

Гальмівна рідина

Перевірка рівня гальмівної рідини

Необхідно регулярно перевіряти рівень 
гальмівної рідини, він потрібен знаходи-
тись між максимальною та мінімальною 
позначками на шкалі. Через зношеність 
та автоматичне регулювання гальмівно-
го диска рівень гальмівної рідини може 
дещо понизитись — це нормальне явище.
Якщо рівень гальмівної рідини істот-
но знижується за короткий термін або 
знаходиться нижче мінімальної позна-
чки, це говорить про те, що ущільнення 
гальмівної системи вийшло з ладу, при 
цьому повинен увімкнутися індикатор 
несправності гальмівної системи. В тако-
му випадку Вам необхідно звернутися до 

офіційного сервісного центру для прове-
дення діагностики.

Заміна гальмівної рідини
Гальмівна рідина буде поглинати воло-
гу з навколишнього середовища, тому 
вона потребує регулярної заміни. Це зу-
мовлено тим, що з часом вміст вологи в 
гальмівній рідині підвищиться настільки, 
щоб призвести до довготривалої корозії 
конструкції гальмівної системи та зна-
чному зниженню температури кипіння 
гальмівної рідини. Ви повинні викорис-
товувати оригінальні гальмівні рідини 
JAC, зв’яжіться з офіційним сервісом 
JAC, для уточнення необхідного типу 
рідини для Вашого автомобіля. Упаковка 
гальмівної рідини повинна бути абсо-
лютно новою та неушкодженою. Ми на-
полегливо рекомендуємо звертатися до 
офіційного сервісного центру JAC для 
заміни гальмівної рідини, ця процеду-
ра потребує високого професіоналізму, 
грунтовних знань та спеціальних інстру-
ментів.

• Ми пропонуємо вам проходити пере-
вірку гальмівної системи лише в авто-
ризованому сервісному центрі JAC і 
робити це на регулярній основі.

 Увага 

• Будь ласка, будьте дуже обережні під 
час заправки гальмівної рідини, по-
падання рідини в очі може стати при-
чиною погіршення зору. Будь ласка, 
видаліть рідину негайно, якщо вона 
потрапила на кузов автомобіля, інакше 
вона пошкодити фарбове покриття.

• Не заливайте в систему занадто бага-
то гальмівної рідини, це може стати 
причиною її виплеску на двигун, що 
призведе до пожежі, якщо двигун зна-
ходиться в гарячому стані. Подібні 
випадки небезпечні для вас та оточу-
ючих, крім того вони ведуть до пошко-
джень автомобіля.

• Токсичний характер гальмівної рідини 
передбачає її зберігання в щільно за-
критій тарі та в місці недосяжному для 
дітей.

• Будь ласка, замінюйте гальмівну рі-
дину кожні 2 роки служби або кожні 
40 000 км пробігу. При довготривалій 
роботі системи без заміни рідини про-
дуктивність системи буде знижуватись 
через утворення бульбашок в рідині 
при великому навантажені на систему, 
це негативно вплине на гальмівний 
ефект та безпеку водіння.

 Увага 
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Чистка повітряного фільтра
Будь ласка, виконуйте очистку фільтра 
згідно з наведеними нижче інструкціями.
• Струсіть пил з фільтруючого елемента.
• Очистіть внутрішню частину корпусу 
повітряного фільтра.
• Прикрийте повітняний фільтр вологою 
тканиною під час прибирання.
• Очистіть фільтруючий елемент за до-
помогою повітря високого тиску, проду-
вати фільтруючий елемент необхідно у 
зворотному напрямку потоку повітря в 
корпусі фільтра.
Будь ласка, запобігайте потрапляння 
прямого потоку в забірник повітря при 
митті автомобіля, вода може потрапити 
через нього до повітряного фільтра. По-
трапляння води в двигун може призвести 
до його пошкоджень.

Акумулятор

Ваш автомобіль оснащений акумулятор-
ною батареєю. Будь ласка, переконайте-
ся, що використовувати той же тип і час-
тина батареї, як в оригіналі, для заміни 
батарейки. Будь ласка, зверніться до схе-
ми огляду моторного відсіку, щоб дізна-
тися конкретне положення акумулятора.

Повітряний фільтр

Регулярно та відповідно до інструкції з 
технічного обслуговування виконуйте 
перевірку та заміну повітряного фільтру.
Будь ласка, спершу зніміть викруткою 
трубу виходу повітря фільтра, а потім 
відкрутіть 3 болти між верхньою та ниж-
ньою кришкою і зніміть верхню кришку. 
Виконуйте очистку фільтру кожні 5000 
км шляху, та замініть його, якщо це буде 
необхідно.

• Заправка та заміна гальмівної рідини 
повинна проводитись в офіційному 
сервісному центрі JAC з присутністю 
представників бренду JAC. Заборо-
нено використовувати рідини різних 
брендів або змішувати різні типи рі-
дин, при отриманні пошкоджень такі 
випадки не будуть розглядатися як га-
рантійні.

 Обережно

• Для нормальної роботи двигуна необ-
хідне чисте повітря, тому використо-
вувати автомобіль на який не встанов-
лено повітряний фільтр заборонено. 
Використання автомобілю без філь-
труючого елемента може призвести 
до пошкодження двигуна. Будь ласка, 
використовуйте оригінальні запчасти-
ни JAC при заміні фільтра та фільтру-
ючого елемента.

 Увага 
• Будь ласка, будьте обережні при де-

монтажі фільтра, запобігайте потра-
плянню пилу та бруду до повітряного 
каналу — це може призвести до по-
шкодження двигуна.

• Забруднений повітряний фільтр буде 
безпосередньо впливати на обсяг за-
бору повітря. У цьому випадку двигун 
не зможе працювати в нормальному 
режимі, крім того посилиться його 
зношення та скоротиться термін служ-
би.

 Увага 
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Зберігання та технічне обслугову-
вання акумулятора
Якщо ви не збираєтесь користуватися 
автомобілем як мінімум протягом трьох 
наступних тижнів, слід від'єднати катод-
ну клему, щоб запобігти розрядці акуму-
лятора.
Будь ласка, будьте обережні при піді-
йманні та опусканні акумулятора, щоб 
запобігти виплеску або вибуху електро-
літів. Будь ласка, перевірте чи є напруга 
при встановлені акумулятора.

Будь ласка, дотримуйтесь інструк-
цій наведених нижче, щоб подо-
вжити термін роботи акумулятора
1. Підтримуйте поверхню акумулятора в 
чистоті та сухості.
2. Підтримуйте кріплення та їхні кінці в 
чистоті і змащеними консистентним мас-
тилом.
3. Негайно змивайте витік електролітів 
бікарбонат-натрієвим розчинником.
4. Якщо ви не збираєтесь користувати-
ся автомобілем довгий час, будь ласка, 
від'єднайте катодну клему та заряджайте 
акумулятор раз у шість тижнів.

Очистка клем акумулятора
1. Вимкніть запалення та витягніть ключ.
2. Переконайтеся, що відключили катод 
першим, а потім зніміть анод. 
3. Очистіть клеми стальною щіткою або 
спеціальним інструментом для очистки.
4. Перевірте, чи немає на клемі білого або 
світло-голубого порошку, якщо є - це зна-
чить, що клеми роз'їло.
5. Очистіть клеми від нальоту за допо-
могою розчину бікарбонату натрію, він 
повинен спінитись та стати коричневого 
кольору.
6. Коли він перестане пінитись змийте 
розчин чистою водою, після чого необ-
хідно протерти поверхню сухою ганчір-
кою або серветкою.
7. Під'єднайте та затягніть клеми, спо-
чатку слід під'єднати анодну, а після неї 
катодну клему.

• Будь ласка, одягайте захисні окуляри 
та рукавички при демонтажі акуму-
лятора щоб запобігти попаданню кис-
лотного розчину та свинцевих часток 
в очі, на шкіру або одяг.

• Кріплення та інші компоненти містять 
в своєму складі свинець, його сполу-
ки та інші хімічні елементи, тому слід 
мити руки після контакту з ними.

 Увага 
• Не кидайте батарею, інакше кислот-

ний розчин може витекти через дре-
нажний отвір. Якщо кислотний розчин 
потрапив в очі, слід негайно промити 
їх водою протягом декількох хвилин, 
після чого звернутися до лікарні для 
отримання медичної допомоги. Якщо 
кислотний розчин потрапляє на шкі-
ру або одяг слід негайно очистити їх 
мильним розчином, після чого про-
мити великою кількістю води. Якщо 
ви випадково ковтнули кислотний роз-
чин, негайно зверніться до лікарні для 
отримання медичної допомоги.

• Забороняється проводити операції з 
акумулятором поблизу вогню, елек-
тричних іскор, інтенсивного сонячно-
го сяйва, а також забороняється па-
лити під час виконання цих операцій. 
Будь ласка, запобігайте появі іскри 
при роботі з кабелями, електричним 
обладнанням та знімаючи статичну на-
пругу. Не допускайте дій, які ведуть до 
короткого замикання, це може спричи-
нити генеруванню потужної іскри, яка 
може стати причиною травм.

 Увага 
• Під час зарядки в акумуляторі можуть 

утворюватися вибухонебезпечні сумі-
ші газів.

• Тримайте дітей подалі від батареї та 
кислотного розчину.

• Перед заміною електрообладнання не-
обхідно вимкнути двигун, запалення 
та все електрообладнання, також необ-
хідно зняти катодну клему з акумуля-
тора. Вимкніть фари для заміни ламп.

• При демонтажі акумулятора знімай-
те катодну клему перед тим, як зняти 
анодну.

• При повторному підключенні акуму-
лятора необхідно вимкнути все елек-
тричне обладнання та підключити спо-
чатку анодну клему, а потім катодну. 
Не переплутайте дроти, це може стати 
причиною пожежі.

 Увага 

• Не від’єднуйте акумулятор при уві-
мкненому запаленні або працюючому 
двигуні, це може пошкодити елек-
тричне устаткування (компоненти 
електричної системи). Акумулятор не 
можна залишати на сонці, щоб зберег-
ти його оболонку.

•  Якщо вам потрібно завести двигун від 
іншого автомобіля, необхідно переко-
натися, що підключення анодного та 
катодного дроту вірне, щоб запобігти 
короткому замиканню за рахунок не-
правильного підключення.

• Якшо автомобіль потребує ремонту 
за допомогою електрозварювального 
апарату, необхідно від’єднати катодну 
клему від акумулятора, щоб запобігти 
пошкодженню приладової плати.

 Увага 
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Заміна щіток двірників

Щітки передніх двірників

1. Підніміть щітку двірника. 
2. Натисніть на місце з’єднання.
3. Потягніть щітку, після чого зніміть її. 
4. Встановіть нову щітку виконуючи ці ж 
кроки в зворотному порядку.

Щітка заднього двірника

Для заміни щітки заднього двірника до-
статньо підняти його важіль, після чого 
ви зможете зняти та замінити щітку.

Омивач скла

Кришка бака омивача

Перед поїздкою переконайтесь, що в ав-
томобілі достатньо рідини для омивання 
вітрового скла. Виконуйте заправку оми-
ваючої рідини згідно цьому керівництву.
У холодну погоду забороняється залива-
ти омиваючу рідину в кількості, що пере-
вищує 3/4 від максимального рівня.
У холодну погоду омиваюча рідина буде 
розширюватись. Якщо в бак залито заба-
гато рідини, вона буде розширюватись в 
замкнутому просторі та може пошкодити 
бак.
Ми рекомендуємо використовувати неза-
мерзаючу омиваючу рідину в регіонах з 
холодним кліматом.

Перевірка  
щіток двірників
Регулярно перевіряйте стан та рівень 
зношення щіток двірників. Ви можете 
почути звук тертя під час роботи двірни-
ків, що може бути викликаний наступни-
ми причинами:
1. Твердий віск міг капнути на лобове 
скло після миття автомобіля. Затверділий 
віск можна видалити з лобового скла за 
допомогою спеціальних миючих засобів. 
Будь ласка, зверніться до офіційного сер-
вісного центру для отримання детальної 
інформації.
2. Зламана щітка двірника також може 
стати причиною виникнення шуму, в цьо-
му випадку необхідна заміна щіток.
3. Невірний кут важеля двірника. У цьо-
му випадку слід звернутися до офіційно-
го сервісного центру JAC для діагности-
ки та регулювання положення двірників.

• Двірники не можуть працювати біль-
ше 15 секунд за одне увімкнення. За-
боронено вмикати двірники, якщо 
автомобіль не заправлено омиваючою 
рідиною.

• Взимку та в регіонах з холодним клі-
матом необхідно використовувати не-
замерзаючу омиваючу рідину. Будь 
ласка, регулярно перевіряйте рівень 
омиваючої рідини та завчасню запр-
вляйте нею автомобіль.

•  Омиваюча рідина є токсичною для 
людей та тварин, тому слід запобігати 
контакту з нею. В іншому випадку це 
може призвести до важких травм, або 
навіть смерті.

 Увага 

• Перевірте, чи не замерзла щітка двір-
ника на лобовому склі, це може при-
звести до виходу з ладу двигуна двір-
ників. 

• Регулярно перевіряйте та очищуйте 
щітки двірників від бруду та сміття, 
інакше щітка може втратити свої влас-
тивості. 

• Якщо щітку заклинило через кригу 
або інші перешкоди, слід зупинити ав-
томобіль та негайно очистити скло від 
бруду, щоб запобігти виходу двигуна з 
ладу. 

• Не вмикайте двірники, коли лобове 
скло сухе, це може пошкодити лобо-
ве скло та призвести до передчасного 
зношення щіток двірників. 

• Будь ласка, перевіряйте, чи не замерз-
ла щітка двірника на лобовому склі пе-
ред використанням автомобіля взимку, 
або в холодну погоду.

 Увага 
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Бічна етикетка шин
На бічній етикетці міститься керівництво 
з використаня.

Підкачка шин
Для ефективної роботи шин в них має 
бути правильний тиск.

Табличка, що містить інформацію про 
оптимальний тиск в шинах та наванта-
ження на них, знаходиться на дверній 
дузі зі сторони водія. Вона містить інфор-
мацію про оптимальний тиск шини, що 
знаходиться в холодному стані, — це мі-
німальний рівень тиску достатнього для 
підтримки максимального навантаження.

Періодичність перевірки тиску в 
шинах
Перевіряйте тиск в шинах не менше од-
ного разу на місяць.

Як перевірити тиск в шинах
Використовуйте компактний вимірювач, 
для перевірки тиску в шинах, які знахо-
дяться в холодному стані.
Радіальні шини можуть мати нормаль-

ний вигляд, навіть якщо в них недостат-
ній тиск. Холодний стан шин означає, що 
автомобіль припарковано приблизно три 
години тому, або він проїхав менше 1,6 
км шляху. 
Зніміть кришечку з клапана та встановіть 
на нього вимірювач, після цього зніміть 
показання.
Якщо значення тиску в шині, яка зна-
ходиться в холодному стані, співпадає з 
допустимим, то регулювати тиск не по-
трібно. Якщо тиск менше допустимого 
— його слід підкачати до необхідного 
рівня.
Якщо тиск в шині зависокий, необхідно 
натиснути на металевий сердечник щоб 
випустити надлишок повітря. За допо-
могою вимірювача перевірте показники 
тиску в шинах ще раз.
Переконайтеся, що встановили кришечку 
клапана на місце, вона запобігає потра-
плянню пилу та вологи до клапана.

Перевірка шин та зміна їхніх по-
зицій
Щоб підтримати рівномірне зношення 
шин пропонується змінювати їхнє поло-
ження кожні 12 000 км пройденого шля-
ху. Якщо ви виявили зношення раніше, 
будь ласка, перевірте кути положення 
коліс та заздалегідь змініть позиції шин. 

Перевірка та заміна шин

Шини
Шини вашого автомобіля поставляються 
одним з передових вітчизняних виробни-
ків. Якщо у вас виникають будь-які пи-
тання х приводу технічного та сервісного 
обслуговування шин, будь ласка, звер-
ніться до інструкції по обслуговуванню 
JAC.

• Підіймайте важіль двірника тільки 
при повністю зачиненому капоті, інак-
ше можна пошкодити кришку капота. 
Будь ласка, запобігайте контактуван-
ню двірників зі склом, у випадках, 
коли щітки були демонтовані.

 Увага 
• Дуже небезпечно ігнорувати процеду-

ри обслуговування шин або експлуату-
вати їх в неправильному режимі.

• Перенавантаженість може стати при-
чиною нагрівання шин через надмірну 
силу тертя. Витік повітря в шині може 
стати причиною важкої аварії.

• Недостатній тиск в шинах так небез-
чений, як і перенавантаження на них, 
він також може стати причиною травм 
або нещасних випадків.

• Необхідно регулярно перевіряти тиск 
в шинах, коли вони знаходяться в хо-
лодному стані, щоб переконатися, що 
тиск у них відрегульовано.

• Перекачані шини легко подряпати або 
проколоти, крім того вони можуть 
вибухнути в результаті раптового зі-
ткнення з вибоїною. Тому необхідно 
підтримувати регульований тиск в 
шинах.

• Старі та пошкоджені шини можуть 
стати причиною нещасних випадків. 
Якщо поверхня шини зношена або по-
шкоджена, слід своєчасно замінити її 
на нову.

 Увага 

• Недостатній тиск в шинах може ви-
кликати:

• Надмірний занос та деформація.
• Перегрів.
• Перевантаження на шини.
• Раннє та неправильне зношення.
• Погана маневренність.
• Погіршення економії пального.
Надмірний тиск в шинах призводить до:
• Неправильного зношення.
• Погана маневренність.
• Погіршення зручності.
• Небажані пошкодження шин через по-

гані дорожні умови.

 Увага 
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Технічне обслуговування двигунаТехнічне обслуговування двигуна
Вирівнювання коліс і балансуван-
ня шин 

Для того, щоб подовжити термін служби 
шин і забезпечити кращу їх продуктив-
ність, на вашому автомобілі було прове-
дено вирівнювання коліс і балансування 
шин, безпосередньо перед його достав-
кою вам. У більшості випадків вам не 
потрібно знову проводити вирівнюван-
ня коліс, але якщо ви виявили нерівно-
мірний знос шин, відхилення або інші 
позаштатні ситуації, в цьому випадку 
необхідно перевірити вирівнювання ко-
ліс. Якщо відчуваєте удари на плоскій 
поверхні, потрібно повторно провести 
балансування шин.

Заміна коліс
При заміні колеса переконайтеся, що но-

вий розмір шин, ширина обода колеса, 
відцентровка збігаються з оригінальним 
колесом.
Якщо вам потрібно замінити колісні гай-
ки, потрібно використовувати оригіналь-
ні гайки і болти, для того щоб перекона-
тися у їх відповідності.

Увага 
• Використання різних розмірів шин буде 
серйозно впливати на термін служби ко-
леса і підшипників, гальма і характерис-
тики управління, калібрування спідоме-
тра і одометра, фокусування фар, висоту 
бампера, на кліренс і зазор між шиною і 
кузовом.
• Неправильне використання колісних 
гайок або болтів є небезпечним, тому що 
може вплинути на продуктивність галь-
мування і маневрування, призвести до 
витоку повітря з шин, можливості виник-
нення аварій і отримання травм, через 
втрату контролю над автомобілем. Тому, 
потрібно використовувати правильні ко-
лісні гайки і болти.

150 

Перевірка балансування шин піс-
ля зміни позицій
Перевірте чи є на шинах ненормальне 
зношення та чи немає пошкоджень на 
колесах. Ненормальне зношення шин 
обумовлене неправильним тиском в них, 
неправильним регулюванням кутів уста-
новки коліс, неправильне балансування 
та різкі гальмування або повороти. Пере-
вірте чи не має на протекторі та бічній 
частині шин випуклостей або набряків. 
Якщо ви знайшли подібний дефект, будь 
ласка, замініть шину. При зміні позицій 
шин зверніться до інструкції, що зобра-
жена на наступній схемі:

Не використовуйте запасну шину 
при зміні позицій
Накачайте шини до необхідного тиску, 
що зазначений на етикетці, та переконай-
тесь, що колісні болти затягнуті з необ-
хідним зусиллям.

• Іржа та бруд  на частинах з’єднання 
коліс після проходження деякої відста-
ні може послабити болтове з’єднання, 
та викликати відпадіння колеса, що 
стане причиною аварії. За допомогою 
сталевої щітки необхідно очищувати 
та видаляти весь бруд та іржу на міс-
цях з’єднання коліс. У надзвичайних 
випадках ви можете використовувати 
тканину для очистки цих з’єднань.

 Увага 
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Аварійна ситуаціяАварійна ситуація
Аварійні ситуації під час 
керування автомобілем

Двигун заглух на перехресті або 
роздоріжжі
Якщо так трапиться, що двигун заглухне 
на перехресті або роздоріжжі, будь ласка, 
перемкніться на передачу N для моделі 
AT або в нейтральне положення для мо-
делі MT, а потім заштовхайте машину в 
безпечне місце.

Двигун заглух під час руху
1. Поступово скиньте швидкість, підтри-
муйте рух по прямій лінії і припаркуйте 
машину в безпечному місці.
2. Увімкніть індикатори для попереджен-
ня про небезпеку
3. Знову запустіть двигун. Якщо не вда-
ється запустити двигун, будь ласка, 
зв'яжіться з авторизованим сервісним ди-
лером JAC.

Не вдалося запустити 
двигун
Двигун не запускається або запускається 
повільно
1. Якщо ваш автомобіль обладнаний ав-
томатичною коробкою передач, переко-
найтеся, що обрано передачу N або P і по-
тягнути вгору важіль стоянкового гальма.
2. Перевірте контакти акумулятора і пе-
реконайтеся, що вони чисті і добре зафік-
совані.
3. Увімкніть світло в салоні автомобіля. 
Якщо світло в салоні стає тьмяним або 
вимикається при використанні стартера, 
це означає, що акумулятору не вистачає 
потужності.
4. Перевірте з’єднувальні частини стар-
тера і переконайтеся, що вони надійно 
підключені 
5. Не штовхайте і не тягніть автомобіль 
для запуску двигуна. Перейдіть до ін-
струкцій по запуску двигуна від  акуму-
лятора іншого автомобіля.

Не вдалося почати рух автомобіля, 
хоча двигун працює нормально
1. Перевірте рівень палива
2. Встановіть ключ запалювання в по-
ложення LOCK, а потім перевірте всі 
з’єднання котушки запалювання і свічки, 
після цього повторно з’єднайте відокрем-
лені і незакріплені частини
3. Перевірте паливні труби моторного 
відсіку
4. Якщо двигун, до сих пір не запускаєть-
ся, зв’яжіться з авторизованим сервісним 
дилером JAC.

Пристрої для поперед-
ження про небезпеку
Індикатори для поперед-
ження про небезпеку

Індикатори для попередження про небез-
пеку, можна увімкнути, навіть за відсут-
ності вставленого ключа запалювання. 
Будь ласка, вмикайте індикатори для по-
передження про небезпеку за наведених 
нижче умов 
1. При аварії
2. Якщо ви знаходитесь у пробці
3. При небезпечному становищі, через 
несправність

4. При керуванні автомобілем в дощові, 
сніжні, туманні дні або за умов поганої 
видимості
5. Якщо автомобіль припаркований в не-
безпечному місці, через несправність
Сигнали повороту загоряться і будуть 
блимати разом з світловими індикатора-
ми на панелі приладів, при натисненні на 
перемикач індикаторів для попередження 
про небезпеку.

Трикутна попереджу-
вальна табличка

Розмістіть трикутну попереджувальну 
табличку приблизно на 150 м позаду ва-
шого автомобіля і поставте її на землю.

• Індикатори для попередження про 
небезпеку можуть працювати в будь-
який час, незалежно від того, рухаєть-
ся ваш автомобіль або ні.

• Якщо натиснути на перемикач індика-
торів для попередження про небезпе-
ку, сигнали повороту мають пріоритет 
при відображенні, на випадок того, що 
індикатори для попередження про не-
безпеку перестануть працювати.

• Будь-ласка використовуйте індикатори 
для попередження про небезпеку, під 
час  буксирування автомобіля, щоб 
привернути особливу увагу.

 Увага 
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Аварійна ситуаціяАварійна ситуація
Кольорова позначка на кабелі для 
запуску двигуна від акумулятора 
іншого автомобіля
Анод кабелю, зазвичай червоного кольо-
ру.
Катод кабелю, зазвичай, чорний, корич-
невий або синій.

1. Підключіть один кінець аноду кабелю, 
до полюсу аноду акумулятора А, який по-
требує підзарядки.
2. Другий кінець аноду кабелю, підклю-
чіть до полюса анода акумулятора B, від 
якого буде проводитися підзарядка аку-
мулятора.
 3. Підключіть один кінець катода кабе-
лю, до полюса катода акумулятора B, від 
якого буде проводитися підзарядка аку-
мулятора.

4. Підключіть інший кінець катода кабе-
лю (X) до корпусу циліндра двигуна або 
металевої частини прикріпленої до кор-
пусу циліндра двигуна. Будь ласка, за-
лишайтеся якнайдалі від акумулятора А, 
який потребує підзарядки.
5. Під час запуску двигуна від акумулято-
ра іншого автомобіля, двигун автомобіля 
від якого буде проводитися підзарядка 
акумулятора, може бути запущений.

Запускайте двигун відповідно до інструк-
цій глави з запуску двигуна.
Якщо двигун відразу не запускається, по-
чекайте приблизно 30-ть секунд, та пере-
запустіть його.
Після заведення автомобіля, будь лас-
ка, включить кондиціонер і перемикач 
обігріву заднього скла, перед тим як 
від’єднувати кабель для запуску двигу-
на від акумулятора іншого автомобіля, 
щоб зменшити перепади напруги; Також 
необхідно вимкнути фари, так як перепад 
напруги, при від’єднанні кабелю, може 
призвести до пошкодження їх ламп.
Від’єднайте 2 кабелі, в протилежній до їх 
під’єднання послідовності, при працюю-
чому двигуні.
Неправильний запуск двигуна від акуму-
лятора іншого автомобіля є дуже небез-
печним. Тому, будь ласка, дотримуйтесь 
наведених інструкцій, щоб уникнути 
травм і пошкодження автомобіля. Якщо у 
вас є які-небудь сумніви, будь ласка, звер-
ніться за допомогою, для запуску двигу-
на від акумулятора іншого автомобіля, до 
професійних фахівців або компанії, що 
займається буксируванням.

Запуск двигуна від   
акумулятора іншого  
автомобіля
Якщо акумулятор розрядився або не до-
статньо електричної потужності для за-
пуску автомобіля, тоді ви можете спробу-
вати запустити двигун від  акумулятора 
іншого автомобіля.

Підготовка до запуску двигуна від 
акумулятора іншого автомобіля
1. Сильно потягніть за важіль стоянково-
го гальма
2. Перемкніться на передачу P для моделі 
AT і у нейтральну позицію для моделі MT
3. Вимкніть всі електричні пристрої

• Заборонено, штовхати або тягнути ав-
томобіль для того, щоб його завести; 
в іншому випадку це може призвести 
до пошкодження каталітичного кон-
вертера, автоматичної коробки пере-
дач і навіть травм.

• Акумулятор може вибухнути і ви мо-
жете отримати опіки через кислоту 
акумулятору. Коротке замикання, та-
кож може стати причиною травм або 
пошкодження автомобіля.

• Заборонено тримати акумулятор 
близько до вогню або іскор.

• Заборонено, нахиляти ваше тіло над 
акумулятором, під час запуску двигуна 
від  акумулятора іншого автомобіля.

• Заборонено з’єднувати клеми кабелю.
• Потрібно носити захисні окуляри, при 

роботі на близькій відстані від акуму-
лятора.

• Не допускайте потрапляння кислоти 
акумулятора в очі, на шкіру, тканину 
або пофарбовану поверхню.

• Переконайтеся, що напруга акуму-
лятора двигуна іншого автомобіля, 
аналогічна напрузі пошкодженого ав-
томобіля.

• Заборонено виймати виснажений аку-
мулятор.

 Обережно

• Будь ласка, вимкніть стерео систему 
перед запуском двигуна від акумуля-
тора іншого автомобіля; в іншому ви-
падку це може призвести до її пошко-
дження.

• Переконайтеся, що кабель для запус-
ку двигуна від акумулятора іншого 
автомобіля належно прокладений, не 
заплутався за виступаючу частину мо-
торного відсіку; в іншому випадку це 
може призвести до пошкодження авто-
мобіля або отримання травм.

 Увага 

• Не підключайте в останню чергу до 
катода, акумулятор який потребує під-
зарядки.

• В останню чергу, підключіть клему до 
сталевого корпусу циліндра двигуна 
за допомогою болта, місце цього під-
ключення має бути якнайдалі від аку-
мулятора.

• Підключення кабелю, до катода аку-
мулятора який потребує підзарядки, 
може призвести до короткого зами-
кання або вибуху, що може призвести 
до серйозних травм або пошкодження 
автомобіля.

 Увага 
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Заміна шин

Інструменти для заміни запасної 
шини 

Домкрат і інші інструменти
Домкрат і інші інструменти зберігаються 
в багажнику.

 

Удосконалені інструменти S2 знаходять-
ся в пінопластовій коробці під запасною 
шиною. Трикутна попереджувальна та-
бличка знаходиться на кришці запасної 
шини.

Специфікація домкрата
Максимальне робоче навантаження:  
1000 кг

Запасне колесо

Запасне колесо знаходиться під кришкою 
багажнику. Переверніть накладку, витяг-
ніть пінопластову коробку з інструмен-
тами, послабте болти запасного колеса і 
вийміть запасне колесо.

Перегрів двигуна
Якщо температура води вказує на пере-
грів, або ви відчуваєте спад потужності 
або чутно стукіт, це може бути перегрів 
двигуна. В цьому випадку, ви повинні 
слідувати, приведеним нижче інструкці-
ям
1. Для вашої безпеки, будь ласка якомога 
швидше, припаркуйтеся і залишить свій 
автомобіль в безпечному місці.
2. Перемкніться на передачу P для моделі 
AT або у нейтральне положення для мо-
делі MT, підтягніть за важіль стоянкового 
гальма і вимкніть кондиціонер.
3. Якщо є витік охолоджуючої рідини або 
розсіювання пара з капота двигуна, зу-
пиніть двигун і відкрийте капот двигуна, 
поки відсутність витоку охолоджуючої 
рідини або розпарити. Якщо має місце, 
витік охолоджуючої рідини або з працю-
ючого двигуна виходить пара, зупиніть 
двигун і відкрийте кришку капоту, аж 
після того як припиниться витік охоло-
джуючої рідини і з двигуна перестане ви-
ходити пара. Якщо не має витоку охоло-
джуючої рідини і з двигуна не виходить 
пара, залишайте двигун ввімкненим і пе-
ревірте, чи нормально функціонує венти-
лятор кондиціонера, якщо ні будь-ласка 
зупиніть двигун.
4. Перевірте, чи натягнений ремінь водя-

ного насоса, якщо з ним все нормально, 
перевірте, чи не витікає охолоджуюча рі-
дина з радіатора і трубки. Це нормальне 
явище, що холодна вода висихає, при ви-
користанні кондиціонеру.
5. Якщо ремінь водяного насоса пошко-
джений або існує витік охолоджуючої 
рідини двигуна, негайно зупиніть двигун 
і будь ласка, зверніться за допомогою 
до найближчого авторизованого дилера 
JAC.
6. Якщо ви не можете знайти причину 
перегріву, будь ласка, зачекайте поки 
температура опуститься до нормальної. 
Якщо не вистачає охолоджуючої рідини, 
будь ласка, долийте її в просторий бачок, 
щоб її рівень знаходився в проміжку між 
F і L.
7. Повторно запустіть двигун, щоб пере-
вірити, чи вирішена проблема перегріву, 
якщо ні, будь ласка, зверніться за допо-
могою, до найближчого авторизованого 
дилера JAC.

• Серйозна недостача охолоджуючої 
рідини вказує на витік у системі охо-
лодження, для перевірки, потрібно 
звернутися до найближчого авторизо-
ваного дилера JAC.

 Увага 

• Будь ласка, припаркуйте автомобіль в 
безпечному місці, на рівній і твердій 
поверхні. Увімкніть індикатор попе-
редження про небезпеку і встановіть 
трикутну попереджувальну табличку, 
позаду автомобіля за необхідності.

 Обережно

• Переконайтеся, що ви закріпили спе-
ціальний кронштейн запасної шини на 
дні багажника.

 Увага 

• Домкрат розроблений JAC призначе-
ний тільки для використання на вашо-
му автомобілі.

• Заборонено перевищення максималь-
ного робочого навантаження домкра-
та.

 Увага 

• Автомобіль може зісковзнути з до-
мкрата і викликати аварію з серйозни-
ми травмами.

• Заборонено використовувати домкрат 
для підняття інших автомобілів.

 Увага 
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5. Встановіть домкрат в потрібне поло-
ження і переконайтеся, що домкрат зна-
ходиться в межах діапазону точки підйо-
му (в одному заглибленні відповідно від 
передніх і задніх дверей) і відрегулюйте 
необхідну висоту домкрата.

6. Встановіть важіль домкрата
7. Поверніть важіль за годинниковою 
стрілкою і підійміть колесо на 3 см над 
землею, а коли завершите підйом автомо-
біля, встановіть запасне колесо

Знімання спущеного  
колеса і встановлення 
запасного колеса
Припаркуйте автомобіль на плоскій і 
рівній поверхні, зупиніть двигун і силь-
но потягніть вгору за важіль стоянкового 
гальма. Перемкніться на передачу 1 або 
R для моделі MT або на передачу P для 
моделі AT і включіть індикатори попе-
редження про небезпеку.
1. Проведіть безпечну перевірку перед 
заміною колеса.
2. Припаркуйте автомобіль на плоскій і 
рівній поверхні, зупиніть двигун і силь-
но потягніть вгору за важіль стоянково-
го гальма, перемкніться на передачу R і 
включіть індикатори попередження про 
небезпеку. І підставте колоду або камінь 
під діагональне колесо відносно спуще-
ного колеса.

3. Вийміть з багажника домкрат, інстру-
менти і запасне колесо.
4. Встановіть колісний ключ на гайку ко-
леса і зробіть один оберт проти годинни-
кової стрілки, щоб послабити всі гайки, 
але не викручуйте їх повністю.

• Якщо точка підйому домкрата є не 
правильною, то це може призвести до 
пошкодження автомобіля або навіть 
до його падіння. Тому, щоб уникнути 
травм або пошкодження автомобіля, 
переконайтеся, що верх домкрата, пе-
ред його підйомом, знаходиться в пра-
вильній позиції.

• Залазити під нижню частину піднято-
го автомобіля дуже небезпечно. Ви мо-
жете отримати серйозні травми або це 
може призвести до смерті, якщо авто-
мобіль впаде з домкрата. Тому заборо-
нено залазити, під нижню частину ав-
томобіля, що знаходиться на домкраті.

 Увага 
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Буксирування  
автомобіля 
Евакуатор
Якщо вам потрібно відбуксирувати ваш 
автомобіль, будь ласка, зв'яжіться з авто-
ризованим сервісним дилером JAC або 
до професійної компанії за евакуатором, 
яка зможе гарантувати безпеку вашого 
автомобіля під час його буксирування і 
професіональних робітників, які знають 
місцеві правила буксирування. Ви може-
те скористатись вантажівкою з гаком на 
її кінці, як показано нижче на малюнках 
1 або 2, або вантажівкою без бортів, як 
показано на малюнку 3, щоб відбуксиру-
вати ваш автомобіль.

8. Повністю викрутіть гайки кріплення 
колеса, крутити потрібно проти годинни-
кової стрілки.
9. Зніміть колесо
10. Встановіть запасне колесо на втулку 
колеса.

11. Одягніть декоративну кришку колеса 
(за наявності)
12. Поверніть колісні гайки за годиннико-
вою стрілкою і трохи закрутіть їх
13. Повертайте важіль домкрата вниз, 
щоб опустити автомобіль на землю
14. Попередньо затягніть гайки кріплен-
ня колеса в напрямку X, а потім щіль-
но затягніть відповідно кожну гайку, по 
діагоналі, сила затягування складає 90 ~ 
110Nm.

15. Покладіть домкрат, інструменти і 
пробите колесо назад у багажник

• Переконайтеся, що домкрат міцно 
встановлений і автомобіль не впаде з 
нього.

• Заборонено піднімати автомобіль  за-
надто високо. Висота підйому домкра-
та має бути на рівні якого достатньо 
для заміни колеса.

• Заборонено, залазити під машину або 
запускати двигун, коли автомобіль 
піднятий на домкраті.

• Автомобіль може впасти з домкрата, 
що призведе до аварії з серйозними 
травмами.

 Увага 

• Колесо може мати гострі краї, будь 
ласка, будьте обережні під час роботи.

• Переконайтеся, що немає ніяких не-
чистот, таких як бруд, пил і смола і 
т.д. на втулці колеса або колесі, ці не-
чистоти можуть спричинити поганий 
контакт поверхні агрегату і викликати 
від’єднання колеса, через погано за-
тягнуті колісні гайки, чим призвести 
до втрати контролю над автомобілем 
і спричинити важку аварію.

 Обережно

• Переконайтеся, що ви використовує-
те належні болти, гайки і затягнули з 
необхідною силою затягування.

• Неправильні деталі або неправильне 
затягування колісних болтів або гайок, 
можуть призвести до від’єднання ко-
леса.

• Будь ласка, в разі необхідності заміни 
та ремонту пробитого колеса, якомога 
швидше зверніться до авторизованого 
дилера JAC.

 Увага 

• Заборонено, класти домкрат і запасне 
колесо в автомобіль, тому що це може 
призвести до травм, через несподіване 
зіткнення при аварійному гальмуванні 
або аварії.

• Під час використання домкрата, авто-
мобіль може бути нестійким і раптово 
розпочати свій рух, що може призвес-
ти до пошкодження автомобіля і отри-
мання травм.

• Переконайтеся, що ви встановили до-
мкрат у правильну позицію.

• Під час використання домкрата, його 
положення має бути вертикальним по 
відношенню  до землі 

• Заборонено, залізати під дно автомобі-
ля, що піднятий на домкраті.

• Заборонено запускати двигун, якщо 
автомобіль піднятий на домкраті, а всі 
пасажири повинні вийти з автомобіля 
і триматися подалі, на безпечної від-
стані.

• Використовуйте домкрат тільки при 
заміні коліс.

 Увага 

• Якщо капот повністю закритий, мож-
ливо тільки змахнути ручкою склоо-
чисника; в іншому випадку це може 
призвести до пошкодження капота.
Будь ласка, уникайте контакту між 
ручкою склоочисника і вітровим 
склом, якщо щітка знята.

 Увага 
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Автоматична коробка 
передач 
Якщо всі 4 колеса автомобіля, що по-
требує буксирування, знаходяться на 
землі, його можна буксирувати тільки з 
передньої сторони. Переконайтеся, що 
коробка передач знаходиться на передачі 
N, поверніть ключ запалювання в поло-
ження ACC і переконайтеся, що кермо не 
заблоковане. Водій повинен залишатися 
в автомобілі, щоб контролювати керуван-
ня і гальмування.

Щоб не пошкодити коробку передач, 
швидкість не повинна перевищувати 30 
км/год, а відстань буксирування не може 
перевищувати 30 км.

Перед буксируванням, перевірте чи не 
має витоку масла з коробки передач, на 
дні автомобіля, якщо є, то для буксиру-
вання потрібно використовувати плоску 
платформу.

Запобіжник

Для того щоб запобігти ураженню елек-
тричним струмом або пошкодженню 
електричного кола, викликаного пере-
вантаженням, кожне коло обладнане 

Механічна коробка  
передач 
Будь-ласка, встановіть ключ запалюван-
ня в положення ACC і перемкніться в 
нейтральне положення, якщо в цей мо-
мент не використовується буксирування 
автомобіля.

• Будь-ласка, приділяйте особливу увагу 
захисту бампера і шасі вашого автомо-
біля, під час його буксирування.

• Не використовуйте вантажівку з під-
йомним ціпком, для буксирування 
вашого автомобіля, бо так ви можете 
пошкодити бампер і шасі вашого авто-
мобіля.

 Увага 

• Якщо задні колеса знаходяться на 
землі переконайтеся, що ви вимкнули 
гальмо стоянки.

• Перевірте кількість масла в коробці 
передач перед буксируванням, якщо 
вона є недостатньою, будь ласка, до-
лийте масла. Якщо це не можливо 
зробити, потрібно використовувати 
плоску платформу евакуатора для 
транспортування автомобіля.

Нагадування!

• Якщо не використовується евакуатор, 
не витягуйте ключ із замка запалю-
вання або поверніть його в положення 
LOCK, якщо евакуатор знаходиться 
позаду, щоб запобігти блокуванню ру-
льової колонки, бо це може призвести 
до поломки деталей рульового управ-
ління або аварії.

 Увага 

• Для моделі AT, не може буксирувати 
автомобіль, з евакуатором позаду ньо-
го, тому що так ви серйозно пошкоди-
те коробку передач.

 Увага 
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Буксирування автомобіля
У аварійній ситуації, можна причепити 
сталевий трос або ланцюг до гака на пе-
редній або задній частині автомобіля для 
буксирування. Заздалегідь переконайте-
ся, що операція буксирування відповідає 
місцевим правилам.

Передній буксирний гак

1. Отвір переднього буксирного гаку зна-
ходиться на колодці кузова, з нижнього 
правого боку від моторного відсіку.
2. Вийміть буксирний гак, з коробки для 
інструментів, під килимком на дні багаж-
ника.
3. Натисніть на кришку буксирного гаку 
на передньому бампері

4. Закручуйте буксирний гак за годинни-
ковою стрілкою в отвір, доки він повніс-
тю не буде закріплений.
5. Після використання, вчасно знімайте 
буксирний гак і закривайте його кришку.

запобіжником. Якщо запобіжник роз-
плавився, і розплавився  повторно про-
тягом короткого часу, після його заміни 
на новий, це означає, що коло має не-
справність, в цьому випадку будь-ласка 
зв'яжіться з авторизованим сервісним 
дилером JAC, для перевірки та підтвер-
дження причини поломки, ремонту або 
заміни на новий запобіжник. Будь ласка, 
при заміні запобіжника, використовуйте 
той самий тип запобіжника.

Заміна запобіжника
1. Відкрийте кришку коробки запобіжни-
ка 
2. Знайдіть розплавлений запобіжник
3. Візьміть розплавлений запобіжник, 
кусачками для витягування запобіжників
Кусачки для витягування запобіжників, 
зберігаються всередині коробки запобіж-
ника, в моторному відсіку.

4. Перевірте причину плавлення запобіж-
ника і усуньте несправність
5. Встановіть необхідний новий запобіж-
ник

• Для заміни запобіжника, потрібно ви-
користовувати відповідний специфі-
кації запобіжник. Не використовуйте 
ніякі інші запобіжники, крім дозволе-
них специфікацією або інакші замін-
ники (наприклад, електричний провід 
або обмотку), які не в змозі захистити 
електричне коло або навіть можуть 
призвести до пожежі.

• Довільно не заміщайте або не замі-
нюйте бортовий запобіжник або реле. 
Заборонено використовувати різні 
типи запобіжників.

• Не використовуйте не ліцензовані JAC 
запобіжники або реле.

• Заборонено змінювати електричне 
коло або приєднувати додаткові елек-
тричні пристрої.

 Увага 

• Заборонено використовувати 
інструменти,що є хорошими провід-
никами електричного струму, при де-
монтажі розплавлених запобіжників. 
Потрібно використовувати кусачки 
для витягування запобіжників.

• Якщо використати металевий 
інструмент,що є хорошим провідни-
ком електричного струму, це призведе 
до короткого замикання і пошкоджен-
ня електричної системи або до поже-
жі, що може призвести до серйозних 
травм.

 Увага 

• Можна пошкодити електричну систе-
му або викликати пожежу якщо вико-
ристовувати замісник запобіжника або 
використовувати неправильний тип 
відносно специфікації запобіжника.

• Переконайтеся, тип і номінальний 
струм запобіжника, який ви викорис-
товуєте, відповідає вимогам даного 
керівництва; в іншому випадку це 
призведе до травм, збитків для вашого 
автомобіля та іншого майна.

 Увага 

• Для заміни несправних, є 3 резервних 
запобіжника в блоці запобіжників і в 
коробці реле у відділенні управління.

Нагадування!

• Цей спосіб буксирування вимагає, 
щоб водій залишався в автомобілі, для 
контролю  його керування і гальмуван-
ня.

• Цей спосіб буксирування може бути 
застосований тільки на твердій по-
верхні і на коротку відстань. Необхід-
но контролювати швидкість нижче 20 
км/год.

• Крім того, колеса, вісь, система короб-
ки передач, система керування автомо-
білем і гальма повинні бути в хорошо-
му стані.

 Увага 
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Матеріали першої необхідності
Будь ласка, зберігайте певні матеріали 
першої необхідності, що можуть допо-
могти вам при якійсь аварійній ситуації.

Аптечка
Необхідно мати ножиці, бинт і клейку 
стрічку в аптечці першої допомоги.

Вимірювальний прилад тиску  
в шинах 
Шини трохи спускаються під час що-
денного руху автомобіля; це нормальне 
зношування, це не витік повітря, тому, 
будь ласка, регулярно накачуйте шини. 
Переконайтеся, що ви перевірили тиск в 
шинах за холодної погоди; в іншому ви-
падку покази можуть бути не точними, 
так як тиск в шинах буде зростати, при 
підвищенні температури.

Вогнегасник

Загоряння автомобіля 
Негайно зупиніть автомобіль, вимкніть 
двигун і погасіть вогонь за допомогою 
вогнегасника.
Вогнегасник є найбільш ефективним ін-
струментом для гасіння, при початковій 
стадії пожежі. Для того, щоб зменшити 
збитки викликані пожежею, рекомендо-
вано про всяк випадок, постійно зберіга-
ти вогнегасник в автомобілі.

Вказівки по використанню  
вогнегасника
1. Витягніть верхній штифт, але не натис-
кайте швидко на його ручку.
2. Направте наконечник вогнегасника на 
вогонь
3. Натисніть на ручку вогнегасника і ви-
плесніть близько 2.5 м вогнегасної речо-
вини на вогонь. Якщо відпустити ручку, 
розприскування вогнегасної речовини 
припиниться.
4. Розприскуйте вогнегасну речовину на 
вогонь, гойдаючи вогнегасник вперед і 
назад. Після того, як вогонь погасне, пе-
ревірте все уважно і переконайтеся, що 
він не загориться повторно.

Задній буксирний гак

Задній буксирний гак можна використо-
вувати для буксирування інших несправ-
них автомобілів.

Розміщення вантажу
Будь ласка, звертайте увагу при розмі-
щенні вантажу, щоб його вага була рівно-
мірно розподілена, для кращої продук-
тивності керування автомобілем.
Важкі вантажі повинні бути розміщені 
попереду, наскільки це можливо, за спин-
кою сидіння або навіть краще, зберігати 
їх посередині передньої і задньої вісі.
Оберніть гострий край або куток захис-
ними матеріалами.
Висота складених речей не повинна пе-
ревищувати верхнього краю спинки си-
діння.

• Будь ласка, їдьте повільно бо занадто 
велика сила при буксируванні може 
призвести до пошкодження автомобі-
ля.

 Увага 

• Можна виконувати буксирування ін-
шого автомобіля, тільки якщо його 
споряджена маса, є меншою за масу 
вашого автомобіля.

• Протягом перших 3000 км періоду 
обкатки, не буксируйте автомобілі; в 
іншому випадку це може привести до 
пошкодження двигуна і коробки пере-
дач.

• Водії 2 автомобілів повинні постійно 
комунікувати.

• Перед буксируванням переконайтеся, 
що гак не розірваний або не зламаний.

• Міцно прикріпіть трос або ланцюг до 
гака.

• Для того, щоб запобігти пошкодженню 
гака, не буксируйте автомобіль верти-
кально або боком, потрібно буксирува-
ти автомобіль прямо вперед.

• Довжина буксирного ланцюга повинна 
бути менше 5 м і прив’яжіть червону 
тканину (шириною близькою до 30 
см) посередині ланцюга, як застереж-
ливий знак.

• Кермуйте обережно, щоб запобігти 
ослабленню буксирного ланцюга.

 Увага 
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Технічні характеристики потужності автомобіля

Пункти Одиниці 1.5 MT 1.5 CVT
Час прискорення, з постійним перемиканням передач від 0-100 км/ год S 14.66 14.7

Час прискорення від 80-120 км/год на певній передачі S 15.6 10.7
Максимальна швидкість км/ год 175 170

Максимальна здатність долати схили % ≥30 ≥30

Основні технічні характеристики і продуктивність двигуна
Пункти Одиниці 1.5 MT 1.5 CVT

Зміщення L 1.499 1.499
Номінальна потужність/RPM KW/rpm 83/6000 83/6000

Максимальний крутний момент/RPM N-m/rpm 146/(3500~4500) 146/(3500~4500)
Діаметр циліндра*хід поршня мм 75x84.8 75x84.8

Холостий RPM r/min 750±30 750±30
Коефіцієнт стиснення 10:1 10:1

Основні розміри автомобіля
Пункти Одиниці Специфікація (5MT) Специфікація (CVT)

Загальна довжина мм 4135 4135
Загальна ширина мм 1750 1750

Загальна висота(з багажни-
ком, але без вантажу) мм 1713 1713

Колісна база мм 2490 2490
Передній протектор мм 1515 1515

Задній протектор мм 1500 1500

Вимоги до технічних характеристик автомобіля

Пункти Одиниці
Специфікація

5MT CVT
Кількість пасажирів на борту 5 5

Споряджена маса кг 1155 1155
Повна маса автомобіля кг 1530 1530
Вантажопідйомність  

передньої вісі кг 680 705

Вантажопідйомність  
задньої вісі кг 475 470
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Співвідношення передніх і задніх коліс (без навантаження)

Пункти Специфікація співвідношення коліс Значення специфікації

Передні колеса

Кут розвалу коліс 24'±30'
Кут нахилу вісі 10.5°±1°

Кут коліщатка вісі +3.65°±0.75°
Кут сходження +3.75'±6.75'

Задні колеса
Кут розвалу коліс -56'±30'

Кут сходження +12'±12'

Технічні характеристики шин і тиск холодних шин
Шини 205/55 R16

Запасні шини 205/55 R16
Тиск холодних шин 220/240 KPa

Мастильні матеріали і технічні характеристики масла

Пункти Тип
Специфікація

5MT CVT
Бензин без свинцю 93 # або вище, бензин без свинцю 42L 42L

Рідина для охолодження двигуна 50% концентрації етандіолу в охолоджуючій рідині 5.3L 5.3L

Масло для коробки передач
75W/90 GL-4 (5MT) 2L

CVTF,ESSO EZL 799 (A) або Idemistu CVT-EX1 (CVT) 4.3±0.05L

Масло для двигуна SAE 5W / 30 (-30-30 ° С) класу SJ або вище;
SAE 15W / 30 (-20-40 ° С) класу SJ або вище 4L

Мастило для компресора кондиціонера PAG56 0.12L
Гальмівна рідина DOT 4 650ml±50ml
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Номер автомобіля

Позиція ідентифікаційного номера 
автомобіля
Автомобіль має кілька місць розміщення 
ідентифікаційного номера автомобіля, 
але самі оптимальні 2 місця, показано 
нижче
1. У лівому нижньому куті відносно пе-
реднього лобового скла на приладовій 
панелі, його можна побачити ззовні ло-
бового скла

2. Під килимом сидіння водія, його мож-
на побачити, перемістивши сидіння на-
зад і відгорнувши килим на дні кузову 
автомобіля

Серія і номер двигуна
Серія і номер двигуна знаходяться на 
блоці циліндрів, поблизу вихлопної тру-
би і з боку від маховика

JAC залишає за собою право, без попереднього повідомлення, 
вносити зміни до Керівництва користувача JAC S2. Сподіваємось 
на ваше розуміння!

Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd
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