
Дякуємо Вам, що обрали JAC! Ми будемо забезпечувати належний 
сервіс упродовж усієї подорожі в цьому чарівному автомобільному 

житті.

Відповідно до ваших вимог, ми будемо розглядати як власний обов’язок поліпшення 
обслуговування автомобіля та Ваше задоволення від керування ним. 

Дякуємо Вам, що обрали JAC!
Ми щиро раді привітати Вас - власника JAC S3 седан. Дякуємо Вам за довіру та підтримку.
Даний посібник підходить до всіх моделей S3. Окремі моделі автомобіля можуть бути не оснащенні частиною приладів та обладнання, 
представлених тут.
Щоб керувати Вашим новим автомобілем більш безпечно та комфортно, прочитайте, будь ласка, уважно цей посібник.
Магазини JAC та сервіс після продажу забезпечить зручні і ефективні послуги з ремонту та технічного обслуговування вашого автомобіля. 
Якщо у Вас виникли питання, зауваження чи пропозиції, будь ласка зв'яжіться з нами в будь-який час.
JAC Мотор залишає за собою право змінювати цю інструкцію. Зміст посібника може змінюватися без попереднього повідомлення.
Через постійне підвищення якості продукції та технічного рівня, наша компанія постійно покращує зовнішній вигляд, інтер'єр і технічні 
характеристики транспортних засобів. Фотографії, дані та описи в цьому посібнику, можуть не відповідати реальному вигляду пристроїв, 
можливі помилки. Сподіваємося, що ви поставитеся до цього з розумінням.



Даний посібник слід розглядати як частину вашого автомобіля. Якщо ви вирішили продати свій 
автомобіль, будь ласка, передайте всі документи новому власнику.

Інформація власника

Наступний власник                                   Початковий власник                                   
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Дата отримання
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Спеціальна інструкція



Перш ніж читати цю інструкцію, Вам необхідно знати:
Ваша безпека та безпека інших надзвичайно важлива, тому власник автомобіля несе 
відповідальність за надійне керування ним.
Це керівництво з експлуатації містить багато позначок, які мають наступні значення:

 Обережно

Якщо ви не будете виконувати інструкції, це може призвести до серйозних негативних результатів та поставити 
під загрозу вас або інших учасників дорожнього руху. Будь ласка, слідуйте попереджувальним знакам. 

  До уваги
Якщо ви не будете виконувати інструкції, це може 
призвести до серйозних негативних результатів та 
поставити під загрозу вас або інших учасників дорож-
нього руху. Будь ласка, слідуйте попереджувальним 
знакам.

 Зауваження

Інформація розміщена під цим знаком означає важливі 

зауваження з охорони навколишнього середовища. 

- цей знак попереджує: "Не робіть цього" або "Не дозволяйте цьому статися"; 

 - цей знак вказує, що таким обладнанням не оснащені всі моделі. Спеціальне обладнання Вашої моделі 
представлено в списку, який може надати дистриб'ютор JAC.



Спеціальні інструкції

Ключові питання експлуатації
Вимоги до технічного обслуговування JAC S3 седан знаходяться в IV главі цього посібника. Як власник, ви повинні 
відповідально та уважно ознайомитися з рекомендаціями щодо керування автомобілем, які передбачені 
виробником. Це особливо важливо, коли автомобіль використовується за складних умов, що потребує уважнішого 
керування. Такі рекомендації ви теж знайдете у цій главі. 

Запобіжні заходи при використанні пального
На пошкодження двигуна і коробки передач, викликані використанням неякісного пального і мастила, наша компанія не надає гарантію, 
навіть протягом гарантійного терміну. Будь ласка, переконайтеся, що пальне і мастило, які ви використовуєте, безпечні та якісні. 

Не модифікуйте свій автомобіль за бажанням
Модифікація компонентів не передбачена гарантією виробника.

Модернізація може вплинути на безпеку, довговічність і продуктивність транспортного засобу, тому не 
намагайтеся модифікувати ваш автомобіль.

Передні і задні бампери, лобове скло, бризковики, ободи коліс, вентиляційні кришки і т.д. укомплектованого 
транспортного засобу не повинні бути переобладнані або демонтуватися без дозволу. Порушення зазначених 
вище зауважень може вплинути на продуктивність систем автомобіля і на безпеку, що може спричинити аварію, 
пожежу або пошкодження транспортного засобу. Виробник не несе відповідальність за такі випадки.



Будь ласка, використовуйте лише фірмові запчастини JAC.
  Що таке оригінальні запчастини JAC?

JAC оригінальні запчастини 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?

AC оригінальні запчастини створюються під суворим контролем якості умов виробництва. Несправності, викликані 
використанням підробок або контрабандних деталей не передбачаються гарантією нашої компанії. Наша компанія не 
буде брати на себе відповідальність за шкоду, заподіяну такими деталями.  

  Будь ласка, правильно обирайте та купуйте справжні деталі JAC.
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Вітаємо, 
Ви стали власником S3!

Кожна глава посібника починається зі змісту. Будь ласка, ознайомтеся та читайте в зручному 
порядку.

Зміст:

  Експлуатація ......................................... 1-2
  Безпека  ................................................  2-1
  Керування автомобілем  ...................... 3-1
  Технічне обслуговування ..................... 4-1
  Дії в непередбачуваних ситуаціях  ...... 5-1
  Технічні дані  ......................................... 6-1
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  Огляд кабіни ..................................... 1-4
  Панель приладів  ............................. 1-5
  Сигнальні вогні та індикатори.......... 1-9
  Ключ запалювання  ........................ 1-16
  Дверний замок  ............................... 1-18
  Антикрадіжна система  ................... 1-21
  Капот  ............................................... 1-23
  Кришка багажника ........................... 1-24
  Кришка люка паливного бака  ........ 1-25
  Дитяча система пасивної безпеки ..1-26
  Вікна ................................................. 1-27
  Люк* .................................................. 1-29

  Перемикач аварійного сигналу ...... 1-31
  Регулятор яскравості панелі інстру-

      ментів................................................ 1-31

  Регулювання фар ............................ 1-32
  Перемикач обігріву заднього скла... 1-32 

   Освітлення салону  .......................... 1-33
  Комбіноване освітлення автомобіля.1-36
  Комбінований перемикач ................. 1-41
  Сонцезахисний козирок . .................. 1-47
  Дзеркала заднього виду  ................. 1-47
  Система допомоги при паркуванні *.1-49
  Передні сидіння  ............................... 1-52
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  Задні сидіння  ..................................1-54
  Багатофункціональне рульове

      колесо  .............................................1-55

  Регулювання рульового колеса......1-57
  Звуковий сигнал ............................. 1-58
  Відділення для речей  .....................1-58
  Центральний підлокітник   ...............1-59
  Підставка для чашки  .......................1-60
  Відділення для окулярів *.................1-60
  Попільничка *.. ...................................1-61

  Запальничка......................................1-61
  Розетка ............................................ 1-62
  Верхній багажник * ...........................1-63
  А/ C система  ....................................1-64
  Аудіосистема ................................... 1-75
  Антена на лобовому склі .................1-75
  IGN перемикач  ................................1-75
  Коробка передач...............................1-79
  Гальмівна система  ..........................1-90
  Система контролю тиску в шинах *..1-93

  Система круїз-контролю*................1-55
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Експлуатація 
Огляд кабіни
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 Запальничка.

 Управління екраном.

 Перемикач аварійного сигналу.

 А / C системи.
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11  Відділення для речей.

12  Розетка.

13  Важіль перемикання передач.
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1. Кабіна

Панель приладів

Індик-р роботи передніх
протитуманних фар
Індик-р роботи задніх 
протитуманних фар*
Індик-р роботи фар дальнього світла

Індикатор роботи сніжного режиму*

Сигналізатор температури 
води
Сигналізатор несправності 
гальмівної системи
Сигнал-р стану паливного баку

Індикатор непристебнутих 
ременів безпеки водія
Сигнал-р несправності EOBD

Індикатор тиску мастила

Сигнал-р несправності двигуна
Індик-р непристебнутих ременів 
безпеки пасажира на передньому 
сидінні*

Індик-р роботи подушок безпеки

Індик-р роботи системи 
круїз-контролю*
Індик-р роботи антикрадіжної
системи
Індикатор зарядженого/
розрядженого акумулятора 

Індикатори поворотів* Індик-р помилки в системі TCU*

Індик-р помилки в системі ABS

Індик-р несправності системи 
перевірки тиску в шинах*

Сигналізатор помилки в системі 
електроприводу керма

Індикатор увімкненої системи EPS*

Індикатор вимкненої системи EPS*

Сигнал-р невідповідного тиску в шинах*

B

CA

D
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Швидкість обертів двигуна

Тахометр показує швидкість обертів 
двигуна за хвилину. Щоб запобігти 
пошкодженню двигуна, не розга-
няйте автомобіль, коли покажчик 
тахометра вказує на червону зону.
Уникайте високих обертів двигуна, 
коли заводите автомобіль. Початок 
червоної зони шкали залежить від 
моделі відповідного двигуна.

        Зауваження

 •Перейдіть на вищу передачу
якнайшвидше, це зекономить 
пальне та допоможе уникнути 
голосного шуму.

  До уваги

 •Завелика швидкість обертів 
двигуна може призвести до 
серйозних пошкоджень дви-
гуна, які не будуть покрива-
тися гарантією.

Спідометр

Спідометр показує швидкість руху 
автомобіля у кілометрах за годину 
(км/год).
Зверніть увагу на поради щодо 
початку руху автомобіля у частині 
посібника «Керування автомобілем».
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1. Кабіна

Покажчик рівня пального

Покажчик рівня пального відображає 
поточну приблизну кількість паль-
ного в паливному баку. Покажчик 
найбільш точний, коли автомобіль 
рухається на рівнинній місцевості, 
він може перемикатися між двома 
рівнями при гальмуванні, приско-
ренні, при поворотах або на нерівній 
дорозі, і працює нормально, коли 
автомобіль рухається стабільно.

Покажчик працює, коли ключ запа-
лювання ввімкнений. Коли покажчик 
повертається до початку і заго-
ряється відповідний сигнал, запра-
втеся на найближчій АЗС,  щоб 
якнайшвидше забезпечити нормаль-
ну роботу автомобіля. 

Після того, як ви заправили 
автомобіль та завели його знову, 
покажчик рівня пального повільно 
переміститься на новий рівень.

Місткість паливного баку: 45 літрів.

Поряд з індикатором рівня пального 
знаходиться покажчик поточної пе-
редачі, ці дані можуть змінюватися 
відповідно до конфігурацій різних 
автомобілів.

  До уваги

  Уникайте водіння автомобіля, 
коли рівень пального дуже 
низький. Водіння автомобіля 
до повного закінчення паль-
ного може призвести до вимк-
нення двигуна та його пошкод-
ження.

  Будь ласка, використовуйте 
не етилований бензин з октано-
вим числом 93 або вище.

Водний термометр

Покажчик температури води відо-
бражає температуру охолоджуючої 
рідини двигуна, коли ввімкнено ключ 
запалення.
Покажчик температури води пови-
нен показувати на середню зону 
всієї шкали за нормальної роботи 
двигуна. Якщо покажчик темпера-
тури води досягає позначки сім і 
загоряється відповідний сигнал, це 
означає, що температура охолоджу-
ючої рідини двигуна перевищує 
нормальні норми. Зупиніть автомо-
біль, вимкніть двигун, відкрийте 
капот та перевірте кількість  охолод-
жуючої рідини та справність насосу. 
Якщо охолоджуюча система пошко-
джена, зверніться до магазину та 
обслуговування після продажу JAC 
для перевірки системи.   
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Поряд з покажчиком температури 
розміщений індикатор відкритих 
дверей та кришки паливного баку. 
Коли відчиняються двері надходить 
інформація, яка відображається на 
дисплеї (йдеться і про відчинення 
передніх та задніх дверей, кришки 
паливного баку).

Зауваження
• Коли термометр вказує на 

низький рівень, при початку 
руху автомобіля, уникайте од-
разу високих обертів двигуна.

 Обережно
• Не відкривайте бак із водою 

під час роботи двигуна. В 
інакшому випадку, охолод-
жуюча рідина під дією тиску 
може вилитися і спричинити 
опік. Тому, відкривати бак із 
водою можна лише з вимкне-
ним двигуном.

Бортовий комп’ютер

Бортовий комп’ютер це мікрокомп’ю-
тер, інструмент для контролю інфор-
мації водієм.  
Цей прилад відображає інформа-
цію пов’язану з управлінням авто-
мобілем, в тому числі лічильник від-
стані, що показує загальний пробіг, 
час руху автомобіля, середню ви-
трату пального, миттєву витрату па-

лива, середню швидкість і час водін-
ня. Ця інформація з‘являється на 
дисплеї, коли ключ запалювання пе-
ребуває в положенні ON. Якщо аку-
мулятор від‘єднано, уся інформація 
перезапуститься (окрім загального 
кілометражу).

а. Перша лінія показує: час водіння, 
середню швидкість і пробіг.

Пробіг: відображає приблизну від-
стань, яку може проїхати автомобіль 
використовуючи існуюче пальне в 
паливному баку та з урахуванням 
середнього споживання.
Цифра пробігу пов‘язана з поточ-
ною кількістю пального. При зміні 
дорожніх умов або характеру водін-
ня, можливі коливання автомобіль, 
тому оцінка пробігу може бути не 
точною, а лише приблизною. Якщо 
орієнтовний пробіг менше за 50 км, 
на екрані з‘явиться така інформація 
– «---».
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Час водіння: вказує загальний час 
проїзду після останнього перезаван-
таження часу водіння. Час починає 
нараховуватись з моменту, коли 
швидкість автомобіля перевищує 0 
км, шкала часу: 0:00 – 99:59.

Середня швидкість: середня швид-
кість з урахуванням часу водіння.

b. Друга лінія показує: середні витра-
ти пального  та витрати пального в 
конкретний час.

Середні витрати пального: коли 
ключ запалення знаходиться в по-
ложенні ON (двигун не працює), 
дисплей показує середні витрати 
пального минулої поїздки; після того 
як двигун запущено і  ECU не подає 
сигнал, дисплей показує витрати 
пального минулої поїздки. У випад-
ку, якщо загоряється сигнал витрати 
пального, то дисплей показує серед-
ні витрати пального, а інформація  
оновлюється кожні 5 секунд.
Витрати пального в конкретний час: 
коли швидкість автомобіля менше 

за 3 км/год  РК-дисплей показує «-- 
-L/100km». Продовж поїздки (швид-
кість автомобіля менше за 3 км/год), 
прилад вираховує і показує середні 
витрати пального, а ця інформація 
оновлюється кожні 5 секунд.

с. Третя лінія показує: загальний 
кілометраж та конкретний кіломе-
траж

Шкала конкретного кілометражу – 
від 0 до 999.9 км з точністю до 0,1 км, 
а шкала загального кілометражу – 
від 0 до 999999 км з точністю до 1 км.

d. Управління ключем: оберіть одне з 
положень за годинниковою стріл-
кою, рухаючись від першого до 
третього (зверху до середини) або 
від у зворотному напрямку. Коли 
ви оберете одне положення, воно 
зафіксується загорянням. Потім, 
злегка затримайте ключ (довше 
за 0,2 с і не довше за 2 секунди), 
щоб засвітилася панель при-
ладів. Якщо ви затримаєте ключ 
довше, ніж 2 секунди, то оновите 

час водіння, середню швидкість, 
середні витрати пального та кон-
кретний кілометраж.

Сигналізатори 
та індикатори

Індикатори поворотів
Коли відправляється сигнал про 
зміну смуги руху або про поворот, ін-
дикатор правого або лівого повороту 
загоряється на панелі інструментів. 
Якщо цей індикатор не блимає або 
блимає надто швидко, або не ви-
микається повністю, це означає, 
що система індикаторів поворотів 
пошкоджена. Ви повинні звернутися 
до магазину та обслуговування піс-
ля продажу JAC якомога швидше. В 
іншому випадку, інші водії не можуть 
бачити сигнали, що ви посилаєте. 
Коли кнопку аварійної сигналізації 
натиснено, обидва поворотні інди-
катори будуть миготіти. Решта сиг-
нальних лампочок на панелі при-
ладів будуть світитися також. 
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Сигналізатор несправності си-
стеми електричного підсилю-
вача рульового управління
Коли в системі електричного підси-
лювача рульового управління на-
явна несправність, з увімкненням 
двигуна заголиться відповідний сиг-
налізатор. 

До уваги
• При підключенні та відключенні 

EPS конектора, будь ласка, спер-
шу вимкніть електроживлення, 
щоб не пошкодити роз’єм.

Індикатор ESC *
Індикатор ESC загоряється, коли 
ключ запалювання знаходиться в 
положенні ON, і згасає приблизно 
за 3 секунди потому. Коли ESC запу-
щено, він контролює рух автомобіля. 
Індикатор ESC залишається вимкне-
ним від час нормального руху авто-
мобіля. У разі виникнення несприят-
ливих дорожніх умов, що знищують 
зчеплення, спрацює індикатор ESC, 
щоб показати, що система працює в 
нормальному режимі. 

Якщо система ESC несправна, 
але індикатор горить, зверніться у 
сервісний центр технічного обслуго-
вування JAC для перевірки системи. 

Індикатор вимкнення ESC*
Індикатор вимкнення системи ESC 
вмикається, коли ключ запалювання 
знаходиться в положенні ON, і зга-
сає приблизно за 3 секунди потому. 
Натиснувши кнопку ESC OFF, заго-
риться індикатор вимкнення систе-
ми ESC, що сигналізує про вимкнен-
ня системи ESC.

Сигналізатор невідповідного 
тиску в шинах
Нормальна робота цього індикатора 
свідчить про надмірний тиск у ши-
нах, занизький тиск або завелику 
температуру. За таких умов сигнал 
буде швидко миготіти. Будь ласка, 
зверніться у сервісний центр тех-
нічного обслуговування JAC для пе-
ревірки шин. 
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Індикатор несправності систе-
ми перевірки тиску в шинах*
Якщо індикатор постійно увімкне-
ний, це свідчить про помилку в си-
стемі виміру тиску шин, або низький 
рівень заряду електроживлення. 
Зверніться в сервісний центр тех-
нічного обслуговування JAC для пе-
ревірки системи.

Індикатор роботи задніх про-
титуманних фар
Цей індикатор засвітиться, коли за-
дні протитуманні фари увімкнено.

Індикатор несправності систе-
ми TCU*
Індикатор несправності системи TCU 
наявний лише в тих автомобілях, які 
обладнані автоматичною системою 
контролю за трансмісією. Якщо в 
системі трансмісії є несправність, 
то загориться індикатор. Якщо ін-
дикатор несправності системи TCU 
загорівся під час руху, негайно звер-
ніться в сервісний центр технічного 
обслуговування JAC для перевірки 
системи. 

Індикатор несправності систе-
ми ABS*
Індикатор несправності системи 
ABS загоряється, коли ключ запа-
лювання знаходиться в положенні 
ON, і згасає приблизно за 3 секунди 

TMPSпотому. Він означає роботу системи 
ABS в нормальному режимі. 

Якщо індикатор горить постійно під 
час руху або не загоряється, коли 
ключ запалювання знаходиться в 
положенні ON , це свідчить при не-
справність системи ABS. У такому 
випадку система гальмування про-
довжує нормальну роботу, але ан-
тиблокувальна система гальм не 
працює. У такому разі, негайно звер-
ніться в сервісний центр технічного 
обслуговування JAC для перевірки 
системи. 

Обережно
• Якщо індикатор горить постій-

но під час руху або загоряється 
час від часу, це свідчить при не-
справність системи ABS. У такому 
разі, колеса будуть заблоковані 
швидше при гальмування, що 
може призвести до заносу авто-
мобіля.  Якнайшвидше зверніться 
в сервісний центр технічного об-
слуговування JAC для перевірки 
системи. 
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цієї системи. У такому режимі авто-
мобіль починає рух з другої або з 
третьої передачі, що збільшує по-
тужність та дозволяє уникнути про-
буксовування шинами  на слизькій 
поверхні. 

Індикатор температури охо-
лоджувальної рідини

Коли індикатор температури охо-
лоджувальної рідини загоряється, 
це означає, що температура охо-
лоджуючої рідини перевищує нор-
му. Повільно зупиніть автомобіль, 
вимкніть двигун і перевірте кількість 
охолоджуючої рідини та насос. Якщо 
охолоджуюча система має несправ-
ність, зверніться в сервісний центр 
технічного обслуговування JAC для 
перевірки системи.

Індикатор несправності галь-
мівної системи та ручного 
гальма
Індикатор загоряється, коли ключ 
запалювання знаходиться в поло-
женні ON або START, і згасає після 
відпускання ручного гальма і почат-
ку роботи двигуна.

Якщо індикатор горить в інший час, 
знизьте швидкість та зупиніться в 
безпечному місці. 

Якщо кількість гальмівного мастила 
у головному циліндрі недостатня, 
загоряється індикатор. Після того, 
як поповнили кількість мастила до 
рівня DOT4, вимкнеться індикатор, 
що свідчить про відсутність непола-
док. Але слід все ж звернутися до 
сервісний центр технічного обслу-
говування JAC для перевірки систе-
ми. Якщо індикатор не вимикається, 

Індикатор роботи передніх 
протитуманних фар
Цей індикатор засвітиться, коли пе-
редні протитуманні фари увімкнено.

Індикатор роботи дальнього 
світла
Цей індикатор засвітиться, коли 
дальнє світла увімкнено, або по-
дається сигнал дальнім світлом.

Індикатор роботи снігового ре-
жиму*
Коли ви натискаєте кнопку увімк-
нення снігового режиму на панелі 
приладів, вмикається сніговий ре-
жим і загоряється індикатор роботи 

WIN
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Індикатор роботи EOBD
Це світло частина системи борто-
вої діагностики та моніторингу рівня 
вихлопних викидів. Коли частини 
вихлопної системи пошкоджені, або 
працюють невідповідно до норми, це 
може призвести до надмірного рівня 
вихлопних викидів, тоді загорається 
індикатор несправності. Коли ключ 
запалювання знаходиться в поло-
женні ON, цей індикатор вмикається 
і вимикається, коли двигун починає 
роботу. 

Якщо світло на цьому індикаторі 
вмикається або миготить під час 
руху автомобіля, або не вмикається 
під час перемикання ключа запален-
ня, це свідчить про не несправність 
роботи вихлопної системи або про 
перевищення рівня викидів. У та-
кому разі автомобіль мже продов-
жувати нормальних рух, але Вам 

не починайте рух, скористайтеся 
спеціальним тягачем, аби дістати-
ся до сервісного центру технічного 
обслуговування JAC для усунення 
несправностей. 

Обережно
• Якщо горить індикатор несправ-

ності гальмівної системи, не 
починайте рух автомобіля. Це 
означає, що гальмівна система 
працює невідповідно до норми.

• Водіння з порушеною гальмівною 
системою небезпечне, це може 
призвести до аварій та травму-
вання людей.

Індикатор рівня пального
Коли паливному баку залишається 
7літрів пального, загорається інди-
катор рівня пального, що означає 
необхідність заповнити бак пальним 
якомога швидше. Коли загорається 
індикатор рівня пального або показ-

ник рівня пального вказує на поло-
ження «Е», це може призвести до 
вимкнення двигуна та пошкодження 
каталітичного нейтралізатора. 

Індикатор непристебнутого 
ременя безпеки водія
Коли ключ запалювання переми-
кається з положення OFF в положен-
ні ON або START, а ремінь безпеки 
водія непристебнуто і швидкість 
руху не перевищує 20 км/год,  ін-
дикатор непристебнутого ременя 
безпеки водія починає миготіти з ча-
стотою кожні 0,5 секунди, звуковий 
сигнал не подається. При збільшені 
швидкості до миготіння додається 
звуковий сигнал з частотою кожні 
0,5 секунди. Це буде тривати 90 се-
кунд. 
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необхідно звернутися до сервісного 
центру технічного обслуговування 
JAC для перевірки несправностей 
якнайшвидше. Це необхідно зроби-
ти, тому що водіння в такому стані 
автомобіля може призвести до на-
ступних пошкоджень вихлопної си-
стеми.    

Індикатор тиску мастила
Коли тиск мастила нижчий або си-
стема пошкоджена, загоряється 
індикатор тиску мастила. У нор-
мальних умовах цей індикатор за-
горяється, коли ключ запалювання 
знаходиться в положенні ON, і зга-
сає після початку роботи двигуна.

Якщо цей індикатор світиться по-
стійно або після початку роботи дви-
гуна, або під час руху автомобіля, 
це означає, що тиск мастила ниж-
чий за норму або є пошкодження у 
цій системі. У такому випадку зара-

ди безпеки негайно зупиніть авто-
мобіль і вимкніть двигун, щоб пе-
ревірити рівень мастила, зачекавши 
кілька хвилин. Якщо рівень мастила 
невідповідний, доповніть його необ-
хідною кількістю та перезапустіть 
двигун. Зверніться до сервісного 
центру технічного обслуговування 
JAC для перевірки системи.

До уваги
• Робота двигуна при увімкненому 

індикаторі тиску мастила може 
призвести до пошкодження дви-
гуна.

Індикатор несправності двигу-
на
Це світло частина системи бортової 
діагностики та моніторингу несправ-
ностей двигуна. У нормальних умо-
вах цей індикатор загоряється, коли 

ключ запалювання знаходиться в 
положенні ON, і згасає після початку 
роботи двигуна. 

Якщо індикатор не згасає під час 
руху або не вмикається після пере-
микання ключа запалювання в по-
ложення ON, будь ласка, зверніть-
ся до сервісного центру технічного 
обслуговування JAC для перевірки 
системи.

Індикатор непристебнутих ре-
менів безпеки пасажира на пе-
редньому сидінні*
Індикатор непристебнутих ременів 
безпеки пасажира нагадує водієві 
необхідність перевірити безпеч-
не розміщення пасажирів (шкала 
сенсора: 10кг < наявний пасажир 
< 150кг). Якщо пасажир є на пе-
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редньому сидінні, а його ремінь не 
пристебнутий, то спрацює сигнал 
відповідний до сигналу при непри-
стебнутому ремені водія. 

Індикатор подушок безпеки
Коли ключ запалювання знаходить-
ся в положенні ON або після початку 
роботи двигуна, індикатор подушок 
безпеки (SRS) горітиме продовж 6 
секунд, а потім згасне, що означає 
готовність роботи системи SRS.

Коли ключ запалювання знаходить-
ся в положенні ON або після початку 
роботи двигуна, індикатор подушок 
безпеки (SRS) увімкнеться і горітиме 
довше за 6 секунд, загоряється під 
час руху автомобіля або миготить, 
це означає, що система SRS працює 
невідповідно до норми. У такому ви-
падку зверніться до сервісного цен-
тру технічного обслуговування JAC 
для перевірки системи.

Обережно
• Звертайте увагу на несправність 

системи подушок безпеки, нех-
тування пошкоджень у цій си-
стемі може призвести до серй-
озних травмувань.

Індикатор роботи системи 
круїз-контролю*
При вмиканні системи круїз-контро-
лю на рульовому колесі загоряється 
й відповідний індикатор, щоб нага-
дати про початок роботи системи 
круїз-контролю. 

При нормальних умовах, коли 
увімкнено кнопку старту системи 
круїз-контролю, світло на індикаторі 
горить, а автомобіль входить у ре-
жим круїз-контролю. 

При вимкнені системи круїз-контро-
лю згасне й відповідний індикатор. 

Індикатор роботи антикрадіж-
ної системи
Коли ключ запалювання знаходить-
ся в положенні OFF,  індикатор робо-
ти антикрадіжної системи загорить-
ся на 5 секунд.

Коли ключ запалювання знаходить-
ся в положенні ON, індикатор робо-
ти антикрадіжної системи згасне, 
при нормальній роботі антикрадіж-
ної системи. Якщо наявні пошкод-
ження в цій системі, то індикатор 
може миготіти з частотою раз за 0,5 
секунд, а автомобіль не буде заво-
дитись. У такому випадку зверніть-
ся до сервісного центру технічного 
обслуговування, щоб діагностувати 
систему.



1-16

Індикатор зарядженого/ро-
зрядженого акумулятора
Коли ключ запалювання знаходить-
ся в положенні ON, загорається ін-
дикатор зарядженого/розрядженого 
акумулятора та згасає після почат-
ку роботи двигуна. Якщо індикатор 
продовжує горіти з робочим двигу-
ном, це означає, що система заряд-
ки перестала заряджати батарею.

У такому випадку негайно вимкніть 
електронні пристрої, які не є на-
гально необхідними, такі як радіо, 
А/С, світло в салоні. Також звер-
ніть особливу увагу, що перезапуск 
двигуна витратить більше заряду 
батареї, ніж його робота продовж 
довгого часу. Будь ласка, зверніть-
ся до сервісного центру технічного 
обслуговування JAC для перевірки 
системи заряджання акумулятора 
якнайшвидше.

A

Ключ

Складений ключ

При купівлі автомобіля Вам буде 
надано два ключі.  Кожен з ключів 
може замикати та відмикати авто-
мобіль через дистанційне керуван-
ня. Будь ласка, зберігайте другий 
ключ у безпечному місці як запас-
ний ключ на випадок замикання ав-
томобіля з ключем всередині. Щоб 
роз’єднати ключі натисніть кнопку 
А, це автоматично роз’єднає ключі. 
Щоб з’єднати ключі, натисніть кноп-
ку знову та з’єднайте ключі. 

До уваги 
• Так як ключі містять електронні 

компоненти для дистанційного 
керування, зберігайте їх подалі 
від сонячного проміння, високої 
температури та вологості.

• Уникайте падіння ключів з висо-
ти, не ставте важких предметів 
на них.

• Заборонено роз’єднувати ключі, 
до натискання кнопки, інакше 
ключі будуть пошкоджені.

• Не зберігайте ключі поряд з ме-
талевими чи твердими речами, 
які можуть пошкодити ключі.
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Код ключів

Ви отримаєте пластикову картку з 
паролем до нових ключів, у випад-
ку якщо ви загубили попередні. Вам 
необхідно ввести цей код.  Заради 
безпеки автомобіля зберігайте цей 
код у безпечному місці після купівлі 
автомобіля. 

Зауваження
• З питань безпеки ми рекомен-

дуємо Вам робити нові ключі 
звернувшись до сервісного цен-
тру технічного обслуговування 
JAC та використовувати ключі 
лише сертифіковані компанією 
JAC. 

Обережно 
• Навіть якщо ви залишаєте авто-

мобіль усього на кілька хвилин, 
переконайтеся, що ключ запа-
лювання ви забрали з собою.

• Не залишайте в автомобілі ди-
тину та ключі наодинці, діти 
можуть завести двигун або інші 
прилади керування, або навіть 
почати рух автомобіля. Це може 
призвести до травмування дити-
ни чи інших людей.

• Не виймайте ключ запалювання 
до того, як автомобіль цілком зу-
пинився, це може призвести до 
блокування рульового колеса, 
що унеможливить керування ав-
томобілем.

Заміна батарейки

Коли батарейка на ключі дистан-
ційного керування втрачає заряд, 
це може призвести до необхідності 
натискати кнопку кілька разів, щоб 
замкнути або відімкнути автомобіль, 
крім цього індикатор не буде загора-
тися взагалі. У такому разі необхідно 
замінити батарейку якнайшвидше.

Інструкції по заміні батарейки:
1. Відкрийте кришку на передній 

частині ключа і вийміть пульт.
2. Обережно відкрийте кришку 

пульта, вийміть стару батарей-
ку та вставте нову. Переконай-
теся, що положення батарейки 
відповідне до норми (позитивне 
поле (+) направлене вгору).

3. Встановіть кришку пульта щіль-
но, щоб запобігти потраплянню 
води в ключ.

4. Установіть пульт у ключ дистан-
ційного керування та закрийте 
кришку.
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5. Перевірте справність ключа. 
При натисканні кнопки заблоку-
вання/розблокування повинна 
загоратися лампочка. Тоді ключ 
працює нормально.

До уваги
• При заміні батарейки будьте 

обережні, уникайте контакту з 
платою. Статична енергія, яку 
передасть ваше тіло платі, може 
пошкодити передавач.

• Не торкайтеся двох плоских 
граней батарейки голими паль-
цями, це може призвести до ро-
зрядження батарейки. 

• Використовуйте батарейки, але 
не приносьте шкоди навколиш-
ньому середовищу. Будь ласка, 
слідуйте місцевим інструкціям 
з утилізації використаних ба-
тарейок. Відправляйте відпра-
цьовані та старі батарейки до 
визначених місць утилізації чи 
збору старих батарейок, не ви-
кидайте їх у сміття разом із до-
машніми відходами.

Дверний замок

Як замкнути та відімкнути пе-
редні двері за допомогою клю-
ча

Щоб замкнути двері зовні за допом-
огою ключа, вставте його та повер-
ніть проти годинникової стрілки, це 
замкне усі двері. 

Щоб відімкнути двері, поверніть 
ключ за годинниковою стрілкою, і 
потягніть двері за ручку.

Lock Unlock
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 Зауваження
• Залишаючи автомобіль без на-

гляду, замкніть усі двері та за-
беріть ключ із собою.

• Якщо ви замикаєте двері клю-
чем, то антикрадіжна система 
не може почати свою роботу. 

Як замкнути та відімкнути пе-
редні двері без допомоги клю-
ча

Спочатку, перемкніть ключ запалю-
вання в позицію «LOCK», вийміть 
ключ, натисніть кнопку блокування 
ручки, відкрийте двері і захлопніть 
їх.

Зауваження
• Якщо двері зачинено таким спо-

собом, то антикрадіжна система 
не буде запущена.

• Якщо двері зачиняєте таким 
способом, звертайте увагу чи не 
залишили ви ключ у салоні.

• Коли кнопка блокування дверей 
не затиснена, двері можуть від-
чинятися ручкою зсередини або 
ручкою зовні.
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Кнопка центрального блоку-
вання дверей

Кнопка центрального блокування 
дверей на дверях водія може кон-
тролювати блокування чотирьох 
дверей. Натисніть передню частину 
кнопки для заблокування чотирьох 
дверей, або задню частину – для їх-
нього розблокування.

Система блокування дверей 
пультом дистанційного керу-
вання

Операції із заблокування дверей 
пультом дистанційного керування

Двері можуть бути зачинені 
або відчинені за допомогою 

дистанційного керування.
Зачинення: натисніть кнопку, щоб 
зачинити усі двері. Якщо усі двері 
та кришку багажника зачинено, 
аварійна сигналізація спалахне 
раз, щоб показати, що автомобіль 
зачинено, а антикрадіжна система 
почала свою роботу.

Відчинення: натисніть кнопку, 
щоб розблокувати усі двері.

Аварійна сигналізація спалахне 
двічі, щоб показати, що автомобіль 
відчинено, а антикрадіжна система 
припинила свою роботу.

Якщо двері не відчиняли продовж 
30 секунд після їхнього розблоку-
вання, усі двері автоматично бу-
дуть зачинені знову, а антикрадіж-
на система відновить роботу.

Розблокування багажника: на-
тисніть кнопку, щоб розблокувати 
багажник. Спалахне аварійна сиг-
налізація і багажник буде розбло-
ковано.

Відповідний пульт 

Кожен пульт дистанційного керу-
вання для заблокування дверей 
має свій електронний код, щоб уне-
можливити відчинення автомобіля 
іншим дистанційним пультом керу-
вання. Якщо ви загубили пульт, або 
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у вас його вкрали, будь ласка, звер-
ніться до сервісного центру техніч-
ного обслуговування JAC, щоб отри-
мати новий. 

Якщо ви потребуєте один або кілька 
замінників пульта, будь ласка при-
несіть з собою попередні пульки дис-
танційного керування до сервісного 
центру технічного обслуговування 
JAC, щоб придбати нові пульти. Коли 
сервісний центр технічного обслуго-
вування JAC виготовить замінник 
пульта, що буде відповідати системі 
автомобіля, то існуючий пульт теж 
повинен працювати належним чи-
ном.
Після того, як сервісний центр техніч-
ного обслуговування JAC перекодує 
новий пульт, Ви можете помітити, що 
інколи пульт не буде спрацьовувати. 
Це нормально для більшості пуль-
тів, вони інколи не спрацьовують од-
разу або для спрацювання потрібна 
ближча відстань до автомобіля. 

Будь ласка, виконуйте на-
ступні зауваження:

1. Перевірте відстань. Можливо ви 
стоїте задалеко від автомобіля. 
Вам необхідно стояти ближче до 
автомобіля особливо у сніжну 
або дощову погоду.

2. Перевірте чи є поряд інші авто-
мобілі чи об’єкти, що блокують-
ся дистанційним керуванням, 
відступіть кілька кроків від них, 
підніміть пульт трошки вище і 
спробуйте натиснути кнопку ще 
раз.

3. Перевірте чи заряд батарейки 
в нормі. Для заміни батарейки 
виконайте інструкції вказані в 
частині посібника вище – «Опе-
рації із заблокування дверей 
пультом дистанційного керуван-
ня».

4. Якщо проблема досі наяв-
на, будь ласка,  зверніться до 
сервісного центру технічного об-
слуговування JAC, щоб їх вирі-
шити.

Антикрадіжна система

Крадіжки автомобілів це пошире-
на проблема особливо у великих 
містах. Навіть якщо автомобіль ос-
нащено антикрадіжною системою, 
відомо, що не існує такої системи, 
яка могла б цілковито захистити ваш 
автомобіль від крадіжки. 

Ваш автомобіль оснащено анти-
крадіжною системою. Ця анти-
крадіжна система активується 
лише, коли ви зачиняєте автомобіль 
за допомогою пульта дистанційного 
керування. Антикрадіжна система 
не вмикається, якщо ви зачиняєте 
двері ключем. 

Як увімкнути антикрадіжна си-
стему

Щоб увімкнути антикрадіжна 
систему:
1. Перемкніть ключ запалювання 

в позицію «LOCK» та вийміть 
ключ.
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2. Зачиніть усі двері, вікна, капот 
та багажник. Переконайтеся, що 
вікна зачинено. Система почне 
роботу, навіть якщо вікна будуть 
відчинені.

3. Зачиніть автомобіль за допомо-
гою пульта дистанційного керу-
вання або вставте механічний 
ключ у замок лівих дверей, щоб 
зачинити усі двері. 
• Якщо пульт замкнув двері, то 

спалахне аварійна сигналіза-
ція.

• Усі двері будуть зачинені.
• Антикрадіжна система почне 

свою роботу.

Якщо у вас не виходить активувати 
антикрадіжна систему, будь ласка, 
використайте ключ, щоб зачинити 
передні ліві двері.

Як вимкнути систему:
1. Відімкніть ключем двері водія.
2. Натисніть роз блокувальну 

кнопку на пульті дистанційного 
керування.
• Усі двері будуть відчинені.
• Спалахне аварійна сигналіза-

ція двічі.
• Антикрадіжна система закін-

чить свою роботу.

Якщо двері не відчиняли продовж 30 
секунд після їхнього розблокування, 
усі двері автоматично будуть зачи-
нені знову, а антикрадіжна система 
відновить роботу.

Як активувати антикрадіжна 
сигналізацію

Якщо ключ або пульт дистанційного 
керування не використовували для 
того, щоб відчинити двері або ба-
гажник, то спрацює звуковий сигнал 
та спалахне аварійна сигналізація 
продовж 90 секунд. 

Як вимкнути антикрадіжну сиг-
налізацію

Способи вимкнення анти-
крадіжної сигналізації:
1. Натисніть кнопку заблокування/

розблокування дверей на пульті 
дистанційного керування. 

2. Відчиніть двері водія за допомо-
гою ключа.
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Капот

Важіль для відкривання капота 
розміщений під нижньою лівою ча-
стиною панелі інструментів біля 
водія. Щоб відкрити та закрити капот 
необхідно:

Операції:
1. Потягніть важіль для відкриван-

ня капота.
2. Простягніть руку до переднього 

краю внутрішньої сторони капо-
та, щоб перемістити аварійний 
стержень вліво, щоб підняти ка-
пот.

3. Витягніть опорний стержень із 
тримача і встановіть опорний 

стержень в отвір, для підтриму-
вання кришки капота. 

Перед закриттям капота, злегка 
підійміть кришку капота, витягніть 
опорний стержень
і покладіть його на місце, повільно 
опустіть вниз кришку капота, і дай-
те їй захлопнутися, відпустивши на 
відстані приблизно 30 см від поло-
ження замка. Нарешті, злегка під-
німіть кришку капота, щоб перевіри-
ти чи капот закритий і заблокований. 
Якщо капот не закритий і не забло-
кований, повторіть описані вище дії.

Обережно
• Перед початком руху переко-

найтеся, що капот щільно замк-
нений. У іншому випадку кришка 
капота може відчинитися рапто-
во, що призведе до аварії.

• Кожен раз, коли перевіряєте 
двигун, встановлюйте опорний 
стержень у відповідний отвір, 
щоб уникнути травмування від 
кришки, що може впасти.

• Не починайте рух автомобіля, 
коли капот відчинено, інакше 
кришка капота заблокує ви-
димість, або впаде та пошко-
диться.

• Не тягніть важіль для відкри-
вання капота під час руху авто-
мобіля.
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Багажник

Щоб відкрити багажник: 

Метод 1:
Якщо ключ знаходиться поза са-
лоном зачиненого автомобіля, на-
правте ключ на автомобіль і злегка 
натисніть кнопку розблокування 
багажника на ключу. Пролунає від-
повідний клік та спалахнуть пово-
ротні сигнали двічі, що означатиме 
відключену сигналізацію. 

Злегка натисніть на кнопку відкри-
вання багажника, щоб відкрити 
його кришку.

Метод 2:
Кнопка центрального блокування 
дверей, що розміщується на водій-
ських дверях використовується 
для заблокування та розблокуван-
ня дверей та багажника. Натиснув-
ши цю кнопку ви розблокуєте ба-
гажник, а потім зможете натиснути 
кнопку для відкривання багажника. 

До уваги:
• Переконайтеся, що ваші руки чи 

руки когось іншого, решта ча-
стин тіла не ушкодяться через 
закривання багажника.

• Якщо ви будете їхати з відкритим 
багажником, вихлопні гази мо-
жуть заходити в салон. Вихлопні 

гази токсичні та можуть виклика-
ти серйозні ураження.

• Кришка багажника заблокує 
вам задній вид, коли вона буде 
відчиненою. Якщо ви маєте за-
блокований задній вид, це може 
призвести до ДТП, пошкодження 
автомобіля, або навіть серйоз-
них травмувань чи смерті.

• Щоразу після закривання багаж-
ника, потягніть його вверх, щоб 
переконатися, що він зачинений 
належним чином. У іншому ви-
падку кришка багажника може 
раптово відчинитися під час 
руху.

• Через удосконалення технік 
крадіїв, ми рекомендуємо вам 
перевіряти чи зачинені двері та 
багажник, потягнувши ручки на 
себе, після зачинення усіх две-
рей ключем. 
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Аварійне відкривання багаж-
ника 

1. Підійміть заднє сидіння, щоб 
відкрити замок багажника зсе-
редини автомобіля, для цього 
відкрийте кришку замка.   

2. Зруште важіль замка, щоб відчи-
нити багажник.

Кришка паливного бака

Горловина паливного бака розташо-
вана на боковій поверхні задньої ча-
стини автомобіля зліва.

Як відкрити кришку заливної 
горловини

Щоб відкрити кришку заливної 
горловини паливного бака, на бо-
ковій поверхні задньої частини ав-
томобіля зліва відкрийте кришку 
паливного бака, а потім відкрутіть 
кришку заливної горловини проти 
годинникової стрілки.

Як закрити кришку заливної 
горловини

Щоб закрити кришку заливної горло-
вини паливного бака, поверніть її за 
годинниковою стрілкою до характер-
ного кліку, а потім закрийте кришку 
паливного баку.

До уваги
• Якщо кришку паливного баку 

важно відкрити через її замер-
зання, злегка постукайте по-
ворушіть кришку, щоб розбити 
лід, а потім відкривайте кришку. 
Не відривайте кришку силою, 
якщо необхідно скористайтеся 
спеціальним спреєм для плав-
лення льоду (але не використо-
вуйте рідину антифризу).
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мок на задньому кінці дверей в поло-
ження         перед  закриттям дверей. 
У такому випадку двері можна буде 
відчинити тільки ззовні.

Як вимкнути дитячу систему 
пасивної безпеки 
   
Щоб вимкнути дитячу систему па-
сивної безпеки, відчиніть двері ззов-
ні і посуньте захисний замок у поло-
ження      . 

Зауваження
• Коли дитяча система пасивної 

безпеки увімкнена, не відчиняй-
те силою двері зсередини, це 
може призвести до пошкоджен-
ня ручки дверей.

Обережно
• Відкривати двері під час руху 

автомобіля дуже небезпечно. 
Перед початком руху (особли-
во, коли а машині є діти) Вам 
необхідно пересвідчитися, що 
всі двері зачинено та заблоко-

Дитяча система пасивної 
безпеки 

Двоє задніх дверей Вашого авто-
мобіля оснащено замками для ди-
тячої безпеки. Замки для дитячої 
безпеки необхідні, щоб попередити 
відчинення дверей під час руху па-
сажирами (особливо дітьми), що 
може призвести до тяжких травму-
вань. Ми рекомендуємо Вам викори-
стовувати ці замки, особливо, якщо 
на задньому сидінні є діти.

Як увімкнути дитячу систему 
пасивної безпеки 

Щоб увімкнути замки для дитячої 
безпеки, вам необхідно зрушити за-

вано, щоб уникнути раптового 
їхнього відкривання. При дорож-
ньо-транспортній пригоді ремені 
безпеки та замки безпеки на 
дверях можуть вберегти паса-
жирів автомобіля від вилітання з 
салону автомобіля.

• Перед тим як відчинити двері, 
озирніться на навколишній рух, 
щоб уникнути аварії. 
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Вікна

Коли ключ запалювання знаходить-
ся в положенні ON, Ви можете керу-
вати вікнами через електрику.
Головний перемикач розташований 
на дверній панелі біля водія, задні 
пасажирські двері теж оснащені пе-
ремикачами для управління вікнами 
на них.
Скло на передніх лівих дверях теж 
оснащено перемикачем, але ним 
можна користуватися після ініціалі-
зації.
Система ініціалізації: спершу, опу-
стіть скло вниз, використовуйте 
кнопку, щоб підняти скло, необхідно 
натискати і тримати кнопку не мен-
ше 2 секунд.  
Після замикання ключа запалюван-
ня, коли кабіна не відкривається 
протягом 30 секунд, скло може під-
німатися і опускатися; якщо двері 
відкриті або пройшло більше 30 се-
кунд, скло не буде підніматися чи 
опускатися. 

A
U

TO

12345

До уваги
• Ніколи не натискайте головний 

перемикач та місцеві перемикачі 
одночасно в різних напрямках, 
інакше скло вікна зупиниться і 
не зможе підійматися чи опуска-
тися. 

• Обережно закривайте вікна! 
Не зважаючи на те, що скло не 
гостре, сила з якою воно закри-
вається – 100 Н. Тому, будьте 
обережними, щоб не ушкодити-
ся.

Центральна панель переми-
качів

Перемикач керування вікнами
Перемикач вікна на передніх 
лівих дверях
Перемикач  вікна на передніх 
правих дверях
Перемикач  вікна на задніх пра-
вих дверях
Перемикач  вікна на задніх лівих 
дверях
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Заблокування вікон

Замок для блокування вікон також 
розташовано на центральній панелі 
управління, він необхідний, щоб по-
передити випадкове відкривання 
вікон пасажирами на задніх сидін-
нях. Пасажири на задніх сидіннях не 
зможуть користуватися своїми пе-
ремикачами для вікон після того, як 
кнопка блокування натиснена. Водії 
натомість досі може керувати своїм 
вікном. Після натиснення кнопки ще 
раз вікна будуть розблоковані. 

До уваги
• Коли на задньому або перед-

ньому сидінні є діти, будь ласка, 
використовуйте замок для бло-
кування вікон. 

Автоматичне / ручне керуван-
ня*

Підніміть перемикач (не довше 0,3 
секунд), щоб вікно піднімалося ав-
томатично. Якщо вам необхідно 
зупинити вікно, то підніміть пере-
микач ще раз. Якщо ви будете три-
мати кнопку довше, ніж 0,3 секунди, 
ви зможете піднімати вікно вручну. 
Якщо вам необхідно зупинитися, 
просто відпустіть кнопку.
Натисніть кнопку (не довше 0,3 се-
кунд), щоб вікно опускалося автома-
тично. Якщо вам необхідно зупинити 
вікно, то натисніть кнопку ще раз. 
Якщо ви будете тримати кнопку дов-
ше, ніж 0,3 секунди, ви зможете опу-
скати вікно вручну. Якщо вам необ-
хідно зупинитися, просто відпустіть 
кнопку.
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До уваги
• Тільки вікно на передніх лівих 

дверях має два режими – авто-
матичне та ручне, решта мають 
лише ручний режим.

A

B

Керування перемикачем 
пасажирами на передньому/
задньому сидінні

Щоб підняти: натисніть перемикач 
вниз, щоб підняти скло.
Щоб опустити: потягніть перемикач, 
щоб опустити скло

Люк*

Керування люком

Нахил люка

Коли перемикач люка в робочому 
стані, натисніть кнопку А, щоб люк 
відкрився повністю і автоматично 
зупинився. Під час його відкриван-
ня ви можете натиснути будь-який 
ключ і люк зупиниться у відповідно-
му положенні. Якщо ви натискаєте 
ключ весь час, люк може піднятися 
повністю, але відпустивши кнопку, 
люк зупиниться. 
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Якщо ви довгий час будете натиска-
ти кнопку В, люк можна закритися. 

У такому положенні люк не буде від-
криватися/закриватися автоматич-
но.

Рух люку – зачинення/відчинення

Коли перемикач запалювання зна-
ходиться в робочому стані (переда-
ча М), натискання кнопки В призведе 
до руху люка. Натиснувши будь-який 
ключ в центрі, люк зупиниться у від-
повідному положенні. 
Якщо ви довгий час будете натиска-
ти кнопку, люк можна закрити. Але 
натискаючи кнопку в центрі, люк зу-
пиниться у відповідному положенні. 
Коли люк рухається назад, щоб від-
критися, люк буде синхронно рухати 
сонячний візор. 
Якщо ви довгий час будете натиска-
ти кнопку А, люк почне закриватися. 
Але відпустивши кнопку в центрі, 
люк перестане рухатися. 
Через натискання кнопки А, люк не 

буде рухатися автоматично. 
Сонячний візор теж можна закрити 
вручну.
Коли люк закривається, але раптом 
зустрічає перешкоду, люк автома-
тично повернеться й зупиниться у 
максимально відкритому положенні. 
Режим коригування нахилу немає 
такої функції.
 

Обережно
• Керуючи люком будьте обереж-

ні, щоб не ушкодити інших лю-
дей.

• Переконайтеся, що ви забра-
ли ключ, коли залишаєте авто-
мобіль.

• Ніколи не залишайте дитину 
чи пасажира з особливими ви-
могами всередині автомобіля, 
не давайте їм торкатися ключа 
запалювання. Випадкова гра з 
ключем, може замкнути авто-
мобіль, або запустити двигун, 
або відкрити люк.

• Якщо люк пошкоджено, звер-
ніться до сервісного центру 
технічного обслуговування JAC, 
щоб полагодити систему. 



1-31

 1. Експлуатація.   Світло і видимість        

Перемикач аварійної сигналіза-
ції

Трикутник на панелі приладів – це 
перемикач аварійної сигналізації, як 
показано на малюнку згори.

Аварійна сигналізація також може 
спалахнути, коли вимикається ключ 
запалення. Ви можете увімкнути 
аварійну сигналізацію в наступних 
випадках:

• У разі аварії;
• Якщо ваш автомобіль застряг в 

автомобільній пробці;
• Якщо ваш автомобіль несправ-

ний;
• Коли ви їдете в дощову погоду, 

туман або інших дорожніх умо-

MENU NAVI  EQ  

BAN D

вах, що обмежують видимість;
• Коли ви припарку валися в 

небезпечному місці через не-
справність.

Обережно
• Якщо ви увімкнули аварійну сиг-

налізацію, вигнали повороту мо-
жуть бути непомітними для ін-
ших учасників дорожнього руху. 
У такому разі перед початком 
повороту чи зміни смуги переко-
найтеся, що цей маневр безпеч-
ний.

Регулятор яскравості панелі 
інструментів

Регулятор яскравості панелі інстру-
ментів розташований на панелі ін-
струменті в зліва від рульового ко-
леса, перемикаючи його ви зможете 
відрегулювати яскравість світла са-
мої панелі та сигналів, розміщених 
на панелі інструментів.
Регулятор яскравості панелі інстру-
ментів може працювати тільки тоді, 
коли фонове світло увімкнене.
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 Регулювання фар

Висоту світла фар можна змінювати 
за допомогою регулятора, що розмі-
щений на панелі інструментів зліва 
від рульового колеса. 

Регулювання ближнього світла

Висоту світла фар ближнього світ-
ла можна змінювати за допомогою 
регулятора, відповідно до окремої 
комплектації автомобіля та дорож-
ніх умов. Висоту світла необхідно 
знижувати відповідно до збільшення 
передачі. 

A/ C

0

1 2 3
4

AU TO

OF F

A/ C

Зауваження
• Регулятор висоти світла працює 

лише з увімкненим ключем запа-
лювання в положенні ON.

Перемикач обігріву (протиту-
манний захист) заднього скла

Перемикач обігріву (протитуман-
ний захист) заднього скла працює 
лише з увімкненим двигуном. Коли 
перемикач обігріву (протитуманний 
захист) заднього скла знаходиться 
в робочому стані, загорається від-
повідний сигнал. Перемикач обігріву 
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(протитуманний захист) заднього 
скла буде автоматично вимкнено 
після 20 хвилин його роботи. Пере-
микач обігріву (протитуманний за-
хист) заднього скла можна вимкнути 
також шляхом натискання переми-
кача знову. 

Зауваження
• Обігрів (протитуманний захист) 

заднього скла повинен бути 
вимкненим, як тільки видимість 
заднього скла відновилася. Це 
необхідно для збереження заря-
ду акумулятора та для економії 
пального, а також для збережен-
ня навколишнього середовища.

Світло в салоні

Передня лампа на стелі

Це світло підійде для читання вночі 
або може бути використане як окре-
ме освітлення для водія та пасажи-
ра. 

Перемикач переднього світла 
в салоні має три режими:
•         у такому режимі, не залежно 

від того в якому положенні ключ 
запалювання, передня лампа на 
стелі може працювати. Вона ви-
микається, коли двері відчинити. 
Після того, як увімкнути такий 
режим лампа для читання буде 
горіти 30 секунд, а потім згас-
не, якщо усі двері будуть замк-
нені. Але якщо ключ запалення 
буде в положенні ON, а усі двері 
замкнені, то лампа для читання 
вимкнеться одразу. Якщо двері 
перейдуть у розблокований ре-
жим, то лампа для читання вим-
кнеться автоматично після 15 
хвилин. 
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•         Лампа для читання працює 
в нормальному режимі.

•        Лампа для читання не пра-
цює в цьому режимі.

Центральна лампа на стелі

Центральна лампа на стелі контро-
люється перемикачем передньої 
лампи у трьох режимах. Але коли 
світло біля дверей не увімкнено, ви 
можете увімкнути центральну лампу 
на стелі окремо, натиснувши кнопку 
на лампі.

Світло на дверях*

Світло на дверях розташоване на 
внутрішніх сторонах передніх две-
рей та на нижніх зовнішніх краях. 
Коли ви відкриваєте двері, загорить-
ся світло на дверях.  Після закриття 
дверей, світло згасне.
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Світло в багажнику

Світло в багажнику розташоване 
зверху на внутрішній стороні кришки 
багажника. Після того як ви відкриє-
те кришку багажника, світло заго-
риться. Коли ви закриєте багажник 
– світло згасне. 
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Сигнали поворотів.
Комбінація передніх фар.
Фари для руху в денну пору.
Передні протитуманні фари.

Задні комбіновані фари
Високо розташований стоп-сигнал
Задні протитуманні фари.

N O P Q N PO

Комбіноване освітлення автомобіля
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 1. Експлуатація.   Світло і видимість        

 

Передні комбіновані фари 
(дальнє світло, ближнє світ-
ло, габаритні вогні, сигнали 
повороту)

 Передні сигнали повороту.
 Ближнє світло.
 Дальнє світло.
 Габаритні вогні.

Дальнє світло

Дальнє світло допомагає Вам дізна-
тися про дорожні умови на далекій 
дистанції під час нічного водіння 
або водіння з обмеженою видимі-
стю (Перемикайте на ближнє світло, 
коли назустріч їдуть інші автомобілі).

ON P

Q

Ближнє світло

Ближнє світло допомагає Вам дізна-
тися про дорожні умови на далекій 
дистанції під час нічного водіння або 
водіння з обмеженою видимістю (так 
само, як і хороше міське освітлення), 
щоб підвищити рівень вашої безпе-
ки. 
Габаритні вогні

Габаритні вогні використовуються в 
сутінках, на світанку або за поганих 
погодних умов. 

Зауваження
• Щоразу після того, як фари 

були переміщенні чи замінені, 
Вам необхідно повернути їх в 
початкове положення. Освіт-
лення становить частину ва-
шої безпеки. У випадку заміни 
чи видалення якихось частин 
освітлення зверніться, будь 
ласка, до сервісного центру 
технічного обслуговування 
JAC. Не замінюйте освітлення 
власноруч.

Передні протитуманні фари*

Передні протитуманні фари забез-
печують світло необхідною проник-
ністю під час несприятливих погод-
них умов і сприяють Вашій безпеці 
та інших учасників дорожнього руху.
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Фари для руху в денну пору

Фари для руху в денну пору та пе-
редні протитуманні фари знаходять-
ся в одному місці, у гнізді передніх 
протитуманних фар. Фари для руху 
в денну пору використовуються як 
сигнали для пішоходів і транспорт-
них засобів при проходженні через 
тунелі або затінені ділянки в ден-
ний час. Вони можуть бути увімкнені 
тільки з початком роботи двигуна та 
зі знятим ручним гальмом.

ON

O

Бічні поворотні сигнали

Показують напрямок при повороті 
для водіїв та пішоходів збоку руху 
автомобіля. 

Зауваження
• У вологу погоду після паркуван-

ня на довгий час, фари запо-
тіють, що є нормальним станом.

Задні комбіновані фари 

 Передні сигнали повороту.
 Гальмівні вогні.

Задні сигнали повороту

Показують напрямок при повороті 
для водіїв та пішоходів позаду авто-
мобіля. 
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 1. Експлуатація.   Світло і видимість        

 

Вогні заднього ходу

Вогні заднього ходу попереджають 
водіїв та пішоходів позаду Вашого 
автомобіля про дорожні умови попе-
реду та про Ваш рух назад.

Зауваження  
Якщо Вам необхідно здати назад, 
найкраще вийти з автомобіля, щоб 
ознайомитися з дорожніми умова-
ми, щоб уникнути дорожньо-транс-
портних пригод.

До уваги
• Якщо Вам необхідно повернути, 

будь ласка, вмикайте сигнали 
повороту за 50-100 метрів перед 
початком маневру, щоб водії та 
пішоходи з обох боків могли пра-
вильно зрозуміти Ваш напрямок 
руху. Це допоможе уникнути 
аварій.

Гальмівні вогні

Гальмівні вогні попереджають водіїв 
та пішоходів позаду Вашого авто-
мобіля про дорожні умови попере-
ду.  

До уваги
• Для Вашої безпеки та інших 

учасників дорожнього руху пе-
ревіряйте нормальну роботу 
гальмівних вогнів перед поїзд-
кою. Якщо вогні працюють з 
несправностями або їх пошкод-
жено, будь ласка, замініть їх 
якнайшвидше, щоб уникнути 
аварій.
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Високо розташований 
стоп-сигнал

Високо розташований стоп-сигнал 
використовується, щоб попередити 
оточуючих про зупинку.

Освітлення номерного знака

Освітлення номерного знака викори-
стовується, щоб надати пішоходам 
інформацію про Ваш автомобіль 
вночі. 

Задні протитуманні фари

Задні протитуманні фари поперед-
жують та інформують водіїв та пішо-
ходів позаду Вашого автомобіля про 
напрямок Вашого руху при поганих 
погодних умовах, щоб попередити 
аварію. 
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 1. Експлуатація.   Світло і видимість        

Комбінований перемикач

Перемикач сигналів повороту

Перемикач сигналів повороту пра-
цює тільки, коли ключ запалення 
увімкнено. 
Щоб повернути вліво, опустіть вниз 
важіль перемикача сигналів поворо-
ту; щоб повернути вправо підніміть 
вгору важіль. У цей момент відповід-
ний сигнал повороту спалахне.
Після того як ви закінчите маневр, а 
рульове колесо повернеться на міс-
це, сигнали повороту автоматично 
вимкнуться.

Задній відбивач світла

Задній відбивач світла не має дже-
рела світла всередині, в основному 
за рахунок малюнка попереджає 
про Вас автомобілі позаду. 

До уваги
• Якщо ви не маєте професійних 

інструментів або не володієте 
навичками технічного користу-
вання ними, будь ласка, звер-
ніться  до сервісного центру 
технічного обслуговування JAC, 
для заміни освітлення салону. У 
більшості випадків, заміну лам-
почок виконати важко, тому що 
це потребує демонтувати бага-
то інших частин автомобіля пе-
ред тим, як дістатися лампочки. 
Заміна/встановлення освітлен-
ня в салоні може пошкодити ваш 
автомобіль.
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 Перемикач фар

Перемикач фар обертального типу 
розташований на кінці важеля сиг-
налів повороту. Коли перемикач на-
лаштовано на позицію - позначка , 
то можна увімкнути габаритні вогні, 
підсвічування номерного знака, під-
свічування панелі інструментів та 
центральну консоль заднього світ-
ла. Коли перемикач налаштовано на 
позицію - позначка , то можна увім-
кнути фари.  

Зауваження
• Коли перемикач фар увімкнено у 

будь-який з цих режимів, а ключ 
запалення вийняти, то габаритні 
вогні продовжуватимуть горіти.

• Ми рекомендуємо перевіряти чи 
перемикач фар вимкнено, перед 
тим як залишити автомобіль, 
щоб уникнути розряджання аку-
мулятора.

Автоматичне увімкнення фар*

Коли перемикач налаштовано на по-
зицію AUTO, світло автомобіля буде 
вмикатися автоматично при темно 
мій ділянці дороги або з настан-
ням темноти. При денному світлі чи 
хорошому освітленні світло авто-
мобіля буде автоматично вимкнено.
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 1. Експлуатація.   Світло і видимість        

 

Перемикач передніх протиту-
манних фар

Коли перемикач фар на кінці важеля 
сигналів повороту налаштовано на 
позначку – позначка або позначка, 
а середній обертальній перемикач 
налаштувати на позицію - позначка, 
то увімкнуться передні протитуман-
ні фари та відповідний індикатор на 
панелі інструментів. Коли перемикач 
увімкнути в положення OFF, фари 
згаснуть.

Зауваження
• Перед використанням протиту-

манних фар, ключ запалення 
повинен бути в положенні ON. 

Перемикач дальнього світла

Налаштуйте перемикач фар на кін-
ці важеля сигналів повороту на по-
значку – позначка, а потім натисніть 
і рухайте важіль вперед до харак-
терного звуку, щоб увімкнути дальнє 
світло. Коли фари дальнього світла 
увімкнуться, загориться відповідний 
сигнал. Щоб перемкнутися назад 
на ближнє світло, потягніть назад 
важіль.

Спалах фар

Якщо ви хочете, щоб фари спалах-
нули, злегка потягніть важіль назад 
і відпустіть. У цей момент, дальнє 
світло загориться і згасне.
Навіть якщо перемикач поворотів 
знаходиться у положенні OFF, фали 
спалахнуть. Якщо ви потягнете, але 
не відпустите важіль, то фари даль-
нього світла продовжать світити 
доти, доки ви не відпустите важіль. 
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Перемикач задніх протитуман-
них фар

Коли перемикач фар на кінці важеля 
сигналів повороту налаштовано на 
позначку – позначка  або  позначка 
, а середній обертальній перемикач 
налаштувати з позиції - позначка 
у позицію позначка , то увімкнуть-
ся задні протитуманні фари та від-
повідний індикатор на панелі ін-
струментів. Якщо повторити дії у 
зворотному напрямку, то фари згас-
нуть разом із індикатором.

INT

MIST

Склоочисники на лобовому 
склі

Склоочисниками на лобовому склі 
можна контролювати комбінацією 
наступних перемикань:
Дюймове очищення
Зруште комбінований перемикач 
вверх у позицію MIST, щоб склоо-
чисники почали працювати, а коли 
склоочисники очистять скло, то по-
вернуться у початкове положення 
разом з перемикачем. 

Інтервальний режим роботи
Зруште комбінований перемикач 
вниз до позиції INT, та оберіть інтер-
вал часу на середній обертальній 
панелі перемикача. 

Повільний режим очищення
Зруште комбінований перемикач 
вниз до позиції LOW, щоб склоочис-
ники працювали з низькою швидкі-
стю.

Швидкий режим очищення
Зруште комбінований перемикач 
вниз до позиції НІ, щоб склоочисни-
ки працювали швидко.  

Вимкнення склоочисників
Зруште комбінований перемикач до 
позиції OFF, щоб склоочисники пе-
рестали працювати.
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 1. Експлуатація.   Світло і видимість        

Керування інтервалами робо-
ти склоочисників на лобовому 
склі

Коли комбінований перемикач на-
лаштований на позицію INT, ви 
можете обрати швидкість роботи 
склоочисника, обертаючи графічні 
позначки. 

Склоочисники на задньому 
склі*

Щоб увімкнути склоочисники на 
задньому склі
Перемкніть контрольний важіль у 
положення ON.

Щоб вимкнути склоочисники на 
задньому склі
Перемкніть контрольний важіль у 
положення OFF.

Очищення скла водою
Очищення лобового скла водою

Потягніть важіль склоочисників на 
себе
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До уваги
• Робота склоочисників не має 

перевищувати 15 секунд. Вими-
кайте склоочисники, коли скло 
стало чисте.

• У місцях, які швидко обмерза-
ють, застосовуйте антифризову 
рідину.

• Переконайтеся перед застосу-
вання склоочисників, чи вони 
не примерзли до вітрового скла, 
інакше може перегоріти їхній мо-
тор.

• Під час роботи склоочисників, 
якщо сніг чи інший предмет зу-
пинив їх, це може призвести до 
перегорання їхнього мотору. У 
такому випадку зупиніть авто-
мобіль, вимкніть ключ запален-
ня та очистіть вітрове скло, щоб 
склоочисники могли працювати 
вільно. 

• Не використовуйте склоочисни-
ки, коли поверхня вітрового скла 
суха, це може подряпати скло 
або призвести до швидкого зно-
шування лопаток склоочисника. 

 

Очищення скла заднього вікна во-
дою

Штовхніть важіль склоочисників від 
себе.

Зауваження
• Взимку або під час морозу, пе-

ред застосування склоочис-
ників, будь ласка, переконайте-
ся спершу, чи склоочисники не 
примерзли до скла.
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 1. Експлуатація.   Світло і видимість        

Сонцезахисний козирок 

Щоб заховатися від переднього або 
бокового потрапляння сонячного 
проміння в обличчя водія та паса-
жира, Ваш автомобіль оснащений 
двома сонцезахисними козирками. 
Щоб зменшити засліплення сонцем, 
опустіть козирок вниз. 
Щоб заблокувати бокове сонячне 
світло, опустіть козирок і водія, і 
пасажира, та нахиліть їх вправо чи 
вліво. 
Задня стінка козирка оснащена 
дзеркалом, яке автоматично буде 
підсвічуватися.

Дзеркала заднього виду

Дзеркало заднього виду все-
редині кабіни
Щоб уникнути засліплення на-
лаштуйте вручну дзеркало заднього 
виду всередині кабіни. Після того як 
Ви обрали зручне місце для водіння, 
налаштуйте дзеркало належним чи-
ном, рухаючи його збоку-вбік, звер-
ху-вниз. 

Базове положення: ручка для кон-
тролю засліплення розвернута впе-
ред.

Положення проти засліплення: руч-
ка для контролю засліплення роз-
вернута всередину до скла дзерка-
ла.

До уваги
• Засліплення дзеркала задньо-

го виду може призвести до до-
рожньо-транспортних пригод, 
пошкодження автомобіля та 
особистих травмувань. 
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Зовнішні електричні дзеркала 
заднього виду
Перемикач контролю дзеркал за-
днього виду розташований на панелі 
перемикачів на панелі інструментів 
зліва від рульового колеса.

Налаштування дзеркала заднього 
виду

Зруште регулятор керування дзер-
калами заднього виду – (2) – вліво, 
щоб ліве дзеркало заднього виду 
зайняло зручне для огляду поло-
ження, для цього оперуйте чотирма 
напрямками регулятора (1); зруште 
регулятор керування дзеркалами 
заднього виду вправо, щоб праве 
дзеркало заднього виду зайняло 
зручне для огляду положення. Якщо 

2 1

кнопка регулятора затиснена в се-
редньому положенні, то дзеркала не 
будуть рухатися. 

Зауваження
• Ключ запалення повинен бути в 

положенні ON, перед початком 
налаштування дзеркал.

Обігрів дзеркал заднього виду*

Увімкніть ключ запалення, та увім-
кніть A/C для обігріву зовнішніх по-
верхонь автомобіля – вітрових вікон 
та дзеркал заднього виду. Таким 
чином дощ, туман, запотівання на 
дзеркалах заднього виду не буде. 

До уваги
• Завжди налаштовуйте дзеркала 

заднього виду належним чином 
та використовуйте їх під час хуру 
автомобіля, щоб помічати об’єк-
ти навколо та інші автомобілі.

• Якщо ви не можете визначи-
ти відстань між автомобілем 
та іншими об’єктами, це може 
призвести до ДТП, пошкоджен-
ня Вашого автомобіля або іншої 
власності.

• Використання дзеркал заднього 
виду не належним чином може 
призвести до їхнього пошкод-
ження. Не зчищайте сніг чи лід 
з поверхні дзеркал. Не намагай-
теся силою рухати їх, коли вони 
замерзли або щось заважає їх-
ньому руху. 
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Складання дзеркал заднього виду

Зруште дзеркала заднього виду вбік 
до автомобіля, щоб скласти. Ми ре-
комендуємо Вам складати дзерка-
ла, коли ви паркуєтеся.

До уваги 
• Будьте обережні при складанні 

дзеркал заднього виду, щоб не 
затиснути пальці між дзеркалом 
та його тримачем.

• Неналежне складання дзеркал 
може пошкодити їх. Не зчищай-
те сніг чи лід з поверхні дзеркал. 
Не намагайтеся силою рухати 
їх, коли вони замерзли або щось 
заважає їхньому руху. Будь ла-
ска, використовуйте спеціальні 
очисники або обігрів дзеркал.

Радар заднього ходу*

Радар заднього ходу*

Радар заднього ходу – це система 
допомоги водію під час руху назад. 
Коли радар вловлює перешкоди на 
відстані 150 см від задньої поверх-
ні автомобіля, спрацьовує звуковий 
сигнал, який попереджає водія. Ця 
система визначає перешкоди лише 
позаду автомобіля. Переконайтеся 
у відсутності перешкод перед почат-
ком руху назад. 
Коли увімкнено задню передачу, ра-
дар заднього ходу починає працю-
вати. 
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З початком роботи радар заднього 
ходу робить швидку перевірку тану 
усієї системи, щоб пересвідчитися 
у справності. Якщо якась частина 
системи має несправність, то про-
лунає сигнал двічі. Результати пе-
ревірки показані в таблиці:

Результати перевірки Сигнал

У нормі Один раз

Помилка Двічі

Під час здавання назад, після ввім-
кненої задньої передачі, починає 
свою роботу протиаварійний радар, 
якщо було виявлено перешкоду. 
Швидкість руху назад не повинна 
перевищувати  5 км/год. Радар буде 
надсилати різні звукові сигнали від-
повідно до позиції стосовно переш-
коди, сигнали будуть різної частоти, 
щоб означити відстань до перешко-
ди. 

Відстань до 
перешкоди

Гуч-
ність

Зона Заува-
ження

Зліва-спра-
ва

Зліва-справа

>0,6m >1,5m
Тиша Безпечна Задній хід

- 1,5m~1,0m
2Hz Безпечна Задній хід

- 1,0m~0,6m

4Hz
Особли-
ва увага

Уповільнити 
рух

0,6m~0,35 0,6m~0,35
8Hz

Небез-
печна

Зупинити рух

<0,35m <0,35m

Довгий 
сигнал

Небез-
печна

Зупинити рух

Обережно
• Радар заднього ходу лише 

визначає перешкоди позаду ав-
томобіля, які водій повинен бра-
ти до уваги під час руху.

До уваги
• Якщо сенсор закритий сторон-

німи об’єктами (сніг, лід, вода, 
пил,  сіль), це може призвести 
до зупинки роботи системи.

• Радар заднього ходу моле мати 
несправності, коли автомобіль 
рухається по нерівним дорогам 
у лісі, на ґрунтовці, зигзагом чи 
на схилах.

• Якщо сенсор має перешкоди 
для визначення відстані (напри-
клад, флюорисцентне світло,  
гучні сигнали, металічний шум), 
це може призвести до пошкод-
ження системи. 

• Не давіть та не шкрябайте по-
верхню сенсора, або ж покриття 
буде ушкоджене.
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• Сенсор може не розрізнити пе-
решкоду за тканиною.

• Очистіть поверхню сенсора гум-
кою та водою, якщо це необхід-
но.

• Якщо висота бампера або сен-
сора була замінена, радар за-
днього ходу може бути пошкод-
жено.

Обережно
• Сенсор має мертві зони, де 

об’єкти не можливо помітити. 
Звертайте увагу на малюків та 
тварин, тому що радар може не 
спрацювати в деяких випадках, 
що може становити небезпеку.

• Радар заднього ходу не може 
попередити усі дії водія. Рух на-
зад потребує концентрації водія. 
Завжди орієнтуйтеся в об’єктах, 
що оточують Ваш автомобіль. 

• Під час руху назад низькі переш-
коди, про які водій був поперед-
жений, можуть мати незначний 
характер. Але інколи радар не 

помічає деяких об’єктів, таких 
як ланцюги, причепи, невеличкі 
пофарбовані смугами паркани, 
це може становити небезпеку, 
якщо водій не помітить їх вчас-
но.
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Передні сидіння

Регулювання сидіння вперед/
назад

Потягніть вгору важіль управління 
спереду сидіння так, щоб воно поча-
ло рухатися. 
Посуньте сидіння до необхідного по-
ложення, а потім відпустіть важіль. 
Спробуйте порухати сидінням, щоб 
пересвідчитися чи вона заблокова-
но на місці. 

До уваги
• Під час руху автомобіля, регулю-

вання крісла водія може призве-
сти до втрати контрою над ке-
руванням. Різкий рух сидіння 
може налякати або відволікти 
водія, або змусити його натисну-
ти якусь педаль. Налаштовуйте 
крісло водія, коли автомобіль 
зупиненою

Налаштування спинки сидіння

Сидіння у Вашому автомобілі об-
ладнано системою ручного керуван-
ня кутом нахилу спинки, регулятор 
розташований ззовні сидіння. 
Для налаштування спинки 
сидіння виконайте наступні 
кроки:
 Підніміть важіль контролю та 

відрегулюйте спинку у необхід-
не положення.

 Відпустіть важіль контролю та 
штовхніть спинку сидіння назад, 
щоб вона стала зафіксованою. 

 Потягніть важіль контролю, тоді 
спинка займе вертикальне поло-
ження.
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Не регулюйте сидіння під час руху 
автомобіля. 
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Регулювання сидінь по висоті 
*

Водійське сидіння вашого авто-
мобіля оснащене ручкою для ре-
гулювання його висоти, вона вста-
новлена ззовні сидіння.

Як відрегулювати висоту си-
діння:
• Зруште ручку для регулювання 

висоти сидіння вгору або вниз, 
щоб встановити сидіння в необ-
хідне положення.

Регулювання підголівників пе-
реднього та заднього сидіння

Відрегулюйте висоту підголівника 
так, щоб його верхній край був  до-
сить близько до верхньої частини 
голови; така позиція підголівника 
може зменшити ризик травми шиї 
при зіткненні.

 Задні сидіння

Складання задніх сидінь

Натисніть кнопку для складання си-
дінь та опустіть спинку вперед.

Коли ви повернете сидіння в ори-
гінальне положення, переконайтеся, 
що вони заблоковані. 
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Підлокітник на задньому си-
дінні
Підлокітник на задньому сидінні 
знаходиться між спинками задніх 
сидінь, та може опускатися за необ-
хідності. 
Існує також підсклянник встановле-
ний в підлокітник.

Багатофункціональне рульове 
колесо*

Функції кнопок
 Телефон із системою Bluetooth 

та система розпізнавання голо-
су увімкнена

Цією кнопкою оснащенні лише ті 
автомобілі, в яких встановлено те-
лефон із системою Bluetooth та си-
стема розпізнавання голосу. Перед 
користуванням системою Bluetooth, 
натисніть цю кнопку, щоб активува-
ти систему розпізнавання голосу. 
Якщо систему Bluetooth активовано 
і Вам надходить дзвінок, натисніть 
цю кнопку для того, щоб відповісти 
на дзвінок. 

 Телефонний режим утримуван-
ня або завершення розмови

Цією функцією оснащенні лише 
ті автомобілі, в яких встановле-
но телефон із системою Bluetooth 
та система розпізнавання голосу. 
Коли голосова система активова-
на, натискання цієї кнопки вимкне 
розпізнавання голосу, а також на-
тискання цієї кнопки закінчить/відмі-
нить телефонний виклик, який вже 
розпочався. 

 Перемикач пісень
Перемикаючи кнопку вперед/назад, 
Ви зможете перемкнути наступну/
попередню пісню  відповідно. Затис-
нувши кнопку на деякий час, систе-
ма буде змінювати режими, а якщо 
затиснути на довгий час – це вимкне 
систему. 

 Кнопка підвищення гучності
 Кнопка зниження гучності
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Система круїз-контролю*

Система круїз-контролю дозволяє 
підтримувати постійну швидкість в 
автомобілі, але вона повинна бути в 
проміжку між 40км/год та 160 км/год. 
При ввімкненні системи круїз-кон-
тролю на схилі, швидкість встанов-
лена може відрізнятися від актуаль-
ної. 
Активація системи  круїз-кон-
тролю
Коли швидкість автомобіля досягла 
позначки 40 км/год, натисніть верх-
ню кнопку        на мультифункціо-
нальному перемикачі на кермі, і 
загориться відповідний сигнал     . 
Розженіть автомобіль до необхідної 
швидкості, яка мусить перевищу-
вати 40 км/год, а потім перемкніть 

коліщатко на положення - SET/-. Тоді 
автомобіль продовжить рух у задані 
швидкості, а педаль газу можна від-
пустити. Натисніть педаль газу, щоб 
пришвидшитися, відпустіть її, щоб 
автомобіль зафіксував швидкість.
Систему  круїз-контролю буде акти-
вовано, навіть якщо ви вимкнете, а 
потім увімкнете ключ запалювання. 
Підвищення швидкості
Щоб підвищити швидкість зафік-
сованої системою круїз-контро-
лю, виконайте будь-яку з наступ-
них дій:

 Прокрутіть коліщатко вверх (до 
положення RES/+) та затримай-
те у такому виді, автомобіль 
зможе підвищувати швидкість, 
відпустіть коліщатко, коли ав-
томобіль досягне необхідної 
швидкості. 

 Швидко та кількаразово про-
крутіть коліщатко вверх (до по-
ложення RES/+), круїз швидкість 
збільшується від 2км/год до 1,6 
км/год щоразу, як ви прокручує-
те коліщатко. 

Зменшення швидкості
Щоб знизити швидкість зафіксо-
ваної системою круїз-контролю, 
виконайте будь-яку з наступних 
дій:

 Прокрутіть коліщатко вниз (до 
положення SET/-) та затримайте 
у такому виді, автомобіль зможе 
понизити швидкість, відпустіть 
коліщатко, коли автомобіль до-
сягне необхідної швидкості. 

 Швидко та кількаразово про-
крутіть коліщатко вниз (до по-
ложення SET/-), круїз швидкість 
зменшується на 1км/год щоразу, 
як ви прокручуєте коліщатко. 

Зупинення системи
Щоб зупинити систему круїз-кон-
тролю, виконайте будь-яку з на-
ступних дій:
Натисніть педаль гальм.
Натисніть кнопку      на рульовому 
колесі. 
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Будь-яка з описаних дій може зупи-
нити роботу системи круїз-контро-
лю, але не деактивує систему.

Щоб відновити роботу систе-
ми круїз-контролю
Щоб відновити роботу системи 
круїз-контролю, виконайте на-
ступні дії:

1 Короткостроково натисніть 
“RES+” без педалі газу.

2 Натисніть педаль газу, щоб пе-
ревищити встановлену швид-
кість, відпустіть педаль газу і 
швидкість повернеться до вста-
новленої.

Щоб очистити пам’ять системи 
круїз-контролю
При натисканні       або вмиканні клю-
ча запалювання пам’ять системи 
круїз-контролю оновлюється. 

      

3
4

5
60

80

Налаштування положення 
керма

1. Вставте ключ у замок запалю-
вання, щоб розблокувати кермо.

2. Зруште ручку блокування вниз.
3. Порухайте кермо вверх/вниз  до 

необхідної позиції.
4. Поверніть ручку, щоб заблокува-

ти кермо.
5. Спробуйте порухати кермо, щоб 

переконатися, що воно міцно 
зафіксоване у необхідні позиції. 

До уваги
• Під час руху автомобіля не три-

майте кермо в максимальному 
куті нахилу занадто довго. Не 
прикладайте сили для поворо-
ту керма, коли воно більше не 
рухається, такі дії можуть пере-
навантажити кермо та вивести 
його з ладу.
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Обережно
• Не регулюйте кермо під час руху 

автомобіля, це може призвести 
до втрати контролю над авто-
мобілем, що стане причиною 
серйозних аварій та травмувань

• Регулюйте кермо тільки, коли 
автомобіль правильно припар-
кований.

• Невідповідне або не зручне на-
лаштування керма може призве-
сти до ДТП.

• Після кожного регулювання пе-
реконайтеся, що ви зафіксували 
кермо за допомогою ручки бло-
кування, щоб попередити ви-
падкове зрушення керма.

• Не розміщуйте жодних об’єктів 
біля рульового колеса, вони мо-
жуть заважати або заблокувати 
поворот керма.

Гудок

Натисніть кнопку гудка на рульовому 
колесі, щоб гудок прозвучав.  Необ-
хідно постійно перед початком руху 
перевіряти справність гудка.
 

До уваги
• Не стукайте, не бийте кулаком 

по гудку, не натискайте його ін-
шими об’єктами, що можуть його 
пошкодити.

Відділення для речей

Потягніть ручку вгору, щоб відчини-
ти відділення для речей, а потім по-
суньте дверцята відділення вперед, 
щоб зачинити їх.
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Обережно
• Слідкуйте, щоб відділення для 

речей було замкнуте під час 
водіння, інакше при різкій зупин-
ці або аварії, речі звідти можуть 
випасти та травмувати паса-
жирів.

• Будь ласка, не кладіть окуляри, 
ліхтарик або інші гострі чи вибу-
хові предмети до відділення для 
речей, вони можуть пошкодити 
одне одного, а також темпера-
тура може зрости під час руху, 
що призведе до вибуху. Наван-
таження об’єктів у відділенні не 
повинно перевищувати 150 Н.

Відділення для речей в цен-
тральному підлокітнику

Натиснувши кільце на підлокітнику і 
рухаючи його в необхідному напрям-
ку, Ви відчините відділення для ре-
чей в центральному підлокітнику. 

Обережно
• Механізм, який спрямовує під-

локітник вперед чи назад має 
єдину основу. Ви відчуєте, коли 
механізм досяг свого крайнього 
положення. Намагайтеся не ста-
вити пляшки або чашки довші за 
140 мм на перед рухомої части-
ни, інакше підлокітник не зможе 
рухатися.
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Підстаканник 

Підстаканник для пасажира на пе-
редньому сидіння розміщений за ва-
желем коробки передач.
Будьте обережні, використовуючи 
підстаканник, гаряча рідина може 
розлитися та обпекти Вас або інших 
пасажирів.
Чашки для підстаканника повинні 
бути контейнерного типу (з криш-
кою). 

Відділення для окулярів*

Зверху посередині відділення для 
окулярів є ручка, натиснувши яку 
та потягнувши на себе, Ви зможете 
відчинити кришку відділення. Відпу-
стіть ручку і кришка закриється ав-
томатично.
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12V 120WUSB ipod AUX

Обережно
• Не кладіть нічого іншого зайвого 

до відділення для окулярів, інак-
ше при різкій зупинці або аварії 
предмети можуть випасти звідти 
та травмувати Вас.

• Не відчиняйте відділення для 
окулярів під час руху авто-
мобіля, це буде закриє вам дзер-
кало заднього виду.

Смітник*

Ваш автомобіль обладнаний рухо-
мим смітником. Він встановлений 
позаду коробки передач. Щоб від-
крити кришку смітника, потягніть її 
вгору.

Обережно
• Не викидайте легкозаймисті 

речі до смітника, вони можуть 
загорітися через недопалки ци-
гарок, що призведе до пожежі.

Запальничка 

Запальничку можна використовува-
ти, коли ключ запалення перебуває 
в положенні ACC
або ON.
Якщо Вам необхідно скористувати-
ся запальничкою, натисніть кнопку 
вмикання запальнички. Кнопка ав-
томатично вимкнеться, коли запаль-
ничка досягне необхідної темпера-
тури. Після цього відкрийте кришку 
запальнички та запаліть сигарету.
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Обережно
• Будьте обережні, коли користує-

теся запальничкою! Недбалість 
з запальничкою може призвести 
до опіку.

• Не натискайте кнопку запаль-
нички при увімкненому опалені, 
щоб уникнути перегрівання.

• Якщо кнопка запальнички не ви-
микається після 30 секунд, вим-
кніть запальничку, щоб уникнен-
ня перегрівання.

Розетка 

Ваш автомобіль обладнаний розет-
кою. Електронні засоби можуть за-
ряджатися від цієї розетки. Розетку 
можна використовувати, коли ключ 
запалення перебуває в положенні 
ACC або ON. 
Коли ви хочете скористатися розет-
кою, відкрийте її кришку. 

До уваги
• Використовуйте розетку тільки 

з увімкненим двигуном. Вими-
кайте пристрої з розетки після 
використання. Якщо розетка за-
стосовується протягом довгого 
часу, коли двигун не увімкнено, 
це може призвести до розрядки 
акумулятора.

• Дозволяється під’єднувати при-
строї у проміжку між 12Вт, 10 А.

• Коли розетка не використовуєть-
ся, закрийте її кришкою. Сторон-
ні предмети, що потрапляють до 
розетки можуть спричинити ко-
ротке замикання.

• Не вставляйте пальці в розетку, 
не торкайтеся її вологими рука-
ми, інакше це може призвести до 
удару током. 

12V 120WUSB ipod AUX



1-63

 1. Експлуатація.  Кондиціонер та Аудіосистема       

Верхній багажник*

Ваш автомобіль обладнаний верх-
нім багажником. Ви можете зберіга-
ти речі на даху вашого автомобіля.

До уваги 
• Перед використанням верхнього 

багажника встановіть спеціальні 
тримачі з універсальною систе-
мою кріплень, щоб уникнути 
прилягання речей до даху. Три-
мач повинен розташовуватися 
на алюмінієвому даху, а не на 
пластикових частинах. Тримачі 
повинні мати захисний шар, який 
дозволить не подряпати фарбу.

• Максимальне навантаження не 
повинно перевищувати 40 кг.

• Багаж необхідно розташувати 
посередині, щоб розподілити 
вагу рівномірно.

• Багаж не варто розміщувати 
сильно позаду, задні двері по-
винні відкриватися просто. Для 
автомобілів з люком на даху 
необхідно бути обережними і не 
відкривати люк, коли на даху є 
багаж.

• Багаж повинен бути закріплений 
спеціальними кріпленнями, щоб 
уникнути його падіння через ві-
тер.

• Переконайтеся, що багаж закрі-
плено міцно та надійно, що він 
зафіксований від руху вперед 
чи назад. Під час використання 
верхнього багажника, пам’ятай-
те, що центр сили тяжіння ав-
томобіля підвищився, тому не-
обхідно бути особливо уважним 
під час руху з багажем на висо-
ких швидкостях, при гальмуван-
ні та на кривій дорозі.
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Система A/C 

Базовий опис
Правильне використання системи 
кондиціонування повітря допоможе 
Вам зберегти повітря чистим та ком-
фортним, а вікна чистими та з най-
кращою видимістю.
При охолодженні повітря, пристрій 
охолодження використовує силу 
двигуна та пальне, при нагріванні 
повітря, коли працює пристрій на-
грівання, він потребує увімкненого 
двигуна, щоб кондиціонер виробляв 
тепле чи холодне повітря.
Коли зовнішня вологість і темпера-
тура високі, а кондиціонер працює 
на охолодження повітря, конден-
сація води буде капати з системи 
кондиціонування повітря, що є нор-
мальним явищем.
Куріння заборонено, коли система 
кондиціонування повітря включаєть-
ся, так як, з одного боку, це повітря 
шкідливе для здоров’я; з іншого, 
коли режим циркуляції повітря ак-
тивовано, дим буде прилипати до 

вентиляції, це викликає запах,який  
не можна усунути, якщо не замінити 
вентиляцію.
Якщо система кондиціонування 
повітря не буде використовуватися  
протягом тривалого часу, можуть 
виникнути запахи через відкладен-
ня пилу та бруду на вентиляції.
Для усунення запаху, використовуй-
те систему кондиціонування повітря 
принаймні один раз на місяць і на-
лаштовуйте його на максимальну 
витрату повітря протягом 5 хвилин; 
зробить це, навіть у зимовий період, 
з відкритими вікнами в той же час.

До уваги
• Модифікація системи A/C повин-

на виконуватися спеціалістами 
в авторизованих центрах обслу-
говування.

• Заміна системи A/C повинна 
виконуватися спеціалістами в 
авторизованих центрах обслу-
говування Jianghuai Motor.

• Щоб не переохолодитися або 
не перегрітися, а також, щоб 

уникнути конденсату на вікнах, 
пересвідчуйтеся, що вентиляція 
біля лобового скла не забилася 
листям або льодом.

• Не заблоковуйте речами чи одя-
гом вентиляцію, що розташова-
на біля заднього скла, через неї 
циркулює повітря.

• При зачинених вікнах та две-
рях система кондиціонування 
працює краще. Але, коли ав-
томобіль стоїть, температура 
збільшується, тому відкривання 
вікон на деякий час зменшить 
температуру.
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• Компресор має кілька функцій. 
Він вимикається, наприклад, 
коли температура води досягає 
112С, або температура випарни-
ка занадто низька від 0 до 4 С – 
компресор вимикається, але це 
є нормальною його роботою, а 
не пошкодженням.   

• Якщо автомобіль проїжджає 
брудне місце довгий час, будь 
ласка, перевіряйте чистоту вен-
тиляцій.  Забагато піску чи пилу, 
може призвести до його потра-
пляння до компресора та спри-
чинити його пошкодження.

• Будьте уважними та не допу-
скайте, щоб діти просували сто-
ронні предмети, копійки, папір 
через решітки кондиціонера, це 
може призвести до стороннього 
шуму. 

 Обережно
• Відсутність снігу та запотівання 

на вікнах є важливою заувагою 
безпечного руху. Тому будьте 
ознайомлені та використовуй-

те вентиляційну та обігріваючу 
систему, а також протитуманну 
систему на вікнах.

• Щоб підвищити ефект охолод-
ження, вмикайте систему цир-
куляції повітря на короткий 
час, але не на довго, бо сперте 
повітря може викликати запа-
морочення водія чи пасажирів, 
а також запотівання вікон, що 
підвищує ризик небезпеки. Якщо 
вікно запотіває, вимкніть систе-
му циркуляції повітря.

• У режимі циркуляції повітря, сві-
же повітря не буде надходити. 
Після того, як ви перемкнути з 
режиму охолодження на режим 
циркуляції, можуть запотіти 
вікна, що становить небезпе-
ку, обмежує видимість та може 
призвести до аварії!

• При паркуванні автомобіля в 
гараж або місце з низьким рів-
нем вентиляції, вмикайте режим 
циркуляції, щоб попередити по-
трапляння вихлопних газів до 
салону автомобіля, щоб запобіг-

ти отруєнню.
• Якщо повітря в автомобілі зат-

хле, водій може втомитися або 
його свідомість запаморочить-
ся, що може призвести до ДТП 
та травмувань.

• Користуйтеся системою конди-
ціонування час від часу, а також 
не використовуйте режим цирку-
ляції повітря весь час, інакше не 
буде відбуватися надходження 
повітря до салону автомобіля. 

• Якщо режим циркуляції повітря 
більше не потрібний, вимкніть 
його.
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 Бокові вентилятори для усунен-
ня конденсату та паморозі 

 Вентилятори для усунення кон-
денсату та паморозі з лобового 
скла

 Центральні вентилятори
 Бокові вентилятори
 Вентилятор підлоги
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MENU NAVI  EQ  
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A/C

Розташування отворів системи кондиціонування 
повітря
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Кондиціонер з механічним 
управлінням

1. Копка контролю внутрішньої 
циркуляції повітря

2. Кнопка компресора 
3. Кнопка усунення конденсату та 

паморозі із заднього скла
4. Кнопка встановлення режиму
5. Кнопка регуляції повітря
6. Кнопка встановлення темпера-

тури

A/C

0
1 2 3

4

N O P

Q R S

Режим внутрішньої цир-
куляції повітря

Це режим блокує потрапляння пові-
тря та пилюки у транспортний засіб 
зовні, і може використовуватися для 
збільшення або зменшення внутріш-
ньої температури повітря. Натисніть 
цю кнопку, щоб включити або виклю-
чити режим внутрішньої циркуляції. 
Використання цього режиму протя-
гом тривалого часу може призвести 
до запотівання вікон. У цьому випад-
ку, виберіть режим розморожування.

А/С
Натисніть цю кнопку щоб увімкнути 
або вимкнути компресор. На кнопці 
спалахне індикатор, якщо компре-
сор буде активовано та почнеться 
охолодження. Натисніть на кнопку 
ще раз, щоб вимкнути компресор. 
При високій температурі повітря, 
відчиніть вікно, щоб випустити га-
ряче повітря, а потім зачиніть його. 
Це допоможе пришвидшити процес 

охолодження автомобіля та покра-
щить роботу системи.

Обігрів заднього скла 
Натисніть цю кнопку щоб увімкнути 
або вимкнути обігрів заднього скла. 
Індикатор спалахне, якщо запустити 
процес розморожування. Щоб зупи-
нити його, натисніть на кнопку ще 
раз.

Режим подачі повітря на 
рівні обличчя

Цей режим запускає подачу повітря 
з передньої частини панелі інстру-
ментів.
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Режим подачі повітря на 
рівні обличчя і на рівні ніг

Цей режим забезпечує подачу пові-
тря з передньої частини панелі ін-
струментів та з вентиляторів, розта-
шованих на підлозі.

Режим подачі повітря на 
рівні ніг

Цей режим забезпечує подачу пові-
тря з вентиляторів, розташованих 
на підлозі. Переконайтеся, що поза-
ду передніх сидінь немає перешкод, 
які заважають вільному розповсюд-
женню повітря по салону.

Режим обігріву та подачі 
повітря на рівні ніг

У цьому режимі частина повітря 
подається на вентилятори, розта-
шовані на рівні ніг, а інша половина 
спрямовується на переднє та боко-
ве скло, щоб розморозити його.

Усунення конденсату та обігрів

Конденсат виникає внаслідок потра-
пляння гарячого повітря на холодне 
скло. Правильне використання си-
стеми контролю температури змен-
шить ймовірність появи конденсату. 
Існує два режими усунення конден-
сату та паморозі з переднього скла. 
Це режим усунення конденсату та 
обігрівач. Режим усунення конден-
сату і паморозі є більш ефективним. 

Режим усунення конден-
сату

Цей режим спрямовує повітря у 
зовнішні отвори на передньому та 
боковому склі.  Зауважте, що пере-
микач А/С повинен бути у положенні 
обігріву.

Режим обігріву

Цей режим спрямовує повітря у зов-
нішні отвори на передньому та боко-
вому склі.  

Вентилятор

Перемістіть кнопку контролю венти-
лятора. Переміщення за годиннико-
вою стрілкою збільшить швидкість 
вентилятора, а проти годинникової 
стрілки – зменшить її. 
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Автоматичний А/С 

1. Кнопка автоматичного кондиціо-
нування повітря.

2. Кнопка регулювання повітря.
3. Кнопка контролю зовнішньої 

циркуляції.
4. Режим подачі повітря на рівні 

обличчя.
5. Кнопка регулювання температу-

ри.
6. Режим подачі повітря на рівні 

обличчя і ніг.
7. Режим подачі повітря на рівні ніг.
8. Режим розморожування (усу-

нення конденсату) і подачі пові-
тря на рівні ніг.

9. Кнопка обігріву (усунення кон-
денсату) заднього скла.

1 2 3 4 6

AU TO

OF F

A/ C

5

78910111213

10. Кнопка компресора А/С.
11. Кнопка обігріву (усунення кон-

денсату) переднього скла.
12. Кнопка контролю внутрішньої 

циркуляції.
13. Кнопка вимикання.

Екран дисплею

1. Відображення зовнішньої тем-
ператури.

2. Індикатор активації режиму обі-
гріву заднього скла.

3. Індикатор активації автоматич-
ного режиму.

4. Індикатор активації режиму обі-
гріву переднього скла.

5. Відображення внутрішньої тем-
ператури.

6. Відображення сили подачі пові-
тря.

7. Відображення поточного режи-
му.

8. Відображення режиму внутріш-
ньої циркуляції.

9. Індикатор роботи компресора.

1 2 3 4 5 6

789
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Ручне управління

   Кнопка AUTO

Щоб вибрати режим AUTO:
1. Натисніть кнопку AUTO, режим 

подачі повітря, змішування 
подачі повітря, свіже повітря/
циркуляція, подавач повітря, 
компресор, введення автома-
тичного режиму, LCD, індикатор 
AUTO, в інших випадках, від-
повідно до того, з’являються чи 
зникають вогники індикаторів.

2. Натисніть цю кнопку у правиль-
не положення, змін не відбу-
деться.

3. Натисніть кнопку OFF, система 
припинить роботу і LCD згасне.

4. Натискаючи ці кнопки: 

 ви вибираєте режим подачі пові-
тря вручну, в такому випадку по-
значка AUTO на LCD згасає.

5. Режим обігріву активується на-
тиском кнопки.

    ,     , 

     , ,           

6. Коли увімкнено режим AUTO та 
встановлено температуру LO, 
витяжка циркулює повітря, в той 
час як увімкнено режим подачі 
повітря на рівні обличчя. Коли 
температуру встановлено на HI, 
витяжка поглинає свіже повітря, 
в режимі подачі на рівні ніг. 

   Вентилятор
Перемістіть кнопку контролю венти-
лятора. Переміщення за годиннико-
вою стрілкою збільшить швидкість 
вентилятора, а проти годинникової 
стрілки – зменшить її. 

   Зовнішня циркуляція
Ця кнопка активує режим зовніш-
ньої циркуляції, що дає можливість 
провітрити автомобіль.

Режим подачі повітря на 
рівні обличчя

Цей режим запускає подачу повітря 
з передньої частини панелі інстру-
ментів.
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Кнопка температури

Вибір температури:
1. Змінити рівень температура LO 
17,5оС - 31,5оС HI;
2. Зміна шкали заданої температури 
становить 0.5 оС; 
3. Коли систему де активовано і на-
тиснута кнопка температури, систе-
ма повертається до стану, у якому 
вона була перед активацією.
4. Відповідно до налаштувань тем-
ператури, автоматичний контроль 
температури контролює і подачу 
повітря; 
5. Коли температура встановлена 
на 17оС (LO), запустіть функцію кон-
тролю максимального охолодження; 
коли задана температура 32оС (HI), 
запустіть функцію контролю макси-
мального нагріву.

Режим подачі повітря на 
рівні обличчя і на рівні ніг

Цей режим забезпечує подачу пові-
тря з передньої частини панелі ін-
струментів та з вентиляторів, розта-
шованих на підлозі.

Режим подачі повітря на 
рівні ніг

Цей режим забезпечує подачу пові-
тря з вентиляторів, розташованих 
на підлозі. Переконайтеся, що поза-
ду передніх сидінь немає перешкод, 
які заважають вільному розповсюд-
женню повітря по салону.

Режим обігріву та подачі 
повітря на рівні ніг

У цьому режимі частина повітря 
подається на вентилятори, розта-
шовані на рівні ніг, а інша половина 
спрямовується на переднє та боко-
ве скло, щоб розморозити його.

Режим обігріву заднього 
скла

Натисніть цю кнопку, щоб активу-
вати або вимкнути обігрів заднього 
скла.

А/С

Контроль компресора (1. Коли ком-
пресор працює, натисніть цю кнопку, 
щоб вимкнути його, індикатор згас-
не. 2. Коли компресор вимкнено, на-
тисніть на цю кнопку, щоб увімкнути 
його, спалахне індикатор. 3. Якщо 
перемкнути цю кнопку на автома-
тичний режим, увімкнення і вимкнен-
ня відбуватиметься автоматично.)

Режим обігріву

Цей режим спрямовує подачу пові-
тря на переднє та бокове скло для 
обігріву. 
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Режим внутрішньої цирку-
ляції повітря

Це режим блокує потрапляння пові-
тря та пилюки у транспортний засіб 
зовні, і може використовуватися для 
збільшення або зменшення внутріш-
ньої температури повітря. Натисніть 
цю кнопку, щоб включити або виклю-
чити режим внутрішньої циркуляції. 
Використання цього режиму протя-
гом тривалого часу може призвести 
до запотівання вікон. У цьому випад-
ку, виберіть режим розморожування.

OFF
Натисніть цю кнопку ще раз, щоб 
вимкнути компресор кондиціонера.

OFF

Усунення конденсату та обігрів

Конденсат виникає внаслідок потра-
пляння гарячого повітря на холодне 
скло. Правильне використання си-
стеми контролю температури змен-
шить ймовірність появи конденсату. 
Існує два режими усунення конден-
сату та паморозі з переднього скла. 
Це режим усунення конденсату та 
обігрівач. Режим усунення конден-
сату і паморозі є більш ефективним. 

Режим усунення конден-
сату

Цей режим спрямовує повітря у 
зовнішні отвори на передньому та 
боковому склі.  Зауважте, що пере-
микач А/С повинен бути у положенні 
обігріву. Чим нижчою буде темпера-
тура, тим сильніше подаватиметься 
повітря, і тим швидше відбувати-
меться усунення конденсату.

Режим обігріву
Цей режим спрямовує повітря у зов-
нішні отвори на передньому та боко-
вому склі.  
Зауважте: Щоб повністю розморо-
зити вікна (усунути конденсат), ав-
томатично вмикається режим зов-
нішньої циркуляції повітря. Якщо 
потрібний режим внутрішньої цир-
куляції, активуйте його, натиснувши 
відповідну кнопку.
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Ступінь усунення конденсату із 
заднього скла та зовнішнього 
дзеркала*

Ваш автомобіль оснащено одним 
обігрівачем заднього скла. Він має 
вигляд смужок, які обігрівають та 
розморожують скло. Перед викори-
станням цієї функції очистіть сніг із 
заднього скла якомога ретельніше.

Розморожувач заднього 
скла

Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути 
або вимкнути обігрів заднього скла. 
Індикатор, що спалахне, означати-
ме початок роботи цієї функції. Ця 
функція активується лише коли пра-
цює двигун, вона активна лише 10 
хвилин, а потім вимикається. Також 
її можна вимкнути її раніше, за допо-
могою кнопки.

До уваги
• Заборонено використовувати 

тверді предмети для очищен-
ня внутрішнього боку задньо-
го скла. Це може пошкодити 
смужки обігріву, ремонт яких 
не покриє гарантія. Не чіпляй-
те гарантійний талон, клейку 
стрічку, наліпки на скло або 
інші подібні предмети на обі-
грівач.

Обережно
- Погана видимість збільшує мож-

ливість аварій та травмування. 
Тому, необхідно правильно ко-
ристуватися системами обігріву 
та усунення конденсату.

- Коли активовано режим внутріш-
ньої циркуляції, свіже повітря 
не потраплятиме в автомобіль. 
Після вимкнення режиму охо-
лодження, на вікнах може утво-
ритися конденсат, який значно 
погіршить видимість. Це може 
спричинити аварію.

- Паркуючи автомобіль у гаражі 
або у місці з поганою вентиля-
цією, активуйте режим внутріш-
ньої циркуляції повітря, щоб 
уникнути потрапляння вихлоп-
них газів всередину автомобіля 
та отруєння ними.
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• Якщо повітря всередині 
транспортного засобу буде 
спертим, водій може стоми-
тися та втратити зосеред-
женість, що призведе до до-
рожньо-транспортних пригод 
та пошкоджень. Тому, вими-
кайте внутрішню циркуляцію 
повітря, коли в цьому немає 
необхідності.

Регулювання отворів для пові-
тря
Користуйтеся регулятором, що зна-
ходиться в центрі кожного отвору, 
щоб змінювати напрямок повітряно-
го потоку. Використовуйте коліщат-
ка, щоб відкрити або закрити отвір. 

Зауваження: 
• Використання не сертифікова-

них зовнішніх частин отворів 
може спричинити неправильне 
функціонування всієї системи.

Фільтр повітря в салоні
Ваш автомобіль обладнаний філь-
тром повітря. Він знаходиться під 
панеллю інструментів. Фільтр можна 
перевірити і замінити, демонтував-
ши відділення для речей.
Фільтр усуває пил із повітря, що по-
трапляє в автомобіль. Так само, як 
і повітряний фільтр двигуна, він по-
требує періодичної заміни.

Щоб замінити фільтр: 
1. Демонтуйте відділення для ре-

чей.
2. Витягніть старий фільтр.
3. Встановіть новий повітряний 

фільтр та поверніть на місце від-
ділення для речей.

4. Рекомендуємо змінювати фільтр 
кожні 6 місяців, або після 5000 
кілометрів їзди.
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Перемикач двигуна

Положення і функції перемика-
ча двигуна

Перемикач двигуна розташований 
внизу, з правого боку від керма. Він 
має чотири позиції:
Замок

Ключ можна вставити або вийняти 
із запалювання лише в цій позиції. 
Поверніть ключ проти годинникової 
стрілки щоб замкнути автомобіль, 
поверніть кермо, після того, як вий-
няли ключ, щоб пролунав звук бло-
кування керма. Це допоможе вбе-
регти автомобіль від крадіжки. 

Захист навколишнього се-
редовища:

1. Обігрівач використовує надлиш-
ки води з двигуна, тому актива-
ція цієї функції значно збільшить 
споживання пального.

2. Після активації охолоджуваль-
ного обладнання, підвищиться 
швидкість роботи двигуна і ви-
трата пального. Тому, намагай-
теся не використовувати цей 
режим, якщо температура в 
автомобілі є задовільною. Ре-
комендуємо скористатися режи-
мом вентиляції свіжого повітря.

Аудіо-система

Будь ласка, зверніться до інструкції 
з користування аудіо-системою. 

Антена на передньому склі

AM-FM антена аудіо-системи, об-
ладнаної CD, встановлена на вітро-
вому склі. 
Переконайтеся, що грати на вітро-
вому склі не пошкоджені, бо прийом 
радіосигналів буде порушений.
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АСС

Коли ключ знаходиться у цій позиції, 
можна користуватися аудіо систе-
мою, запальничкою. Рештою елек-
тронних засобів користуватися не 
рекомендовано, оскільки це може 
розрядити батарею двигуна, що не 
працює.

ON

Коли ключ знаходиться в цій пози-
ції, на панелі інструментів спалахне 
відповідний індикатор, який означа-
тиме перевірку стану усіх функцій 
та компонентів автомобіля. Під час 
руху автомобіля, ключ знаходиться 
у цій позиції. Якщо двигун не пра-
цює, не залишайте ключ у цій по-
зиції занадто довго. Це спричинить 
розрядку акумулятора.

START

Ця позиція використовується лише 
для запуску двигуна. Поверніть 

ключ у цьому напрямку і відпустіть. 
Після цього він автоматично повер-
неться у позицію ON.

Зауваження: 
• Може виявитися, що ключ не 

повертається, знаходячись у 
позиції LOCK. Причиною цього 
може бути активація блокуван-
ня керма. В такому випадку, 
потрібно повернути кермо, це 
вирішить проблему.

Щоб запустити двигун: 
Перед запуском двигуна у авто-
мобілі з механічною коробкою пере-
дач, потрібно залишати перемикач 
передачі у нейтральному положенні 
та натиснути на педаль зчеплення.
Після того, як двигун запущено, від-
пустіть ключ негайно, щоб він міг 
повернутися у позицію ON. Не запу-
скайте одночасно стартер і двигун. 
Після запуску двигун працюватиме 
голосніше, тому що він холодний. 
Також, причина в тому, що тиск ма-

стила встановлюється вперше. Це 
нормально.
Намагайтеся не стояти із запущеним 
двигуном протягом тривалого періо-
ду часу, починайте рух. Не їдьте із 
великою швидкістю та не тисніть різ-
ко на газ, поки двигун не прогріється 
до робочої температури. 
Для автомобіля, обладнаного 
каталітичним нейтралізатором 
вихлопних газів, не запускайте дви-
гун, буксируючи автомобіль більше 
ніж 50 метрів. Інакше, паливо, яке не 
згоріло, може потрапити в каталітич-
ний нейтралізатор і пошкодити його. 
Перед початком буксирування, на-
магайтеся використовувати інші 
батареї автомобіля, щоб допомогти 
при запуску. Детальніше про це на-
писано у розділі «Аварійний запуск 
двигуна».
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До уваги
Охолоджувач радіатора може про-
довжувати працювати деякий час 
після того, як двигун вимкнено. 
(Навіть, коли вимкнено запалюван-
ня). Це триватиме приблизно 10 
хвилин. 

Обережно
Ніколи не запускайте двигун у не 
провітрюваних приміщеннях. Чад-
ний газ не має запаху, але може 
спричинити серйозне отруєння і 
смерть.

Механічна коробка передач
1. Переконайтеся, що зняли авто-

мобіль з ручного гальма перед 
запуском, а перемикач передачі 
знаходиться в нейтральній пози-
ції.

2. Повністю натисніть на педаль 
зчеплення.

3. Переконайтеся, що педаль 
зчеплення повністю натисну-
та, перемкніть запалення на 
«ACTIVATE» та утримуйте при-

близно 10 секунд поки двигун не 
запуститься.

4. Після того, як двигун почне 
працювати, негайно відпустіть 
ключ, щоб він міг повернутися у 
позицію ON. Не запускайте од-
ночасно стартер і двигун.  

Автоматична коробка передач
1. Утримуючи перемикач на позиції 

Р (Паркування), натисніть на пе-
даль гальма правою ногою.

2. Перемкніть запалювання на по-
зицію «ACTIVATE» та утримуйте 
протягом 10 секунд, поки двигун 
не запуститься. 

3. Коли автомобіль завівся, пере-
конайтеся, що швидкість дви-
гуна не перевищує нормальну 
(1000RPM), а педаль гальма на-
тиснута. Після цього, перемкніть 
на потрібну позицію.

4. Відпустіть ручне гальмо та плав-
но відпустіть педаль гальма. 
Після того, як Ви переконалися, 
що автомобіль рухається, на-
тисніть на педаль газу.

До уваги
- Охолоджувач радіатора може 

продовжувати працювати де-
який час після того, як двигун 
вимкнено. (Навіть, коли вимкне-
но запалювання). Це триватиме 
приблизно 10 хвилин. 

- Після запуску двигун працюва-
тиме голосніше, тому що він хо-
лодний. Також, причина в тому, 
що тиск мастила встановлюєть-
ся вперше. Це нормально.

- Намагайтеся не стояти із запу-
щеним двигуном протягом три-
валого періоду часу, починайте 
рух. 

-  Не їдьте із великою швидкістю та 
не тисніть різко на газ, поки дви-
гун не прогріється до робочої 
температури. 
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- Для автомобіля, обладнаного 
каталітичним нейтралізатором 
вихлопних газів, не запускайте 
двигун, буксируючи автомобіль 
більше ніж 50 метрів. Інакше, 
паливо, яке не згоріло, може 
потрапити в каталітичний ней-
тралізатор і пошкодити його.

- Перед початком буксирування, 
намагайтеся використовувати 
інші батареї автомобіля, щоб 
допомогти при запуску. Деталь-
ніше про це написано у розділі 
«Аварійний запуск двигуна».

- Заборонено намагатися завести 
двигун за допомогою механічних 
рухів: тягнути, штовхати або на-
тискати на нього.

- Якщо двигун перегорів, потуж-
ність знижується або функціо-
нування відбувається непра-
вильно, будь ласка, зверніться 
до найближчого авторизованого 
сервісного центру JAC.

- Заборонено намагатися запу-
стити двигун протягом тривало-
го проміжку часу.

- Якщо автомобіль їде по воді, 
яка може потрапити у вихлоп-
ну трубу, продовжуйте їхати на 
низькій передачі, щоб уникнути 
потрапляння води і руйнування 
трикомпонентного каталізатора.

Обережно
- Вихлопна труба випускає велику 

кількість теплого повітря під час 
роботи або вимкнення двигуна, 
що може спричинити займан-
ня. Заборонено паркувати ав-
томобіль на сухому листі, траві 
або інших займистих матеріях. 
Також не можна залишати дви-
гун увімкненим протягом трива-
лого часу на одному місці. 

- Вихлопна система усіх авто-
мобілів створює високу тем-
пературу. Тому не торкайтеся 
вихлопної труби, щоб не обпек-
тися. Не використовуйте додат-
ковий нижній захист або антико-
розійні матеріали на вихлопній 
трубі, пристрої для очищення 
газу або тепловій перегородці.

- Вихлопний газ є шкідливим та 
забруднює навколишнє сере-
довище. Не зважаючи на те, 
що вміст вихлопних газів ав-
томобіля задовольняє вста-
новлені норми викидів, він все 
одно є отруйним та забруднює 
навколишнє середовище. Якщо 
ви ненароком вдихнете вихлоп-
ні гази, будь ласка, негайно від-
чиніть вікно. 
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- Автомобіль може проїжджати 
через водну поверхню, глибина 
якої становить 200 мм у випад-
ку надзвичайної ситуації. Швид-
кість при цьому не повинна пе-
ревищувати 10 км/год. Потрібно 
їхати повільно,  на низькій пере-
дачі, щоб уникнути потрапляння 
води у вихлопну трубу та двигун. 
Це може їх серйозно пошкодити.

- Не їдьте на великій швидкості, 
коли водна поверхня є глибокою. 
Якщо машина заглохне у воді, 
не запускайте двигун, оскільки 
це може пошкодити його або 
вигин шатуна, що в свою чергу 
спричинить пошкодження корпу-
су циліндра.

- Якщо запускати двигун при 
низькій температурі, автомобіль 
може різко смикатися, тому ре-
комендуємо натискати педаль 
зчеплення під час запуску. В 
цьому випадку педаль зчеплен-
ня повільно повертатиметься у 
попередню позицію, але це не 
вплине на роботу зчеплення.

Трансмісія

Механічна коробка із шістьма 
передачами. 

Позиція кожної передачі позначена 
на ручці перемикання.

Інструкція: 
1. Заборонено перемикати на по-

зицію R під час руху автомобіля, 
це може пошкодити коробку пе-
редач.

2. Натисніть зчеплення повністю 
перед тим, як перемикати у по-
зицію R, і зачекайте 3 секунди.

3. Знижуйте передачі поступово 
під час руху автомобіля, і лише 
тоді, коли двигун не працює на 

R1 35

24 6

швидких обертах.
4. Перемикання на дуже низьку пе-

редачу під час швидкої  роботи 
двигуна може пошкодити зче-
плення і коробку передач.

5. Щоб переключити на задній хід 
(R), зачекайте 3 секунди після 
того, як автомобіль повністю зу-
пиниться. Перемикання під час 
їзди спричинить пошкодження 
коробки передач.

6. За низької температури навко-
лишнього середовища, перед 
тим як зросте температура ма-
стила, перемикання може бути 
важчим, це нормальна ситуація, 
яка не спричинить пошкоджень.
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7. Інколи важко перемкнути на 
нейтральну передачу, відпуска-
ючи педаль зчеплення. В цьому 
випадку натисніть педаль зче-
плення повністю і перемкніть 
на 1 швидкість або на зворотній 
рух.

8. Не спирайтеся на важіль пере-
микання передач. Це призведе 
до його передчасного виходу з 
ладу.

До уваги
- Не додавайте декорації до ва-

желя перемикання, це може 
пошкодити його або прискорити 
зношування.

- Перед тим як увімкнути переда-
чу R, натисніть на педаль зче-
плення повністю та зачекайте  
3 секунди після зупинки авто-
мобіля.

- Турбокомпресор двигуна має 
функцію економії пального, ви-
сокої потужності та хорошої 
емісії, коли він працює на 2000 
обертах за хвилину. Тому реко-

мендуємо перемикати на ІІІ та 
ІV швидкість, коли частота обер-
тання двигуна є приблизно 2000 
обертів на хвилину.

- Неправильне положення пере-
микача швидкості може призве-
сти до втрати контролю над 
автомобілем, аварії або нещас-
ного випадку.  1. Не натискайте 
на педаль газу, перемикаючи на 
передачу D. 2. Коли двигун пра-
цює та перемикач знаходиться в 
позиції діапазону D, автомобіль 
почне рухатися, щойно Ви відпу-
стите педаль гальма.

- Коли двигун працює на великих 
обертах (понад 5000 за хви-
лину), заборонено перемикати 
його більш ніж на 2 передачі 
вниз, або на низьку передачу. Це 
може пошкодити двигун.

- Не ставте ногу на педаль зче-
плення під час руху автомобіля, 
щоб не спричинити передчасне 
зношування. Не використовуйте 
педаль зчеплення для зупинки 

на підйомі та перед світлофо-
ром.  

Обережно
- Завжди використовуйте парку-

вальне гальмо перш ніж вимкну-
ти двигун та виходити з машини. 

- Під час роботи двигуна, авто-
мобіль почне негайно рухатися, 
щойно Ви помістите перемикач 
на одну із передніх передач.

- Щоб паркувальне гальмо спра-
цювало на підйомі, переконай-
теся, що важіль перемикан-
ня передач знаходиться на І 
швидкості. Якщо ж автомобіль 
припаркований на спуску, вста-
новіть важіль перемикання пе-
редач в позицію R.
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Процес перемикання передач

Рекомендована швидкість авто-
мобіля для перемикання. 

Передача Швидкість
1-2 15 км/год
2-3 35км/год
3-4 50 км/год
4-5 70 км/год
5-6 100 км/год

Таке перемикання передач забез-
печить найбільш раціональне ви-
користання пального та комфортне 
управління автомобілем.
Зауважте, що потрібно співвідноси-
ти швидкість двигуна зі швидкістю 
автомобіля під час перемикання. 
Перемикати потрібно поступово, до 
найнижчої передачі, коли швидкість 
обертання двигуна невисока.
Правильне перемикання може по-
кращити використання пального та 
продовжить термін використання 
двигуна.

Будь ласка, не перемикайте на по-
зицію N, коли швидкість автомобіля 
дуже велика, інакше двигун буде 
пошкоджено.

Обережно
- Заборонено перемикати на по-

зицію R під час руху автомобіля, 
інакше коробку передач буде 
пошкоджено.

- Перемикати на нижчі передачі 
потрібно поступово, під час руху 
автомобіля до потрібної швид-
кості і лише тоді, коли швидкість 
обертання двигуна невисока. 
Перемикання у дуже низьку по-
зицію під час швидкого обертан-
ня двигуна може пошкодити зче-
плення та коробку передач.

- Під час руху на схилі, не утри-
муйте педаль газу у напівнатис-
неному стані (зчеплення не ви-
користовується повною мірою), 
інакше це призведе до швидкого 
зношування зчеплення або ви-
ведення його з ладу.

- Перед тривалим спуском змен-

ште швидкість автомобіля, пе-
ремкніть на нижчу передачу, 
використайте повністю функцію 
гальмування за допомогою дви-
гуна та зменште навантаження 
на педаль гальма. Інакше галь-
ма можуть перегрітися або зла-
матися. Гальма потрібно викори-
стовувати лише для зменшення 
швидкості автомобіля або зу-
пинки!
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Механічна коробка із п’ятьма 
передачами

Позиція кожної передачі зображена 
на перемикачі передач.
Опис: 

1. Щоб увімкнути задню передачу 
(R), зачекайте приблизно 3 се-
кунди після повної зупинки авто-
мобіля. Перемикання на задню 
передачу під час руху пошко-
дить коробку передач.

2. За низької температури навко-
лишнього середовища, перед 
тим як зросте температура ма-
стила, перемикання може бути 
важчим, це нормальна ситуація, 
яка не спричинить пошкоджень.

3. Інколи важко перемкнути на 
нейтральну передачу, відпуска-
ючи педаль зчеплення. В цьому 
випадку натисніть педаль зче-
плення повністю і перемкніть 
на 1 швидкість або на зворотній 
рух.

4. Не спирайтеся на важіль пере-
микання передач. Це призведе 
до його передчасного виходу з 
ладу.

Обережно
Коли коробка передач переми-
кається із 5 швидкості на 4-ту, на-
магайтеся не потрапити помил-
ково на 2-гу передачу. Це може 
спричинити пошкодження двигуна, 
оскільки він працюватиме на дуже 
швидких обертах. При цьому інди-
катор роботи двигуна опиниться в 
червоній зоні.

Процес перемикання передач
Правильно співвідносьте швидкість 
автомобіля зі швидкістю двигуна під 
час перемикання. Правильне пере-

микання може покращити викори-
стання пального та продовжить тер-
мін використання двигуна.

Навики управління авто-
мобілем із механічною короб-
кою передач

Ніколи не перемикайте на нейтраль-
ну передачу під час руху на схилі, 
це дуже небезпечно. Не забувайте 
співвідносити швидкість двигуна зі 
швидкістю автомобіля під час пере-
микання. Правильне перемикання 
допоможе покращити використання 
пального та продовжить термін ро-
боти двигуна.
Не тисніть на педаль гальма постій-
но, інакше гальма перегріються та 
будуть погано працювати. Якщо Ви 
рухаєтеся на спуску, використовуй-
те перемикання на нижчу передачу, 
щоб уповільнити автомобіль. 
Зниження швидкості перед пере-
ключанням на нижчу передачу допо-
може уникнути перегріву та пошкод-
ження двигуна.
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Переконайтеся, що автомобіль 
повністю зупинився, перед тим, як 
перемикати на задню передачу, 
інакше коробка передач може зла-
матися. Утримуйте педаль зчеплен-
ня, перемкніть передачу в нейтраль-
ну позицію, зачекайте 3 секунди, а 
вже помі вмикайте задню передачу.
Будьте особливо обережними, руха-
ючись по слизькій дорозі, особливо 
під час гальмування, пришвидшення 
або перемикання передач, тому що 
раптове пришвидшення роботи дви-
гуна може спричинити втрату зче-
плення між шинами та поверхнею 
дороги. А отже, автомобілем буде 
важко керувати.
Зменште швидкість у разі сильного 
вітру, це допоможе краще контролю-
вати автомобіль.

До уваги
- Коли коробка передач переми-

кається із 5 швидкості на 4-ту, 
намагайтеся не потрапити по-
милково на 2-гу передачу. Це 
може спричинити пошкодження 

двигуна, оскільки він працюва-
тиме на дуже швидких обертах. 
При цьому індикатор роботи 
двигуна опиниться в червоній 
зоні.

- Дотримуючись таких умов керу-
вання автомобілем, обирайте 
механічний спосіб перемикання 
передач, щоб робити це швид-
ше та найбільш ефективно керу-
вати автомобілем та зменшити 
тиск та тепловіддачу коробки 
передач.

- Коли автомобіль рухається з 
великою швидкістю, здійснюйте 
обгін за допомогою прискорен-
ня, а потім повертайтеся на по-
чаткову швидкість.

- Рухаючись по довгій звивистій 
дорозі на спуску, прискорюйтеся 
на рівній частині та зменшуйте 
швидкість на поворотах.

Використання зчеплення
Якщо запускати двигун при низькій 
температурі, автомобіль може різко 
смикатися, тому рекомендуємо на-

тискати педаль зчеплення під час 
запуску. В цьому випадку педаль 
зчеплення повільно повертатиметь-
ся у попередню позицію, але це не 
вплине на роботу зчеплення.
Якщо Вам важко перемкнути пе-
редачу, перемістіть перемикач у 
нейтральну позицію та відпустіть 
педаль зчеплення одночасно, а по-
тім натисніть педаль зчеплення та 
увімкніть 1 швидкість або задню пе-
редачу.
Натисніть на педаль зчеплення 
повністю під час перемикання, а піс-
ля перемикання відпускайте її по-
ступово. 
Не залишайте педаль зчеплення на-
тиснутою наполовину під час руху 
на схилі, інакше воно швидко зно-
ситься або пошкодиться.
Не ставте ногу на педаль зчеплен-
ня, якщо не збираєтеся перемикати 
передачу. Це призведе до зношу-
вання зчеплення.
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До уваги
- Не намагайтеся домогтися до-

даткового гальмування за до-
помогою двигуна на слизькій 
дорозі, щоб уникнути ковзання, 
спричиненого втратою зчеплен-
ня між колесами і поверхнею до-
роги. Так Ви втратите керування 
автомобілем.

- Використовуючи педаль зче-
плення, натисніть на неї до під-
логи. Інакше зчеплення буде 
пошкоджено або виникне шум.

Трансмісія CVT  

Коробка передач

Коли перемикач встановлено в по-
зицію ON,  на панелі інструментів 
з’явиться зображення передачі, на 
якій знаходиться ручка перемикача.

Р – (Передача паркування)

Перед тим, як увімкнути передачу 
паркування, повністю зупиніть авто-
мобіль. Ця позиція заблокує перед-
ні колеса, щоб унеможливити їхній 
рух. Позиція Р є оптимальною для 
запуску двигуна. Перед запуском 
двигуна переконайтеся, що переми-
кач знаходиться у цій позиції. Щоб 

вимкнути цю передачу, потрібно 
прибрати ногу із педалі газу і натис-
нути на гальма.
Якщо навіть після цього перемикач 
неможливо пересунути із позиції Р, 
зверніться до «Розблокування пере-
микання».
Якщо натиснути на педалі у позиції 
Р, пролунає тріск, який є нормаль-
ним при роботі трансмісії.

Обережно
- Передача Р не може замінити 

паркувальне гальмо. Якою б не 
була дорога, ставте перемикач у 
позицію Р, коли автомобіль при-
паркований, і в той же час скори-
стайтеся ручним гальмом.

m
RNSD
+

-
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- Якщо перемикач перемістити у 
позицію Р під час руху, колеса 
буде заблоковано, а це може 
спричинити пошкодження ко-
робки передач та втрату кон-
тролю над автомобілем. Такі 
пошкодження не покриває га-
рантійна угода.

Позиція R

Використовуйте цю передачу під 
час заднього ходу. Щоб перемкну-
ти із передачі Р на передачу N або 
R, завжди натискайте на педаль 
гальма. Перемикання неможливе 
доти, доки автомобіль не зупинить-
ся повністю. Під час перемикання на 
позицію R може виникнути шум, що є 
нормальним наслідком роботи пере-
дачі і не пошкодить трансмісію.

До уваги
- Перед вмиканням заднього ходу 

(R), або вимикання цієї передачі, 
автомобіль повинен повністю 
зупинитися. 

- Перемикання у позицію R  може 
пошкодити трансмісію, якщо 
автомобіль рухається вперед. 
Ремонт таких пошкоджень не 
відшкодовується гарантією.

Позиція  N

Передачі руху в цьому положенні 
роз’єднані. Коли потрібно перезапу-
стити двигун або здійснити зупин-
ку, щоб двигун працював вхолосту, 
можна використовувати цю переда-
чу. Якщо ви залишаєте автомобіль 
з якоїсь причини, перемкніть на ре-
жим паркування. Під час перемикан-
ня на позицію P або R із нейтральної 
передачі, потрібно натиснути на пе-
даль гальма.
Під час перемикання на позицію N 
може виникнути шум, що є нормаль-
ним наслідком роботи передачі і не 
пошкодить трансмісію.

Обережно
- Коли трансмісія знаходиться на 

нейтральній передачі, а двигун 
працює на великій швидкості, 
дуже небезпечно перемикати 
її у позицію D (передача руху). 
Автомобіль швидко почне рух 
та може вийти з-під контро-
лю, завдавши шкоди людям та 
предметам навколо нього, якщо 
педаль гальма не натиснута до 
підлоги максимально.

- Діапазон перемикання є обме-
женим, автоматична трансмісія 
не перемикатиметься навіть 
якщо Ви продовжуватимете тис-
нути на педаль газу після досяг-
нення максимальної швидкості 
двигуна.

- Не переміщайте автомобіль 
протягом тривалого періоду 
часу на нейтральній передачі з 
вимкненим двигуном. Це може 
пошкодити трансмісію.
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D (передача руху) 

Ця передача зазвичай використо-
вується під час їзди. Трансмісія ав-
томатично обиратиме правильне 
положення відповідно до швидкості 
автомобіля та прискорення. Щоб 
отримати додаткову потужність під 
час підйому або обгону, повністю 
натисніть на педаль газу, так, щоб 
трансмісія автоматично перейшла 
на вищу передачу.

До уваги
- Швидко перемістіть перемикач 

з позиції D на Р після зупинки. 
Злегка натисніть на педаль галь-
ма і не перемикайте передачі 
занадто швидко, щоб уникнути 
ускладнень при перемиканні у 
нейтральну позицію через те, 
що не відбулося розблокування 
передачі. На низькій швидкості 
можна перемкнути на передачу 
Р без ускладнень.

Блокуючий момент

 У разі паркування на крутому схилі, 
вага транспортного засобу може 
спричинити занадто великий тиск 
на важіль в трансмісії, так що потім 
важко буде зрушити перемикач, щоб 
вимкнути положення Р (стоянка). Це 
явище називається блокуючий мо-
мент.
Для запобігання блокування, будь 
ласка, затягніть ручне гальмо, перш 
ніж залишити автомобіль, а потім, 
правильно перемістіть перемикач у 
положення P (стоянка).
Якщо блокуючий момент відбу-
вається, інший транспортний засіб 
повинен злегка відбуксирувати ав-
томобіль вгору по схилу, щоб звіль-
нити важіль передачі, так що ручка 
зможе залишити положення Р (сто-
янка).

Ручний режим

Поставте перемикач передачі в по-
зицію S. Якщо потрібно буде підви-
щити або знизити передачу, просто 
натисніть вгору або вниз на переми-
кач поступово. (Якщо перемикач по-
вертається щоразу після натискан-
ня, відбувається перемикання на 
одну передачу вгору чи вниз).
Чим крутіший схил, тим нижчу пере-
дачу потрібно вибрати (перемикач 
може бути встановлений в режим 
S/М, і 1 передача буде увімкнена). 
Низька передача може створювати 
ефект гальмування.
У випадку таких умов їзди, будь ла-
ска, оберіть ручний режим керуван-
ня трансмісією щоб зменшити тиск і 
тепловіддачу частин трансмісії.

1. Під час руху на великій швид-
кості, прискортеся, щоб здійсни-
ти обгін, а потім поверніться до 
початкової швидкості.
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2. Рухаючись по довгій звивистій 
дорозі на спуску, прискорюйтеся 
на рівній частині та зменшуйте 
швидкість на поворотах.

До уваги
- Не натискайте на кнопку «+» або 

«-» в ручному режимі постійно.
- Не вмикайте нейтральну пере-

дачу під час руху по гірській або 
нерівній місцевості.

- Не намагайтеся досягнути до-
даткового гальмівного ефекту 
двигуна, знижуючи передачу 
на слизькій дорозі, оскільки  це 
може спричинити ковзання та 
втрату зчеплення між шинами та 
поверхнею дороги.

- Перемикання на передачу ре-
жиму D в ручному режимі є нор-
мальним під час їзди по вибої-
нам або під час різкого повороту.

Режим снігу

Натисніть кнопку «Режим снігу» у 
верхньому лівому кутку змінного ме-
ханізму контролю швидкості під час 
снігопаду або ожеледиці, за умов 
поганого зчеплення з поверхнею. Це 
убезпечить автомобіль від ковзан-
ня. Не натискайте цю кнопку за нор-
мальних умов їзди, щоб уникнути 
перевитрат сили. Прилад показува-
тиме позначку «WIN», якщо натисну-
ти кнопку.

Перемикання автоматичного та 
ручного режимів, а також режимів 
снігу та руху.

Автоматична трансмісія може здій-
снювати перемикання між 4 режи-
мами: автоматичним, ручним, руху і 
снігу. Автоматичний режим означає, 
що перемикач знаходиться позиції D 
і відповідне повідомлення з’являєть-
ся на дисплеї. В такій позиції перемі-
щення ліворуч означатиме режим 
руху, якщо потрібне ручне керуван-

ня. Просто натисніть або потягніть 
вниз важіль (натисніть для переми-
кання вгору, потягніть для переми-
кання вниз). 

Режим ковзання

Коли перемикач знаходиться в діа-
пазоні D або в режимі заднього ходу 
(R), автомобіль почне ковзати, якщо 
відпустити педаль гальма. Авто-
мобіль також може повільно руха-
тися зі швидкістю, меншою ніж 8 км/
год, якщо кут нахилу дороги не пе-
ревищує 8о .

Водіння із безступеневою авто-
матичною трансмісією (CVT)

1. Переконайтеся, що водій і па-
сажири правильно зафіксували 
ремені безпеки.

2. Переконайтеся, що сидіння та 
дзеркала знаходяться у пра-
вильному положенні. Відре-
гулюйте їх, якщо в цьому є по-
треба.
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D або на R після того, як автомобіль 
проїхав більш ніж 20 000км. Звер-
ніться до авторизованої сервісної 
станції JAC, щоб відремонтувати ав-
томобіль.

До уваги
- Двигун можна запустити лише 

коли перемикач знаходиться у 
позиції Р або N.

- Хоча двигун і можна запустити 
на нейтральній передачі, реко-
мендуємо Вам робити це лише 
за умови, що двигун не можна 
запустити звичайним способом. 

- Не здійснюйте рух на великій 
швидкості, поки двигун не розі-
гріється до нормальної робочої 
температури.

- Не дозволяйте автомобілю 
ковзати на нейтральній пере-
дачі.

- Не чіпляйте декорації на покрит-
тя перемикача швидкостей, щоб 
уникнути пошкодження або зно-
шування.

- Рекомендуємо очищувати за-

3. Переконайтеся, що важіль зна-
ходиться в позиції Р (передача 
стоянки).

4. Поверніть ключ запалювання 
у позицію START та відпустіть 
його після того, як двигун поч-
не роботу. Якщо двигун не за-
пустився, почекайте 10 секунд і 
спробуйте ще раз.

5. Комфортний рівень старту може 
бути досягнутий після того, як 
двигун працюватиме вхолосту 
близько 30 секунд.

6. Відпустіть ручне гальмо (відпу-
стіть педаль гальма, якщо рух 
починається на схилі).

7. Перемістіть важіль на потрібну 
передачу та повільно натисніть 
на педаль газу, щоб почати рух.

Самостійна перевірка зчеплення 
в режимі CVT

Будь ласка, здійсніть самостійну пе-
ревірку зчеплення, якщо автомобіль 
труситься занадто сильно під час 
перемикання передачі в діапазоні 

хисну поверхню від пилу, щоб 
уникнути виникнення шуму або 
зношування, яке впливає на пе-
ремикання.
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Стоянка на схилі

1. Натисніть на гальма до повної 
зупинки автомобіля.

2. Затягніть ручне гальмо.
3. Перемкніть передачу на позицію 

Р та відпустіть педаль гальма.

До уваги
Позиція Р використовується лише 
як допомога при паркуванні, тому 
ретельно затягуйте ручне гальмо 
під час стоянки на схилі, щоб уник-
нути пошкодження трансмісії та 
ковзання.

Початок руху на схилі

1. Перемкніть на передачу діапа-
зону D, натиснувши на педаль 
гальма.

2. Злегка натисніть на педаль газу 
та утримуйте швидкість двигу-
на на рівні 2000-2500 обертів за 
хвилину. Відпустіть стоянкове 
гальмо коли автомобіль почне 
рухатися вперед і продовжуйте 

тиснути на педаль газу, щоб по-
чати їзду.

До уваги
Користуйтеся рекомендаціями, на-
веденими нижче, щоб уникнути не-
безпек руху на схилі.

Автомобіль із заведеним двигуном

Дуже небезпечно залишати авто-
мобіль, не вимкнувши двигун. Якщо 
ручне гальмо було затягнуте, а пе-
ремикач не поставлений у позицію Р 
(стоянка), автомобіль може раптово 
почати рухатися. До того ж, якщо ви 
залишите автомобіль у такому стані, 
двигун може перегрітися і навіть 
спалахнути.
Вимкніть двигун увімкніть передачу 
Р перед тим як вийти з автомобіля.
Якщо Вам потрібно вийти з авто-
мобіля на короткий термін, переко-
найтеся, що ручне гальмо надійно 
затягнуте і увімкнена передача Р 
(стоянка).
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Розблокування перемикача

Коли не виходить перемістити 
важіль перемикача із передачі сто-
янки у звичайний спосіб (натиснув-
ши на педаль гальма), виконайте 
такі дії:

1. Вимкніть двигун, затягніть ручне 
гальмо.

2. Вийміть механічний ключ.
3. За допомогою пласкої викрутки 

або іншого інструменту підніміть 
кришку кнопки розблокування 
важеля, яка знаходиться поруч з 
ним.

4. Вставте ключ або викрутку у от-
вір і натисніть на кнопку. 

m
RNSD
+

-

5. Перемкніть передачу з позиції Р 
на нейтральну.

6. Дістаньте ключ з отвору, повер-
ніть на місце кришку. Натисніть 
на педаль гальма і перезапу-
стіть двигун.

Система гальмування

Гальмування за допомогою пе-
далі

Кожний елемент гальмівної систе-
ми створений з урахуванням пи-
тань безпеки. Будь ласка, ретельно 
дотримуйтеся встановлених пра-
вил і регулярно перевіряйте систе-
му гальмування в авторизованому 
сервісі JAC.
Система гідравлічного тиску на 
гальма коліс складається з двох 
окремих ланцюгів. Кожний ланцюг 
працює, перетинаючи автомобіль 
по-діагоналі. (Ліве переднє гальмо 
з’єднане з правим заднім, а праве 
переднє – із лівим заднім). 
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Таким чином, інші два колеса можуть 
справно гальмувати, якщо один із 
ланцюгів зламається. Коли працює 
лише один ланцюг гальмівної систе-
ми, важко загальмувати на корот-
кій дистанції, потрібно докладати 
більше зусиль, щоб натиснути на 
педаль. Якщо немає нагальної не-
обхідності зупинитися, намагайтеся 
обрати безпечне місце для зупинки 
та зачекайте на допомогу праців-
ників авторизованого сервісу JAC.

До уваги
- Виникнення шуму під час галь-

мування є нормальним явищем, 
не хвилюйтеся. Система може 
час від часу створювати різкий 
звук або тріск під час гальму-
вання. Зазвичай, це наслідок по-
годних умов, наприклад, низької 
температури середовища або 
підвищеної вологості, пилу, бру-
ду, солоного або лужного ґрунту.

Обережно
- Якщо виникли пошкодження у 

системі гальмування, або Вам 
здається, що виникли проблеми, 
негайно зверніться до авторизо-
ваного сервісного центру JAC 
для перевірки.

- Продовжувати рух із несправни-
ми гальмами дуже небезпечно, 
це може призвести до серйозних 
аварій і навіть смерті. Не ставте 
ногу на педаль гальма під час 
руху просто для відпочинку, бо 
температура гальмівної рідини 
різко підвищиться, а відстань 
між фрикційним диском і галь-
мівними колодками збільшиться 
через зношування.

Стоянкове (ручне) гальмо

Стоянкове гальмо доповнюється 
ручним важелем. Під час зупин-
ки сильно затягніть ручне гальмо 
вгору. Щоб відпустити його, злегка 
підніміть важіль вгору, натисніть на 
кнопку, що знаходиться на важелі і 
опустіть його вниз. Якщо стоянкове 
гальмо буде повністю відпущене, на 
панелі інструментів зникне відповід-
ний попереджувальний сигнал. Цей 
сигнал повідомляє лише про те, що 
важіль не повністю опущений до-
низу. Він не є індикатором того, що 
гальмо затягнуте належним чином. 
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Переконайтеся, що затягнули галь-
мо, інакше автомобіль може покоти-
тися вниз, знаходячись на схилі. 

Паркування: 
- Переконайтеся, що вікна і люк 

(за наявності) щільно зачинені.
- Вимкніть усі лампи.
- Покладіть цінні речі у відділення 

для речей, або візьміть їх із со-
бою.

- Замкніть усі двері за допомогою 
електронного або механічного 
ключа, перевірте, чи замкнено 
багажне відділення.

- Не залишайте автомобіль на су-
хому листі та інших матеріалах, 
які легко займаються. Після їзди 
деталі автомобіля дуже гарячі, 
при контакті з такими матеріала-
ми може виникнути пожежа.

- Розверніть передні колеса у 
протилежному напрямку від 
бордюру, якщо ви зупинилися 
на підйомі. У автомобілях із ме-
ханічною коробкою передач по-
винна бути увімкнена 1 переда-
ча. 

- Розверніть передні колеса у 
напрямку бордюру, якщо зупи-
няєте машину на спуску. У авто-
мобілях із механічною коробкою 
передач повинна бути увімкнена 
задня передача. 

- Переконайтеся, що ручне галь-
мо повністю опущене перед по-
чатком руху. Інакше задні галь-
ма можуть пошкодитися або 
перегрітися.

До уваги
- Раптове затягування ручного 

гальма під час їзди спричинить 
ковзання, оскільки спрацюють 
лише задні гальма. Тому галь-
муйте повільно.

- Щоб захистити двигун та змен-
шити споживання пального, ре-
комендуємо не тиснути на пе-
даль газу під час паркування.

- Якщо ручне гальмо не затягнуте 
повністю, автомобіль може від-
котитися на кілька сантиметрів 
вперед або назад під час парку-
вання після того, як Ви відпусти-
те педаль гальма.
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Система моніторингу тиску в шинах* 

Ця система перевіряє тиск та температуру в шинах і подає попереджувальний сигнал, якщо виникає невідповід-
ність (попередження з’явиться на панелі індикаторів та MP5). Це допоможе вчасно виявити порушення у роботі та 
зменшить імовірність виникнення дорожньо-транспортних пригод під час їзди.

Індикатор тиску в шинах
Символ (інструмент) Тип індикатора Форма попередження

Попередження про тиск в шинах

Швидке витікання повітря: блимає
Низький тиск: горить
Високий тиск: горить
Висока температура: горить

TPMS Попередження про несправність си-
стеми

Недостатня потужність датчика: го-
рить
Несправність датчика: горить
Контролер не отримує інформацію: 
горить
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Зверніться до розділу Р11 за додат-
ковими інструкціями про індикатори 
інструментів. 

Показник тиску в шинах інтегро-
ваний в систему МР5. Його можна 
знайти так: головне меню – інфор-
мація – моніторинг тиску в шинах. 
Система МР5 покаже спливаюче вік-
но із інформацією про тиск в шинах, 
якщо виникнуть неполадки, тиск 
буде занадто низьким або високим, 
або станеться раптове витікання 
повітря. Вимкнути попередження 
можна вручну.
Детальніше робота системи мульти-
медійного плеєра описана у інструк-
ції з експлуатації.

До уваги
- Система моніторингу тиску в 

шинах є допоміжною.  Передача 
сигналу здійснюється із високою 
частотою. Сигнал про несправ-
ність системи з’являється, якщо 
високочастотному сигналу пе-
решкоджає електромагнітний 
сигнал такої ж частоти протягом 
тривалого часу. Після цього по-
передження автоматично вимк-
неться (індикаторна лампа зга-
сне), що є нормальною роботою 
системи.

- Їзда по нерівній дорозі може 
спричинити коливання тиску в 
шинах, так само, як і випадко-
ва сигналізація. Якщо ситуація 
стабілізується внаслідок руху по 
рівній дорозі, попереджуваль-
ний індикатор згасне. 
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- На запасній шині не встановлені 
сенсори моніторингу тиску. Піс-
ля заміни шини попереджуваль-
ний індикатор горітиме постійно.

- Користувач повинен зверта-
ти увагу на тиск в шинах авто-
мобіля, щоб він не став занадто 
високим або низьким.

- Коли попереджувальний індика-
тор горить або блимає, визначте 
несправність за допомогою МР5 
та усуньте її вчасно. Якщо авто-
мобіль рухається зі швидкістю, 
більшою ніж 30 км/год, тиск у 
шинах і температура відобража-
тимуться на екрані МР5.

Обережно
Різниця тиску у 4 шинах або занад-
то низький тиск можуть спричинити 
їхнє пошкодження, втрату керуван-
ня та виникнення аварійних ситуа-
цій.
- Зупиніться (уникаючи різкого 

повертання або гальмування 
під час процесу зупинки) з мірку-
вань безпеки, коли індикатор   
спалахує, і перевірте всі шини.

- Різниця у тиску або низький тиск 
збільшить зношування шин, по-
рушить стабільність автомобіля 
та подовжить гальмівний шлях.

- Розходження і температура шин 
стрімко зростають під час руху 
автомобіля, якщо тиск у шинах є 
невідповідним. Це може спричи-
нити розрив шини.

- Шини легко перегріваються під 
час перевантаженої їзди з висо-
кою швидкістю. Через це вони 
можуть пошкодитися або спу-
стити повітря.
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Безпека

Ремені безпеки

Вкрай важливо правильно кори-
стуватися ременями безпеки під 
час руху автомобіля, щоб уникнути 
травм під час аварії.

Обережно!
• Один ремінь безпеки можна ви-

користовувати лише для одного 
пасажира.

• У різних країнах існують власні 
правила щодо того, чи можна 
перевозити дітей на передньому 
сидінні. Рекомендуємо заздале-
гідь ознайомитися з цими прави-
лами.

• Не перекручуйте ремінь безпеки 
під час використання.

• Перевіряйте ремінь на наявність 
пошкоджень та розривів, а також 
деформації металевих частин. У 
разі їхнього виникнення, замініть 
деталь.

• Коли ремені безпеки стають 

брудними, використовуйте ней-
тральні миючі засоби і теплу 
воду, щоб очистити їх, а потім 
висушіть у тіні. Не використо-
вуйте підбілювачі або барвники, 
вони можуть впливати на мі-
цність і функції ременів.

• Після аварії обов’язково замініть 
ремені, навіть якщо вони вигля-
дають неушкодженими.

• Щоб захистити себе і пасажирів, 
завжди використовуйте ремені 
безпеки під час їзди.

• Коли спинки сидіння знаходять-
ся в повністю вертикальному по-
ложенні, ремені безпеки можуть 
забезпечити максимум захисту. 
Коли спинки нахилені, паса-
жир може вислизнути з ременів 
безпеки і отримати травму в до-
рожньо-транспортній пригоді, 
особливо при прямому зіткненні.

• Не знімайте і не ремонтуйте 
систему ременів безпеки само-
стійно. Зверніться до сервісного 
центру технічного обслугову-
вання JAC за інформацією про 

функціонування ременів і пере-
конайтеся, що сидіння не пере 
направлене, а двері і шарнір си-
діння не пошкоджені.
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Пристрій регулювання висоти 
ременя безпеки* 

Висоту переднього ременя безпеки 
можна регулювати за допомогою 
підставки для кріплення. Відре-
гулюйте ремінь так, щоб він перети-
нав живіт і груди, по плечу, а не че-
рез шию. Якщо ремінь знаходиться 
в занадто близько до шиї, захист не 
буде ефективним.
Для регулювання висоти кріплення 
ременів безпеки, натисніть кнопку 
регулювання, і опустіть або підніміть 
його до потрібного рівня. Будь ла-
ска, посмикайте підставку вгору і 
вниз після того, як випустите кнопку, 
щоб переконатися, що ремінь зафік-
совано.

Потрійний ремінь безпеки для 
задніх бокових сидінь
Щоб защебнути ремінь:

Потягніть ремінь безпеки, вставте 
металеву пряжку в облаштований 
роз’їм. Клацання означатиме, що 
пряжку заблоковано. Після цього 
ремінь буде автоматично скориго-
вано так, щоб він торкався вашого 
стегна. Якщо нахилити або повільно 
потягнути вперед, ремінь безпеки 
автоматично розтягнеться. Тим  не 
менше, у разі раптового або сильно-
го зіткнення, він автоматично забло-
кується, щоб утримати пасажира. 
Якщо ви нахилитеся вперед швидко, 
ремінь безпеки також буде автома-
тично заблокований.

Щоб затягнути ремінь:    

Опустіть ремінь якомога нижче. Він 
повинен знаходитися на рівні сте-
гон, а не на талії. Якщо ремінь буде 
розташований високо, тіло може 
вислизнути з-під ременя безпеки в 
разі аварії або при екстреному галь-
муванні. Це може привести до серй-
озних травм, навіть смерті.
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Щоб відщебнути ремінь: 

Візьміться за пряжку і натисніть 
кнопку, щоб відщебнути ремінь 
безпеки. Після цього він автоматич-
но втягнеться в коробку зберігання. 
Якщо цього не станеться, можливо, 
ремінь перекрутився або зачепився 
за щось.

Потрійний ремінь безпеки для 
середнього сидіння.
Щоб защебнути ремінь:

Перш за все, дістаньте металеву 
пряжку ременя з пластикового утри-
мувача на стелі. Після цього вставте 
пряжку в металеве кільце ліворуч. 
Ремінь буде защебнутий, коли про-
лунає клацання. Потім, протягніть 
пряжку в кільце, розташоване пра-
воруч, поки не почуєте клацання. 
Перевірте, чи ремінь правильно 
зафіксований і не перекрутився.

Щоб затягнути ремінь:

Опустіть ремінь якомога нижче. Він 
повинен знаходитися на рівні сте-
гон, а не на талії. Якщо ремінь буде 
розташований високо, тіло може 
вислизнути з-під ременя безпеки в 
разі аварії або при екстреному галь-
муванні. Це може привести до серй-
озних травм. Покладіть руки по оби-
два боки від ременя.
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Щоб відщебнути ремінь:

Спершу натисніть на кнопку зам-
ка праворуч, а потім ліворуч, щоб 
ремінь відщебнувся і повернувся у 
місце зберігання. Покладіть метале-
ву пряжку в пластиковий утримувач 
на стелі та поверніть на місце криш-
ку, натиснувши на неї.

Пристрій попередньої затяжки 
ременя безпеки

На передніх сидіннях встановлений 
пристрій попередньої затяжки реме-
ня безпеки. Він забезпечує захист 
водія та пасажирів під час серйоз-
них зіткнень та спрацьовує в разі не-
обхідності. Принцип його роботи та-
кий самий, як принцип роботи ERL. 
Пристрій втягування буде заблоко-
вано під час раптового гальмуван-
ня. Після цього ремінь затягнеться 
і втримає пасажира на сидінні. Цей 
пристрій є частиною SRS. 

Інструкції: 
Коли пристрій попередньої затяж-
ки ременя спрацьовує, лунає звук, 
який свідчить про нормальне функ-
ціонування системи. Пристрій при-
значений для захисту від раптового 
удару і спрацьовує лише один раз.

Обережно
• Після того, як пристрій спрацю-

вав, не замінюйте його самостій-
но. Зверніться до авторизовано-
го сервісного центру JAC. 
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Захист дітей та вагітних жінок

Захист немовлят

У деяких країнах вимагають, щоб 
при перевезенні дітей використову-
вали спеціально обладнані сидіння. 
Наполегливо рекомендуємо Вам ко-
ристуватися системою захисту дітей 
або спеціальним сидінням для пере-
везення дітей до 18 кг.
Система SRS створена для захисту 
дорослих під час їзди, але може бути 
вкрай небезпечною для дітей. Не 
встановлюйте дитяче сидіння на си-
стему SRS. Коли система спрацьо-
вує, сила удару може завдати шко-
ди дитині. Купуючи систему захисту 

дітей, переконайтеся, що вона сер-
тифікована. Встановлювати та кори-
стуватися таким сидінням потрібно 
згідно з інструкцією виробника. У 
автомобілі є пристрій для установки 
дитячих сидінь, який відповідає між-
народним вимогам безпеки ISOFIX.

Захист старших дітей
Коли діти вже занадто дорослі, 
щоб перевозити їх за допомогою 
спеціального сидіння, користуйте-
ся ременями безпеки. Діти повинні 
сидіти на задніх сидіннях і повинні 
бути прищебнуті ременями безпеки 
належним чином. На передньому 
сидінні можуть сидіти діти, які досяг-
ли 13-річного віку. 

Захист травмованих
Користуйтеся ременями безпеки, 
перевозячи травмованих людей. У 
разі необхідності обовязково звер-
ніться до лікаря.

Захист вагітних жінок 

Вагітні жінки повинні дотримувати-
ся рекомендацій лікаря під час їзди. 
Краще використовувати потрійний 
ремінь безпеки. Нижній ремінь по-
трібно розташувати якомога нижче 
на стегнах. Вагітна жінка повинна 
сидіти якомога далі від керма та па-
нелі приладів, бажано, на задньому 
сидінні, щоб внаслідок удару або 
спрацювання системи SRS бути у 
безпеці.
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Повітряна подушка безпеки 

 Повітряна подушка на перед-
ньому сидінні.

 Повітряна подушка, розташова-
на на кермі.

 Бокові повітряні подушки.
 Повітряні подушки на задніх бо-

кових вікнах.

Обережно
• Водій і пасажири все одно по-

винні користуватися ременями 
безпеки у автомобілі, оснащено-
му повітряними подушками, щоб 
зменшити ризик ушкодження під 
час аварії якомога ефективніше. 

До уваги
Система SRS забезпечує додатко-
вий захист, але не може замінити 
ремені безпеки. Тому, користуй-
теся ними правильно. Діти, зріст 
яких менший, ніж 1.4 м, а вік – до 
12 років повинні бути захищені за 
допомогою спеціального пристрою 
для захисту дітей.
Не перевстановлюйте кришку 
повітряної подушки і нічого не став-
те на неї. 
Водій повинен сидіти якомога далі 
від подушки безпеки, але так, щоб 
контролювати автомобіль повні-
стю. Пасажир на передньому си-
дінні також повинен відсунутися 
якомога далі назад, але не зава-
жати тим, хто сидить позаду. Він не 
повинен спати або притулятися до 
дверей.
Не чіпляйте і не ставте нічого на 
кермо і кришки повітряних поду-
шок. Не блокуйте канали подачі 
повітря за допомогою покриття си-
дінь. 
Не стукайте по контролеру SRS, 

бокових сенсорах, щоб уникнути 
раптової помилкової активації по-
душок безпеки.

2 1

3

4
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Передня повітряна подушка

Автомобіль оснащено системою 
SRS, марку якої вказано як «SRS 
AIRBAG» в центрі керма та на панелі 
приладів. SRS забезпечує додатко-
вий захист для водія і пасажирів під 
час аварії. 

До уваги
• Будь ласка, прочитайте додатко-

вий опис системи SRS на задній 
частині сонцезахисного козирка 
з боку водія та на бардачку.

Обережно
• Система SRS не є заміною ре-

менів безпеки, це лише части-
на системи захисту автомобіля. 
Найбільш ефективною вона 
є саме у поєднанні з ременя-
ми безпеки. SRS спрацьовує 
лише у випадку сильного удару 
або пошкодження автомобіля. 
Повітряна подушка є пристроєм 
одноразового використання. 

Бокова повітряна подушка*
Якщо автомобіль зазнає сильного 
удару збоку, сенсори спрацюють і 
активують бічні повітряні подушки. 
Вони розташовані на внутрішній 
стороні дверей задля додаткового 
захисту водія і пасажирів. Подуш-
ки розташовані так, щоб захищати 
грудну клітину та нижню частину ту-
луба під час удару.

Обережно
• Неналежне покриття на сидін-

нях може зашкодити роботі си-
стеми SRS, а отже, зменшити 
рівень захисту.
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Бокова подушка безпеки у ви-
гляді шторки*
Коли автомобіль зазнає удару збоку, 
спрацьовує сенсор, який активує по-
дачу повітря у подушку безпеки, зро-
блену у вигляді шторки.  Це забез-
печує більший захист пасажирів на 
рівні голови під час аварії. Подушка 
прикріплена збоку від рамки люка 
і наповнюється повітрям так, щоб 
захистити голову пасажира збоку і 
згори.

Обережно
• Не чіпляйте важкі і тверді пред-

мети на ручки люка.

Частини і функції SRS
Додаткова Система Пасивної Безпе-
ки (SRS) включає:

• Повітряні подушки (головні/до-
даткові)

• Пристрій попередньої затяжки 
ременя безпеки

• Елементи контролю SRS 
(SRSCIM)

• Попереджувальний сигнал 
повітряної подушки SRS (SRI)

Система SRSCIM проводить моніто-
ринг стану автомобіля, коли двигун 
працює, і вирішує, чи є потреба ак-
тивувати подушки безпеки.
Попереджувальний сигнал блима-
тиме протягом 6 секунд на панелі 
інструментів і згасне, після того, як 
двигун почне працювати.
Якщо система SRSCIM вирішить, що 
автомобіль знаходиться у небезпеч-
ному стані, подушки безпеки спра-
цюють. Це, у поєднанні із ременем 
безпеки, зменшить рівень небезпе-
ки під час аварії та рівень ушкоджен-
ня голови та грудної клітини водія і 

пасажирів. Повітряна подушка поч-
не здуватися одразу ж після того, 
як спрацює, щоб дати водієві мож-
ливість вільно дихати. 
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Принцип роботи SRS
Система SRS повинна сприймати 
небезпеку, яка виникла, і уповільню-
вати автомобіль, якщо серйозне зіт-
кнення відбувається в його передній 
частині. Подушки безпеки наповню-
ються повітрям одночасно із актива-
цією пристрою попередньої затяжки 
ременя безпеки. Під час зіткнення 
ремінь допоможе зафіксувати тулуб 
людини на місці, а подушка безпе-
ки поглинатиме удар, щоб захисти-
ти голову і груди. Після цього вона 
автоматично здується через 0,1 се-
кунди. Таким чином, це не блокува-
тиме зір водія і не перешкоджатиме 
управлінню автомобілем. Під час 
спрацювання повітряної подушки 
можливий звук вибуху. Це нормаль-
не явище. Також у повітрі опиниться 
порошок, який покриває поверхню 
подушки безпеки. В цьому випад-
ку очистіть обличчя за допомогою 
мила і теплої води, щоб уникнути 
алергічної реакції.

Обережно
• SRS спрацьовує лише у випад-

ку, коли ключ запалювання зна-
ходиться у позиції ON. Якщо 
попереджувальний сигнал не 
спалахує, коли запускається 
двигун, або навпаки, горить по-
стійно під час їзди, це свідчить 
про несправність у роботі систе-
ми. В такому випадку, якомога 
швидше зверніться до авторизо-
ваного сервісного центру JAC. 

• Перед заміною запобіжника або 
відключенням клема акумуля-
тора, поверніть ключ запалю-
вання в положення «LOCK» або 
дістаньте його із замка запалю-
вання. Не рухайте і не заміняй-
те запобіжник, підключений до 
подушок безпеки, коли ключ 
запалювання знаходиться в по-
ложенні «ON», інакше сигналь-
на лампа буде продовжувати 
горіти.
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Повітряні подушки спра-
цьовують коли:

1. Автомобіль зазнає сильного 
удару, який може травмувати 
пасажирів на передніх сидін-
нях.

2. Коли автомобіль в’їжджає у 
незрушну цементну стіну по-
переду. 

0°

Повітряна подушка може не 
спрацювати, коли:
1. Автомобіль може подолати 

перешкоди, які виникли (дере-
во, стовп)

2. Автомобіль наїжджає на схо-
динки або бордюр.

3. Автомобіль раптово потра-
пляє у глибоку яму або паз. 

4. Автомобіль врізається у інший 
транспортний засіб, або на-
впаки.

5. Автомобіль зазнає легкого 
удару спереду.

6. Автомобіль перевертається 
на бік.

7. Автомобіль зазнає бокового 
удару, сила якого не спрямо-

вана в центр транспортного 
засобу.

8. Запалювання вимкнене.
9. Інші особливі обставини.
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Обслуговування SRS
Загалом, SRS це система, яка не 
обслуговується. У разі виникнення 
несправності, зверніться до авто-
ризованого сервісного центру JAC. 
Демонтаж, встановлення, техніч-
не обслуговування та інші роботи, 
пов’язані з системою SRS повинні 
здійснюватися уповноваженими 
представниками JAC. Неправильне 
обслуговування системи може мати 
небезпечні наслідки. Будь ласка, 
користуйтеся чистими ганчірками і 
водою, щоб очищувати місця розта-
шування повітряних подушок. Не 
користуйтеся хімічними засобами 
невідомої консистенції. 

Обережно
• Не змінюйте насадки та провод-

ку SRS без дозволу. Це може 
викликати несправності та не-
правильну роботу системи.

• Не грайтеся з частинами си-
стеми, проводкою і подушками 
безпеки. Це може спричини-
ти безпідставну активацію та 
завдати шкоди здоров’ю. 
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Безпека сидінь

Сидіння водія

Рекомендуємо відрегулювати сидін-
ня водія таким чином:

• Встановіть сидіння водія на 
такій відстані, щоб він міг вільно 
випростати ноги і дістати до пе-
далей. 

• Водій повинен зберігати дистан-
цію близько 25 см до керма та 
панелі інструментів, щоб забез-
печити максимальний захист у 
випадку спрацювання системи. 

• Встановіть спинку сидіння та-
ким чином, щоб вона повністю 
торкалася спини водія, та мож-
на було вільно випростати руки, 

діставши до верхньої частини 
керма. 

Рекомендуємо відрегулювати пе-
реднє пасажирське сидіння таким 
чином:

• Встановіть спинку сидіння у вер-
тикальне положення.

• Встановіть сидіння так, щоб па-
сажир міг вільно поставити оби-
дві ноги у простір під панеллю 
приладів і почувався комфор-
тно.

• Максимально відсуньте крісло 
назад.

Підголівники

Висота підголівників повинна бути 
відрегульована відповідно до зро-
сту пасажира та положення його 

голови.  Це забезпечить максималь-
ний комфорт і захист.

Встановлення висоти підголівни-
ка

Візьміть підголівник з обох боків ру-
ками і потягніть вгору або вниз до 
потрібного положення.
Коли верхня частина підголівника 
знаходиться на рівні очей або трохи 
вище, він перебуває у максимально 
комфортному положенні.
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Система захисту дітей (вста-
новлюється користувачем)

Встановіть систему захисту, коли 
перевозите дітей на задньому сидін-
ні. Це зменшить ризик травмування 
внаслідок різкого гальмування або 
поштовху. Згідно зі статистикою, 
захист дітей є ефективнішим, коли 
використовується система захисту. 
Старші діти, які не можуть користу-
ватися системою захисту, повинні 
користуватися ременями безпеки.
Якісна система захисту дітей  є 
необхідною. Якщо у автомобілі 
знаходиться немовля, неодмінно 
помістіть його у спеціальне дитяче 
крісло. Якщо не використовувати 
додаткові засоби безпеки, дитина 
може постраждати під час аварії. 
Дитяче крісло обов’язково повинне 
бути сертифікованим. Перед тим як 
перевозити дітей переконайтеся у 
належній якості системи, крісла та 
ременів безпеки. Після того, як си-
стему встановлено, користуйтеся 
інструкціями виробника, щоб пра-

вильно її експлуатувати.

До уваги
• Будь ласка, встановіть систему 

захисту дітей на задніх сидіннях. 
Не встановлюйте її на перед-
ньому сидінні. Інакше, актива-
ція повітряної подушки безпеки 
може завдати шкоди дитині. 

• Температура ременів безпеки 
на системі захисту дітей може 
бути високою. Тому, перевіряйте 
температуру сидіння і спинки пе-
ред тим, як садити дитину, щоб 
не виникло опіків.

• Система захисту не розрахова-
на на дітей старшого віку. Вони 
повинні сидіти позаду і повин-
ні бути прищебнуті ременями 
безпеки. Не дозволяйте дітям 
сидіти спереду.

• Якщо ремінь безпеки не підхо-
дить дитині, рекомендуємо Вам 
скористатися додатковим дитя-
чим сидінням, встановивши його 
позаду. Таким чином дитина си-
дітиме вище і зможе скористати-

ся ременем безпеки у належний 
спосіб. 

• Не дозволяйте дітям сидіти на 
колінах або стояти під час руху.

• Не користуйтеся системою захи-
сту дітей або дитячим сидінням, 
які перебільшують габарити си-
діння, це не забезпечуватиме 
належного захисту.



2-15

 2. Безпека.                Ремені безпеки       

• Не тримайте дітей на руках під 
час їзди, це не забезпечить 
максимального захисту під час 
аварії або раптової зупинки. Це 
неприпустимо навіть у випадку, 
якщо ви будете користуватися 
ременями безпеки.

• Якщо дитяче сидіння не зафік-
соване належним чином, ризик 
травмування дитини під час 
аварії набагато збільшується.  

• Система захисту дітей, встанов-
лена на цьому автомобілі, від-
повідає міжнародним стандар-
там безпеки ISOFIX.

Приєднання дитячого сидіння

Щоб встановити дитяче си-
діння:
• Відсуньте спинку сидіння назад, 

щоб переконатися, що вона за-
блокована.

• Відсуньте спинку від завіси; 
знайдіть місце для приєднання 
сидіння з позначкою ISOFIX.

• Існує роз’їм для фіксації ременя 
дитячого сидіння на задній па-
нелі спинки сидіння.

• Зафіксуйте дитяче сидіння згід-
но з інструкцією.

Interface 

Щоб встановити на зовнішній 
стороні задніх сидінь:
Коли система захисту дітей встанов-
лена на зовнішній стороні заднього 
сидіння, витягніть ремінь безпеки з 
місця його зберігання та защебніть, 
залишивши трохи вільного просто-
ру. Переконайтеся, що проміжок ре-
меня знаходиться напроти талії та 
шиї дитини. Після того, як систему 
встановлено, порухайте її в різних 
напрямках, щоб переконатися, що 
вона надійно зафіксована. Протяг-
ніть ремінь в напрямку ретрактора. 
Скорочення ременя відбудеться, 
якщо він не зафіксований. Після 
цього, ретрактор автоматично втяг-
не зайве, щоб зафіксувати потрібну 
довжину ременя.

Перед тим як встановлювати  
систему захисту дітей, уважно 
прочитайте інструкцію, надану 
виробником. Якщо ви не може-
те діяти згідно з інструкцією, 
зверніться до авторизованого 
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сервісного центру JAC та не-
гайно перевірте систему.

До уваги
•	 Не	 встановлюйте	 систему	 за-
хисту	дітей	на	переднє	сидіння,	
оскільки	 активація	 повітряної	
подушки	 під	 час	 аварії	 може	
завдати	 шкоди	 дитині.	 Тому	
встановлюйте	 дитяче	 сидіння	
лише	позаду.	
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Управління автомобілем

Новий автомобіль

Спеціальна обкатка не потрібна. 
Довгострокові експлуатаційні якості 
транспортного засобу будуть  кра-
щими, якщо ви користуватиметеся 
такими принципами:
При проїзді перших 1000 км, не до-
тримуйтеся однієї швидкості (не 
важливо, швидко чи повільно Ви бу-
дете рухатися).
Уникайте екстреного гальмування 
під час проїзду перших 300 км. Зараз, 
нові гальмівні колодки ще не при-
стосувалися до умов використання. 
Використання нових гальмівні на-
кладок для екстреного гальмування 
може призвести до передчасного 
зношування або заміни. Дотримуй-
тесь наведених вище принципів об-
катки щоразу, коли встановлюєте 
нові гальмівні накладки. 

Запобіжні заходи при водінні
Перед тим, як сісти в автомобіль:

Перевірте, чи шини знаходяться в 
належному стані: не пошкоджені, 
не спущені, під тиском та мають од-
наковий малюнок. За необхідності 
усуньте несправності.

Запуск двигуна

Перед тим, як запустити двигун
Перевірте стан шин, тиск у шинах та 
наявність сторонніх предметів.

Своєчасна заправка

Коли з’являється попереджуваль-
ний сигнал про відсутність пального 
на панелі приладів, вчасно виконуй-
те заправку автомобіля. (Якщо Ви 
їдете зі швидкістю 110 км/год, у вас 
є лише 60 км пробігу).

Період обкатки

Обкатка
Для першої 1000 кілометрів внутріш-
нє зношування двигуна набагато 
більше, ніж після обкатки. Протягом 
періоду обкатки приділяйте особли-
ву увагу способу їзди, це допоможе 
Вам переконатися в надійності та 
поведінці автомобіля в майбутньо-
му.

Протягом 1000 км 

Щоб встановити дитяче си-
діння:
• Не відкривайте повністю приско-

рювач.
• Дотримуйтеся швидкості не 

більш ніж 80 км/год.
• Не дозволяйте двигуну працю-

вати на великих обертах.
• Не використовуйте автомобіль 

для буксирування інших авто-
мобілів.
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 • Уникайте аварійного гальмуван-
ня. Нові гальма і шини вимага-
ють періоду обкатки.

До уваги
• Нові шини повинні пройти період 

обкатки, щоб досягнути опти-
мальної зчеплювальної здат-
ності. Перші 500 км намагайтеся 
керувати транспортним засобом 
стабільно.

• Нова гальмівна підкладка також 
вимагає обкатки, тому що пер-
ші 200 км підкладка не матиме 
оптимальної продуктивності 
тертя. За умови, що гальма не є 
оптимально ефективними, будь 
ласка, збільште тиск на педаль 
гальма. Це замінить відсутність 
достатнього тертя.

Від 1000 до 3000 км

Поступово збільшуйте максимальну 
швидкість автомобіля або макси-
мально дозволену швидкість обер-
тання двигуна.

Щоб встановити дитяче си-
діння:
• Суворо заборонено запускати 

двигун на високій швидкості, 
коли він знаходиться в стані охо-
лодження, незалежно від того, 
на яку передачу поставлена 
трансмісія.

• Не їдьте занадто повільно. Якщо 
двигун працює нестабільно, пе-
рейдіть на низьку передачу.

Рекомендації: 
• Не їдьте на максимальній швид-

кості якомога довше і пере-
микайтеся на вищу передачу 
заздалегідь, щоб заощадити 
пальне, зменшити шум та збе-
регти навколишнє середовище.

Після обкатки: 
Максимально дозволена швидкість 
двигуна представлена у червоній 
зоні на тахометрі. Не дозволяйте 
стрілці тахометра досягати цієї зони, 
інакше двигун зламається.
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Економне та екологічне управ-
ління автомобілем

Споживання пального, екологічність 
та зношування двигуна, гальм і шин 
переважно залежить від трьох фак-
торів:

• Особистий спосіб водіння
• Особисті умови користування
• Технічний стан

Передбачливе і економне управлін-
ня автомобілем може легко зменши-
ти рівень споживання пального на 
10-15%. Далі перераховані підказки 
щодо експлуатації транспортного 
засобу, які будуть корисними для за-
хисту довкілля та економії палива.

Підказки:

• Їздіть передбачливо. Більшість 
пального витрачається під час 
прискорення. Тому керуйте ав-
томобілем передбачливо. І по-
треба гальмувати, і потреба 
прискорюватися можуть бути 
мінімізовані. До того ж, дозвольте 
автомобілю котитися до повної 
зупинки. Наприклад, оцінюйте 
можливість потреби зупинитися 
на червоний сигнал світлофора.

• Коригуйте тиск у шинах. Завжди 
підтримуйте належний тиск у 
шинах. Коли тиск знижується 
до 50 кПа, споживання пально-
го збільшується на 5%. Занадто 
низький тиск у шинах збільшує 
супротив обертання, таким чи-
ном, пришвидшується зношу-
вання шин і погіршуються ходові 
якості. Тиск у шинах потрібно пе-
ревіряти, коли вони холодні.

• Енергозберігаюче перемикан-
ня передач. Інший ефективний 
спосіб зекономити пальне – пе-
ремикатися на вищу передачу 
заздалегідь. Якщо цього не ро-
бити заздалегідь, двигун буде 
працювати на високих обертах і 
додатково витрачатиме пальне. 
Такі правила можуть стати у на-
годі: 1 передачу використовуйте 
лише для проїзду відстані, що 
дорівнює довжині одного авто-
мобіля. Коли швидкість двигуна 
збільшується до 2000 обертів 
за хвилину, перемикайте на 
наступну швидкість. Для авто-
мобілів, обладнаних автома-
тичною трансмісією, необхідно 
повільно натискати на педаль 
газу, щоб система контролю 
обирала економний режим від-
повідно до Вашої манери їзди: 
раннє збільшення швидкості і 
затримка її зменшеня.
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Економне та екологічне 
управління автомобілем

 
Підказки:

• Намагайтеся якомога менше 
їздити на максимальній швид-
кості. 

 При їзді на максимальній швид-
кості споживання пально-
го,емісія та шум збільшуються 
в багато разів. Якщо Ви керуєте 
автомобілем лише на ¾ макси-
мальної швидкості, споживання 
пального зменшиться наполови-
ну.

• Зменште тривалість роботи 
двигуна на холостому ходу.

 У заторі або під час червоного 
сигналу світлофора на залізнич-
ному переїзді зупиніть двигун. 
Ви витратите менше пального, 
перезапустивши двигун, ніж по-
стійно підтримуючи його вхоло-
сту.

Рекомендації:
• Не дозволяйте автомобілю сто-

яти на холостому ходу протя-
гом тривалого періоду часу. З 
одного боку, на холостому ходу 
ви можете користуватися кон-
диціонером, але повітря швидко 
стане затхлим і некомфортним. 
З іншого боку, це не дуже добре 
для теплового випромінювання 
транспортного засобу та захи-
сту системи викидів. Тим часом, 
споживання масла в двигуні та-
кож буде збільшуватися, і вам 
доведеться купувати додаткове 
масло перед поїздкою.

• Періодичне технічне обслуго-
вування.

 Періодичне технічне обслугову-
вання в сервісному центрі JAC 
є передумовою економного ко-
ристування автомобілем. Хоро-
ший технічний стан двигуна не 
лише збільшує безпеку їзди та 
підтримує автомобіль у робочо-
му стані, а й зменшує витрату 
пального. У неналежному стані, 
двигун витрачає на 10% біль-
ше пального. Будь ласка, пе-
ревіряйте рівень мастила в дви-
гуні під час кожного наповнення. 
Витрата мастила залежить від 
навантаження і швидкості двигу-
на.

 Використання легкого масти-
ла допомагає зменшити його 
споживання. Після першого га-
рантійного періоду споживання 
мастила новим автомобілем 
нормалізується. Однак, в період 
обкатки рівень витрати може 
бути вищим, ніж зазвичай. 
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• Уникайте непотрібних наван-
тажень.

 Окрім способу їзди і регуляр-
ного технічного огляду, не на-
вантажуйте двигун без потре-
би, це збільшить можливість 
зайвої втрати мастила. Кожний 
кілограм ваги збільшує витрату 
пального, тому регулярно пе-
ревіряйте багажник, щоб не пе-
ревозити непотрібний вантаж.

• Зменште кількість коротких 
поїздок. 

 Двигун і каталітичний очищувач 
можуть ефективно зменшити 
споживання пального та викиди 
газу лише тоді, коли досягнуто 
потрібної робочої температури. 
Загалом, лише після проїзду 4 
кілометрів двигун може досяг-
нути нормальної робочої тем-
ператури, і споживання пально-
го також досягне нормального 
рівня. Тому, уникайте поїздок на 
малі дистанції. Якщо до місця 
призначення можна дістатися 
пішки – зробіть це. Температу-

ра навколишнього середовища 
також дуже важлива. Витрата 
масла у автомобіля вища взим-
ку, ніж влітку.

• Збереження електроенергії. 
Електроенергія виробляється у 
автомобілі за допомогою гене-
ратора під час їзди. Вмикання 
або підключення електрооблад-
нання збільшує навантаження 
генератора і витрату пального. 
Обігрів заднього скла, передні 
фари ближнього світла та кон-
диціонер потребують багато 
енергії. Наприклад, обігрів за-
днього скла споживає 1 л паль-
ного за 10 годин. Тому, вимикай-
те електрообладнання, коли не 
користуєтеся ним.

• Робіть детальний запис.
 Перед та після їзди робіть запи-

си про поїздку. В цьому випадку 
Ви зможете зафіксувати зміни у 
споживанні пального (бажані і 
небажані) вчасно та застосува-
ти необхідні запобіжні засоби. 
Якщо витрата пального збіль-

шується, проаналізуйте свій 
стиль їзди, розташування, стан 
дороги тощо.

• Уникайте потрапляння бруду 
на шасі транспортного засобу. 
Бруд, який потрапляє на шасі ав-
томобіля не лише збільшує його 
вагу, а й стає причиною корозії.
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Різні умови їзди

Водіння вночі

Їздити на автомобілі вночі набагато 
небезпечніше, ніж вдень. Причина-
ми цього є проблеми нічного бачен-
ня і втома.

Нижче наведені поради з 
приводу їзди вночі.

• Будьте обережні, керуючи авто-
мобілем.

• Не сідайте за кермо в нетвере-
зому стані.

• Правильно налаштовуйте дзер-
кала заднього виду, щоб уник-

нути засліплення фарами ав-
томобіля, який знаходиться 
позаду.

• Дотримуйтеся більшої дистанції 
з іншими автомобілями.

• Їдьте на зниженій швидкості, 
особливо на великих дорогах – 
фара може освітити лише неве-
ликий відрізок дороги.

• Їдучи по віддаленій від великих 
міст місцевості, остерігайтеся 
диких тварин.

• Якщо Ви втомилися, зупиніть 
автомобіль за межею проїжджої 
частини і відпочиньте.

• Фари зустрічного автомобіля 
можуть тимчасово засліпити 
Вас. Для адаптації зору, в тако-
му випадку, потрібен деякий час. 
Якщо з’являється сліпуче світло, 
а водій автомобіля не переми-
кає дальнє світло на ближнє, не-
обхідно знизити швидкість і уни-
кати погляду на зустрічне світло.

• Підтримуйте в чистоті внутріш-
ній і зовнішній бік лобового скла 
та інших вікон. Забруднене скло 

може підсилити ефект сліпучого 
зустрічного світла. 

• Постійно рухайте очима, коли 
їдете по вибоїнах або повер-
таєте, щоб швидше розрізняти 
темні об’єкти. 
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Їзда містом

Найбільшою проблемою під час їзди 
містом є потік транспорту. Треба 
бути дуже уважним до поведінки ін-
ших учасників дорожнього руху,  до 
сигнальних вогнів і дорожніх знаків.

Нижче наведені поради з 
приводу водіння в місті:
• Користуйтеся ременями безпе-

ки.
• Запам’ятовуйте маршрут та заз-

далегідь його з’ясовуйте. 
• Слідкуйте за поставою під час 

управління автомобілем. Пра-
вильно зайняте положення до-
поможе керувати автомобілем 
ефективно і безпечно.  Це не 
лише зменшить втомлюваність 
під час довготривалої поїздки та 
забезпечить хорошу видимість, 
а й швидку й раціональну реак-
цію на дорожні умови. 

• На перехресті або дорозі із 
двостороннім рухом намагайте-
ся їхати на середній або низькій 
швидкості, будьте готові відреа-
гувати на ситуацію та загальму-
вати якомога швидше, коли ви-
никне така потреба.

• Розпізнавайте дорожні сигнали. 
Під’їжджаючи до перехрестя, 
зменште швидкість заздалегідь 
та стежте за розміткою, щоб ви-

брати правильну полосу руху.
• Будьте особливо уважними. 

Спостереження за дорогою і 
спокійна реакція є запорукою 
безпечної їзди.
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Водіння на швидкісних доро-
гах

Найважливіші поради під 
час руху на швидкісній до-
розі:
• Притримуйтеся правого боку до-

роги і рухайтеся в потоці транс-
порту.

• Під час їзди притримуйтеся тієї 
ж швидкості, що й інші водії. За-
надто швидкий або повільний 
рух можуть створити перешкоди 
для руху інших автомобілів. Ліва 
смуга є смугою обгону.

• При в’їзді на швидкісну дорогу, 
рухаючись вздовж рампи, ви-
беріть правильний момент, щоб 
влитися у потік транспорту на 

дорозі. Увімкніть сигнал поворо-
ту і перевірте дзеркала. За необ-
хідності, поверніть голову, щоб 
оцінити обстановку на дорозі.

• Рухаючись по швидкісній дорозі, 
дотримуйтеся швидкості, вка-
заної на дорожніх знаках, або 
швидкості руху потоку транспор-
ту (якщо вона відносно невели-
ка).

• Перед тим, як змінити смугу 
руху, перевірте дзеркала та 
увімкніть сигнал повороту. По-
вертайте швидко та стежте за 
дорогою, особливо за сліпою зо-
ною, щоб переконатися, що Ви 
не створюєте перешкод іншим 
транспортним засобам. 

• Під час їзди на швидкісній дорозі 
переконайтеся, що зберігаєте 
необхідну дистанцію. Під час 
їзди вночі гальмуйте повільно.

• Щоб виїхати зі швидкісної доро-
ги, стежте за тим, щоб вчасно 
зайняти правильну смугу руху. 
Якщо ви не встигнете зробити 
цього до перехрестя, не можна 

зупинятися і здійснювати рух за-
днім ходом. Потрібно рухатися 
до наступного з’їзду.

• Знижуючи швидкість під час з’їз-
ду, орієнтуйтеся на спідометр, а 
не на власні відчуття, оскільки 
після їзди з великою швидкістю 
протягом тривалого часу, вони 
будуть неправильними. 
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Їзда на великі відстані

Переконайтеся, що ви здійснили всі 
необхідні етапи підготовки перед 
тим, як вирушати у поїздку на вели-
ку відстань та добре відпочиньте. 
Якщо Вам доводиться їхати у пога-
ному ментальному стані, краще не 
здійснюйте одразу занадто довгих 
переїздів.

Превірте такі компоненти 
перед початком руху:
• Переконайтеся, що бак із очищу-

вальною рідиною наповнений, а 
двері чисті зовні і зсередини.

• Перевірте, чи достатньо пально-
го, масла в двигуні та інших ма-
стил.

• Перевірте, чи фари правильно 
функціонують.

• Перевірте, чи поверхня фар чи-
ста.

• Перевірте, чи шини підходящі 
для дальнього переїзду, чи вони 
достатньо накачані та знахо-
дяться під належним тиском.

Їзда за дощової погоди, на мо-
крій та слизькій дорозі.

Небезпечно їздити по слизь-
кій та мокрій дорозі, особли-
во на непідготовленому ав-
томобілі.
Користуйтеся такими прави-
лами безпеки:

• Дощ погіршить огляд і збільшить 
гільмівний шлях. Тому, зменште 
швидкість і їдьте повільно.
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• Необхідно регулярно перевіряти 
стан склоочисників і щіточок. Пе-
реконайтеся, що бак для очис-
ної рідини наповнений. Якщо на 
склі є смуги або плями, вчасно 
замініть щіточки склоочисників.

• Якщо шини перебувають у неза-
довільному стані, гльмування на 
мокрій дорозі може спричинити 
ковзання і аварію. Тому, переко-
найтеся, що шини в хорошому 
стані.

• Увімкніть фари і задні аварійні 
вогні.

• Швидка їзда на дорозі, вкритій 
водою, впливає на гальмуван-
ня. Тому, знижуйте швидкість під 
час руху по мокрій поверхні.

• Якщо Вам здається, що галь-
ма промокли, легко натисніть 
на педаль гальма кілька разів, 
щоб просушити їх і повернути їм 
здатність нормально функціону-
вати.

• Під час руху не робіть різких по-
воротів та зупинок, щоб не втра-
тити контроль над автомобілем.

• Не рухайтеся по воді, поки не 
переконаєтеся, що її рівент не 
досягає нижньої частини ободу 
колеса. Зменште швидкість і ру-
хайтеся повільно, оскільки робо-
та гальм може бути некоректною 
та вимагати додаткового часу. 
Після їзди по воді просушіть 
гальма, легко натиснувши на пе-
даль гальма. 

Їзда на схилах або гірських до-
рогах.

Якщо Ви часто їздите по гірських 
дорогах або збираєтеся це робити, 
скористайтеся такими порадами:

Підтримуйте автомобіль у хоро-
шому стані.

Перевіряйте рівень усіх рідин, галь-
ма, шини, систему охолодження і 
трансмісію. Ці системи повинні бути 
у хорошому стані під час їзди по го-
рах.

Вдосконялюйте навики їзди по 
схилам.

Користуйтеся ефектом гальмування 
двигуном щоб знизити швидкість. 
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Їдучи вниз по схилу, неодмінно зни-
жуйте передачу та зменшуйте швид-
кість за допомогою гальмування 
двигуном.

Застереження щодо проїзду вер-
шини пагорба.

Проїжджаючи вершину пагорба, 
приділяйте особливу увагу стану 
дороги та наявності на ній сторонніх 
об’єктів.

Приділяйте увагу спеціальним 
попереджувальним сигналам.

На гірських дорогах можна побачити 
спеціальні попереджувальні сигна-
ли. Наприклад, довгий спуск, місце 
обгону або обгін заборонено, зона 
обвалу каміння або повороти. Звер-
тайте увагу на ці сигнали та засто-
совуйте відповідні запобіжні засоби.

До уваги
- Коли кут нахилу схилу більший 

ніж 15%, користуйтеся низьки-
ми передачами (1 і 2 швидкість) 
щоб піднятися, уникаючи зни-
ження потужності.

- Якщо Ви не уповільнитеся, спу-
скаючись зі схилу, гальма мо-
жуть працювати неправильно 
через перегрів. Це вплине на 
гальмівний шлях і може навіть 
спричинити втрату контролю 
над гальмуванням під час спу-
ску, призвівши до аварії.

- Дуже небезпечно котитися вниз 
на нейтральній передачі або із 
вимкненим двигуном, тому що 
гальмування повинно закінчу-
ватися повною зупинкою авто-
мобіля. Через перегрів гальма 
можуть вийти з ладу. Це змен-
шить ефект гальмування і галь-
ма зламаються під час спуску, 
що спричинить аварію. Тому 
двигун повинен працювати і ав-
томобіль повинен бути на пере-
дачі руху під час спуску.
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Їзда по засніжених та вкритих 
льодом дорогах

Під час подорожі по вкритій льодом 
дорозі, рекомендуємо Вам користу-
ватися шипованими шинами або 
спеціальними ланцюгами. Звісно, 
використання шин є більш бажаним.

1. Користуючись шипованими 
шинами, потрібно обирати 
радіальні шини відповідного 
розміру і типу. Встановлюйте 
їх на всі 4 колеса, щоб забез-
печити безпечну їзду під час 
будь-яких погодних умов. До 
того ж, зчеплювальна сила 
шипованих шин на сухій до-
розі може бути не вищою, ніж 
у звичайних. Тому обережно 

керуйте автомобілем і вста-
новіть оригінальні шини яко-
мога швидше, якщо Ви їдете 
по хорошій дорозі.  

2. Встановлюючи ланцюги проти 
ковзання, обирайте гумові або 
тросові ланцюги, відповідно 
до моделі шин. Не користуй-
теся звичайними металевими 
ланцюгами. Встановлюйте 
ланцюги на керуючі колеса ав-
томобіля.

3. Після того, як встановлено 
ланцюги, швидкість авто-
мобіля не повинна перевищу-
вати 40 км/год.

 Крім того, уникайте великої 
швидкості, раптових зупинок, 
термінового гальмування та 
різких поворотів. Якщо на 
слизькій дорозі різко натис-
нути на педаль гальма, шини 
ковзатимуть. Краще гальму-
вати повільно протягом три-
валого часу, уникаючи різкого 
гальмування.

До уваги
- Після встановлення ланцю-

гів, проїдьте 0,5 – 1 км, щоб 
перевірити, чи правильно і 
безпечно вони функціонують. 
Якщо ланцюг слабкий, затягніть 
його ретельніше, щоб уникнути 
пошкодження автомобіля. Такі 
ушкодження гарантія не покри-
ває.

- Хоча встановлення ланцюга на 
шину може забезпечити більшу 
тягову силу, це не врятує від бо-
кового ковзання.

- Неправильне встановлення або 
демонтаж ланцюгів може пошко-
дити гальмівну магістраль, 
підвіску, корпус та колеса авто-
мобіля.
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- Якщо Ви чуєте, що ланцюг б’є по 
корпусу автомобіля, негайно зу-
пиніться і перевстановіть його.  

Зимова їзда

Погані умови їзди взимку можуть 
збільшити рівень стирання та спри-
чинити інші пошкодження. Тому, ко-
ристуйтеся такими рекомендаціями:

За необхідності, замініть мастило 
на зимове.

За низької температури взимку ко-
ристуйтеся моторним маслом із 
низькою в’язкістю. Якщо Ви не впев-
нені щодо того, яке саме мастило 
Вам потрібне, зверніться у автори-
зований сервісний центр JAC.

Використання якісного антифри-
зу.

Охолоджувальна система авто-
мобіля повинна використовувати 
високоякісний антифриз. Він зможе 
вберегти охолоджувальну систему 
від корозії, а водяний насос від за-
мерзання. Перед настанням зими 
перевірте свій антифриз і переко-
найтеся, чи він підходить для очіку-
ваної температури.
Спреї для скла і антифриз можна 
знайти у сервісному центрі JAC та 
більшості автомобільних магазинів. 
Не користуйтеся охолоджувачем 
іншого типу, інакше він пошкодить 
покриття.

Перевірка акумулятора і з’єднань. 

Взимку акумулятор отримує додат-
кове навантаження. Перевірку за-
рядки акумулятора потрібно робити 
у авторизованому сервісному центрі 
JAC. 
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Перевірка щіток склоочисника.

Перед тим, як скористатися склоо-
чисними щітками, перевірте, чи вони 
не примерзли до скла. Якщо це ста-
лося, зачекайте, поки лід повністю 
розтане і вони зможуть вільно руха-
тися.

Перевірка вентиляторів.

Очистіть вентилятори кондиціонера 
від снігу, щоб він не пошкодив систе-
му провітрювання і обігріву.

Запобігання замерзанню замка 
дверей.

Щоб замок на дверях не замерз, 
змащуйте отвір для ключа розмо-
рожу вальною рідиною або гліцери-
ном. Якщо отвір для ключа вкритий 
льодом, скористайтеся спреєм, щоб 
очистити його.

Запобігання замерзанню стоянко-
вого гальма.

За деяких умов, пристрій стоянко-
вого гальма може замерзнути у ак-
тивованому стані. Накопичування 
снігу і льоду навколо задніх гальм 
може стати причиною цього процесу. 
Якщо виникла небезпека замерзан-
ня у автомобілі із механічною короб-
кою передач, увімкніть 1 або задню 
передачу. У автомобілі із механіч-
ною та автоматичною трансмісіями 
увімкніть 1, 2 або задню передачі та 
зафіксуйте шини, щоб уникнути пе-
реміщення, а після цього відпустіть 
стоянкові гальма.

Аварійні пристрої

Відповідно до змін погоди під час 
поїздки, Ви повинні брати із собою 
потрібні допоміжні пристрої: ланцю-
ги на колеса, трос для буксирування, 
ліхтарик, запасну шину, пісок, лопа-
ту, викрутку, скребок для вікон, рука-

вички, ганчірки, спецодяг, килимок і 
т.д.

Свічки запалювання і система за-
палювання.

Перевірте свічки запалювання та си-
стему запалювання за необхідності. 
Перевірте усі проводи і деталі, щоб 
переконатися у відсутності тріщин і 
пошкоджень.

До уваги
• Під час поїздки не вимикайте за-

палювання.
• Коли свічки запалювання не-

справні, або високовольтна 
мережа відключена, неможна 
намагатися запустити двигун, 
тому що бензин, який не згорає, 
накопичуватиметься у триходо-
вому каталітичному нейтраліза-
торі і спричинить перегрів або 
пошкодження.

• Це може бути спричинено не-
справністю системи запалюван-
ня. В такому разі, бензин, що не 
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згорів, може потрапити вихлоп-
ного пристрою і пошкодити його.

Раціональне використання галь-
мівної пари тертя.

Товщина матеріалу гальмівних пла-
стинок зазвичай 2 мм. Будь ласка, 
перевіряйте і змінюйте їх вчасно.

Не дозволяйте снігу і льоду нако-
пичуватися на дні автомобіля.

В деяких випадках сніг і лід можуть 
накопичуватися на нижніх частинах 
грязьовиків, та перешкоджати обер-
танню і управлінню колесами. Періо-
дично перевіряйте нижню частину 
автомобіля та переконайтеся, що 
управління колесами не заблокова-
не через сніг.

Гальма

Система гальмування створена та-
ким чином, що автомобіль можна 
зупинити у різних умовах. Перед-
ні і задні колеса автомобіля мають 
дискові гальма, а також дволінійну 
гальмівну систему. Якщо одна з ліній 
зламається, інша зможе зупинити 
автомобіль. Однак, гальмівний шлях 
збільшиться і гальмування вимага-
тиме більше зусиль.

До уваги
• Якщо один з каналів подачі мас-

ла несправний, потрібно буде 
більше зусиль, щоб натиснути 
на педаль і довжина гальмівного 
шляху збільшиться.

• Якщо процес руху педалі гальма 
збільшився, значить гальма по-
требують ремонту. Будь ласка, 
негайно зверніться у сервісний 
центр JAC для перевірки і ре-
монту.

Рекомендації:
• Не ставте ногу на педаль галь-

ма без потреби, інакше гальма 
швидше зношуватимуться. Біль-
ше того, гальма також можуть 
перегрітися. Це збільшить галь-
мівний шлях і зменшить рівень 
безпеки.
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Після того, як гальма намокли

Після того, як автомобіль проїхав по 
воді або був на мийці, компоненти 
гальм будуть мокрими.

Щоб відновити роботу 
гальм:
• Перевірте, чи позаду немає ав-

томобіля.
• Дотримуйтеся безпечної швид-

кості їзди і переконайтеся, що є 
достатньо простору позаду і пе-
ред автомобілем.

• Обережно натискайте на педаль 
гальма, поки не відновиться 
нормальний режим роботи.

Перегрівання гальм.

При довгому підйомі крутим схи-
лом, надмірне гальмування викличе 
тимчасовий перегрів. Під час спуску 
гальмуйте за допомогою пониження 
передачі, не тисніть на педаль по-
стійно.

До уваги
• Якщо користуватися гальмами 

під час їзди по воді, після мий-
ки або під час тривалого спуску, 
вони можуть втратити свою ро-
бочу здатність через намокання 
або перегрів.

• Якщо гальма тимчасово не пра-
цюють через перегрів, перейдіть 
на нижчу передачу під час спу-
ску. 

Стоянкове гальмо

Важіль стоянкового гальма зна-
ходиться між передніми кріслами. 
Щоб затягнути гальмо, потрібно на-
тиснути на педаль гальма і потягну-
ти важіль вгору. Якщо запалювання 
увімкнене, з’явиться попереджу-
вальний сигнал гальмівної системи. 
Щоб відпустити стоянкове гальмо, 
натисніть на педаль гальма і легко 
потягніть важіль вгору, натиснувши 
на блокувальну кнопку. Після цього, 
опустіть важіль вниз.
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 Рекомендації:
• Не їдьте, якщо стоянкове гальмо 

не відпущене повністю. Це може 
спричинити перегрів гальмівної 
системи і спричинити швидке 
зношування, пошкодження ча-
стин системи. Перед поїздкою 
перевірте, чи важіль опущений 
до кінця, а попереджувальний 
сигнал вимкнено.

Передача паркування (Р)
• Небезпечно виходити з машини, 

коли стоянкове гальмо затяг-
нуте, але важіль перемикання 
передач знаходиться не в по-
ложенні Р. В цьому випадку ав-
томобіль може раптово почати 
рухатися. Це стається також, 
якщо не вимкнути двигун, і може 
призвести до травм і аварій. 
Щоб убезпечити автомобіль від 
пересування, виконайте такі дії:

1. Натисніть на педаль гальма та 
затягніть стоянкове гальмо.

2. Потягніть перемикач передачі 
на позицію Р або на нейтральну 
передачу у випадку механічної 
трансмісії.

3. Поверніть ключ запалювання у 
позицію LOCK.

4. Дістаньте ключ.
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Якщо потрібно залишити ав-
томобіль із увімкненим двигу-
ном

До уваги
• Дуже небезпечно залишати без 

нагляду автомобіль із увімкне-
ним двигуном. Якщо стоянкове 
гальмо затягнуте не повністю 
або передача Р увімкнена не 
повністю, автомобіль може по-
котитися. Більше того, двигун 
може перегрітися і навіть спа-
лахнути. Будь ласка, вимикайте 
двигун перед тим, як вийти із ав-
томобіля.

Якщо існує потреба залишити ав-
томобіль, не вимкнувши двигун, пе-
реконайтеся, що стоянкове гальмо 
надійно затягнуте і увімкнена пере-
дача Р. У автомобілі із механічною 
трансмісією потрібно увімкнути ней-
тральну передачу.

Блок обертального моменту

Якщо ви зупинили машину на схилі і 
не увімкнули паркувальну передачу 
(Р), вага машини тиснутиме та стоян 
очний паз і важіль важко буде перем-
кнути на потрібну позицію. Це явище 
називається блок обертального мо-
менту. Щоб його уникнути, потрібно 
затягнути стоянкове гальмо перед 
тим,як виходити із автомобіля і пра-
вильно перемкнути передачу у по-
зицію Р. Детальніше про це можна 
прочитати у розділі «Передача пар-
кування (Р)». 
Перед початком руху, пересуньте 
важіль із позиції Р і відпустіть стоян-
кове гальмо.
Якщо утворився блок обертального 
моменту, потрібно пробуксирувати 
автомобіль трохи вгору схилом, щоб 
звільнити заблокований компонент і 
пересунути важіль передачі.

Виїзд зі стоянки (Р)

У автомобілі може бути встановле-
на система контролю перемикання 
передач автоматичної трансмісії. 
Перемикаючи ключ запалювання у 
позицію ON, потрібно повністю на-
тиснути на педаль гальма, щоб ви-
йти з позиції паркування (Р). Звер-
ніться до розділу «Автоматична 
коробка передач» за інформацією.

Якщо після того, як Ви на-
тиснули на педаль гальма, 
Вам не вдається вийти з по-
зиції паркування, виконайте 
такі дії:
• Затягніть стоянкове гальмо.
• Вимкніть запалювання і дістань-

те ключ.
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Протиблокувальна гальмівна 
система (ABS)

Система ABS це електронна галь-
мівна система, що допомагає запо-
бігти ковзанню автомобіля і втраті 
контролю. Ця система не дає Вам 
можливості перетнути бар’єри під 
час раптового гальмування і забез-
печує максимальну паркувальну 
здатність на слизькій поверхні доро-
ги. Коли вмикається запалювання, 
попереджувальний сигнал ABS спа-
лахує на 3 секунди. Якщо він не зни-
кає і горить постійно під час поїздки, 
значить у системі є несправність. В 
такому випадку негайно зверніться 
у сервісний центр JAC. Детальніше 
про попереджувальний сигнал ABS 
можна дізнатися у відповідному 
розділі. Під час гальмування систе-
ма перевіряє швидкість кожного ко-
леса. Якщо колесо має тенденцію до 
блокування, комп’ютер контролюва-
тиму два колеса і заднє гальмо.
Під час роботи ABS, педаль гальма 
злегка вібрує і шумить.

До уваги
• Система ABS  не змінює кіль-

кість часу, потрібного для галь-
мування і не скорочує гальмів-
ний шлях. Навіть під час роботи 
системи потрібно зберігати не-
обхідну дистанцію. Коли систе-
ма активована, Ви можете від-
чувати легку вібрацію педалі 
гальма і чути шум двигуна. Це є 
нормальними наслідками робо-
ти системи.

Не залежно від того, у якому стані 
знаходиться дорога, не натискайте 
на педаль кілька разів підряд, щоб 
система спрацювала. Щоб дати си-
стемі можливість працювати, натис-
ніть на педаль повністю і утримуйте 
в такому стані.

До уваги
• Якщо попереджувальні сигнали 

гальмівної системи і системи 
ABS горять одночасно, значить 
у гальмівній системі є несправ-
ності. У такому разі негайно пе-
ревірте систему в авторизова-
ному сервісному центрі JAC.

Обережно
• Система ABS  не допомагає 

уникнути аварій, спричинених 
неправильною або небезпеч-
ною їздою. Під час аварійного 
гальмування контроль над авто-
мобілем покращується, але все 
одно потрібно дотримуватися 
дистанції між автомобілем і пе-
решкодами. Під час екстремаль-
них умов на дорозі, потрібно 
зменшувати швидкість.
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• За певних умов на дорозі, дов-
жина гальмівного шляху авто-
мобіля,обладнаного ABS, є дов-
шою, ніж довжина гальмівного 
шляху автомобіля без ABS. На 
нерівній, гравійній або сніжній 
дорозі необхідно встановити 
анти-ковзальні ланцюги; в той 
час як на ямистій або пересі-
ченій дорозі необхідно зменши-
ти швидкість. Для транспортних 
засобів, обладнаних системою 
ABS, характеристики безпеки 
не проходять перевірку високою 
швидкістю руху або поворотом. 
Це може поставити під загрозу 
безпеку пасажирів.

Користування функціями ABS

Щоб система спрацювала, не тис-
ніть на педаль різко. Це нормально, 
якщо Ви відчуєте вібрацію або по-
чуєте шум.

Гальмування в екстрених випад-
ках

У поєднанні з системою ABS Ви мо-
жете використовувати рульове галь-
мування. У більшості випадків навіть 
оптимальний гальмівний ефект не є 
кращим, ніж рульовий.

Поради щодо їзди

Різке зниження швидкості
Щоб полегшити швидке прискорен-
ня, необхідно повністю натиснути 
на педаль акселератора та утриму-
вати її. Трансмісія переключиться 
на нижчу передачу, так Ви зможете 
отримати більшу потужність. Коли 
автомобіль досягає потрібної швид-
кості, відпустіть педаль акселерато-
ра і трансмісія збільшить передачу.

Гальмування двигуном

Необхідно користуватися 
компресією двигуна, щоб 
створити ефект гальмуван-
ня під час довгого спуску.
• Для автоматичної трансмісії, за 

необхідності, оберіть 2 або 1 пе-
редачу. На 1 швидкості гальмів-
ний ефект двигуна є оптималь-
ним.
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• Оберіть 1 передачу коли ав-
томобіль їде на дуже великій 
швидкості. Тоді трансмісія під-
тримуватиме потрібну передачу 
доти, доки швидкість автомобіля 
не стане відповідною.

• Якщо потрібний ефект галь-
мування лише за допомогою 
двигуна, оберіть 2 передачу. 
Щоб отримати більшу гальмівну 
здатність, оберіть 1 передачу. 
На механічній трансмісії змен-
шуйте передачі поступово.

До уваги
• На механічній трансмісії не 

зменшуйте швидкість одразу на 
2 або більше передачі.

• Інакше, трансмісія може зіпсува-
тися або Ви втратите контроль 
над автомобілем.

Рекомендації:
• Рухаючись схилом вниз, галь-

муйте за допомогою компресії 
двигуна. Це подовжить термін 
роботи гальм.

Зупинка автомобіля
Для стоянки перейдіть на парку-
вальну передачу «Р» (для автомату) 
або «N» (для механічної коробки пе-
редач), скористайтеся стоянковим 
гальмом і витягніть ключ із запалю-
вання.

Паркування автомобіля
Натисніть на педаль гальма і одразу 
ж затягніть важіль стоянкового галь-
ма.

Для автомобілів із механіч-
ною трансмісією:
• Під час зупинки автомобіля на 

рівній поверхні, поставте пере-
микач на нейтральну передачу.

• Під час зупинки на спуску, по-
ставте перемикач на задню пе-
редачу.

• Під час  зупинки на підйомі, по-
ставте перемикач на 1 передачу.

Для автомобілів із автоматичною 
коробкою передач:

• Поставте перемикач на переда-
чу Р.

• Поверніть ключ запалювання в 
позицію LOCK та дістаньте його.
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Електричний підсилювач керма

Електричний підсилювач керма є 
більш економним і екологічним, це 
допомагає отримати позитивний 
досвід управління автомобілем. Під 
час роботи двигуна, час утримуван-
ня керма в заблокованій позиції не 
повинен перевищувати 10 секунд. 
Якщо його продовжувати утримува-
ти в такій позиції, мотор і контролер 
EPS можуть перегрітися. Працюючи 
в стані перегріву, вони можуть по-
гіршити роботу керма і пошкодити 
систему.

Розподільна система електрон-
ного гальмівного зусилля (EBD)

EBD це одна із надійних додатко-
вих функцій ABS, вмонтована в ба-
зові функції. Розподільна система 
електронного гальмівного зусил-
ля запобігає надмірному гальму-
ванню задніх коліс, встановлюючи 
потрібний гальмівний тиск під час 
гальмування. З міркувань безпеки, 
гальмівний тиск задніх коліс завжди 
встановлений занадто низько, щоб 
викликати подовження гальмівного 
шляху. За допомогою EBD, цей ме-
ханіко-гідравлічний пристрій « ре-
гулювання гальмівної сили» може 
реалізувати електронну систему 
розподілу гальмівних сил за допо-
могою функції програмного забез-
печення, інтегрованої  в АBS кон-
тролер. EBD застосовує більший 
гальмівний тиск на задні колеса 
через ковзаюче регулювання швид-
кості і досягає короткого гальмівного 
шляху при попередніх умовах забез-

печення стабільності гальмування. 
Безпека є перевагою EBD,  особ-
ливо вона проявляється в робочих 
умовах кривого гальмування. Тра-
диційний розподільний клапан об-
межує гальмівний тиск задніх коліс 
занадто рано і дуже сильно, а EBD 
дозволяє заднім колесам генерува-
ти більше гальмівного тиску через 
розумне регулювання швидкості 
ковзання за допомогою АBS і допо-
магає уникнути заблокування задніх 
коліс.
Раціональний управління
Умови роботи

• Для системи ABS, обладнаної 
EBD, при швидкості автомобіля 
меншій, ніж 8 км/год, система 
ABS не втручається у процес 
гальмування.

• Натискаючи на гальма у дощо-
вий день, в’їжджаючи і виїжд-
жаючи з дороги, на розв’язці і 
залізних будівельних пластинах 
можна відчути ковзання. В той 
час, як із системою АBS облад-
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наною EBD легко працювати.

Робочий звук

Після того, як двигун запущений і по-
чинає працювати, мотор видає звук. 
Цей звук лунає із системи ABS, об-
ладнаної EBD, щоб проінспектувати 
умови роботи. Це нормальне явище.

Застереження з приводу ко-
ристування системою ABS, 
обладнаною EBD:

Користуючись системою ABS, об-
ладнаною EBD, виконуйте такі дії. 
Інакше, можуть статися аварій та 
серйозні пошкодження. Будь ла-
ска, не покладайтеся повністю на 
систему.
• Коли система ABS, обладнана 

EBD, працює – є певні обмежен-
ня для стабільності автомобіля 
та ефективності керма. Тому, ав-
томобіль, яким керують довіль-
но і несистематично, може по-
трапити в аварію.

• Під час руху, контролюйте швид-
кість автомобіля, дотримуйтеся 
дистанції і їдьте обережно.

• Пристрій ABS, обладнаний EBD, 
не є ефективним при переви-
щенні граничної посадки шин 
або коли утворюється водяна 
плівка (під час дощу така плівка 
утворюється між дорогою і по-
верхнею шин, знижуючи рівень 
зчеплення між ними і спричиню-
ючи ковзання).

•  Мета ABS, обладнаної EBD. Не 
полягає в тому, щоб скорочувати 
гальмівний шлях.

За таких умов, у порівнянні із ав-
томобілями, не обладнаними EBD, 
гальмівний шлях продовжений. 
Контролюйте швидкість авто-
мобіля і дотримуйтеся дистанції.
• Їдучи по гравію і снігу.
• Їдучи зі встановленими ланцю-

гами.
• Проїжджаючи з’єднання доріг та 

інших місць із різною висотою 
покриття.

• Їдучи по неукріплених і пошкод-
жених дорогах.
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 Вирівнювання коліс

Часто перевіряйте стан автомобіля 
і стан стертості шин, це впливає на 
безпеку пересування. Якщо авто-
мобіль не може рухатися по прямій 
лінії або потрібно їхати по без-
доріжжю, або у шин наявне бічне 
стирання й інші несправності, пе-
ревірте параметри вирівнювання 
коліс. За необхідності, відрегулюйте 
їх.
Після проїзду кожних 10000 км, пе-
ревіряйте і регулюйте параметри 
вирівнювання коліс. Зверніться у 
сервісний центр JAC, щоб провести 
діагностику і усунути несправності.

Застереження під час їзди

Перед тим, як сісти у авто-
мобіль
Перевірте рівень наповнення баку 
для води і переконайтеся, що він 
знаходиться між позначками «F» та 
«L».

Пальне

Поради щодо пального:
• Якість пального має велике зна-

чення на потужність, якість їзди і 
тривалість служби двигуна.

• Пальне з низьким вмістом окта-
ну може спричинити замикання 
двигуна. Рекомендуємо кори-
стуватися пальним із високим 
вмістом октану.

• Користуйтеся широкодоступним 
бензином №93 або більше.

Рекомендації: 
• Використання пального низької 

якості або із низьким вмістом ок-
тану може пошкодити двигун.

• Використання палива із вмістом 
свинцю може пошкодити каталі 
тик і очисні функції системи 
емісії та забруднювати навко-
лишнє середовище.

До уваги
• Будь ласка, не використовуйте 

пальне із метанолом у цьому 
автомобілі, тому що таке паль-
не може погіршити роботу ав-
томобіля і пошкодити частини 
системи пального. Такі пошкод-
ження не відшкодовує гарантій-
ний договір.
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Їзда в інших країнах

Під час їзди іншими країнами: 
• Користуйтеся усіма необхідни-

ми страховими та реєстраційни-
ми актами.

• Переконайтеся, що у країні до-
ступне належне пальне.

Заправка

1. Зупиніть двигун.
2. Відкрийте кришку баку, по-

тягнувши важіль, який знахо-
диться внизу, зліва від сидіння 
водія. Бак знаходиться з ліво-
го боку автомобіля, позаду. 

3. Повільно відкрутіть кришечку 
баку проти годинникової стріл-

ки. Якщо пролунає шипіння, 
почекайте, поки воно зникне 
і продовжуйте відкручува-
ти кришечку. Покладіть її на 
спеціально відведене місце.

4. Заповніть бак.
5. Після цього встановіть на міс-

це кришечку і закрутіть її за го-
динниковою стрілкою поки не 
почуєте клацання.

6. Встановіть на місце дверцята 
баку.

До уваги
• За низької температури повітря, 

якщо кришку не виходить відчи-
нити,  легко вдарте по кришечці і 
спробуйте відкрутити її ще раз.

• Коли Ви довго не користуєтеся 
автомобілем, залишайте бак 
заповненим хоча б наполовину, 
щоб уникнути пошкодження і ко-
розії насосу подачі палива.

Опис захисту навколишнього 
середовища
Якщо пістолет для подачі пального, 
обладнаний автоматичною функ-
цією, зупиняє свою роботу, це озна-
чає, що бак заповнено. Не потрібно 
продовжувати наповнювати його. 
Інакше, простір для розширення 
теж заповниться і пальне почне ви-
ливатися, коли нагріється. Одразу 
витріть надлишок пального, інакше 
воно пошкодить поверхню.
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Запобіжні заходи
при водінні

До уваги
• Заливаючи пальне, зупиніть 

двигун.
• Випари пального є займистими. 

Тому тримайте подалі від бензи-
ну іскри, полум’я та інші об’єкти, 
які тліють.

• Якщо випари пального заго-
ряться, може статися серйозна 
аварія.

Обережно
• Вихлопні гази двигуна є шкідли-

вими і забруднюють навколишнє 
середовище.

Вихлопні гази двигуна є шкідливими. 
Коли б ви не відчули запах вихлоп-
ного газу, негайно відчиніть вікно.

Не вдихайте вихлопні гази 
двигуна.
Вихлопний газ містить СО, який є 
безбарвним і не має запаху. Якщо 
його вдихати, ви можете втратити 
свідомість і навіть померти.

Переконайтеся, що вихлопна 
система не має пошкоджень.
Коли у автомобілі потрібно замінити 
масло для двигуна, або інші еле-
менти, перевірте й систему вихло-
пів. Якщо ви почуєте незвичні звуки 
у вихлопній системі або відчуєте 
вплив на нижню частину автомобіля, 
одразу ж зверніться на ремонтну 
станцію для перевірки стану вихлоп-
ної системи.
Не заводьте двигун у герме-
тичному приміщенні.
У гаражі запускайте двигун вхоло-
сту. Навіть якщо ворота гаража від-
чинені, це все одно погана звичка. 
Моноксид карбону не має смаку і 
може спричинити серйозне отруєн-
ня і смерть. Ніколи не запускайте 
двигун у гаражі надовго.
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Переконайтеся, що повітря, яке по-
дає кондиціонер, є чистим і свіжим. 
Якщо на отворах для подачі повітря 
лежить сніг або листя, очистіть їх.

Обережно
• Транспортні засоби, оснащені 

приладом очистки вихлопних 
газів, можуть використовувати 
лише вільний від свинцю бен-
зин, бо свинець, що міститься 
в пальному може призвести до 
серйозного отруєння в потрійно-
му каталітичному нейтралізаторі 
і погано вплинути на ефектив-
ність перетворення потрійного 
каталітичного конвертера, зни-
зити продуктивність каталізато-
ра.

• Будь ласка, правильно заливай-
те без свинцеве пальне. Погана 
якість бензину може спричинити 
несправності системи вихлопів, 
такі як:

• Надмірний вміст свинцю може 
інтенсивно погіршити очисну 
здатність каталітичного конвер-

тера, викликати отруєння і над-
мірний витік вихлопних газів.

• Надмірний вміст марганцю може 
призвести до закупорки каталі-
затора, його згорання і пошкод-
ження.

• Надмірний вміст сірки зменшує 
перетворюючу здатність каталі-
затора. Кислоти, утворені після 
згорання прискорять корозію 
вихлопної системи.

• Рекомендуємо Вам використо-
вувати бензин авторизованих 
заправочних станцій із хорошою 
репутацією.

Якщо у автомобілі є люди, не 
дозволяйте двигунові працю-
вати вхолосту протягом три-
валого періоду часу.
Якщо є необхідність в тому, щоб за-
пустити двигун вхолосту надовго, 
коли у машині знаходяться люди, 
переконайтеся, що автомобіль при-
паркований у порожньому місці. Си-
стема споживання працює так само 
швидко, як і вентилятор, щоб свіже 
повітря вільно потрапляло в авто-
мобіль.

Якщо Вам потрібно відкрити 
задні двері або багажник під 
час їзди, виконайте такі дії:
• Закрийте всі вікна у автомобілі.
• Відкрийте вентилятор.
• Встановіть режим «свіже пові-

тря». Спрямуйте потоки повітря 
на обличчя і ноги, а потім увім-
кніть вентилятор на найбільшу 
швидкість.
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Профілактичний огляд

До початку руху та після автомобіль, 
його частини та функціональність не-
обхідно перевіряти. 

Періодичне технічне обслугову-
вання

До питань, що стосуються перевірки, 
регулювання  і заміни деталей, будь 
ласка, ставтеся з суворим дотриман-
ням процедур, описаних в розділі 
«Періодичне технічне обслуговуван-
ня». Технічне обслуговування Вашого 
транспортного засобу повинно бути 
реалізовано кваліфікованими фахів-
цями, навченими у компанії JAC, 
тому що вони володіють професій-
ним навичками ремонту відповідного 
обладнання. Ми рекомендуємо Вам 
використовувати оригінальні запча-

стини JAC при обслуговуванні або 
заміні деталей. Рекомендується ви-
користовувати оригінальні мастило 
для двигуна, охолоджуючу рідину для 
двигуна, мастило для трансмісії та 
гальмівну рідину в обслуговуванні.

Опис технічного обслуговування

Щоразу  після технічного обслугову-
вання у сервісному центрі JAC, будь 
ласка, ведіть відповідні записи тех-
нічного обслуговування. Ця інформа-
ція може довести, що Ваш автомобіль 
обслуговується коректно. Якщо по-
стачальники послуг  або пов’язаний з 
ними персонал, не забезпечують не-
обхідне технічне обслуговування, Ви 
можете поскаржитись і ця інформація 
стане важливим свідченням.

Ви повинні зберігати докумен-
ти з технічного обслуговування 
вихлопної системи автомобіля, 

які можуть довести, що стан си-
стеми вихлопних викидів авто-
мобіля відповідає екологічним 
стандартам.

Обережно
• Якість відремонтованих частин 

автомобіля - це важливий фак-
тор для безпеки, економічності та 
охорони навколишнього середо-
вища. Коли Вашому автомобілю 
потрібний ремонт і технічне об-
слуговування, заміна деталей, 
будь ласка, використовуйте ори-
гінальні запчастини.

• Якщо рівень гальмівної рідини 
низький, будь ласка, перевірити 
на герметичність перед доливан-
ням нової.

• Перевірте чи гальмівні диски не 
мають зсувів або зносу, чи на-
кладки не досягли межі стиран-
ня (залишилося лише 2 мм), і чи 
немає витоку гальмівної рідини 
навколо гальмівних дисків.

• За роботу та безпеку автомобіля 
через проблеми, викликані мо-
дифікаціями власником пружин 
підвіски і амортизатора авто-

Вимоги до технічного обслуговування автомобіля

Вимоги технічного обслуговування автотранспортних засобів 
складаються з трьох розділів, що містять: регулярний огляд, 
періодична перевірка і технічне обслуговування власником:



4-3

 4. Технічне обслуговування.           Вимоги 
Щоденний огляд

мобіля, JAC не несе ніякої від-
повідальності.

• За міцність підвіски та проблеми 
безпеки, викликані ненормаль-
ним водінням, таким як надмірне 
гальмування, дрифт, JAC не несе 
ніякої відповідальності.
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Щоденний огляд

Виконуйте наступні зауваження під час щоденного огляду. Це базові вимоги безпечного водіння та відповідальність 
водія.

  Необхідне до огляду

Моторний відсік

Зовні автомобіля

Підвіска

Шини

Фари

Номерний знак

Двигун

Двигун

Трансмісія

Інше

Перевірка нормального стану роботи Перевірте чи всі системи та частини автомобіля не відхиляються від
норми

Перевірте чи моторне мастило та охолоджуюча рідина в достатній кількості
Перевірте чи наявна вода та немає витоку мастила.
Перевірте пружність приводного ременя чи він не пошкоджений, не зношений.

Перевірте чи  немає витоку мастила.

Перевірте чи гальмівна рідина та засіб для очищення в достатній кількості і чи
немає  витоку. 

Перевірте чи колір вихлопних викидів чистий, чи немає надмірних викидів.

Перевірте чи підвіска не пошкоджена та не має тріщин. 

Перевірте чи тиск в шинах в нормі.
Перевірте чи стирання протекторів шин не перевищує норму.
Перевірте чи гайки на шинах затягнуті достатньо, що гайки не пошкоджені. 

Перевірте чи світло загоряється та гасне нормально, що фари не пошкоджені

Перевірте чи номерний знак чистий та в нормальному стані.

Зміст перевірки
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Перевірте чи достатньо пального та чи автомобіль заводиться нормально

Перевірте чи всі операції функціонують.

Перевірте легкий доступ до педалі гальма.
Перевірте чи гальма працюють в нормі.
Перевірте чи стоянкове гальмо працює в нормі.

Перевірте легкий доступ до важеля.

Перевірте чи функціонування важеля в нормі. 

Перевірте чи поверхня дзеркал чиста.

Перевірте чи функціонування гудка в нормі.

Перевірте функціонування склоочисників в нормі, чи наявний засіб для очищення.

Перевірте чи решта інструментів функціонують в нормі.

Перевірте чи обертальна здатність в нормі.

  

 

 
  

Необхідне до огляду Зміст перевірки

Сядьте за водійське 
сидіння

Сядьте за водійське 
сидіння

Гальма

Двигун

Рульове колесо

Трансмісія

Дзеркала заднього 
виду

Гудок

Склоочисники

Решта інструментів
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 Зауваження
• Використовуйте для технічно-

го обслуговування матеріали 
не шкідливі для навколишнього 
середовища. Сміття з устатку-
вання не викидайте до решти 
домашнього сміття.

• Не намагайтеся прибрати бруд, 
пил та інші забруднення зі скла 
автомобіля без необхідного 
зволоження. Не очищуйте по-
верхні сухою ганчіркою, це може 
пошкодити фарбу автомобіля 
або подряпати скло. Спочатку 
очистіть бруд з достатнім дода-
ванням води, а потім протріть 
поверхню ганчіркою.

До уваги
• Це може бути небезпечно для 

здоров’я, заміняти частини 
устаткування автомобіля.

• Запчастини повинні завжди 
зберігатися у відповідних умо-
вах, а також подалі від дітей.

• Очисні рідини можуть бути не-
безпечним для здоров’я або 
бути токсичними. Деякі речо-
вини можуть загорітися через 
ближній вогонь аби при доти-
ку до гарячих поверхонь авто-
мобіля, будь ласка, зберігайте їх 
належним чином.

Зовнішній огляд автомобіля

Наступні зауваження з обслугову-
вання підходять до всіх моделей 
серія JAC S5. Тому, можливо, у Вас 
немає обладнання описаного в цій 
главі.
Регулярне професійне технічне 
обслуговування необхідне для під-
тримування належного стану авто-
мобіля. І це теж одна з слідкувати за 
станом кузова автомобіля, щоб він 
не піддавався корозії, а фарба не 
пошкоджувалася.
Ми рекомендуємо використовувати 
для очистки та технічного обслуго-
вування матеріали перевірені і сер-
тифікована компанією JAC. Зверніть 
увагу на інструкції з використання, 
вказані на упаковках.



Зовнішнє обслуговування 
автомобіля 4. Технічне обслуговування.    
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 Щоб очистити автомобіль
Засоби для миття та воскування 
автомобіля – це найкращий спосіб 
зберегти Ваш автомобіль від впливу 
зовнішнього середовища. 
Частота миття автомобіля або воску-
вання його залежить від частоти ви-
користання Вашого автомобіля, умов 
паркування, сезону, погодних умов, 
екологічного впливу і т.д.
Що довше на даху Вашого автомобіля 
залишається послід птахів, залишки 
комах, смоли, дороги, фарба чи про-
мисловий пил і т.д., то більше їхній 
шкідливий вплив. Сильний сонячне 
світло може посилити корозійний 
ефект.
У районах із сильним забрудненням, 
необхідно мити миття автомобіля 
один раз на тиждень, але воскування 
необхідно робити тільки один раз на 
місяць.
Якщо ви коли-небудь їздили на до-
розі з використанням солей для запо-
бігання замерзання, дно автомобіля 
необхідно ретельно очистити.

До уваги
• Мокрі або замерзлі гальма мо-

жуть знизити ефект гальмування.
Обережно
• Під час миття уникайте потра-

пляння води до вентиляції. Вода 
може потрапити до повітряного 
фільтра через впускну трубу. 
Якщо вода поглинеться двигу-
ном, то двигун буде пошкоджено.

Пристрій для автоматичного мит-
тя автомобіля

Якщо використовувати пристрій для 
автоматичного миття автомобіля, то 
фарба кузова транспортного засобу 
не буде пошкоджена. Вплив на фар-
бу автомобіля в значній мірі залежить 
від структури пристрою для автома-
тичного миття автомобіля, фільтру 
для води, миючого засобу і т.д. Якщо 
автомобільна фарба не глянцева, 
і навіть має подряпини після миття 
автомобіля, зверніться до оператора 
пральні негайно, або замініть при-
стрій. 

Зауваження
• Переконайтеся, що вікна авто-

мобіля і люк на даху повністю за-
критий до початку автоматичної 
мийки автомобіля.

• Складіть дзеркала заднього виду, 
щоб уникнути пошкоджень.

• Попереджайте оператора праль-
ного пристрою для автомобіля 
про наявність спеціального устат-
кування, як спойлер, багажник на 
даху, антена радіо, і т.д.
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Головні кроки очищення ав-
томобіля

1. Змочіть бруд достатньою кількі-
стю води і відмийте бруд, наскіль-
ки це можливо.

2. Використовуйте м’яку губку, ган-
чірку або щітку, що м’яко очи-
стити автомобіль зверху вниз, 
починаючи з даху, і користуйтеся 
миючим засобом тільки у місцях 
необхідності.  

3. Ретельно очистить губкою або 
ганчіркою якомога швидше після 
використання миючого засобу.

4. Очистіть диски, пороги, і т.д. Най-
краще використовувати інший 
губки, щоб очистити ці місця.

5. Використовуйте чисту воду, ре-
тельно омийте автомобіль. Най-
краще використовувати чисту 
замшу ганчірку або м’якою руш-
ник, щоб витерти автомобіль на-
чисто.

До уваги
• Не мийте автомобіль під сильним 

сонячним промінням.
• Якщо шланг використовується 

для очищення автомобіля, не ми-
йте безпосередньо дверні замки, 
дверні щілини і захисні кришки, 
або ж вони можуть замерзнути в 
холодну погоду.

• Ключ запалювання повинен бути 
вимкнений, під час миття авто-
мобіля.

• Будьте обережні, при очищені 
підлоги, нижня сторона крил, ди-
ски коліс, щоб не подряпатися об 
гострі краї. 

Устаткування для очищення під 
високим тиском

Необхідно діяти чітко відповідно до 
інструкцій з керування устаткуванням 
для очищення під високим тиском, 
особливо щодо тиску та необхідної 
відстані. Не використовуйте промінь 
струменя. Температура води не може 
бути вище, ніж 60◦С.

Для того, щоб запобігти пошкоджен-
ню автомобіля, відходьте на достат-
ню відстань від кузова автомобіля та 
його пластикових частин. Достатню 
відстань треба також зберігати, коли 
очищувати лакофарбове покриття 
бампера. 

Ніколи не використовуйте струмінь 
променя для очищення шин. Навіть 
короткий час при взаємодії на недо-
статня відстані надзвичайно небез-
печна та може призвести до травм.
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До уваги

• Не кладіть кінець пристрою тісно 
поруч вікно автомобіля. Вода під 
високим тиском може потрапити 
в транспортний засіб.

• Не кладіть кінець пристрою тісно 
поблизу підвіски. Через високий 
тиск води, якщо покласти насад-
ку тісно поруч, це може призвести 
до пошкодження деталей підві-
ски.

Воскування

Добре воскування може зберігати 
фарбу автомобіля від впливу навко-
лишнього середовище і також звести 
до мінімуму ушкодження кузова.
Негайно застосуйте віск, якщо вода 
не стікає при потраплянні на кузов 
автомобіля. Якщо часто миєте авто-
мобіль, також рекомендується зроби-
ти захист на жорсткому воску принай-
мні, два рази на рік.
Навоскуйте кузов після того як темпе-
ратура кузова стала нижчою від тем-
ператури тіла людини.

До уваги
• Рекомендується використовува-

ти віск для нового транспортного 
засобу після того, як він викори-
стовується 6 місяців.

Полірування

Поліровка необхідна тільки тоді, коли 
фарба транспортного засобу блякне 
і більше не глянцева після викори-
стання воску. Якщо використовується 
поліруючий агент не містить консер-
вантів, транспортний засіб має бути 
навоскований згодом.
Невідшліфовані частини і пластикові 
частини можна не обробляти поліру-
ючим агентом або
твердим воском.

Пошкодження фарби авто-
мобіля

Невеликі пошкодження фарби авто-
мобіля, такі як подряпини, кам’яні за-
бої повинні бути покриті фарбою для 
автомобіля від корозії. Якщо вони 
заіржавіли, будь ласка, повністю
Очистіть їх, а потім застосуйте анти-
корозійні засоби і фінішну фарбу. Ці 
роботи
повинна здійснюватися сервісному 
центрі з технічного огляду JAC. 
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Скло
Найкраще видалити сніг зі скла та 
дзеркал заднього виду вручну.
Видаляйте лід на шибках та дзерка-
лах заднього виду ножем з м’якою 
пластиковою поверхнею. Викори-
стання агента плавлення льоду може 
принести кращий результат.
Коли використовується ніж для виш-
крібання льоду, не дряпайте ним на-
зад і вперед, а тільки в одному на-
прямку.

Не використовуйте гарячу воду, щоб 
прибрати лід і сніг на шибках або 
дзеркалах заднього виду,скло може 
тріснути.
Гуми, масла, мастила або силікону 
залишки можна прибрати зі скла за 
допомогою миючого засобу.

Віск може бути зчищений тільки за 
допомогою миючого засобу, який ви-
даляє плями. Для отримання більш 
докладної інформації, будь ласка, 
зверніться до сервісного центру з тех-
нічного огляду JAC. Внутрішня бічна 
поверхня шибок повинна також періо-
дично чиститися.

Не використовувати шкіру для чищен-
ня капоту для очищення шибок, тому 
що залишки воску можуть пошкодити 
скло.

Для того, щоб не пошкодити на-
грівальний провід на задньому вікні, 
не прикріплюйте нічого до дроту. 

Двері, багажник, дах і ущіль-
нення вікон

Часто використовують гумовий агент 
для обслуговування (наприклад, 
силіконовий розчин) для ремонту гу-
мового ущільнення. Це може зберіга-
ти еластичність гумових ущільнювачів 
і подовжить його обслуговування. 
Крім того, це допоможе уникнути 
раннього стирання ущільнювальної 
стрічки і запобігає витоку теплоти і 
важким зусиллям для закривання 
дверей, вони не будуть обморожені, 
навіть у зимовий час.

Дверна пробка

Часто обладнують двері пробкою, та-
ким чином змащують затвор дверей 

і запобігають тертя, ненормальний 
звук і аномальні стирання, збільшу-
ють термін служби дверей пробкою.

Колеса

Диски та колеса повинні також бути 
очищені, під час миття автомобіля, 
щоб зберегти протектори від за-
твердіння бруду або солі на них. Про-
тектори необхідно очисти від промис-
лового пилу. Відновіть захисна фарбу 
на ушкоджених місцях для запобіган-
ня корозії.

Технічне обслуговування алю-
мінієвих коліс

Використовуйте губку із нейтральним 
миючим засобом, щоб витерти плями 
швидко.
Тому що колеса можуть подряпатися, 
будь ласка, не використовуйте миючі 
засоби, що містять абразиви. 
Не мийте їх парою та уникайте без-
посереднього контакту з гарячою во-
дою, щоб запобігти втрати блиску на 
колесі.
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Внутрішнє обслуговування 
автомобіля

До уваги
• Будьте обережні, вологість, лід чи 

сіль на колесах може вплинути на 
гальмування!

Шасі
Низ автомобіля спеціально захи-
щено, проте захисний шар не може 
вберегти від усіх пошкоджень під час 
руху.  Рекомендується регулярно пе-
ревіряти низ автомобіля і шасі, їхній 
захисний шар. Якщо необхідно про-
вести ремонт цих частин автомобіля, 
будь ласка, зверніться до сервісного 
центру з технічного огляду JAC.

До уваги
• Не використовуйте додатковий 

захисний шар на шасі та не ви-
користовуйте антикорозійні ма-
теріали для вихлопної труби, 
каталітичного очищувача або 
теплового щита, під час руху ав-
томобіля ці матеріали можуть за-
горітися.

Обережно
Забороняється перевищува-
ти максимальне навантаження 
на передню та задню вісь авто-
мобіля відповідно до інструкції з 
експлуатації, перенавантажен-
ня може призвести до ризику 
пошкодження задньої спіральної 
пружини. 

Внутрішнє технічне обслугову-
вання

Пластмасові деталі, панель 
приладів та штучна шкіра

Ці частини можуть бути очищені чи-
стою вологою тканиною. Якщо ефект 
не є досить гарним,
рекомендується використовувати ми-
ючі засоби для пластику без розчин-
ника.
Миючий засіб, що містить розчинник 
може роз’їсти частину матеріалів.

До уваги
• Не використовуйте миючі засоби, 

що містять розчинник для очи-
щення панелі приладів та панелі 
подушки безпеки.

• Миючі засоби, що містять розчин-
ник, роз’їдають поверхні. Коли 
подушка безпеки спрацює, такі 
ослаблені пластмасові деталі мо-
жуть призвести до травм.
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Внутрішнє оздоблення салону 
і текстильні вироби
Чистка матеріалів внутрішнього оз-
доблення та текстильної частини 
дверей, багажника і даху повинна від-
буватися із застосуванням, миючого 
засобу, що видаляє плями або сухої 
піни і м’якої щітки.

Шкіряні сидіння *

Не піддавайте шкіряні сидіння силь-
ному сонячному світлу протягом три-
валого часу, або шкіра пошкодиться. 

Будьте обережні, щоб не використо-
вувати розчинник, віск для підлоги, 
крем для взуття, миючих засобів та 
аналогічних речовин для очищення 
шкіри. Щоб уникнути пошкоджень, 
будь ласка, зверніться до професій-
них станції обслуговування, щоб при-
брати складні плями.

Ми рекомендуємо обробляти шкіру 
сидіння спеціальними засобами раз 
на два роки відповідно до нормаль-
них умов експлуатації.

Використовуйте вологу тканину для 
очищення шкіряних поверхонь. Вико-
ристовуйте м’яке рідке мило для очи-
щення дуже брудних місць. Будьте 
обережні, щоб не дозволити воді
проникати через шви. Використовуй-
те м’яку суху тканину, щоб протерти 
сидіння після очищення.  

До уваги
• Занадто багато води при очи-

щенні сидінь може привести до 
твердіння шкіри та її усадки. 

Ремінь безпеки

Підтримуйте ремені безпеки чистими. 
Якщо ремені безпеки брудні, їх функ-
ції будуть порушені.

Брудні ремені безпеки можуть бути 
очищені тільки рідким милом, і їх не 
слід демонтувати при цьому. Авто-
матичні ремені безпеки можуть бути 
згорнуті тільки тоді, коли вони повні-
стю висохли.

До уваги
• Не розбирайте ремені безпеки 

для очистки.
• Не використовуйте хімічні очис-

ники для ременів безпеки, тому 
що хімічні речовини можуть 
пошкодити тканини. У той же час, 
ремені безпеки не повинні кон-
тактувати з корозійними рідина-
ми.

• Регулярно перевіряйте ремінь 
безпеки. Якщо тканина ременя 
безпеки, що з’єднує його частини, 
механізм автоматичного втягу-
вання або замок пошкоджені, їх 
потрібно замінити у сервісному 
центрі з технічного огляду JAC.



 4. Технічне обслуговування. 

4-13

Внутрішнє обслуговування 
автомобіля

Профілактика корозії

Ваш автомобіль має вдосконалену 
конструкцію і технічне виробництво, 
щоб запобігти корозії. Менше з тим, 
це всього лише частина профілактич-
ної роботи. Щоб запобігти корозії про-
тягом тривалого часу, ваша співпраця 
та допомога дуже потрібна.

Типові причини іржавіння 

Сіль, бруд і волога з землі накопи-
чується під нижньою частиною ав-
томобіля. Зачистка зовнішньої фар-
би або знос захисного зовнішнього 
шару через каміння і пісок, тертя та 
вм’ятини знижують захист та підда-
ють ці місця ураженню повітрям, щоб 
призведе до іржавіння.

Регіони з підвищеним ризиком 
корозії

Якщо ви живете в регіонах з підвище-
ним ризиком корозії, вкрай важливо 
прийняти антикорозійні заходи. За-
гальне іржавіння прискорюють інші 
причини - сіль із землі, пил, хімічні 

речовини, морське повітря і викиди 
промислових забруднювачів.

Запобігання іржі

Підтримувати чистоту автомобіля

Кращий спосіб запобігання корозії це 
підтримання транспортного засобу в 
чистоті і на відстані від речовини, що 
викликають іржавіння. Це дуже важ-
ливо, щоб низ автомобіля був чистим.

Якщо ви живете в регіонах з підвище-
ним ризиком корозії, наприклад, со-
лоні дороги чи зона з промисловими 
забруднювачами або кислотні дощі і 
т.д., ви повинні посилити антикорозій-
ні заходи. У зимовий час очищуйте 
дно автомобіля один раз на місяць, і 
переконайтеся, що очистили низ ав-
томобіля після зими. 

Коли дно автомобіля очищається, 
зверніть особливу увагу на частини 
важкі для спостереження. Щоб при-
брати плями, не потрібно мити весь 
автомобіль, це тільки може приско-
рити корозію. Вода і пар під високим 
тиском особливо ефективні для вида-

лення агрегованого ґрунту та іржавих 
матеріалів.

Коли нижні панелі дверей очищають-
ся, отвори для зливу в дверних поро-
гах необхідно відкрити,  так, щоб во-
лога вийшла з салону.

Підтримання сухого гаража 

Не ставте автомобіль в гараж з висо-
кою вологістю і поганою вентиляцією. 
Транспортний засіб
легко іржавіє при таких обставинах.

Якщо автомобіль мити в гаражі, або 
в гаражі, куди потрапляє волога, сніг, 
лід або ґрунт, автомобіль буде ір-
жавіти, тільки якщо не забезпечена 
необхідна вентиляція гаража. 
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Підтримуйте поверхню фарби та 
прикраси в хорошому стані

Подряпини або бита поверхня фарби 
повинні бути негайно покриті лаком 
для скорочення можливості корозії. 
Якщо металевий шар піддається 
ураженням, ми рекомендуємо Вам 
звернутися до сервісу професійного 
ремонту кузова. 

Внутрішнє технічне обслугову-
вання 

Волога може накопичуватися в две-
рях та килимку, що сприяє корозії.  
Періодично перевіряйте килим, і пе-
реконайтеся, що він висихає повні-
стю. Будьте особливо обережні, при 
перевезенні добрив, миючих засобів 
або хімічні виробів.

Будь ласка, використовуйте відповід-
ні контейнери для транспортування 
цих речовин. Якщо вони розіллються 
або просочаться, вимийте їх водою і 
ретельно висушіть.



Перевірка моторного 
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 Розширювальний бак
 Щуп рівня мастила 
 Горловина для моторного мастила

1 2 3 4 5 6 7

8

Перевірка моторного відсіку

Огляд частин моторного відсіку

Бачок для гальмівної рідини
Повітряний фільтр / фільтрую-
чий елемент
Акумулятор

Коробка запобіжників моторного 
відсіку
Резервуар рідини для склоочис-
ника
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Очищення і антикорозійний за-
хист моторного відсіку

До уваги
• Перед ремонтом і технічним об-

слуговуванням моторного відсіку, 
будь ласка, зверніть увагу на зау-
важення вказані у цій главі.

• З міркувань безпеки, вийміть 
ключ запалювання, перш ніж 
торкатися баку з очищувальною 
рідиною. В іншому випадку, якщо 
ви раптом зачепите склоочисни-
ки, Ви можете постраждати від 
його випадкового руху.

Необхідно прибрати листя, металови-
роби і т.д., щоб вони не впали в кар-
терний бак, з нижнього  краю вітро-
вого скла. Таким чином, Ви уникнете 
заблокування води на виході, а також 
попередите потрапляння сторонніх 
предметів до середини автомобіля 
через вентиляційну систему. 
Антикорозійна обробка здійснюється 
на зовнішніх поверхнях моторного 
відсіку і потужностях збірки на заводі. 
Якщо сіль використовується для за-
побігання замерзанню доріг взимку, 

необхідно ретельно очистити весь 
моторний відсік та  картерний бак, а 
потім провести антикорозійну оброб-
ку,  щоб запобігти корозійному впливу 
солі. Запалювання має бути вимкне-
не, коли двигун очищається. Вода не 
повинна литися одразу напроти пе-
редніх фар.
Якщо колись використовувалася ми-
юча рідина з розчинником для очи-
щення моторного відсіку або двигуна, 
шар антикорозійної рідини буде зми-
то також. Таким чином, переконайте-
ся, що антикорозійну обробку буде 
проведено знову для всіх поверхонь, 
пазів, роз’ємів і частин двигуна, щоб 
вони мали міцну стійкість до корозії. 
Така вимога також стосується до 
замінених частин. 
Сервісні центри технічного обслугову-
вання JAC пропонують миючі засоби 
та антикорозійні засоби, рекомендо-
вані виробниками, а також необхідне 
обладнання.
При виконанні таких операцій, як 
перевірка та заливання мастила у 
відповідний відсік двигуна, можли-
ве травмування або опіки, а також 
ризик нещасних випадків чи пожежі.  
Пересвідчитесь, що не плутаєте рі-

дин в доливання, або помилка може 
призвести до серйозних уражень.

Зауваження
• При чищенні двигуна, залишки 

бензину, жиру і моторного масти-
ла можуть виливатися.  Необхід-
но використовувати сепаратор 
газ-води для очищення брудної 
води. Саме тому, двигун необ-
хідно чистити лише у спеціалізо-
ваних станціях обслуговування з 
професійним обладнанням.

• Для того, щоб перевірити чи 
немає протікань, регулярно 
перевіряйте підлогу під авто-
мобілем, якщо ви знаходите 
плями нафти або інших робочих 
рідин, будь ласка, зверніться до 
сервісного центру технічного об-
слуговування JAC.
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Обережно
• Технічне обслуговування авто-

мобіля може бути небезпечним. 
При проведенні деяких проце-
дур технічного обслуговування, 
можна отримати серйозні трав-
ми. Тому, якщо у Вас відсутній 
достатній досвід, знання та не-
обхідні інструменти для техніч-
ного обслуговування, будь ласка, 
зверніться до сервісного центру 
технічного обслуговування JAC.

• Операції з двигуном дуже небез-
печні, при працюючому двигуні. 
Особливо, коли ви носите при-
краси або довгий одяг, це більш 
небезпечно, оскільки ці вироби 
можуть потрапити до частин, які 
обертаються. Таким чином, якщо 
необхідно виконати якусь опе-
рацію при увімкненому двигуні, 
переконайтеся, що на Вас немає 
прикрас (особливо браслетів, 
кілець, годинників чи шарфів) або 
довгих частин одягу, які торка-
ються двигуна. 

• Будьте особливо обережні при 
робот в моторному відсіку. Якщо 
помітна пара або викиди охолод-
жуючої рідини, ніколи не відкри-

вайте кришку капота, або зроби-
ти будь-яку роботу з двигуном. 
Уникайте опіків! Не оглядайте 
двигун доти, доки не стане пари 
або переливання охолоджуючої 
рідини.

Моторне мастило
Як обрати мастило
 
Мастило для двигуна відіграє важ-
ливу роль у роботі та обслуговуванні 
двигуна, тому важливо використову-
вати високоякісне мастило. Для Ва-
шого автомобіля ми рекомендуємо 
використовувати лише те мастило, 
яке було вироблено фабрикою JAC. 
Обирайте мастило за відповідною 
шкалою SAE.

Завжди використовуйте моторне ма-
стило для економії палива, яке від-
мічено позначкою  «якість відповідає 
стандарту API SJ або вище». Мотор-
не мастило цього типу корисне для 
зменшення витрати палива двигуном. 

Or

Or

Or
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Щоб перевірити рівень мастила

Це нормально для двигуна спожива-
ти мастило. У відповідності з націо-
нальними стандартами, може бути 
задовільним споживання мазуту в ме-
жах діапазону від 0,3%. Таким чином, 
рівень мастила повинен регулярно 
перевірятися, переважно перед кож-
ним заповненням або довгою поїзд-
кою.
Для того, щоб отримати точні свідчен-
ня, мастило повинно бути охолодже-
не.
Позиція на масляному щупі, відсилає 
до рівня моторного мастила.
Коли висота рівня мастила пе-
ревіряється, автомобіль повинні бути 
припаркований в горизонтальному 
положенні. Після вимкнення двигуна, 
зачекайте кілька хвилин (приблизно 5 

хвилин), так щоб мастило повернуло-
ся до баку.  
Потім дістаньте масляний щуп, 
протріть його сухою чистою ганчіркою 
і вставте щуп у вихідне положення. 
Витягніть масляний щуп згодом зно-
ву, і подивіться на положення рівня 
мастила.
Висота рівня мастила повинна бути 
між двома позначками на щупі. Якщо 
рівень мастила нижче за зазначену 
точку (MIN), Ви повинні додати ма-
стила так, щоб рівень був в межах 
норми, а саме між двома позначками 
(MAX і MIN).

До уваги
• Будь ласка, зверніть увагу на за-

уваження з безпеки при обслуго-
вуванні двигуна та працюючи в 
моторному відсіку.

• Не проливайте моторне мастило 
на інші частини транспортного за-
собу, зокрема гарячі деталі двигу-
на - є ризик загоряння.

MAXM IN
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Щоб додати моторне мастило

Якщо рівень мастила близький або 
нижче, ніж MIN, необхідно доповни-
ти моторне масло. У жодному разі, 
рівень мастила не повинен переви-
щувати позначку, інакше мастило 
буде викидатися через вихлопну си-
стему. Мастило може загорятися в 
каталітичному очиснику та пошкоди-
ти його.
Після заповнення уважно закрийте 
горловини для заливання мастила  і 
вставте масляний щуп двигуна, щоб 
закрити кришку; в іншому випадку, 
моторне мастило може витікати, коли 
двигун працює.

Щоб замінити моторне мастило

Моторне масло має бути замінено 
відповідно до плану вказаного в тех-
нічному обслуговуванні. Ми рекомен-
дуємо звернутися до сервісного цен-
тру технічного обслуговування JAC 
для заміни мастила. 

Зауваження
• У жодному разі не викидайте мо-

торне мастило в каналізацію або 
на землю.

До уваги
• Якщо Ви торкалися руками мо-

торного мастила, їх необхідно ви-
мити.

•  Перед утилізацією старого дви-
гуна відповідно до спеціальних 
методів, оберігайте дітей від до-
ступу до двигуна.

 

Охолоджуюча рідина двигуна
Щоб перевірити стан охолоджую-
чої рідини двигуна

Температура двигуна повинна бути 
рівна температурі навколишнього 
середовища при перевірці рівня охо-
лоджуючої рідини. Якщо рівень охо-
лоджувальної рідини спускається до 
або нижче «L», додайте охолоджую-
чої рідини в міру необхідності, поки 
рівень не стане правильним, але не 
надмірно.
Рівень охолоджувальної рідини по-
винен бути між «L»(Низький) і «F» 
(повний). Система охолодження – це 
закрита система з невеликими втра-
тами. Очевидне зниження рівня охо-
лоджуючої рідини за короткий час 
вказує на можливість витоків. У тако-
му випадку, зверніться до сервісного 
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центру технічного обслуговування 
JAC для перевірки системи.

Обережно
• Якщо відкрити кришку тиску,  коли 

і двигун, і радіатор гарячі, пара 
або гаряча рідина може привести 
до серйозних опіків, тому не мож-
на відкривати кришку тиск, коли і 
двигун, і радіатор гарячі

• Використовуйте ту ж марку охо-
лоджуючої рідина стільки, скільки 
можливо. Формули різних марок 
рідин відрізняються. Якщо їх змі-
шати, ймовірно відбудеться хіміч-
на реакція. Що призведе до втра-
ти якостей рідини. 

• Якщо не залито жодної охолоджу-
ючої рідини оригінальної марки, 
просто використовуйте дистильо-
вану воду, та додайте необхідну 
рідину при можливості.

•  Якщо не дозволяється додава-
ти інші добавки в охолоджуючу 
рідину, не робіть цього, в іншо-
му випадку, антикорозійна про-
дуктивність може бути істотно 
зменшена, що може призвести 
до корозії частин системи охо-

лодження і серйозно пошкодити 
двигун.

• Неправильне використання 
більш тонких охолоджуючи рідин 
протягом тривалого часу може 
пошкодити двигун через корозію, 
перегрів або заморожування.

• Заливайте охолоджуючу рідину 
тільки тоді, коли двигун охолод-
жений. Якщо двигун гарячий, 
будь ласка, зачекайте протягом 
10 хвилин, щоб дати йому охоло-
нути.

• Суворо заборонено демонтувати 
кришку тиску, при увімкненому 
двигуні. Почекайте на охолоджу-
ючу рідину двигуна.

• Нерозведена охолоджуюча ріди-
на займиста.  Якщо розпилити 
її на гарячу вихлопна трубу, це 
може призвести до загоряння.

• Категорично забороняється змі-
нювати структура системи охо-
лодження або її склад.
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Як додати охолоджуючої рідини 

Виконайте наступні кроки:
• Переконайтеся, що двигун і 

радіатор охолоджені.
• Поверніть кришка водяного баку 

радіатора (не натискайте вниз) 
проти годинникової стрілки, поки 
ви не зможете затягнути її біль-
ше. Так решта тиску в системі 
охолодження буде випущена 
повністю.

• Натисніть на кришку і поверніть її 
проти годинникової стрілки, щоб 
відкрити кришку тиску.

• Рівень охолоджуючої рідини 
повинен досягти низу горлови-
ни. Якщо рідини недостатньо, 
доповніть її. Обережно влийте 
охолоджуючу рідину, уникайте її 
проливання, образу протріть усі 
краплі навколо. 

• Одягніть герметично кришку і за-
тягніть її за годинниковою стріл-
кою.

• Залийте охолоджуючу рідини в 
резервуар так, щоб рівень її був 
між верхньою межею (F) і ниж-
ньою межею (L), а потім прикри-
йте  кришкою бака. 

До уваги
• Якщо охолоджуюча рідина бри-

зне на автомобіль, ретельно 
очистіть його чистою водою. Охо-
лоджуюча рідина може пошкоди-
ти глянсову поверхню автомобіля 
і викликати корозію

• Охолоджуюча рідини шкідлива 
для вашого здоров’я, тому нама-
гайтеся не торкатися рідини.

• Не дозволяйте дітям чіпати охо-
лоджуючу рідину, тому що вона 
отруйна.  

• Не дозволяйте контакту охолод-
жуючої рідини та Вашої шкіри 
або потрапляння її в очі. Якщо 
який-небудь аналогічний випадок 
стався, негайно промийте місце 
контакту з великою кількістю чи-
стої води і негайно зверніться до 
лікаря. Якщо хтось випив охолод-
жуючої рідини ненавмисно, не-
гайно зверніться до лікаря.

• Категорично заборонено додава-
ти будь-які рідини в охолоджуючу 
рідину.

• Охолоджуюча рідина буде роз-
ширюватися, коли буде охо-
лоджувати. Рівень рідини може 
перевищувати «F» положення. 

Якщо рівень рідини нижче, ніж 
положення «L», негайно додайте 
охолоджуючої рідини.

• При надзвичайних випадках, Ви 
можете скористатися для охо-
лодження звичайною водою, та 
негайно звернутися до сервісно-
го центру з технічного огляду JAC 
для перевірки системи кваліфіко-
ваним фахівцем.
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Обережно
• Вентилятор охолодження дви-

гуна контролюється температу-
рою охолоджуючої рідини. Іноді 
вентилятор охолоджування про-
довжує працювати, коли двигун 
зупинений. Будьте особливо обе-
режні при близькій роботі з вен-
тилятором, щоб уникнути травм. 
Зазвичай, коли температура дви-
гуна зменшується, вентилятор 
охолодження автоматично зупи-
няється.

Вибір охолоджуючої рідини

Система охолодження автомобіля 
JAC вже оснащена антифризом з ви-
сокою доданою кількістю гліколя,  що 
дає довший ефект охолодження. Він 
може не тільки забезпечити захист 
від замерзання, а й може запобігти 
корозії всім деталям системи охолод-
ження. Крім того, він може збільшити 
точку кипіння холодоагенту. Таким 
чином, використовуйте охолоджуючу 
рідину фабрики JAC.
Якщо необхідний сильніший захист 
замороження через умови довкілля, 
будь ласка, зверніться до сервісно-

го центру з технічного огляду JAC, 
щоб обрати охолоджуючу рідину з 
сильною продуктивністю замерзан-
ня. Використання неналежної охо-
лоджуючої рідини може призвести до 
пошкодження система охолодження 
двигуна, і навіть призвести до серй-
озних несправностей двигуна.

Гальмівна рідина
Перевірка гальмівної рідини

Регулярно перевіряйте гальмівну 
рідину в гальмівному резервуарі, 
рівень рідини завжди повинен бути 
між позначками «MAX» і «MIN». Під 
час водіння, це нормально, якщо 
рівень рідини знизиться в незначній 
мірі через зношування і автоматичне 
регулювання гальмівного тертя.
Але, якщо рідина в резервуарі, поміт-
но спускається до або нижче познач-
ки «MIN» протягом короткого часу, 
він, ймовірно, що має погану герме-
тичність. Якщо рівень гальмівної рі-
дини в резервуарі занадто низький, 
сигнальна лампа ручного гальма і 
гальмівної системи загориться. 
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При цьому, будь ласка, негайно звер-
ніться до сервісного центру з техніч-
ного огляду JAC.
Заміна гальмівної рідини

Гальмівна рідина може поглинати 
вологу і таким чином, він може погли-
нати вологу з навколишнього повітря 
з плином часу. Підвищена вологість 
гальмівної рідини може привести 
до корозії та пошкодження гальмів-
ної системи. Крім того, температура 
кипіння гальмівної рідини, очевидно, 
буде знижуватися. Тому регулярно 
замінюйте гальмівну рідину.

Замінюйте гальмівну рідина лише на 
оригінальні гальмівні рідини фабрики 
JAC (для уточнення моделі, будь ла-
ска, зверніться до сервісного центру 
з технічного огляду JAC), гальмівна 
рідина повинна бути новою, не вико-
ристаною раніше.

Через технічні фактори, заміна галь-
мівної рідини вимагає спеціальних 
інструментів і професійних знань. Ми 
рекомендуємо Вам звернутися до 
сервісного центру з технічного огляду 
JAC для заміна гальмівної рідини.

До уваги
• Тому що гальмівний пристрій 

дуже важливий для безпеки 
транспортного засобу, реко-
мендується перевіряти роботу 
гальмівної системи і звернутися 
до сервісного центру з техніч-
ного огляду JAC. Регулярно пе-
ревіряйте ступінь зносу гальм.

• Будьте обережні, при додаванні 
гальмівної рідину, якщо гальмівна 
рідина потрапить у ваші очі, зір 
може погіршитися. Якщо бризки 
гальмівної рідини потраплять на 
автомобіль, переконайтеся, що 
очистили його, в іншому випад-
ку, фарба на поверхні може бути 
пошкоджена.

• Кількість гальмівної рідини не 
повинна бути перевищеною, інак-
ше, надмірна гальмівна рідина 
може розбризкуватися на двигун. 
Якщо температура двигуна за-
надто висока, гальмівна рідина 
загориться і призведе до травм 
ваших або іншої особи, і пошко-
дить  автомобіль.

• Гальмівна рідина є отруйною, 
тому необхідно зберігати її в гер-
метичному контейнері. Спеціаль-

на увага повинна бути приділена 
недопусканню дітей до гальмів-
ної рідини, яка є небезпечно от-
руйна. 

• Гальмівну рідину слід замінити 
один раз на два роки або після 
подорожі більше, ніж 50,000km.

• Якщо гальмівна рідина викори-
стовується дуже довгий час, при 
високому навантаженні на галь-
ма повітряні бульбашки можуть 
утворитися всередині гальмівної 
системи, а це погіршить ефект 
гальмування і знизить безпеку 
водіння.
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Обережно
• Додавання і заміна гальмівної 

рідини повинна відбуватися в 
сервісному центрі з технічного 
огляду JAC. Суворо забороняєть-
ся змішувати гальмівну рідину ін-
шого виробника і моделі. Будь-які 
пошкодження гальмівної систе-
ми, викликані змішанням галь-
мівних рідин, не покриваються 
гарантійним талоном. 

Повітряний фільтр

Заміна елементів повітряного 
фільтра

При огляді елементів повітряного 
фільтра, очистіть повітряний фільтр.

1. Відкрутіть 4 затискачі повітряного 
фільтра і відкрийте кришку філь-
тра.

2. Використовуйте стиснене повітря 
для очистки середини повітря-
ного фільтра.

3. Встановіть новий повітряний 
фільтр.

4. Використовуйте затискачі для 
фіксації кришки фільтра.

Будь ласка, регулярно замінюйте 
елемент повітряного фільтра. Якщо 
транспортний засіб рухається по 
курній або піщаній дорозі, замінюйте 
елемент повітряного фільтра частіше 
за рекомендований цикл.

До уваги
• Не сідайте за кермо транспортно-

го засобу, коли фільтр демонто-
вано; в іншому випадку, це може 
призвести до серйозного стиран-
ня двигуна.

• При демонтажі повітряного філь-
тра, зверніть увагу , щоб не до-
зволити пилу або бруду потра-
пити до впускної труби; в іншому 
випадку, це може призвести до 
ушкодження двигуна.

• Використовуйте спеціальні ча-
стини JAC. Використання неори-
гінальних частин може призвести 
до поганої здатності фільтрувати 
пил і частинки з повітря і виклика-
ти стирання двигуна та вплинути 
на функцію очистки вихлопних 
газів.
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• Використання забрудненого повітря-
ного фільтра буде створювати пря-
мий вплив на споживання атмос-
ферного повітря двигуном і викличе 
відхилення в його роботі та приско-
рить  стирання і вплине на термін 
служби.

Акумулятор

Ваш автомобіль оснащений акуму-
лятором, що не вимагає технічного 
обслуговування. Коли Вам буде не-
обхідна нова батарея, новий аку-
мулятор буде мати той же номер та 
деталі, що й оригінальний. У цій главі 
«Моторний відсік» написано, як пра-
вильно встановити акумулятор. 

До уваги

• При відкриванні акумулятора 
одягніть окуляри і рукавички. Не 
дозволяйте кислоті, що містить 
частинки свинцю, потрапити в 
очі, на шкіру або тканину.

• Батареї не можна перевертати, 
бо кислота може вилитися з ви-
пускного отвору. Якщо кислоти 

потрапить в очі, відразу промий-
те їх протягом декількох хвилин 
чистою водою, і негайно звер-
ніться до лікаря. Якщо кислота 
рідина розпорошується на шкірі 
або одязі, відразу ж використайте 
мильну воду, щоб нейтралізува-
ти кислоту, а потім використайте 
багато води, щоб очистити. Якщо 
випити кислоти помилково, не-
гайно зверніться до лікаря.

• Коли батарея працює, відкритий 
вогонь, електричні іскри, яскраве 
світло і куріння заборонені. Коли 
кабелі та електричні обладнан-
ня обробляються то відводяться 
статичні заряди, уникнути виро-
блення іскор електроенергією. Не 
допускайте короткого замикання 
батареї, в іншому випадку, мо-
жуть виникнути електричні іскри 
з великим зарядом, що підвищує 
ризик травмування. 



4-26

• Коли батарея заряджається, 
може утворитися вибухова суміш 
газів.

• Тримайте дітей подалі від батареї 
та розчину кислоти.

• Вимкніть двигун, вимкніть ключ 
запалювання і все електрооблад-
нання перед заміною електрич-
ного обладнання. Від’єднайте 
негативний кабель батареї. Коли 
замінюєте лампу, необхідно вим-
кнути світло.

• При демонтуванні батареї, від’єд-
найте негативний кабель в першу 
чергу, а потім позитивний кабель.

• Перед повторним підключенням 
батареї, вимкніть усі електричні 
кабелі; в іншому випадку, існує 
ризик пожежі.  

• Коли увімкнено перемикач запа-
лювання або працює двигун, не 
виймайте акумулятор. В іншо-
му випадку, електрообладнання 
(електричні компоненти) можуть 
бути пошкоджені. Для того, щоб 
зберегти корпус батареї від уль-
трафіолетового випромінювання, 
пильнуйте акумулятор від соняч-
ного світла.

• Якщо необхідно використати за-
ряд батареї інших автомобілів 
для початку роботи вашого, 
зверніть увагу, на правильність 
підключення негативного і пози-
тивного кабелю, щоб уникнути 
помилки з’єднання з негативної і 
позитивної клеми, що викличе ко-
ротке замикання в автомобілі.

• Коли автомобілю потрібне зва-
рювання або ремонт, то необхід-
но від’єднати негативний кабель 
батареї, вимкнути роз’єми ECU 
(блок управління двигуном), 
BCM (орган модуля управлін-
ня), інструменти, модуль конди-
ціонування і т.д., щоб уникнути 
пошкодження проводки у цих ча-
стинах автомобіля при операції 
зварювання.
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Зберігання та сервісне обслугову-
вання акумулятора

Якщо транспортний засіб не буде ви-
користовуватися в майбутньому, або 
принаймні найближчі 3 тижні, то необ-
хідно відключити негативний кабель 
акумулятора.
Це може запобігти розрядці акумуля-
тора.

Зверніть увагу, що необхідно обе-
режно переміщати акумулятор для 
його ремонту або збірки батареї, щоб 
уникнути витоку електроліту або ви-
буху та нещасного випадку. Перед  
вийманням акумулятора, спершу пе-
ревірте, чи вимкнено електрику.

Для того, щоб продовжити 
термін служби автомобіль-
ного акумулятора, дотри-
муйтесь методик вказаних 
нижче:

1. Підтримуйте поверхню батареї 
чистою і сухою.

2. Підтримуйте кабелі чи роз’єми 
чистими і пружними, використо-
вуйте спеціальне мастило.

3. Вихлюпнувши електроліт, негай-
но промийте місце водним розчи-
ном з бікарбонатом натрію.

4. Якщо ваш автомобіль не буде 
використовуватися протягом три-
валого часу, від’єднайте негатив-
ний (-) кабель від акумулятора і 
заряджайте акумулятор один раз 
на 6 тижнів.

Для очищення клем акумулятора

Дотримуйтесь інструкцій 
нижче, щоб очистити клеми 
акумулятора:

1. Вимкніть перемикач запалюван-
ня і вийміть ключ.

2. Послабити і демонтуйте кабельні 
затискачі від терміналів акумуля-
тора з допомогою ключів. Пере-
конайтеся в тому, щоб відключи-
ли плюсову клему спершу (-) .

3. Очистіть клеми з дротяною щіт-
кою або інструментом для очи-
щення.

4. Перевірте біле або світло-синє 
світло йде від батарейної клеми. 
Якщо це так, термінали доведено 
до корозії.

5. Очистіть корозію водним розчи-
ном бікарбонату натрію. Водний 
розчин натрію бікарбонату буде 
пінитися і стане коричневого ко-
льору.
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6. Коли спінення зупиниться, про-
мийте розчинник чистою водою, 
а потім використайте тканину або 
папір, щоб зробити батарею су-
хою.

7. Щоб підключити кабелі знову, за-
тягніть позитивний кбель (+), а 
потім підключіть негативний (-).

Перевірка пристрою омивача

Перед початком руху переконайтеся, 
що рівень рідини омивача відповід-
ний до необхідного, або додайте рі-
дини за описаною нижче інструкцією.  

У холодну погоду, не додавайте про-
мивної рідини для лобового скло 
більше за три чверті резервуара. 
Промивна рідина може замерзнути 
і розширити резервуар при низькій 
температурі, і якщо миючого засобу 
буде занадто багато, резервуар збіль-
шиться та, ймовірно, пошкодиться.

Ми рекомендуємо: в холодну пору, 
будь ласка, додайте до промивної рі-
дини агент антифризу. 

Обережно
• Не заповнюйте охолоджуваль-

ною рідиною для радіатора або 
антифризом резервуар для ріди-
ни, що омиває лобове скло. 

• Розпилення охолоджувальної рі-
дини для радіатора на лобовому 
склі буде значно впливати на зір і 
стане причиною втрати контролю 
над автомобілем. Або це пошко-
дить фарбу на капоті автомобіля. 

• Промивна рідина для лобового 
скла очищення лобового скла 
шкідлива як для людини, так і для 
тварин. Не вживайте рідину для 
чищення лобового скла навмис-
но,  не торкайтеся її; в іншому 
випадку, це може призвести до 
серйозних травм і навіть смерті.
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Приводний ремінь

Перевіряйте стан приводного ременя 
і перевіряйте краю кожного диску ре-
меня, чи не має він тріщини або сти-
рання. Якщо який-небудь край має 
стирання або тріщина, негайно звер-
ніться до сервісного центру з техніч-
ного огляду JAC для заміни ременя.

Свічка запалювання

Замініть свічки під час технічного 
огляду JAC. Коли двигун не заго-
ряється, він має високий рівень спо-
живання нафти та поганий розгін, де-
монтуйте свічку.

Обережно
• Свічки запалювання і система 

запалювання двигуна збігаються, 
і це добре, з метою скорочення 
шкідливого викиду вихлопних 
газів у повітря. Щоб уникнути 
викиду шкідливих речовин від 
перевищення лімітів швидкості 
або помилок запалювання дви-
гуна, використовуйте оригіналь-
ну свічку компанії JAC. Кількість 
електродів, теплоутворювальна 
здатність та стійкість до радіопе-
решкод особливо важливі.

• Свічка запалювання може потре-
бувати заміни з технічних причин, 
тому рекомендується використо-
вувати тільки оригінальні свічки 
запалювання JAC.
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Перевірка щітки склоочисника

Будь ласка, перевіряйте ро-
бочий стан і стирання щітки 
склоочисника. Якщо щіт-
ки видає шум при терті, це, 
ймовірно, викликано з при-
чин описаних нижче:
1. Коли автомобіль миється на авто-

матичних мийках, то твердий віск 
буде залишатися на передньому 
вітровому склі. Залишок твердо-
го воску можна прибрати тільки 
зі спеціальним миючим засобом. 
Для отримання більш детальної 
інформації, будь ласка, зверніть-
ся сервісного центру з технічного 
огляду JAC.

2. Якщо щітки склоочисника 
пошкоджені, буде чутно шум 
тертя в цей момент, замініть, 
будь ласка, щітки склоочисника.

3. Кут позиціонування щітки склоо-
чисника невідповідний. Зверніть-
ся до сервісного центру з техніч-
ного огляду JAC для перевірки та 
при необхідності від регулювання 
щіток.

До уваги

• Необхідно, щоб щітка склоочис-
ника підтримувалася в хорошому 
стані, тому що вона дуже важли-
ва для зберігання видимості.

• Перед включенням склоочисника 
в холодну погоду необхідно пе-
ревірити, чи щітки склоочисника і 
лобове скло не примерзли. Скло-
очисник може бути включений 
тільки тоді, коли він не зустріне 
ніяких перешкод на своєму шля-
ху.  

Заміна щітки

Передня щітка

1. Підніміть щітку склоочисника, 
щоб відірвати його від передньо-
го вітрового скла.
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2. Натисніть кнопку в положення 
з’єднання, а тим часом підтягніть 
склоочисник.

3. Вийміть щітку в напрямку, показа-
ному на малюнку.

4. Встановіть нову щітку склоочис-
ника у зворотному порядку де-
монтажу.

Задні склоочисники

При заміні задньої щітки склоочисни-
ка, спершу підніміть щітку склоочис-
ника, щоб відірвати її від заднього 
скла, а потім демонтуйте або замініть 
щітку.

До уваги

• Щітка склоочисника може бути 
включена лише коли кришка ба-
гажника повністю закрита; в іншо-
му випадку це може призвести до 
пошкодження капота.

• Коли лезо склоочисника у відо-
кремленому стані, зверніть на це 
увагу, щоб запобігти пошкоджен-
ню скла 

Перевірка і заміна шин

Шини

Високоякісні шини, обладнані на ва-
шому новому автомобілі виробляють-
ся відомим виробником шин. Якщо у 
вас є якісь сумніви з приводу гарантії 
та місця для ремонту шин, будь ла-
ска, зверніться до сервісного центру 
з технічного огляду JAC.

До уваги
• Нестача обслуговування і непра-

вильне використання шин дуже 
небезпечне.

• Перевантаження шин може при-
вести до нагрівання шин через 
тертя. Витік повітря з шини може 
призвести до серйозного нещас-
ного випадку.
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• Недостатній тиск в шинах несе 
таку ж небезпеку, як і завеликий 
тиск. Аварія може призвести до 
серйозних травм. Регулярно пе-
ревірте всі шини, щоб забезпе-
чити їхній нормальний тиск. Не-
обхідно перевірити тиск в шинах, 
коли шина знаходиться в стані 
охолодження.

• Надлишковий тиск в шинах може 
призвести до легких подряпин, 
розривів або вибуху через рапто-
вий вплив (наприклад, зустрі-
чаючи ями). Таким чином, шини 
повинні підтримуватися в нор-
мальному тиску.

• Старі шини можуть призвести 
до аварії. Якщо протектори шин 
мають серйозний знос або шина 
пошкоджена, необхідно замінити 
їх своєчасно. 

Етикетка на боковій стінці шини 

Етикетка на боковій стінці шини 
вказує на корисну інформацію.

Підтримування тиску в шинах

Шини повинні бути накачані, щоб за-
безпечити їхню ефективну роботу.

До уваги
Не зважайте на зауваження, що 
не має різниці чи тиск високий чи 
занизький. Це не так. Якщо тиску 
в шинах недостатньо, це може 
викликати:
1. Надмірні деформації
2. Перегрів
3. Перевантаження шин
4. Раннє стирання або стирання в 

деяких місцях
5. Погані експлуатаційні характери-

стики
6. Низька економія палива
• Якщо тиск в шинах є надмірним, 

це може призвести до:
1. Аномальне стирання
2. Погані експлуатаційні характери-

стики

3. Некомфортні відчуття
4. Непотрібні збитки, заподіяний на 

небезпечній дорозі

Етикетка на боковій стінці шини 
вказує на корисну інформацію, прилі-
плена дверей водія. Маркування 
вказує на правильне накачування 
тиску до охолоджувальної шини. Ре-
комендації вказані на етикетці – це 
мінімум тиску, що відноситься до мак-
симуму навантаження. 
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Коли перевіряти тиск в шинах

Перевіряйте тиск в шинах принаймні 
раз місяць.

Як перевірити тиск в шинах

Використовуйте високоякісний дат-
чик для перевірки тиску в шинах. Не-
можливо підтвердити, чи дійсно тиск 
в шинах правильний, просто візуаль-
ним оглядом. Радіальна шина вигля-
дає нормально навіть тоді, коли шина 
не накачана в достатній мірі. Пе-
ревіряйте тиск, коли шина знаходить-
ся в стані охолодження. Охолоджен-
ня шини означає зупинка автомобіля 
більш, ніж на 3 год або більше, або 
якщо  відстань подорожі не переви-
щує 1.6km.

Витягніть клапан з шини і натисніть 
на датчик тиску в шинах, щоб дізна-
тися рівень тиску. Якщо значення 
тиску і навантаження, коли шина охо-
лоджена, відповідає рекомендаціям 
в табличці, немає необхідності відре-
гулювати його.
Якщо тиск дуже низький, рекомен-
дується накачати шину. Якщо тиск за-
надто високий, натисніть металевий 
елемент клапана в центрі клапана 
для випуску тиску. Використовуйте 
манометр для визначення рівня тиску 
в шинах.

Переконайтеся, що встановлений ко-
впачок вентиля повернувся на місце, 
так ковпачок клапана може запобігти 
доступу пилу і вологи.

Перевірка і заміна шин

Замініть шини кожного разу після 
водіння на відстані від 5000 до 8000 
миль (8000 до 13000 км). Замініть 
шини якомога швидше і перевірте 
чи колесо вирівняне за умови, якщо 
буде виявлено підвищений знос. Та-
кож перевірте, чи є пошкоджені шини 
або колеса.

Заміна шин спрямована на те, щоб усі 
автомобільні шини рівномірно зношу-
валися. Перша заміна найголовніша.
Коли шини заміняються, переконай-
теся, що ви слідували правильній 
схемі заміни, як показано на малюнку 
нижче.

Не використовуйте компактне запас-
не колесо для заміни. Після заміни 
шин, відрегулюйте тиск передніх і 
задніх шин відповідно до інформації 
на етикетці. Переконайтеся, що всі 
колісні гайки затягнуті.

Tire size

kpa
Tire inflation 

pressure

Front Fear

Tire pressure 
label
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До уваги
• Іржа або плями на колесі або 

сполучних деталях колеса може 
призвести до послаблення гайок 
на автомобілі. Колесо може від-
пасти та викликати аварію. При 
заміні колеса, необхідно очисти-
ти будь-яку корозію або плями на 
колесі та сполучних деталях. За 
надзвичайних ситуацій, викори-
стовуйте тканину або папір для 
очищення. Але, якщо це необхід-
но, використовуйте скребок або 
щітка для очищення частин, що 
іржавіють або плям.

Коли замінити шини на нові 

Перевірте позначку індикації зносу 
шин, щоб визначити коли замінити 
шини на нові. Коли поверхня шини 
буде зношена, на протекторі зали-
шитися тільки 2,2 мм товщини або 
менше, з’явиться знак індикації зносу 
шин.

Якщо виникає одна з на-
ступних умов, шина повинна 
бути замінена:
1. Є принаймні три точки, які вияв-

ляють знак індикації стирання.
2. Гума шини показує перетворила-

ся на шнур або нитку.
3. Протектори шин або стінки шин 

мають тріщини, досить глибокі 
ями, що можна простежити.

4. Шина випнута, збільшилася або 
стала шаруватою.

5. Шина пробита, подряпана або 
пошкоджена.

Пошкоджені таких розмірів і видів 
важкі для ремонту.  

Купівля нових шин

Перевірте етикетку шин з інформа-
цією, щоб дізнатися чи шини від-
повідають моделі та розмірам, які ви 
вимагали. Переконайтеся, що шини 
замінники і оригінали мають одна-
ковий розмір, індекс навантаження, 
клас швидкості і структурний тип (діа-
гональні шини, об’єднання діагональ-
них шин та радіальних шин).

Wear indication
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До уваги
• Змішане використання різних 

шин викличе не контрольованість 
автомобілем. Якщо ви змішуєте 
шини з різними розмірами або 
моделями (радіальна шина і аси-
метрична шина), це призведе до 
зниження контрольованості авто-
мобілем  і  може викликати інший 
аварії. Використання шин з різ-
ним розміром може призвести до 
пошкодження автомобіля. Таким 
чином, всі колеса повинні бути 
оснащені шинами, які мають ті ж 
розміри і моделі.

Регулювання кутів установки 
коліс і баланс шин

Для того щоб продовжити термін 
служби шин, наскільки це можливо, і 
забезпечити оптимальну в загально-
му заліку продуктивність, шини та ди-
ски мусять були ретельно вирівняні, 
розташовані та збалансовані перед 
відвантаженням з заводу. Тому немає 
необхідності регулярно коригувати 
колесо, вирівнювати і балансувати. 
Але якщо аномальний знос шин або 

транспортного засобу спричинив від-
хилення, ймовірно, необхідно буде 
перевірити, купити та установити нові 
колеса. Якщо автомобіль стрибає при 
роботі на рівній дорозі, необхідно зба-
лансувати шини і колеса.

Заміна коліс

Колеса необхідно замінити, якщо на-
явні вигини, тріщини або серйозно 
корозії коліс.
Якщо колісні гайки бувають ослаблені 
часто, необхідно замінити колеса або 
колісні болти. Якщо колесо має витік 
повітря, замініть його (окрім алю-
мінієвих коліс). 
Новий колеса повинні мати ту ж саму 
вантажопідйомність, діаметр, шири-
ну, ексцентриситет,
а також способи установки, що й ори-
гінальні колеса. 
Якщо необхідно замінити колеса, 
колісних болти або гайки коліс, ви-
користовуйте нові оригінальні деталі 
для заміни їх. Це може гарантувати, 
що нові колеса, колісні болти і гайки 
поєднується з вашим автомобілем.

До уваги
• Це небезпечно використовувати 

невідповідні колеса, колісні бол-
ти або колісні гайки. Тому що це 
може вплинути на гальма та екс-
плуатаційні характеристики авто-
мобіля і спричинити витік повітря 
в шинах і та втрату контролю над 
транспортним засобом. Це може 
також стати причиною нещасних 
випадків і травм. Таким чином, 
необхідно використовувати на-
лежні колеса, колісні болти або 
колісні гайки. 

• Використання неналежних коліс 
може також викликати проблеми 
в справності системи підшипни-
ка, охолодження гальм, корекції 
спідометра і одометр, вирівню-
вання світла фар, висоти бам-
пера, обзір, зазори між шиною і 
кузовом або низом.
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Заміна ламп розжарювання

Кроки заміни ламп у фарах 
дальнього та ближнього 
світла:
1 Відвинтіть пластикову кришку 

фари ближнього/дальнього світ-
ла в напрямку проти годиннико-
вої стрілки.

2. Від’єднайте роз’єм від задньої ча-
стини лампи і відкрийте затискач.

3. Акуратно зніміть лампу ближньо-
го/дальнього світла.

4. Не трусіть і не обертайте лампоч-
ку під час видалення.

Заміна ламп габаритного 
світла:
1. Відвинтіть пластикову кришку 

фари ближнього/дальнього світ-
ла в напрямку проти годиннико-
вої стрілки.

2. Від’єднайте роз’єм разом із лам-
пою.

3. Акуратно зніміть лампу габарит-
ного світла.

4. Не трусіть і не обертайте лампоч-
ку під час видалення.

Заміна ламп поворотного 
світла:
1. Відвинтіть пластикову кришку 

фари поворотного світла в на-
прямку проти годинникової стріл-
ки.

2. Акуратно зніміть лампу поворот-
ного світла.

4. Не трусіть і не обертайте лампоч-
ку під час видалення.
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Заміна ламп роз-
жарювання

До уваги
• Не знімайте задню кришку перед-

нього комбінованого світла і не 
демонтуйте кабель від світильни-
ка протягом тривалого часу, тому 
що це може призвести до потра-
пляння пилу, вологості і т.д., що 
ускладнить освітлення і вплине 
на всю систеу освітлення. Необ-
хідно негайно встановити нову 
лампу у правильне положення та 
закрити фару кришкою.

• Фара напівзакритого типу. Вико-
ристовуйте галогенні лампочки. 
Заміна лампи можна проводити 
через моторний відсік, але це 
краще замінити їх відразу ж після 
демонтажу.

• При проведенні операції по заміні 
лампи, тримайте лампочку за  
пластикову базу і не торкайтеся 
до скляної оболонки.

• При демонтажі, не трусіть та не  
крутіть лампу.

• Якщо фара замінюється, потім 
необхідно налаштувати освіт-
лення. Цю операцію необхідно 
виконувати у сервісному центрі 
технічного обслуговування JAC.

Передні протитуманні фари *

Заміна ламп у передніх про-
титуманних фарах:
1. Зніміть передній бампер.
2. Обертайте патрон лампочки про-

ти годинникової стрілки та вий-
міть його. 

3. Демонтуйте лампочку з патрона.
4.  Замініть лампочку та поверніть 

патрон на місце в правильному 
положенні. 

До уваги
• Щоб уникнути різких рухів транс-

портного засобу, опіку рук гаря-
чою лампочкою або пожежі, пе-
ред заміною лампочок, затягніть 
стоянкове гальмо та помістіть 
ключ запалювання в положення 
«LOCK», а також вимкніть світло. 

• Перед заміною всіх ламп, по-пер-
ше, відключіть негативну клему 
батареї, щоб уникнути пошкод-
ження лампочки або кабелю.  
Зверніть увагу, що замінити лам-
почку на нову лампу необхідно з 
тими ж характеристиками, потуж-
ністю; в іншому випадку, це може 
призвести до пошкодження запо-
біжника або системи проводки.

• Якщо у вас немає професійних 
інструментів, лампочок пра-
вильної потужності і пов’язаних 
з ними експлуатаційних нави-
чок, будь ласка, зверніться до 
сервісного центру технічного об-
слуговування JAC. У більшості 
випадків, заміна лампочок у 
транспортному засобі викликає 
запитання, тому що необхідно 
демонтувати багато інших ча-
стин транспортного засобу перед 
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тим, як дістати лампу. Особливо, 
коли у вам необхідно демонтува-
ти світло передньої комбінованої 
фари. Демонтаж / монтаж перед-
нього світла може призвести до 
пошкодження автомобіля.

• При русі автомобіля в несприят-
ливих погодних умовах або після 
миття автомобіля, фари можуть 
бути затуманені або замерзлі.  Це 
викликано різницею температур 
зовні та всередині автомобіля. Це 
означає наявність несправності в 
автомобілі. При використанні че-
рез деякий час фари прийдуть в 
норму. 

Задні протитуманні фари

Заміна задніх протитуман-
них фар:
1.  Зніміть задній бампер.
2. Оберніть у напрямку проти годин-

никової стрілки патрон лампочки 
та вийміть його. 

3. Вийміть лампочку з патрона.
4. Замініть лампочку в задній про-

титуманній фарі та поверніть па-
трон на місце. 

Заднє комбіноване світло

Заміна ламп розжарюван-
ня на задньому верхньому 
світлі/стоп-сигналах і задніх 
покажчиках повороту:
1. Зніміть задню комбіновану фару.
2. Оберніть у напрямку проти годин-

никової стрілки патрон лампочки 

та вийміть його.
3. Вийміть необхідну лампочку  з па-

трона (лампу на задньому верх-
ньому світлі / стоп-сигналах і за-
дніх покажчиках повороту).

4. Замініть необхідну лампочку 
(лампу на задньому верхньому 
світлі / стоп-сигналах і задніх по-
кажчиках повороту).

Світло заднього ходу

Заміна ламп розжарювання 
заднього ходу:
1. Зніміть фару заднього ходу.
2. Оберніть у напрямку проти годин-

никової стрілки патрон лампочки 
та вийміть його. 

3. Вийміть лампочку з патрона.
4. Замініть лампочку в фарі задньо-

го ходу.
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Надзвичайні ситуації

Попередження про зупинку ав-
томобіля на узбіччі

Аварійна сигналізація
Функцією аварійної сигналізації є по-
передження водіїв, які рухаються по-
близу. 
При зупинці на узбіччі на деякий час 
через небезпечну ситуацію, вмикайте 
аварійну сигналізацію. 
Не залежно від того в якому положен-
ні знаходиться ключ запалювання, 
аварійна сигналізація буде працюва-
ти. Перемикач аварійної сигналізації 
розташований на панелі приладів на 
центральній консолі. При натисканні 
перемикача, усі поворотні сигнали 
починають мигати одночасно.

До уваги
• Незалежно від того, чи ваш авто-

мобіль знаходиться в русі чи ні, 
аварійна сигналізація може пра-
цювати.

• Коли аварійна сигналізація увімк-
нена, світло сигналів повороту не 
працює.

• При буксируванні автомобіля, 
особлива увага повинна бути 
приділена увімкненню аварійної 
сигналізації. 

Надзвичайна ситуація сталася 
під час руху

Зупинка двигуна на перехресті 
або при перетині смуг 
Якщо двигун глухне на перехресті або 
при перетині смуг, помістіть важіль пе-
ремикання передач у положення «N» 
(для автомобілів, оснащених автома-
тичною коробкою передач) або ней-
тральне положення (для автомобілів, 
оснащених механічною коробкою пе-
редач), а потім відштовхуйте машину 
до безпечного місця.
Якщо ваш автомобіль оснащений ме-
ханічною коробкою передач, помістіть 
важіль перемикання передач на 2-гу 
або 3-тю швидкість, а потім запустіть 
стартер, не затискаючи зчеплення 
так, щоб транспортний засіб зміг ру-
хатися вперед.
Вимкнення двигуна під час 
руху

• Поступово знизьте швидкість і 
тримайте напрямок руху пря-
мо. Ретельно управляйте авто-
мобілем, щоб звернути на узбіччя 
до безпечної місцевості.
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• Увімкніть аварійну сигналізацію.
• Запустіть двигун. Якщо двигун не 

запускається, будь ласка, звер-
ніться до сервісного центру тех-
нічного обслуговування JAC.

Неможливість запуску двигуна

Двигун не може обертатися 
або обертається з дуже низь-
кою швидкістю.

1. Якщо ваш автомобіль оснащений 
автоматичною коробкою пере-
дач, переконайтеся, що важіль 
перемикання передач знаходить-
ся в положенні N або P і підійміть 
важіль парковки.

2. Перевірити надійність з’єднання 
батареї і переконайтеся, що воно 
чисте та щільне.

3. Включіть світло в салоні. Якщо 
світло тьмяне або гасне при ро-
боті двигуна, це означає, що за-
ряд акумулятора низький.

4. Перевірте положення з’єднання 
стартера і переконайтеся, що 
воно щільно увімкнене.

5. Не запускайте автомобіль, 
штовхаючи його. Його можна за-
пустити керуючись інструкціями 
до старту. 

Двигун працює нормально, 
але не може почати рух.

1. Перевірте кількість пального.
2. Коли ключ запалювання знахо-

диться в заблокований стан, пе-
ревірте всі роз’єми, котушки запа-
лювання і свічки, а також вилку, а 
потім знову підключіть окремі або 
ослаблені деталі.

3. Перевірте паливопровід всере-
дині моторного відсіку.

4. Якщо двигун не запускається, 
будь ласка, зверніться до сервіс-
ного центру технічного обслугову-
вання JAC.
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Аварійний запуск

Якщо двигун не може бути 
запущений, тому що акуму-
лятор розрядився, вико-
ристовуйте батареї інших 
транспортних засобів, щоб 
почати рух за допомогою 
з’єднувального кабелю. В 
той же час, зверніть увагу 
на наступні рекомендації:
1. Перед початком роботи з  дви-

гуном або в моторному відсіку, 
будь ласка, зверніть увагу на 
інструкції з техніки безпеки пр. 
огляді моторного відсіку

2. Номінальна напруга між двома 
батареями повинна бути 12V. 
Потужність енергопостачання 
батареї (Ah) повинна бути не 
нижче, ніж у розрядженій бата-
реї.

3. Тільки сполучні кабелі з до-
статньо великими роз’ємами 
можуть бути використані. Звер-
ніть увагу на інструкції, перед-
бачених виробником кабелю.

4. Тільки сполучні кабелі з ізольо-
ваними електродними затиска-
чами можуть бути використані.

5. Дві машини не можуть бути 
поєднані через позитивний 
електрод, інакше відбудеться 
коротке замикання.  

6. Розряджена батарея повинна 
бути правильно підключена до 
електричної мережі.

7. Двигуна транспортного засобу, 
для зарядки повинен бути в ро-
бочому стані.

8. Слід звернути увагу, щоб три-
мач електрода був зв’язаний з 
металом. 

Замініть заморожену або розморозь-
те батарею, тому що холод може зла-
мати корпус батареї. Акумуляторна 
кислота може витекти та пошкодити 
автомобіль.
Негативний (-)провід має бути під-
ключений до автомобіля (див схему).

Колірне маркування сполуч-
них кабелів
Позитивний кабель: зазвичай черво-
ного кольору.
Негативний кабель: як правило, чор-
ний, коричневий або синій.
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Підключіть сполучні кабелі 
в послідовності вказаній 
нижче:

1. Один кінець позитивного кабелю 
(+) підключається до позитивної 
(+) клеми розрядженого акумуля-
тора А.

2. Інший кінець позитивного кабелю 
(+) підключається до позитивної 
(+) клеми акумулятора В.

3. Один кінець негативного кабелю 
(-) підключається до позитивної 
(+) клеми акумулятора В.

4. Інший кінець негативного кабелю 
(Х) підключається до металевої 
частини, що міцно з’єднаний із 
циліндричним блоком на розряд-
женому автомобілі або підклю-
чається до циліндра двигуна. 
Тримати подалі від розрядженої 
батареї А.

До уваги
• Ніколи не заряджайте замороже-

ний акумулятор. Існує небезпека 
вибуху! Навіть з незамерзлої ба-
тареї може вилитися кислота, що 
призведе до корозії. 

• Замініть заморожену батарею.

• Негативний кабель не повинен 
закріплюватися на частині палив-
ного проводу або до гальмівного 
шлангу.

• Неізольовані частини електрода 
клеми ніколи не повинні поєд-
нуватися. З’єднувальний кабель 
підключений до позитивної клеми 
батареї не повинні бути в контак-
ті з провідними частинами. Існує 
ризик короткого замикання.

• При підключенні з’єднувальних 
кабелів, не дозволяйте їм торка-
тися частин двигуна, що оберта-
ються. 

• Не перевертайте батарею, існує 
ризик корозії.

• Розведення багать або запалена 
сигарета повинні бути подалі від 
акумулятора. Існує ризик вибуху

• Не приєднуйте негативний ка-
бель (Х) до негативного елект-
роду автомобіля з розрядженим 
акумулятором батареї. Іскріння 
може викликати пожежу через 
вибухонебезпечний газ в акуму-
ляторі.

Якщо двигун не запускається відразу, 
спробуйте знову через півхвилини. 
Увімкніть вентилятор і опалення за-
днього вікна, щоб зменшити напругу, 
при демонтуванні кабелів. Фари по-
винні бути вимкнені, тому що висока 
напруга може пошкодити лампочки.
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Якщо двигун працює, зніміть два ка-
белі в зворотному порядку.
Крім того, це небезпечно, якщо спо-
лучні кабелі пошкоджені. Тому, щоб 
уникнути травмування людини або 
пошкодження транспортного засобу і 
батарея, будь ласка, суворо слідуйте 
процедурі запуску перемичку. Якщо 
у вас є будь-які сумніви, будь ласка, 
запросіть професійного техніка або 
відбуксируйте автомобіль.

Перегрів двигуна

Якщо датчик температури 
показує, перегрів двигуна, 
і Ви відчуваєте, падіння 
потужності або почули стук, 
це означає, що двигун може 
перегрітися. У цьому випад-
ку, ви повинні:
1. Для забезпечення безпеки, будь 

ласка, зупиніть Ваш автомобіль в 
безпечному місці на узбіччі доро-
ги.

2. Помістіть важіль перемикання 
передач у положення «P» (для 
автоматичної коробки передач) 
або нейтральне положення (для 
керівництва механічної коробки 
передач), а потім потягніть вгору 
ручне гальмо. Якщо кондиціону-
вання повітря працює, будь ла-
ска, вимкніть нього.

3. Якщо охолоджуюча рідина дви-
гуна тече або пар розсіюється з 
кришки капота, зупиніть двигун. 
Відкрийте кришку капота, якщо 
немає витоку охолоджуючої ріди-
ни або пара не розсіюється. Якщо 

немає витоку охолоджуючої ріди-
ни або пара не розсіюється про-
крутіть двигун, щоб перевірити і 
підтвердити, що вентилятор охо-
лодження двигуна працює. Якщо 
вентилятор не працює, зупиніть 
двигун.

4. Перевірте, чи наявний ремінь во-
дяного насосу. Перевірьте його 
пружність. Якщо ремінь виглядає 
добре, перевірити, чи немає ви-
току охолоджуючої рідини з радіа-
тора, шлангу (якщо кондиціонер 
був використаний, це нормально, 
що є невеликий витік рідини).

5. Якщо ремінь водяного насосу 
обірвався, відразу зупиніть дви-
гун, і зверніться до сервісного 
центру технічного обслуговуван-
ня JAC за допомогою.
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6. Якщо ви не можете знайти при-
чину перегріву, будь ласка, заче-
кайте доки двигун охолоне. Якщо 
охолоджуючої рідини недостат-
ньо, уважно заповніть резервуар 
охолоджуючої рідини водою до 
положення між верхньою і ниж-
ньою межею.

7. Коли обертається двигун, спо-
стерігайте чи є ознака перегріву 
знову. Якщо це так, зверніться до 
сервісного центру технічного об-
слуговування JAC за допомогою.

До уваги
• Серйозна нестача охолоджуючої 

рідини вказує на витік у системі 
охолодження. Зверніться до 
сервісного центру технічного об-
слуговування JAC за допомогою.

Запасне колесо

Запасне колесо повинно бути зафік-
совано в багажнику.
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Заміна шин

1. Якщо в шині відсутній тиск, 
замініть шину, припаркуйте авто-
мобіль на плоскому і безпечному 
місці. Вимкніть двигун, повністю 
затягніть стоянкове гальмо, а по-
тім помістити важіль перемикан-
ня передач у положення реверсу. 
Увімкніть аварійне освітлення, і 
покладіть підставку або каміння 
під колеса по діагоналі від коле-
са, яке ви будете замінювати.

2. Вийміть домкрат, інструменти та 
запчастини для заміна колеса з 
багажнику.

3. Використовуйте колісний ключ, 
щоб відгвинтити гайки кріплен-
ня колеса протягом декількох 
обертів.

До уваги
• Необхідно прибрати колесо з 

землі; в іншому випадку, суво-
ро заборонено загубити якусь 
гайку чи болт.

4. Вставте рукоятку домкрата і 
колісний ключ у гніздо.

5. Поверніть рукоятку домкрата за 
годинниковою стрілкою, злегка 
піднімаючи його вверх.

6. Визначте підйомну позицію, згід-
но з діаграмою вище. Там є виїм-
ки під передні і задні двері авто-
мобіля.

7. Встановіть домкрат вертикально 
поруч з переднім або заднім па-
зом, який знаходиться недалеко 
від колеса (його шини, яку ви хо-
чете замінити).
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До уваги
• Суворо заборонено піднімати ав-

томобіль, коли положення дом-
крату нестійке. Треба зафіксува-
ти домкрат між автомобілем та 
землею.

• Номінальний діапазон наванта-
ження домкрата знаходиться в 
межах 1000 кг. Не перевищуйте 
навантаження домкрата.

8. Поверніть рукоятку домкрата 
за годинниковою стрілкою, щоб 
підняти автомобіль, поки його 
верхівка увійде в відповідні роз’є-
ми, а колесо підніметься на 3 см 
над землею.

До уваги
• При підйомі автомобіля домкра-

том, переконайтеся, що домкрат 
зафіксований і транспортний за-
сіб не може впасти.

• Суворо заборонено піднімати 
транспортний засіб занадто висо-
ко, підйомна висота повинна бути 
зручною для заміни коліс.

• При використанні домкрата, су-
воро забороняється лізти під ав-
томобіль, вмикати або запускати 
двигун. Транспортний засіб може 
впасти з домкрата і стати причи-
ною серйозної травми або смерті.

9. Поверніть його проти годиннико-
вої стрілки, щоб повністю видали-
ти колісні гайки і болти.

10.Зніміть шину і колесо.
11.Встановіть запасне колесо на 

колісний вузол.

До уваги
• Суворо заборонено застосовува-

ти моторне масло або жир для 
колісних гайок і болтів. Обов’яз-
ково використовуйте відповідні 
гайки для коліс і болти. Затягуйте 
гайки і болти за допомогою коліс-
ного ключа, що розміщується в 
скриньці для інструментів. Звер-
ніться до сервісного центру тех-
нічного обслуговування JAC, щоб 
затягнути колісні гайки і болти 
щільно. Неправильне затягуван-
ня призведе до поступового ос-
лаблення гайок та болтів.

12. Встановіть кришку колеса на за-
пасне колесо (якщо необхідно).

13. Поверніть його за годинниковою 
стрілкою, встановіть колісні гай-
ки і болти, злегка підштовхніть 
колесо в необхідне положення. 

14. Поверніть ручку домкрата про-
ти годинникової і опустіть авто-
мобіль на землю.

Hole position

Jack handle

Wheel nut wrench
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15.Затягніть гайки в порядку - «X». 
По-перше, затягніть гайки по по-
рядку, щоб вирівняти колесо, а 
потім затягніть їх по діагоналі 
з моментом затягування - 90 ~ 
110N м.

До уваги
• Переконайтеся, що використо-

вується правильні колісні гайки і 
болти, і затягніть їх у належний 
момент затягування.

• Використання невідповідних ча-
стин або неадекватне затягуван-
ня гайок і болтів може призвести 
до відпадіння коліс.

• Будь ласка, зверніться до сервіс-
ного центру технічного обслугову-
вання JAC, щоб відремонтувати 
або замінити шини.

16.Поверніть домкрат, інструменти 
та шину до багажника.

До уваги
• Категорично заборонено збері-

гати домкрат та інструменти на 
сидінні пасажирів. При різкому 
гальмуванні або ударі, ці предме-
ти можуть призвести до травму-
вань.

• При використанні домкрата, авто-
мобіль може бути нестабільним і 
переміщатися, що може призве-
сти до пошкодження автомобіля 
і травмувань.

• Покладіть верх домкрата на пра-
вильну піднімаючу позицію.

До уваги
При установці домкрата для підй-
ому автомобіля, його положення 
повинно бути вертикальним щодо 
землі.
• Суворо заборонено підлазити під 

автомобіль, підтримуваний дом-
кратом. 

• Категорично забороняється за-
пускати транспортний засіб, який 
підтримується домкратом. Коли 
піднімається автомобіль, переко-
найтеся, що всі пасажири вийшли 
з автомобіля і тримаються подалі 
від цього автомобіля та інших 
транспортних засобів.

• Використовуйте домкрат лише 
для заміни колеса.

• Категорично заборонено викори-
стовувати домкрат для підтримки 
автомобіля на похилій або слизь-
кій поверхні.
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• Положення підйому повинне бути 
близьким до колеса, щоб замі-
няється. Зафіксуйте колесо по 
діагоналі від колеса, що необхід-
но замінити.

• Перш ніж підняти транспортний 
засіб, переконайтеся, що стоян-
кове гальмо затягнуте, і важіль 
передач розміщений в нейтраль-
ній або задній швидкостях (ме-
ханічна коробка передач) або в 
положенні - P (автоматична ко-
робка передач).

• Суворо заборонено піднімати ав-
томобіль, щоб замінити колесо, 
при важкому щільному руху авто-
мобілів. 

• Якщо умови для піднімання ав-
томобіля несприятливі або ви 
не впевнений, що ви можете за-
вершити це успішно, будь ласка, 
зверніться до сервісу з ремонт-
них послуг.

Домкрат і базові інструменти

Основні  інструменти серії S3 вста-
новлені в коробці і розміщуються в 
запасній шині. Аварійний трикутник 
прикріплений до поверхні запасного 
колеса.

До уваги
• Переконайтеся, щоб зафіксували 

запасне колесо на підлозі багаж-
ника монтажним кронштейном.

• Аварійний трикутник прикріпле-
ний до поверхні запасного коле-
са. Використовуйте його під час 
ремонту або заміни запасного 
колеса, встановіть його на дорозі, 
за 150 метрів до вашого авто-
мобіля. 
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Особливості домкрата

Максимальне робоче 
навантаження - 1000 (кг)

До уваги
• Домкрат розроблений фірмою 

JAC спеціально для Вашого авто-
мобіля.

• Забороняється використовувати 
домкрат для піднімання інших ав-
томобілів.

• Забороняється перевищувати 
максимальне навантаження дом-
крата.

• Якщо ви використовуєте цей дом-
крат для інших транспортних за-
собів, можливі пошкодження цих 
транспортних засобів або дом-
крату, або особисті травмування. 

Буксирування і підйом авто-
мобіля

Якщо вам потрібно буксирувати чи 
підіймати свій автомобіль, будь ла-
ска, зверніться до сервісного центру 
технічного обслуговування JAC або 
спеціальної буксирної компанії. Це 
може забезпечити безпеку під час 
буксирування автомобіля. У той же 
час, професійний персонал ознайом-
лений із місцевими правилами букси-
рування транспортних засобів.

Вантажівка (1), (2) з частковим типом 
підйому автомобіля або обладнана 
платформа (3) можуть бути викори-
стані для буксирування вашого авто-
мобіля.

Є три загальних методи бук-
сирування автомобіля:

(1)

(2)

(3)
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До уваги
• Коли автомобіль піднімають, то 

будьте обережні, щоб не пошко-
дити бампери або низ авто-
мобіля.

• Не використовуйте машину з ме-
ханізмом підвішування для бук-
сирування, бо це може призвести 
до пошкодження бампера або 
низу автомобіля.

Зауваження
• Коли автомобіль буксирується з 

задніми колесами на землі,  пере-
конайтеся, щоб стоянкове гальмо 
було відпущене.

• Перевірте рівень масла у коробці 
передач перед буксируванням. 
Якщо його недостатньо, долийте 
масла ще. Якщо ви не можете 
долити масла, буксируйте авто-
мобіль способом на платформі. 

Механічна коробка передач
Якщо платформа для буксируван-
ня не використовується,  перемкніть 
запалювання в положення ACC і по-
суньте важіль передач в нейтральне 
положення.

Зауваження
• Коли автомобіль буксирується 

іншим автомобілем, а платфор-
ма для буксирування не викори-
стовується, не буксируйте авто-
мобіль, коли ключ запалювання 
витягнуто або перемикач запа-
лювання знаходиться в стані бло-
кування.
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Автоматична коробка передач
При буксируванні автомобіля, якщо 
всі чотири колеса знаходяться на 
землі, необхідно буксирувати авто-
мобіль спереду. Переконайтеся, що 
передача на нейтральному поло-
женні і перемикач запалювання зна-
ходиться в положенні ACC, а також 
переконайтеся, що рульове колесо 
розблоковано. Водій повинен повер-
тати рульове колесо і гальмувати в 
салоні автомобіля на буксирі.
Щоб запобігти серйозної шкоди авто-
матичній коробці передач, швидкість 
автомобіля не повинна перевищува-
ти 30 км / год, а відстань буксируван-
ня повинна бути в межах 30 км.
Перед буксируванням автомобіля, 
необхідно повністю перевірити, чи є 
витік масла під дном транспортного 
засобу. Якщо так, то необхідно, бук-
сирувати автомобіль за допомогою 
платформи для буксирування або 
трейлера.

До уваги

• AT автомобіль не підходить для 
того, щоб буксирувати з підняти-
ми задніми колесами. Це серйоз-
но пошкодить передачу.

Запобіжник

Для запобігання пошкодження систе-
ми запалювання внаслідок короткого 
замикання або перенапруження, ко-
жен контур повинен бути обладна-
ний запобіжником. Якщо запобіжник 
згорів, і недавно замінений запобіж-
ник теж перегорів через короткий час, 
це означає, що система має пошкод-
ження. 
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Будь ласка, зверніться до сервісно-
го центру технічного обслуговуван-
ня JAC, щоб перевірити систему та 
знайти причину несправностей за-
побіжників. При заміні запобіжника 
використовуйте запобіжник з тією ж 
потужністю. 

До уваги
• При заміні запобіжника викори-

стовуйте запобіжники зазначе-
ної моделі. Не використовуйте 
запобіжник або їхніх замінників 
з силою струму більшою, ніж за-
дане значення (наприклад, дроту 
з фольги), так як це не може за-
хистити електричне обладнання 
та схеми і навіть може викликати 
пожежу !

• Не замінюйте/ переставляйте по-
зиції запобіжника або реле нав-
мання.

• Не використовуйте запобіжник 
якості якого не узгоджуються з 
необхідними.

• Не використовуйте запобіжник 
або реле, які не дозволені JAC.

• Не змінюйте систему запалюван-
ня та не додавайте іншого елек-
тричного обладнання.

Заміна запобіжника
1. Відкрийте кришку запобіжників.
2. Знайдіть пошкоджений запобіж-

ник, який перегорів.
3. Використовуйте пристрій для ви-

далення спалених запобіжників. 
Цей пристрій встановлений все-
редині коробки запобіжників в 
моторному відсіку.

До уваги
• Забороняється демонтувати 

перегорілий запобіжник інстру-
ментами, які проводять струм. 
Використовуйте пристрій для 
виймання запобіжників.

• Використання запобіжників не-
правильної моделі або замінників 
запобіжників може пошкодити 
електричну систему або призве-
сти до пожежі. Це може виклика-
ти серйозні травми.

4. Виявіть причину, що викликала 
перегорання запобіжника, і усунь-
те несправність.
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5. Встановіть нові запобіжники від-
повідні з номінальним струмом, 
який зазначений у керівництві з 
експлуатації.

До уваги
• Використання запобіжників не-

правильної моделі або замінників 
запобіжників може пошкодити 
електричну систему або призве-
сти до пожежі. 

• Необхідно використовувати за-
побіжники відповідно до типу і 
номінального струму, зазначено-
го у керівництві. В іншому випад-
ку, це може призвести до тілесних 
ушкоджень, ваш транспортний 
засіб може бути пошкоджений.

Зауваження
• Є 4 резервні запобіжники (10А, 

15A, 20A і 25A) і блок реле в па-
сажирській скриньці для заміни 
запобіжників.

Буксирування автомобіля

Якщо причіпне обладнання не до-
ступно через надзвичайну ситуацію, 
сталевий дріт або ланцюг може бути 
встановлений на передній транспорт-
ний засіб або до аварійного буксир-
ний гаку під задньою частиною транс-
портного засобу для буксирування 
автомобіля. Перед буксируванням 
автомобіля, спершу дізнайтеся про 
відповідні правила буксирування  у 
вашому регіоні. Тому що правила мо-
жуть відрізнятися, вимоги до різних 
видів транспортних засобів, також 
різні.

Буксирний гак

1. Отвір переднього гаку розташо-
ваний на горизонтальному про-
мені під моторним відсіком.

2. Відкрийте багажник і вийміть 
буксирний гак з-під вмонтованої 
скрині для інструментів під кили-
мовим покриттям.

3. Протягніть гак в отвір на перед-
ньому бампері.

4. Поверніть гак для буксирування 
за годинниковою стрілкою в отвір 
до буксирного гаку, щоб зафіксу-
вати його.

5. Після використання, вийміть бук-
сирний гак та встановіть кришку 
отвору.

До уваги
• При цьому методі буксирування 

водій повинен бути всередині ав-
томобіля для керування кермом 
та гальмування.

• Цей вид буксирування можна ви-
користовувати тільки на твердій 
дорозі на короткі відстані і з 
швидкістю нижче за 20 км / год.
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До того ж система приводу, ру-
льового управління та гальма по-
винні бути у робочому стані.

Задній гак для буксирування

1. Відкрийте багажник і вийміть 
буксирний гак з-під вмонтованої 
скрині для інструментів під кили-
мовим покриттям.

2. Протягніть гак в отвір на задньо-
му бампері.

3. Поверніть гак для буксирування 
за годинниковою стрілкою в отвір 
до буксирного гаку, щоб зафіксу-
вати його.

4. Після використання, вийміть бук-
сирний гак та встановіть кришку 
отвору.

5. Особлива увага повинна бути 
приділена при буксируванні авто-
мобіля. Водій повинен працювати 
рульовим колесом і гальмами в 
автомобілі, що буксирується.

Цей вид буксирування можна викори-
стовувати тільки на твердій дорозі на 
короткі відстані і з невисокою швид-
кістю, якщо система приводу, рульо-
вого управління та гальма повинні у 
робочому стані.

До уваги
• Автомобіль можна буксирувати 

тільки тоді, коли маса буксирова-
ного транспортного засобу мен-
ше, ніж у буксира.

• Будь ласка, не буксируйте авто-
мобіль під час перших 3000 км 
пробігу нового транспортного за-
собу, в іншому випадку, це може 
призвести до пошкодження дви-
гуна або передачі.

• Драйвери на двох машинах по-
винні часто спілкуватися один з 
одним.

• Перед буксируванням автомобіля 
при надзвичайній ситуації, пе-
ревірте і переконайтеся, що гак 
не зламаний і не  пошкоджений.
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5. Закріпіть сталевий дріт або лан-
цюг, що використовується для 
буксирування автомобіля на гак.

6. Щоб уникнути пошкодження гака, 
не тягніть автомобіль убік або по 
вертикальному куту. Переконай-
теся в тому, що зможете витягну-
ти його прямолінійно і спереду.

7. Довжина сталевого дроту або 
ланцюга повинна бути менше, 
ніж 5 м. Зв’яжіть білу чи червону 
тканину (шириною близько 30 см) 
на середній секції ременя для 
буксирування, щоб полегшити 
розпізнавання.

8. Обережно їдьте на автомобілі, 
щоб уникнути ослаблення стале-
вого дроту або ланцюга під час 
операції з буксирування.

Розподіл багажу

Щоб отримати гарну продуктивність 
подорожі, зверніть увагу на рівномір-
ний розподіл навантаження (пасажи-
ра та багажу / вантажу).

- Важкі речі повинні бути розміщені 
спереду і ближче до задньої ча-
стини сидіння або розміщені між 
передньою і задньою віссю. 

- Використовуйте захисний ма-
теріал, щоб обернути гострі краї 
і кути.

- Висота вантажу не повинна пе-
ревищувати верхній край спинки 
сидіння.

Аварійний багаж

Візьміть кілька речей до вашого авто-
мобіля, таких, які б допомогли вирі-
шити вашу проблему в надзвичайних 
ситуаціях.

Аптечка першої допомоги *
Аптечка містить ножиці, бинт та клей, 
і т.д., щоб полегшити надання першої 
допомоги постраждалим.  

Трикутна попереджувальна 
табличка
У надзвичайній ситуації, наприклад, 
якщо автомобіль зупиняється на уз-
біччі дороги через якісь несправності, 
необхідно поставити трикутна попе-
реджувальна табличка з боку з боку 
наближення інших транспортних за-
собів до вашого. 
Ваш автомобіль оснащений трикут-
ною попереджувальна табличка, яка 
розташована на кришці
запасного колеса в багажнику.
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Датчик тиску в шинах *
Шина може втратити деякий тиск під 
час щоденного використання. Ви по-
винні накачати шини. Але це не озна-
чає, що шина має виток повітря, це 
означає тільки нормальне стирання 
шини. Огляд тиску в шинах прово-
диться тільки, коли шина знаходить-
ся в стані охолодження, так як тиск 
в шинах збільшиться з підвищенням 
температури.

Вогнегасник *

Коли автомобіль загорівся, 

негайно залишити його автомобіль та 
відійдіть на безпечну відстань. Після 
зупинки двигуна, використовуйте вог-
негасник для гасіння пожежі.
Вогнегасник є найбільш ефективним 
для пожежогасіння на початку пожежі.
Щоб звести до мінімуму втрати, 
викликані пожежею, рекомендується 
гасити вогонь вогнегасником, який 
наявний у в машині.

Використовуйте наступні методи 
пожежогасіння:

1. Витягніть штир на вершині вогне-
гасника і натисніть на рукоятку.

2. Направте горловину шнура вог-
негасника на вогонь.

3. Натисніть ручку на відстані 2,5 м 
від іскри, і потім відпустіть вогне-
гасну речовину. Якщо відпустити 
рукоятку, вогнегасник також пере-
стати працювати.

4. Направте горловину шнура во-
гнегасника точно на вогонь. Піс-
ля того, як вогонь згасне, уважно 

спостерігайте, тому що він може 
почати горіти знову.
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 Основні параметри вимірювання всього автомобіля

Назва                                           Од.    Орієнтовне значення  (5MT)  Орієнтовне значення (6MT) Орієнтовне значення (CVT)

Габаритна довжина

Габаритна ширина

Загальна висота (без вантажу)

Колісна база

Передня вісь

Задня вісь

 Параметри маси всього автомобіля

Назва                                            Од.
Орієнтовне значення (6MT)  Орієнтовне значення(CVT)

1.5L 1.5L

Пасажири

Маса

Максимально допустима загальна маса 

Повне завантаження передньої осі

Повне завантаження задньої осі

Макс. допустима заг. маса навантаження на передню вісь

Макс. допустима заг. маса навантаження на задню вісь

Технічні параметри

 мм

 1475

 1480

 2560

 1625

 1765

 4325

 1475

 мм

 мм
 мм

 мм

 мм

л  600

 1475

 1480

 2560

 1660

 1765

 4325

 600

 1480

 2560

 1660

 1765

 4325

 600Місткість паливного баку

  Осіб

 Орієнтовне значення (5MT)

1.5L

 кг

 кг

 кг

 кг

 кг

 кг

 829

 484

 726

 1585

 1210

 5

 756

 829

 484

 726

 1585

 1210

 5

 756

 835

 480

 740

 1595

 1220

 5

 760
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 6. Технічні дані.           Технічні параметри

 Основні параметри рідин

Назва                                                                       Марка                                                                      Обсяг

Безсвинцевий бензин Неетилований бензин No.93 і вище                           45л                          45л
Охолоджуюча рідина двигуна                             Антифриз на 50% гліколевій основі                                5.5 л                       5.5 л      

Мастило для трансмісії

Мастило двигуна                                                          SAE10W-30 SJ або більше                                                 4 л                               4 л

A/C мастило компресора                                                              PAG56                                                                   0,12 л                          0,12 л

API GL-4, SAE 75W/90(5MT)/(6MT)                                2 л

CVTF, ESS  2.4)TVC(IXE-FTVC utsimedI ro )A(997LZE  0.05 л

 0мл564TOD  50мл         650мл  50мл

 Основні параметри і характеристики двигуна

Назва                                               Од.                          Орієнтовне значення (5MT)/ (6MT)          Орієнтовне значення (CVT)

994.1994.1  

0006/380006/38 

Макс.обертальний момент                            Н•м/хв                                        146/4000                                         146/4000

7777кВт   

8.48x0.578.48x0.57мм

об/хв

 

057 00803 30

Сумарний обсяг 

Номінальна потужність

Макс.корисна потужність двигуна

Діаметр ходу поршня

Швидкість холостого ходу

л

кВт/хв
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 Показники сили

Назва                                                                      Од.           1.5 5MT         1.5 6MT            1.5 CVT

Безперервне перемикання передач і час розгону при пуску (0 - 100 км / г)

Максимальна швидкість                                                км / год

Максимальний підйом

Відповідність передачі та прискорення
13.5 15

15 11

175 170

% 30 30

13.5

15

175

30

с

с
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 6. Технічні дані.           Технічні параметри

 Показники сили

Режим перемикання передач                            1.5L5MT          1.5L 6MT                            1.5L CVT

Назва

Положення
важеля

П
ер

ед
ач

а
Параметри Параметри

  

I швидкість                                        3.769                3.769 ручний режим:
I шв.: 2.41 ~ 2.28
II шв.: 1.51 III шв.: 1.1
IV шв.: 0.83 V шв.: 0.65 
VI шв.: 0.52
Автоматичний режим 
0.443-2.416

II швидкість                                        2.053                2.053

III швидкість                                       1.393                1.393

IV швидкість                                       1.031                1.031

V швидкість                                        0.778               0.778

VI швидкість                                         /                      0.681

Задня передача                                   3.25                  3.583                                      2.68

Головний коефіцієнт зменшення                                       4.056                4.056                                      5.76
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 Передні і задні параметри установки коліс (без навантаження)

Переднє колесо

Кут розвалу

Кут розвалу
Кут сходження

0 30' (різниця між лівим і правим   
в межах 30')

Кут нахилу 12.3 30' (різниця між лівим і правим 
в межах 30')

Задній кут нахилу

Кут сходження

3.8 30' (різниця між лівим і правим 
в межах 30')

0 10'

Заднє колесо
1- 30'

 '42  20'

 Особливості коліс, шин і показник тиску в холодному стані

Колеса                                                                                              205/55 R16     185/65 R15

Запасне колесо                                                                                 Повнорозмірне запасне колесо

Показник тиску в холодному стані (кПа)                                                                                  220/240

Назва Значення параметра Параметр
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 6. Технічні дані.           VIN

Ідентифікаційний код транс-
портного засобу

I. VIN
1. Ідентифікаційний номер 

транспортного засобу код 
(VIN код) на панелі інстру-
ментів

Цей  VIN код знаходиться у верх-
ньому лівому кутку на панелі інстру-
ментів з боку воді.

2. VIN код на нижньому кінці си-
діння водія

Цей VIN код розташований позаду 
стержня регулювання висоти на си-
дінні водія

3. VIN код на нижньому кінці пе-
реднього пасажирського си-
діння

LJ12FKS29D xxxx x
LJ 12FKS29Dxxxx x

LJ 12FKS29Dxxxx x
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II. Серійний номер двигуна

1. HFC4GB2.3D серійний номер 
двигуна

Це друковане число розташоване на 
циліндричному блоці двигуна поруч із 
резервуаром для моторного мастила.  
Для зручності пошуку, переклейте 
серійний номер двигуна  на кришку 
циліндра двигуна. 

   . 3C2 4GB FCH
   01 GH   

ENGINE I D × × ×NU × ×MBER D×  ×

Steel seal of engine: HFC4GB2.3D
Engine material code: GH10
Engine ID number: � D×××××××�
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