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Передмова

Ми раді вітати Вас, як одного з власників автомобілів компанії Geely – MK CROSS (JL7152B1D, JL7152B1HD, 
JL7152E4, JL7156E4, JL7101K02 тощо). Ваш автомобіль створений з використанням найсучасніших технологій та 
високоточного обладнання, яким команда робітників компанії Geely щиро пишається. До початку експлуатації 
автомобіля, уважно прочитайте Керівництво з експлуатації, щоб ознайомитися з усіма порадами, які полегшують 
експлуатацію та приносять задоволення від керування автомобілем. 
Пам’ятайте, що Дилери компанії Geely добре розуміються на експлуатаційних якостях моделей автомобілів і 

готові відповісти на будь-які Ваші запитання. Також, вони можуть забезпечити належне технічне обслуговування 
і ремонт у залежності від Ваших потреб та вимог. Якщо Ваш автомобіль перейде іншому власнику, будь ласка, пе-
редайте йому це Керівництво з експлуатації, щоб забезпечити його інструкціями з належної експлуатації та без-
печного керування даного автомобіля. Опис вузлів і систем автомобіля відповідає стану технічної документації 
Заводу-виробника на момент підготовки даного Керівництва до друку. Компанія Geely постійно удосконалює 
свою продукцію, тому можуть виникнути деякі відмінності між конструкцією, описаною в цьому Керівництві і 
конструкцією Вашого автомобіля. Вміст цього Керівництва носить виключно довідковий характер.
Будь-який передрук або повторне використання вмісту, цілком або частково, категорично забороняється без 

попереднього письмового дозволу компанії Geely.

Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd.
2012 р.
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1. Загальна інформація
1.1 Важливі інструкції цього Керівництва

Попередження щодо заходів безпеки та безпечної експлуатації автомобіля
Нижче наведені умовні позначення і символи, які містяться в цьому Керівництві і у Вашому автомобілі. Ваша 

безпека пов'язана зі знанням цих позначень і знаків. Уважно ознайомтесь із значенням цих символів перед тим 
як читати це Керівництво та почати експлуатацію автомобіля.

Попереджує про те, що якщо Ви не будете звертати 
увагу на цю інформацію, це може призвести до отриман-
ня травм. Щоб уникнути або знизити ризик отримання 
Вами травм, або заподіювання травм іншим особам, до-
тримуйтесь інструкцій, викладених у цьому Керівництві.

Примітка
Попереджує про те, що якщо Ви не будете звертати 

увагу на цю інформацію, це може призвести до отриман-
ня травм. Щоб уникнути або знизити ризик отримання 
Вами травм, або заподіювання травм іншим особам, до-
тримуйтесь інструкцій, викладених у цьому Керівництві.

Цей знак означає, 
що ніколи не треба цього робити 

або ніколи не давайте цьому трапитись.
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вентиляції
2. Щиток приладів
3. Сонцезахисні козирки
4. Кришка подушки безпеки
5. Вимикач внутрішнього освіт-

лення
6. Внутрішнє дзеркало задньо-

го огляду
7. Пульт управління склопід-

йомниками
8. Речовий ящик
9. Важіль перемикання передач
10. Важіль стоянкового гальма
11. Важіль відкриття капота
12. Блокування відкриття дверей
13. Блокування склопідйомників
14. Центральний дефлектор ви-

ходу повітря

  

  
 



8

MK-Cross

Комбінована панель приладів

1. Пульт управління дзеркалами зад-
нього огляду

2. Вимикач обігріву заднього скла
3. Перемикач запалювання
4. Вмикач аварійного сигналу
5. Вмикач кондиціонера
6. Регулятор температури повітря
7. Припалювач
8. Регулятор  швидкості вентилятора
9. Попільничка
10. Вибір режиму напрямку повітря-

ного потоку
11. Кнопка вибору режиму внутрішньої 

циркуляція повітря
12. Індикатор нагадування про стан 

ременю безпеки переднього паса-
жира

13. Аудіо система
14. Додаткова інструментальна панель
15. Управління склоочисниками
16. Вимикач фар та сигналів повороту
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Аналоговий щиток приладів
1. Покажчик температури 

охолоджуючої рідини
2. Тахометр
3. Індикатори і попереджу-

вальні світлові сигнали
4. Спідометр
5. Індикатор пробігу автомо-

біля і кнопка обнулення по-
казників добового пробігу

6. Покажчик рівня палива
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Інформаційні та попереджуючі символи

Символ Рекомендації

Гальмівна система, стоянкове 
гальмо

Індикатор не пристебнутого реме-
ня безпеки водія

Індикатор зарядки/розрядки АКБ

Індикатор низького тиску оливи в 
двигуні

Несправність двигуна

Індикатор низького рівня пально-
го у баку

Температура двигуна, попереджу-
вальний сигнал

Несправність електронної системи 
рульового керування

EPS

Символ Рекомендації

Подушки безпеки

Індикатор ABS

Індикатор дальнього світла фар

Задні протитуманні фари

Передні протитуманні фари

Відкриті двері

Габаритні вогні

Індикатори сигналів поворотів
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 Гальмівна система, стоянкове гальмо.
 Якщо ключ запалення знаходиться у положенні «ON» (увімкнено), цей індикатор увімкнеться за наступ-

них обставин:
• Коли затягнутий важіль стоянкового гальма. При повороті ключа запалення у положення «ON» (увімкнено), 

індикатор увімкнеться на декілька секунд, навіть якщо важіль стоянкового гальма відпущений.
• Коли рівень гальмівної рідини низький.

Подальший рух при низькому рівні гальмівної рідини є дуже небезпечним.

Короткочасне спалахування цієї сигнальної лампи не вказує на несправність.

Зупиніть автомобіль у безпечному місці і негайно зв'яжіться з Дилером Geely якщо при заведеному двигуні 
цей індикатор не гасне навіть при опущеному важелі стоянкового гальма. У цьому випадку гальма не працю-
ють належним чином. Гальмівний шлях непередбачувано подовжується. Гальмівна педаль важко натискається. 
Автомобіль стає погано керованим.
Для автомобіля з ABS
Якщо індикатор системи ABS та індикатор несправності гальмівної системи горять одночасно, у цьому випад-

ку не тільки не працює система ABS, а також автомобіль буде дуже нестабільно поводитися при гальмуванні.

 Індикатор не пристебнутого ременя безпеки водія.
 Індикатор вмикається відразу після повороту ключа запалювання в положення «ON» або «START» якщо 

ви не пристебнуті ременем безпеки.
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 Індикатор зарядки/розрядки АКБ
 Цей індикатор використовується для повідомлення про недостатній рівень заряду акумуляторної батареї. 

Якщо цей індикатор вмикається при русі автомобіля, це свідчить про проблеми у системі зарядки АКБ. Однак, 
система запалення двигуна буде діяти до повної розрядки АКБ. Вимкніть систему кондиціювання, вентиляції, 
радіоприймач тощо, і направляйтесь до Дилера Geely для проведення ремонту.

 Індикатор низького тиску оливи в двигуні
 Вмикання цього індикатора свідчить про занадто низький тиск оливи двигуна. Якщо цей індикатор 

вмикається або блимає під час руху, треба негайно з’їхати з дороги, зупинитися у безпечному місці та вимкнути 
двигун. Для отримання допомоги, зателефонуйте до Дилера Geely.
При роботі двигуна на холостих оборотах, цей індикатор може час від часу блимати або тимчасово вмикати-

ся після аварійного гальмування. Якщо цей індикатор зникає при слабкому натисканні педалі акселератора, то 
несправності немає.
Якщо рівень оливи низький, цей індикатор також вмикається. Однак, цей індикатор не можна використовувати 

для визначення низького рівня оливи, для цього треба використовувати щуп.

Примітка
Експлуатація автомобіля при низькому рівні оливи або низькому тиску оливи в двигуні призведе до пошкод-

ження двигуна!

 Несправність двигуна
 Висвічування цього індикатора вказує на несправності в електричній системі двигуна. Якщо цей індикатор 

продовжує горіти, негайно зв'яжіться з Дилером Geely.
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 Індикатор ABS
 Коли ключ запалення повернуто в положення ON (увімкнено), загориться індикатор системи ABS. 

Якщо ця система функціонує нормально, індикатор погасне через декілька секунд. Але якщо система ABS має 
несправність, індикатор загориться знову.
Якщо індикація ABS увімкнена, а індикація несправності гальм не активна, то в цьому випадку система ABS не 

працездатна, а гальмівна система працює належним чином. При цьому, у разі екстремального гальмування на 
слизькій дорозі, колеса можуть блокуватися і ковзати.
Необхідно звернутися до Дилера Geely у разі, якщо:
• Після вмикання запалення індикатор не вмикається;
• Індикатор не гасне або блимає при русі автомобіля.
 Короткочасне спалахування цієї сигнальної лампи не вказує на несправність.

 Подушки безпеки
 Якщо ключ запалення повернути в положенні ON (увімкнено), цей індикатор засвітиться і буде горіти 6 
секунд, після чого погасне. Це означає, що система безпеки Airbag знаходиться в працездатному стані.
Вам необхідно негайно звернутися до Дилера Geely для проведення ремонту в разі, якщо:
• Ключ запалення повернуто в положенні ON (увімкнено), але індикатор не засвітився або не гасне тривалий 

час.
• Індикатор загоряється під час руху автомобіля.

Забороняється самостійно виконувати ремонт та розбирати систему безпеки Airbag. Ремонт або розбирання 
системи безпеки Airbag може викликати непередбачене спрацювання подушок безпеки, що може призвести 
до серйозних травм або смерті.
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Покажчик рівня палива
Коли ключ запалення повернуто в положення ON, покажчик рівня палива 

буде показувати залишок палива в паливному баці. Коли паливний бак по-
вний, на дисплеї буде F. Коли стрілка покажчика знаходиться в червоній зоні, 
то це означає, що необхідно якомога швидше заправитися.
Раціонально підтримувати рівень палива в баці вище за 1/4 його ємності.

Тахометр
Тахометр відображає кількість оборотів колінвала двигуна за хвилину.
Показання необхідно помножити на 1000.
Показання тахометра можуть бути використані для коректного перемикан-

ня передач і попередження перевантаження двигуна в випадку запізнення 
вмикання пониженої передачі або при русі з високими оборотами двигуна.
Коли автомобіль рухається з високими оборотами двигуна, то це призво-

дить до його надмірного зносу і перевитрати палива.

Не допускайте руху автомобіля з показаннями тахометра в червоній зоні. 
Це може призвести до серйозних пошкоджень двигуна.
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Покажчик температури охолоджуючої рідини
Коли ключ запалення повернуто в положення ON, покажчик темпера-

тури охолоджуючої рідини відображає її температуру. Робоча темпера-
тура двигуна буде змінюватись в залежності від погоди та навантажен-
ня на двигун.
Коли ключ запалення повернуто в положення ON і температура 

охолоджуючої рідини низька, покажчик знаходиться біля поділки «С». 
Якщо після прогріву двигуна покажчик знову знаходиться біля поділки 
«С», необхідно терміново звернутися до Дилера Geely для проведення 
діагностики і ремонту.
Коли стрілка приблизиться до   поділки «Н», це означає, що двигун 

перегрівся. Необхідно терміново зупинитися, вимкнути двигун та відкрити 
капот, щоб дати можливість двигуну охолонути.

• Не демонтуйте термостат системи охолодження двигуна, який використовується для контролю температу-
ри охолоджуючої рідини, щоб утримати її в робочому діапазоні.

• Не дозволяйте перегрітому двигуну продовжувати працювати.

Двигун може перегріватися у наступних випадках:
• Рух на затяжному підйомі в жарку погоду.
• Уповільнення руху або зупинка після швидкої їзди.
• Їзда у нерівномірному темпі з увімкненим кондиціонером на протязі тривалого проміжку часу.
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Одометр
1. Кнопка обнуління. Натисніть цю кнопку щоб очистити (встано-

вити на нуль) показання LCD монітора. При початку руху ці по-
казання почнуть відраховуватись від нуля.

2. Відображення на дисплеї увімкненої передачі (для автоматичної 
коробки передач).

3. Одометр добового пробігу. Показує пройдену відстань після 
обнуління.

4. Одометр загального пробігу автомобіля.
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Цифрова інструментальна панель
1. Індикатори освітлення та 

попередження.
2. Спідометр.
3. Покажчик увімкненої пере-

дачі для АКПП (на дисплеї 
з механічною КПП його не-
має).

4. Тахометр.
5. Одометр.
6. Датчик палива.
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Покажчик рівня палива

Digital

LG0008

LG0009

Low fuel level indicator

Коли вимикач запалювання повернутий в положення «ON», індикатор 
показує рівень палива в паливному баці.
Якщо бак повний, то показання індикатора - «F».
Коли в баці залишається мало палива, індикатор показує «E».
Коли паливний індикатор показує червону зону, то потрібно якомога 

скоріше заправити бак паливом.
Раціонально підтримувати рівень палива в баці вище за 1/4 його ємності.

Якщо блимає індикатор низького рівня палива, ви повинні в терміновому 
порядку поповнити паливний бак.

    Низікий ривень палива            
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Покажчик температури охолоджуючої рідини та індикатори попередження 
Коли запалювання увімкнене, стрілочний і світловий індикатор показу-

ють температуру охолоджуючої рідини двигуна. Робоча температура дви-
гуна буде залежати від зміни погодних умов і навантаження на двигун.
Якщо температура охолоджуючої рідини двигуна низька, при увімкнутому 

запаленні засвітиться синій індикатор температури.
Якщо після прогріву двигуна покажчик залишається синім, необхідно 

терміново звернутися до Дилера Geely для проведення діагностики і ре-
монту. 
Коли індикатор температури двигуна світиться червоним кольором, це 

означає, що двигун перегрітий. В цьому випадку необхідно охолодити дви-
гун.
Двигун може перегріватися у наступних випадках:
• Затяжний підйом в жарку погоду.
• Уповільнення руху або зупинка після швидкої їзди.
• Їзда у нерівномірному темпі з увімкненим кондиціонером на протязі 

тривалого проміжку часу.

 

 
 
 
 

！

LG0014

LG0015

Висока температура 
(червоний)

Низька температура 
(синій)

Цифрова панель

Стрілка 
індикатора 
температури

Індикатор 
високої температури

Стрілочна панель
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Тахометр відображає кількість оборотів колінвала двигуна за хвилину.
Показання необхідно помножити на 1000.
Показання тахометра можуть бути використані для коректного переми-

кання передач і попередження перевантаження двигуна при запізненні
вмикання пониженої передачі або русі з високими оборотами двигуна.
Коли автомобіль рухається з високими оборотами двигуна, то це при-

зводить до його надмірного зносу і перевитрати палива.

Тахометр

Примітка
Не допускайте руху автомобіля з показаннями тахометра в червоній 

зоні. Це може призвести до серйозних пошкоджень двигуна.

 

LG0012

4

LG0013

Цифрова панель

Стрілочна панель
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Цифровий покажчик пробігу включає в себе одометр загального 
пробігу та одометр добового пробігу.

1. Загальний пробіг автомобіля.
2. Одометр добового пробігу. Він відображає два різних пробіги 

автомобіля після скидання показань на «0». Ви можете викори-
стовувати один вимір для розрахунку витрат палива, а інший для 
вимірювання пробігу кожної поїздки.

3. Кнопка налаштування одометра добового пробігу дозволяє пере-
микати показання панелей: «загальний пробіг» - «добовий пробіг 
А»- « добовий пробіг В», а також - скидати їх показання на «0».

4. Щоб переключити показання панелей, необхідно короткочасно 
натиснути і відпустити цю кнопку. Панелі будуть послідовно пере-
микатися. Для скидання показань добового одометра виберіть ба-
жану панель («А» або «В»), натисніть і утримуйте кнопку, поки по-
казання не обнуляться.

5. Кнопка зміни яскравості підсвічування інструментальної панелі. 
При увімкненні габаритів автомобіля автоматично увімкнеться 
мінімальна підсвітка інструментальної панелі. Натискаючи на цю 
кнопку можна збільшити яскравість підсвічування.

Одометр

 LG0017

Цифрова панель



22

MK-Cross

Цифровий покажчик пробігу включає в себе одометр загального 
пробігу та одометр добового пробігу.

1. Загальний пробіг автомобіля.
2. Одометр добового пробігу. Він відображає пробіг автомобіля після 

скидання показань на «0». Ви можете використовувати цей вимір 
для розрахунку витрат палива, а також для вимірювання пробігу 
кожної поїздки.

3. Кнопка дозволяє скидати показання добового пробігу на «0». Для 
скидання показань добового одометра натисніть і утримуйте кноп-
ку, поки показання не обнуляться.

4. Кнопка зміни яскравості підсвічування інструментальної панелі. 
При увімкненні габаритів автомобіля автоматично увімкнеться 
мінімальна підсвітка інструментальної панелі. Натискаючи на цю 
кнопку можна збільшити яскравість підсвічування.

1. Ця кнопка дозволяє скидати показання добового пробігу на «0». 
Для скидання показань добового одометра натисніть і утримуйте 
кнопку, поки показання не обнуляться.

2. Індикатор увімкненої передачі (для автоматичної коробки пере-
дач).

3. Одометр добового пробігу. Він відображає пробіг автомобіля після 
скидання показань на «0».

4. Цей покажчик відображає загальний пробіг автомобіля.

Дисплей бортового комп’ютера

 
 

LG0018

Цифрова панель I

Цифрова панель II
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Ключі
Ці ключі відкривають всі замки у Вашому автомобілі.

Пластина з номером ключа (позиція 1 на малюнку).
На пластині надрукований номер ключа. Будь ласка, зберігайте цю 

пластину в надійному місці, наприклад у Вашому портфелі, але не в 
автомобілі.
У разі втрати ключа або необхідності виготовлення запасного, для 

його виготовлення звертайтеся до Дилера Geely, маючи при собі номер 
ключа.
Рекомендуємо записати номер ключа і зберігати цей запис у надійному 

місці.

2. Експлуатація автомобіля 
2.1 Відкривання та закривання дверей
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Вставте ключ в замок і поверніть його.
Заблокувати – треба повернути ключ за годинниковою стрілкою.
Розблокувати – треба повернути ключ проти годинникової стрілки.
Всі двері можуть бути заблоковані чи розблоковані блокуванням або 

розблокуванням замка дверей водія.
Ключ не зможе заблокувати всі двері, якщо в цей час відкриті двері 

водія.

Використання ключа для блокування та розблокування дверей

Не залишайте ключ в автомобілі, коли в ній знаходиться дитина. 
Граючи з ключем, дитина може запустити двигун, що може призвести 
до непередбачуваних наслідків.
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Бездротовий пульт дистанційного керування (ДК)
Вимкнення системи антивикрадення в два прийоми
У випадку спрацювання сигналу системи антивикрадення натисніть будь-яку 

кнопку на пульті ДК, щоб деактивувати звуковий сигнал сирени. Система ан-
тивикрадення після цього залишиться в активному стані – двері блоковані. У 
разі, якщо система знову зафіксувала сигнал вторгнення, звуковий сигнал сире-
ни активується автоматично знову після короткої паузи. Щоб повністю деактиву-
вати систему антивикрадення автомобіля, потрібно повторно натиснути кнопку 
розблокування на пульті ДК.

Функція пошуку автомобіля
За допомогою даної функції Ви можете знайти свій автомобіль вночі або на 

стоянці для автомобілів увімкнувши світлову сигналізацію. При активованій 
системі антивикрадення двічі натисніть на кнопку розблокування, передні фари 
автомобіля увімкнуться на 60 секунд. Щоб вимкнути фари, потрібно один раз на-
тиснути на кнопку блокування.

Функція зачинення вікон за допомогою пульта ДК (якщо обладнано)
При активованій системі антивикрадення автомобіля натисніть та утримуйте 

кнопку блокування більше 1 секунди, в цей час електронні підіймачі скла ав-
томатично почнуть закривати вікна автомобіля в наступній послідовності: скло 
передніх лівих дверей, через 1 секунду скло правих передніх дверей, потім, після 
перевірки скла передніх дверей, система почне зачиняти відповідно скло задніх 
правих дверей та задніх лівих дверей.
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Пульт дистанційного керування
Пульт дистанційного керування є електронним пристроєм, 

тому виконуйте наступні заходи безпеки, щоб уникнути його 
пошкодження:

• Не кладіть пульт дистанційного керування під вплив 
високої температури, наприклад, на панель приладів 
на сонці в жарку погоду.

• Не розбирайте пульт дистанційного керування.
• Не бийте та не кидайте пульт дистанційного керуван-

ня.
• Тримайте пульт дистанційного керування подалі від 

води.
Коли пульт ДК не може нормально контролювати дверні 

замки на заданій дистанції, лампа індикатора на пульті 
світиться не досить яскраво або пульт взагалі не працює і не 
світиться індикатор, потрібно:

• Перевірити наявність поблизу джерел сильного 
електромагнітного випромінювання (радіостанція, 
аеропорт тощо). Сильне електромагнітне 
випромінювання може негативно впливати на робо-
ту пульта ДК.

• Перевірте, чи заряджена батарейка пульта. Процеду-
ра заміни батарейки описана на наступній сторінці.

У разі втрати пульта негайно звертайтеся до Дилера Geely, 
щоб уникнути викрадення автомобіля.
Замініть батарейку в пульті ДК. Використовуйте літієві ба-

тарейки типу CR2032.

Примітка
• Позитивний та негативний електроди повинні 

бути встановлені у правильному положенні.
• Не порушуйте положення деталей усередині 

пульта дистанційного керування, тому що це 
може призвести до порушення нормальної ро-
боти пульта.

• Встановлюйте нову батарейку на місце сухими 
руками, тому що вологі руки можуть призвести 
до попадання вологи усередину пульта та ви-
кликати появу корозії.

• Будьте уважними, щоб не погнути електродні 
контакти. Кришку пульта дистанційного керу-
вання необхідно тримати подалі від пилу та 
змащувальних матеріалів.

• Будьте обережні, не допускайте дітей до дета-
лей пульта дистанційного керування, щоб вони 
не проковтнули їх.
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Заміна батарейки пульта ДК

Для відкривання корпусу пульта дистанційного керування скористайтеся 
викруткою з плоским кінцем або подібним інструментом.

Натисніть на край батарейки та дістаньте її як це показано на малюнку

Примітка
Не допускайте деформації корпуса батарейки
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Двері

Використання внутрішньої кнопки блокування і розблокуван-
ня дверей
Натисніть кнопку.
Блокування: Поверніть кнопку назад.
Розблокування: Поверніть кнопку вперед.

Використовування кнопки електричного замикання для зами-
кання або відмикання дверей
Натисніть перемикач електричного замикання.
Замикання: натисніть передню половину перемикача електричного за-

микання.
Відмикання: натисніть задню половину перемикача електричного за-

микання. Коли використовується перемикач електричного замикання, всі 
двері замикаються та відмикаються одночасно.

Автоматичне замикання або відмикання дверей
На швидкості вище 30 км/год всі двері автомобіля блокуються автома-

тично. Розблокувати автомобіль можна тільки повернувши ключ запа-
лювання з положення «ON» в положення «ACC» чи «LOCK». (Дана 
функція доступна виключно для автомобілів з встановленим централь-
ним замком).
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Запобіжний пристрій проти відкривання задніх дверей дітьми

Щоб заблокувати двері, поверніть перемикач запобіжного при-
строю в положення «LOCK», як показано на малюнку. При цьому 
відкрити двері можна буде тільки зовні. Дану функцію варто вико-
ристовувати лише у випадку перевезення дітей на задніх сидіннях 
автомобіля, оскільки блокуються тільки задні двері.

 
 
 

• До початку поїздки переконайтеся, що всі двері замкнені.
• Якщо на задньому сидінні знаходяться діти, пристрій без-

пеки має бути заблокований, що має запобігти раптовому 
відкриванню дверей із середини під час руху.

• Під час поїздки, коли двері заблоковані, їх можна відкрити у 
випадку аварії з зоінішньої сторони.
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Електричні склопідйомники

Робота електричних склопідйомників (двері водія)
Ключ запалювання повинен знаходитись у положенні «ON». 

Перемикачі на панелі дверей водія можуть керувати будь-яким вікном 
автомобіля.

Регулювання положення скла дверей:
Відкрити – натиснути на кнопку (менше 0,5 с).
Закрити – потягнути кнопку вгору (менше 0,5 с).

Поступове відкриття чи закриття скла дверей: 
При натисканні чи піднятті вгору перемикача та утриманні його більше 

0,5 с, скло буде автоматично опускатися або підніматися. Ще одне нати-
скання на перемикач негайно зупинить рух скла (дана функція доступна 
тільки для скла дверей водія).

Блокувати роботу кнопок склопідйомників пасажирських дверей мож-
на натиснувши один раз на перемикач блокування на панелі дверей 
водія.
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Електричні склопідйомники (пасажирські двері)
Для підйому або опускання скла у дверях пасажирів використовуйте 

кнопки склопідйомників на панелях відповідних дверей.

Регулювання положення скла дверей:
Відкрити – натиснути на кнопку (менше 0,5 с).
Закрити – потягнути кнопку вгору (менше 0,5 с).

• Щоб уникнути травм, виконуйте наступне:
• Коли скло піднімається, слідкуйте за тим, щоб Ваша голова і інші частини тіла та голови пасажирів і їхніх 

інших частин тіла знаходились в автомобілі. В випадку защемлення голови, шиї, рук та інших частин тіла 
можна отримати важкі травми. Коли пасажир зачиняє вікно, упевніться,що він робить це правильно.

• Якщо у салоні автомобіля знаходяться діти, упевніться в тому, що вони не користуються склопідйомником 
без нагляду. Використовуйте перемикач блокування склопідйомника, щоб уникнути випадкового його 
спрацювання.

• Переконайтесь, що Ви витягли ключ запалення із замка перед тим як покинути автомобіль.
• Не залишайте дітей без нагляду в автомобілі, особливо з ключем в замку запалення, так як діти можуть 

отримати тяжкі травми, бавлячись підніманням і опусканням скла вікон дверей.
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Задні двері (хетчбек)

Щоб відкрити задні двері потрібно вставити ключ в замок та провер-
нути його за годинниковою стрілкою, потім потягнути ручку дверей на 
себе.

 
 
 
 
 
 
 
 

Щоб виключити випадання багажу з багажного відсіку і перешкоди-
ти надходженню вихлопних газів всередину автомобіля, під час руху 
задні двері повинні бути щільно закриті.
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Капот моторного відсіку

Відкривання капота моторного відсіку:
Потягніть важіль відкривання капота, капот відкриється та трохи 

припідніметься.

До початку руху перевірте, щоб капот був у замкнутому положенні. 
Інакше, капот може піднятися у процесі руху та призвести до аварії.

Розблокуйте запобіжний механізм, натиснувши на важіль в передній 
частині капота, як показано на малюнку.
Підніміть капот та закріпіть його підпором.

Обов’язково перевірте надійність фіксації підпора в пазу, щоб уник-
нути падіння капоту та отримання пошкоджень голови чи тіла
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Перед закриттям капота, перевірте, чи не залишили Ви інструментів 
або інших зайвих речей у моторному відсіку.

Щоб закрити капот, опустіть його на висоту приблизно 20 см, а потім, 
відпустіть його, щоб він вільно зачинився.
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Сидіння
Під час руху автомобіля, водій та всі пасажири 

повинні сидіти на своїх місцях, опираючись на спин-
ку сидіння, та бути пристебнутими ременями безпеки.

• Не починайте рух, доки пасажири в автомобілі 
не влаштуються належним чином. Не сідайте 
на верхню частину складеного сидіння або 
у багажник. У разі аварійного гальмування 
або зіткнення неналежне положення тіла або 
відсутність закріплення ременем безпеки мо-
жуть призвести до тяжкого травмування.

• Під час руху автомобіля, пасажирам забороне-
но вставати або пересуватися між сидіннями, 
бо це може спричинити тяжке травмування у 
разі аварійного гальмування або зіткнення.

Передні сидіння
Регулювання переднього сидіння:
Відрегулюйте сидіння водія таким чином, щоб ви мог-

ли контролювати педалі, кермо та панель приладів.

• Не регулюйте сидіння під час керування, тому що неперед-
бачена зміна положення сидіння може призвести до того, що 
ви втратите контроль над автомобілем.

• При регулюванні сидіння, будьте обережні, щоб сидіння не 
притисло пасажирів на задньому сидінні або багаж

• Після регулювання сидіння, спробуйте зрушити його вперед 
та назад, щоб упевнитися, що воно надійно зафіксоване на 
місці.

• Після регулювання спинки сидіння, прихиліться до спинки 
сидіння, щоб упевнитися, що вона зафіксована на місці.

• Не кладіть ніяких речей під сидіння, тому що вони можуть 
заважати нормальній роботі стопорного механізму або ви-
падково зрушити важіль регулювання положення сидіння. 
Це може призвести до того, що Ви втратите контроль над 
автомобілем.

• При регулюванні сидіння, не кладіть руку під сидіння або під 
рухомі частини, оскільки це може спричинити травмування 
руки.

2.2 Основні налаштування
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Механічне регулювання переднього сидіння

1. Важіль регулювання положення сидіння (вперед/назад) Потягніть 
угору важіль регулювання положення сидіння і пересуньтеся у 
потрібне положення за допомогою ваги свого тіла, відпустіть 
важіль.

2. Важіль регулювання кута нахилу спинки сидіння. Нахиліться уперед 
і потягніть угору важіль регулювання кута нахилу спинки сидіння. 
Потім нахиліться назад у потрібне положення, відпустіть важіль.

• Для того, щоб зменшити ризик сповзання ременя безпеки зі сте-
гон у разі аварійного зіткнення, не нахиляйте занадто спинку 
сидіння. Коли водій або пасажир опираються на спинку сидіння, 
яка встановлена вертикально, ремінь безпеки забезпечує мак-
симальний захист. Якщо спинка сидіння занадто нахилена на-
зад, ремінь безпеки може зісковзнути зі стегон і Ваш живіт буде 
піддаватись надмірному стисканню. У разі лобового зіткнення, 
чим більший нахил сидіння, тим більший ризик для Вас отрима-
ти травму.
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Задні сидіння
Техніка безпеки при регулюванні задніх сидінь:

Регулювання задніх сидінь

Відхиліть задні сидіння уперед для використання ба-
гажного відсіку у повному обсязі.

1. Складіть підголовники.
2. Розблокуйте спинку сидіння і складіть її.
За потреби можна скласти тільки одну спинку 

сидіння.

• Не регулюйте сидіння при русі автомобіля. 
Дотримуйтесь наступних інструкцій із заходів 
безпеки, щоб уникнути травмування у разі 
зіткнення або аварійного гальмування.

• Перевірте методом поштовхів верхньої части-
ни спинки сидіння догори та назад, що спин-
ка заблокована на своєму місці, інакше ремінь 
безпеки не буде працювати нормально.

• Переконайтеся, що ремені безпеки не 
перекручені і не затиснуті у спинці сидіння, 
приведіть їх в належний стан.
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Підголівники

Відрегулюйте положення підголівників до поїздки, щоб забезпечити 
Вашу безпеку і комфорт.
Піднімання: витягніть підголівник, установіть його в бажане положен-

ня.
Опускання: опустіть підголівник, натиснувши кнопку розблокування.

Можливе регулювання підголівника переднього сидіння, натискуючи 
підголівник уперед, або потягнувши його назад.
Чим ближче підголівник до голови, тим більшу роль він відіграє у 

забезпеченні безпеки.
Не використовуйте подушку на сидінні. Це знизить рівень безпеки.

• Відрегулюйте центр підголівника так, щоб він був на рівні Ва-
ших вух.

• Після регулювання підголівника, переконайтеся, що він 
зафіксований на місці.

• Не керуйте автомобілем зі знятим підголівником

Передні

Задні
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Люк
Зсування люка
Якщо утримувати кнопку відкрити/закрити менше, ніж 0,5 секун-

ди, люк буде відкриватись чи закриватись, і зупиниться, якщо кнопку 
відпустити.
Якщо утримувати кнопку відкрити/закрити більше, ніж 0,5 секунди, 

люк автоматично повністю відкриється чи закриється.
В процесі автоматичного закриття люк зупиниться, якщо торкнутися 

будь-якої кнопки.

 

                    

                   
 

Зсування люка

Управління кутом нахилу

Управління нахилом
Натисніть на перемикач і утримуйте його більш, ніж 0,5 с. Зсувна па-

нель автоматично змінюватиме кут нахилу. Під час руху панелі коротко-
часне натискання на перемикач (менш, ніж 0,5 с) зупинить її рух. Корот-
кочасне натискання на перемикач (менш, ніж 0,5 с) починає і зупиняє 
рух панелі.
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Захист від защемлення люком
При натисканні на перемикач (менше 0,3 сек.) панель 

буде рухатись автоматично до крайнього положення 
(закривається, змінюється кут нахилу). При наявності 
перешкоди, панель рухатиметься в протилежному на-
прямку в початкове положення, панель закривати-
меться таким чином, доки перешкоду не буде усуне-
но, та закриється повністю. При утримуванні переми-
кача (більше 0,3 сек.) функція захисту від защемлення 
буде відключена.

Функція автоматичного закриття люка
Якщо люк був у відкритому положенні, він автоматич-

но закриється через 10 секунд після відключення елек-
тропостачання.

Сонцезахисний щиток
Під час руху з великою швидкістю при відкритому 

люці не закривайте сонцезахисний щиток.
Сонцезахисний щиток можна встановити вручну.

Налаштування роботи люка
Якщо прилади електропостачання автомобіля були 

відключені (заміна АКБ тощо), необхідно налаштува-
ти роботу люка. Для цього поставте ключ запалення в 
положення ON (увімкнено) та короткочасно натисніть 
кнопки відкриття/закриття люка.

Обслуговування люка
Для чистки скла користуйтеся спеціальними засобами 

для чищення скла.
Змащуйте направляючі люка кожні 3 місяці.
Не користуйтеся густим мастилом.

• Тримайте подалі голову та інші частини тіла від люку 
під час руху автомобіля.

• Ніколи не користуйтеся люком, коли він обмороже-
ний, щоб не пошкодити його.

• Ніколи не залишайте дітей в автомобілі без нагляду.
• Тримайте подалі голову та інші частини тіла від люку.
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Усунення деяких проблем в роботі люка

Проблема Причина Метод усунення
Шум вітру в люці Неприпустимий монтажний зазор 

скляної панелі.
Відокремити молдинг лівого і правого 
боку люка, відкрутити болти кріплення, 
поправити ущільнення по кромці скла і 
встановити правильний зазор.

Не відрегульоване положення скляної 
панелі в люці.

Відрегулювати положення скляної 
панелі.

Пошкоджено ущільнення. Замінити ущільнюючу прокладку.

Скрегіт при русі панелі 
люка

Сторонні предмети в направляючих. Очистити і змазати направляючі.

Люк не працює Згорів запобіжник. Замінити запобіжник.

Поганий контакт перемикача. Переустановити перемикач.

Несправний електропривід. Замінити електродвигун.

Несправний модуль управління. Замінити модуль управління.

Вихід з ладу механізму приводу. Замінити механізм приводу.

Тече вода при закрито-
му люці

Засмічена дренажна трубка. Продути дренажну трубку повітряним 
пістолетом.

Не працює захист від за-
щемлення люком

Необхідний перезапуск блоку 
управління люком.

Витягнути запобіжник та через 5 с 
встановити його на місце.
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Система освітлення
• Система зовнішнього освітлення та сигнальних вогнів забезпечує освітлення під час руху вночі та подачу 

сигналів для інших автомобілів та пішоходів.
• Інструкція з керування системою освітлення наведена нижче.
• Інформація про індикацію стану системи зовнішнього освітлення та сигнальних вогнів наведена в розділі 

«Комбінована панель приладів».
• При потребі заміни елементів системи освітлення зверніться до Дилера Geely.
• Після заміни фар, зверніться до найближчого Дилера Geely для регулювання напряму променя світла.
• Під час руху в дощову погоду, або після мийки, в головних фарах може збиратися конденсат. Конденсат є 

наслідком різниці температури всередині фари та зовнішньої температури навколишнього середовища. Та-
кий самий процес спостерігається при осіданні конденсату на лобовому склі під час руху у дощову погоду 
або в тумані. Це не є свідченням несправності. Проте, якщо у фарі зібралась велика кількість конденсату 
і він не випаровується при увімкненому головному світлі протягом 30 хвилин, зверніться до Дилера Geely.

Примітка

• Під час робіт з обслуговування системи освітлення, від’єднайте кабель заземлення АКБ.
• Перед заміною ламп вимкніть світло, щоб лампи охололи.
• При установці нової лампи, одягніть бавовняні рукавички для захисту скла лампи від контакту зі шкірою 

рук.
• Якщо на поверхню галогенової лампи (передніх фар та передніх протитуманних фар) потрапить жир, 

олива, мастило тощо, строк служби лампи значно скоротиться.
• При заміні необхідно установлювати лампи таких самих розмірів і з такими ж технічними характеристи-

ками.
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1. Габаритні вогні
2. Дальнє світло
3. Ближнє світло
4. Поворотний сигнал
5. Габарити

Технічні характеристики ламп:
• Передні комбіновані фари:

Фара ближнього світла   H1
Фара дальнього світла    H1
Лампа показчика повороту  PY21W 
Габарити     W5W

• Задні комбіновані ліхтарі:
• Сигнал гальмування    P21W
• Габарити     W5W
• Задній протитуманній ліхтар   P21W
• Сигнал заднього ходу   PY21W
• Поворотні сигнали   P21W
• Передні протитуманні фари   H3
• Верхній стоп-сигнал    W5W
• Освітлення номерного знаку   W5W
• Передній плафон салону   W5W
• Задній плафон салону    C5W

6. Сигнал гальмування
7. Відзеркалювач
8. Поворотний сигнал
9. Задній протитуманний ліхтар (право-

руч), сигнал заднього ходу (ліворуч)

Примітка: Задній протитуманний ліхтар установлений тільки зі сто-
рони водія, сигнал заднього ходу установлений з протилежної сторони.
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Освітлювальні прилади забезпечують освітлення салону, а передній 
та задній плафон салону, також, попереджують, що двері не закриті.

• Плафон задньої частини салону функціонує в трьох режимах: 
«DOOR», «OFF» та «ON».

• У режимі «ON» плафон можна використовувати для освітлення 
салону.

• У режимі «DOOR» освітлення салону нагадує про відчинені 
двері. При відкритих дверях і увімкненому плафоні задньої ча-
стини салону, світло вимкнеться через 10 хвилин. При закри-
тих дверях світло вимкнеться через 30 хвилин. Якщо повернути 
ключ запалення при увімкненому світлі задньої частини салону, 
світло вимкнеться. При натисканні на кнопку дистанційного ке-
рування при закритих дверях, увімкнеться освітлення салону. 
При повторному натисканні на кнопку дистанційного керування 
освітлення салону вимкнеться.

• У режимі «OFF» освітлення салону вимкнене.
Плафони освітлення салону знаходяться на стелі салону. 
Освітлення багажного відділення
Лампа освітлення багажного відділення знаходиться з лівого боку. 

Лампа вмикається при відкритті дверей багажного відділення. При 
вимкненому двигуні та освітленні автомобіля, освітлення багаж-
ного відділення буде увімкнене. Лампа освітлення вимкнеться при 
закритті дверей багажного відділення.

Освітлення салону
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Головне світло
Для увімкнення потрібного режиму освітлення необхідно повернути пе-

ремикач у відповідне положення:
Положення 1: Паркувальні вогні, габаритні вогні, освітлення номерного 

знаку та панелі приладів.
Положення 2: Головне світло та все вказане вище.
При увімкненні усіх вогнів зовнішнього освітлення, увімкнеться індикатор 

на панелі приладів.

Примітка
• Щоб уникнути надмірного розряду акумуляторної батареї, не вми-

кайте головне світло, якщо двигун вимкнено.

Дальнє та ближнє світло
Щоб увімкнути дальнє світло, увімкніть головне світло і опустіть пере-

микач в положення 1. Щоб увімкнути ближнє світло перемістіть переми-
кач в положення 2.
Індикатор дальнього світла на панелі приладів буде світитися синім ко-

льором, це означає, що увімкнуто дальнє світло.
При короткочасному натисканні на перемикач в положення 3, блимне 

дальнє світло. 
Навіть коли перемикач головного світла буде знаходитись в положенні 

OFF (вимкнено), дальнє світло буде блимати.
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Сигнали повороту
Перед виконанням повороту перемістіть перемикач комбінованого 

світла угору або вниз. Увімкнуться сигнали повороту - лівий або правий.
Ключ запалення повинен знаходитися у положенні «ОN» (увімкнено). 

Після завершення повороту, коли кермо повернеться до центрального 
положення, перемикач сигналів повороту автоматично повернеться у 
нейтральне положення (вимкнеться).
При необхідності, перемикач сигналів повороту може управлятися 

вручну для повернення у положення 2.
Якщо зелений сигнал на панелі приладів починає блимати частіше, 

це означає, що у передніх чи задніх сигналів повороту перегоріла лам-
почка.

Сигнал аварійної зупинки
Для увімкнення сигналу аварійної зупинки натисніть відповідний пе-

ремикач.
Щоб вимкнути сигнал аварійної зупинки, просто натисніть перемикач 

ще раз. 
Якщо автомобіль має зупинитися у небезпечній транспортній зоні, 

завжди зупиняйтеся якомога далі від транспортного потоку і вмикайте 
сигнал аварійної зупинки, щоб попередити інших водіїв.
При увімкненні сигналу аварійної зупинки, поворотні вогні не працю-

ватимуть.
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Автомобіль оснащено автоматичною системою освітлення.
Поверніть перемикач протитуманного світла на важелі перемика-

ча переднього комбінованого світла/сигналу повороту при увімкнених 
задніх ліхтарях. 
Положення 1: вмикається переднє протитуманне світло.
Положення 2: вмикається переднє та заднє протитуманне світло.
Коли вмикається протитуманне світло, вмикається відповідний 

індикатор на панелі приладів.
При вимкненому зовнішньому освітленні задні та передні протитуманні 

вогні вимкнуться автоматично.
При вимкненому передньому комбінованому світлі неможливо 

увімкнути заднє протитуманне світло, навіть якщо увімкнути переднє 
комбіноване світло знову.
Для увімкнення заднього протитуманного світла за наведених вище 

умов, поверніть перемикач протитуманного світла на важелі перемика-
ча переднього комбінованого світла/сигналу повороту.
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Склоочисник та омивач вітрового скла

Щоб увімкнути склоочисник, встановіть важіль у необхідне поло-
ження. При цьому, ключ запалення повинен знаходитися у положенні 
«ОN» (увімкнено).

Положення Символ Функція
Положення 1 INT Дія з частотою 1 очищення на 5-6 хвилин

Положення 2 LO Повільне очищення з частотою 20 разів/хв

Положення 3 HI Швидке очищення з частотою близько 45 
разів/хв

Положення 4 MIST Одноразове очищення

Положення 5 PULL Потягніть на себе важіль для розбриз-
кування розчину омивача скла при 
увімкненому склоочиснику.

OFF Вимкнено

Для одноразового очищення лобового скла встановіть важіль у по-
ложення MIST.
Якщо склоочисник сухий, не вмикайте його, оскільки він може под-

ряпати скло. Спочатку встановіть важіль у положення PULL для роз-
бризкування розчину омивача.
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Управління заднім склоочисником здійснюється поворотом кнопки в 
відповідне положення, як зображено на малюнку. Знак     означає задній 
склоочисник та омивач заднього скла.

Положення 
перемикача

Позначення Функції

Положення 1  Омивач заднього скла увімкнено 
(перемістіть перемикач з положення 
«OFF»).

Положення 2 ON Омивач і очисник заднього скла 
увімкнено

Положення 3
 

Склоочисник заднього скла увімкнено 
(перемістіть перемикач з положення 
«ON»).

OFF Омивач та склоочисник заднього скла 
вимкнено

Примітка
• Якщо скло сухе, не вмикайте склоочисник, оскільки він може 

подряпати скло.
• У морозну погоду, перш ніж використовувати омивач, розмо-

розьте скло, увімкнувши обігрів. Це допоможе уникнути замер-
зання та виходу з ладу щіток склоочисника.
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Обігрів заднього скла
Для розморожування або усунення запотівання заднього скла при за-

веденому двигуні увімкнуть перемикач. Ключ запалення має знаходи-
тись у положенні «ON».
Тонкий нагрівальний дріт на внутрішній стороні заднього скла швидко 

усуне запотівання на поверхні скла.
Після усунення конденсату з поверхні  скла вимкніть систему обігріву , 

щоб уникнути надмірної розрядки акумуляторної батареї. Не використо-
вуйте систему обігріву для осушення від дощової води або талого снігу. 

Примітка
• Щоб уникнути надмірної розрядки акумуляторної 

батареї, не користуйтесь пристроєм обігріву задньо-
го скла при вимкненому двигуні.

• При очищенні внутрішньої поверхні заднього скла, 
будьте обережні, щоб не пошкодити дроти систе-
ми обігріву.
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Дзеркала заднього огляду
Відрегулюйте зовнішні дзеркала заднього огляду таким чином, щоб у 

них було видно бокові сторони автомобіля.

• Не можна регулювати дзеркало заднього огляду під час руху 
автомобіля. Це може призвести до втрати контролю над 
автомобілем.

Регулювання дзеркал заднього огляду
Відрегулюйте дзеркало заднього огляду за допомогою перемикача.
Встановіть ключ запалення у положення «ON» або «ACC».
1. Встановіть перемикач у положення «L» (ліва сторона) або 

«R»(права сторона).
2. Натисніть перемикач управління положенням дзеркала і 

відрегулюйте дзеркало.

• Якщо дзеркала заднього огляду замерзли, не регулюйте їх поло-
ження та не скобліть поверхню дзеркала від льоду.
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Складання зовнішнього дзеркала заднього огляду
Зовнішні дзеркала заднього огляду можна скласти при парковці у вузь-

кому місці. Для складання дзеркала, натисніть на нього до клацання за-
сувки.

• Не керуйте автомобілем зі складеними дзеркалами заднього огля-
ду. Безпосередньо перед поїздкою відрегулюйте дзеркала зад-
нього огляду зі сторони водія та зі сторони переднього пасажира.

• Щоб уникнути травмування Вас або пошкодження дзеркала, не 
торкайтесь його під час регулювання.

Протиосліплююче дзеркало заднього огляду в салоні 
автомобіля
Внутрішнє дзеркало заднього огляду має такі положення:
Положення 1: загальне положення.
Положення 2: протиосліплююче положення.
Відрегулюйте положення внутрішнього дзеркала заднього огляду та-

ким чином, щоб Ви могли бачити задню частину автомобіля.
При нічній поїздці можна використовувати регулюючий перемикач на 

нижній частині дзеркала, щоб змінити положення дзеркала та зменши-
ти засліплюючий ефект, який з’являється від світла фар автомобілів, що 
їдуть позаду.
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• Не можна регулювати дзеркало заднього огляду під час керу-
вання автомобілем. Це може призвести до втрати керованості 
автомобілем, що в свою чергу може спричинити аварію або 
травмування.

Зміна кута нахилу рульової колонки

Для зміни кута нахилу рульової колонки необхідно, притримуючи кер-
мо, натиснути на регулюючий важіль та встановити необхідний кут на-
хилу рульової колонки, а потім повернути регулюючий важіль у почат-
кове положення.

• Не можна регулювати кут нахилу рульової колонки під час 
руху автомобіля. Це може призвести до втрати контролю над 
автомобілем.

• Після регулювання рульової колонки необхідно пересвідчитись у 
її надійній фіксації у потрібному положенні, поштовхуючи її вниз 
та вгору.
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Кондиціонер

1. Перемикач кондиціонера.
2. Перемикач режиму циркуляції 

повітря (внутрішня/зовнішня).
3. Регулювання температури.
4. Перемикач швидкості вентилято-

ра.
5. Перемикач режиму надходження 

повітря.
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Перемикання швидкості вентилятора
Поверніть відповідний перемикач для регулюван-

ня швидкості вентилятора: для збільшення швидкості 
поверніть перемикач праворуч, для зменшення 
швидкості поверніть перемикач ліворуч.

Регулювання температури
Поверніть відповідний перемикач для регулюван-

ня температури повітря: для збільшення температу-
ри поверніть перемикач праворуч, для зменшення -  
поверніть перемикач ліворуч.

Регулювання режиму надходження повітря
Поверніть відповідний перемикач для установки ре-

жиму надходження повітря.
 - повітряний потік виходить з дефлекторів 

інструментальної панелі.
 - повітряний потік виходить з дефлекторів 

інструментальної панелі та дефлекторів, спрямованих 
на ноги.

 - повітряний потік виходить з дефлекторів, спря-
мованих на ноги.

 - повітряний потік виходить з дефлекторів, спря-
мованих на ноги та лобове скло. При цьому, будь ла-
ска, установіть режим надходження повітря ззовні.

 - режим розморожування та обігріву, повітряний 
потік при цьому виходить з дефлекторів, спрямованих 
на лобове скло. При цьому, будь ласка, установіть ре-
жим надходження повітря ззовні.

Перемикання режимів циркуляції повітря
Установіть режим внутрішньої або зовнішньої 

циркуляції повітря.
1. Режим внутрішньої циркуляції – повітря надхо-

дить з салону автомобіля.
2. Режим зовнішньої циркуляції – повітря в салон 

надходить ззовні.

Перемикач увімкнення кондиціонера
Для увімкнення системи кондиціювання повітря, 

натисніть перемикач «A/C», при цьому увімкнеться 
індикатор кондиціонера. Для вимкнення системи 
кондиціювання повітря, натисніть на перемикач «A/C» 
знову.
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Рекомендації щодо користування:
• Для охолодження повітря в автомобілі, 

що знаходився на стоянці під 
інтенсивним сонячним світлом, проїдьте 
декілька хвилин з відкритими вікнами. 
Таким чином гаряче повітря буде вида-
лене з салону.

• Переконайтесь, що впускні решітки, які 
знаходиться перед вітровим склом нічим 
не заблоковані, наприклад, листям чи 
снігом.

• Якщо повітря вологе, не направляй-
те потік холодного повітря на вітрове 
скло – воно буде запотівати через 
різницю температур між зовнішньою 
і внутрішньою поверхнями вітрового 
скла.

• Перемістіть передні сидіння подалі, щоб 
надати можливість достатньої циркуляції 
повітря всередині салону.

• У холодну погоду установіть на декілька 
хвилин максимальну швидкість венти-
лятора для видалення снігу чи вологи 
з впускних повітряпроводів – таким чи-
ном зменшиться запотівання скла.

• При їзді на брудних пильних дорогах 
зачиніть всі вікна.

Режими надходження повітря
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Якщо пил потрапляє у салон, установіть переми-
кач режиму впуску/циркуляції повітря у положен-
ня «внутрішня циркуляція», а перемикач швидкості 
вентилятора поставте у будь-яке положення, окрім 
«OFF»(вимкнено).

• Якщо Ви рухаєтесь по запиленій дорозі, або 
якщо під час руху автомобіля піднявся вітер з 
пилом, потрібно тимчасово встановити переми-
кач режиму впуску/циркуляції повітря у поло-
ження «внутрішня циркуляція», в якому закри-
ються зовнішні забірні отвори, щоб запобігти по-
паданню зовнішнього повітря разом з пилом до 
автомобіля.

Обігрів
Для досягнення найкращого ефекту, встановіть 

наступні параметри:
Автоматичний режим (натисніть кнопку «AUTO»):
• Швидкість вентилятора: у будь-яке положення, 

окрім «OFF» (вимкнено).
• Температура: встановіть потрібну температуру.
• Циркуляція повітря: подача зовнішнього повітря.
• Напрямок подачі повітря: з дефлекторів, спрямо-

ваних на ноги.

• А/С: ОFF (вимкнено).
Щоб прискорити обігрів, виберіть внутрішню 

циркуляцію на декілька хвилин. Після того, як са-
лон прогріється, виберіть зовнішню циркуляцію, щоб 
запобігти запотіванню скла.
Натисніть кнопку «А/С» (система кондиціювання 

повітря), щоб збільшити температуру та видалити 
надмірну вологість повітря.
Вибір дефлекторів, спрямованих на  ноги/вітрове 

скло може збільшити температуру у салоні і зняти 
запотівання з вітрового скла.

Кондиціювання повітря
Для досягнення найкращого ефекту, встановіть 

наступні параметри: Автоматичний режим (натисніть 
кнопку «AUTO»):

• Швидкість вентилятора: у будь-яке положення, 
окрім «OFF» (вимкнено).

• Температура: встановіть низьку температуру 
(синя зона).

• Циркуляція повітря: подача зовнішнього повітря.
• Напрямок подачі повітря: з дефлекторів, спрямо-

ваних на лице.
• А/С: «ОN» (увімкнено).
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Щоб прискорити зниження температури, виберіть 
внутрішню циркуляцію на декілька хвилин.
Вентиляція
Для досягнення найкращого ефекту, встановіть 

наступні параметри:
• Швидкість вентилятора: будь-який режим окрім 

«ОFF» (вимкнено).
• Температура: встановіть відносно низьку темпе-

ратуру.
• Циркуляція повітря: подача зовнішнього повітря.
• Напрямок подачі повітря: з дефлекторів, спрямо-

ваних на лице.
• А/С: «ОFF» (вимкнено).
Усунення запотівання внутрішньої сторони 

вітрового скла
Для досягнення найкращого ефекту встановіть 

наступні параметри:
• Швидкість вентилятора – будь-яке положення, 

окрім «OFF» (вимкнено).
• Температура: встановіть відносно низьку темпе-

ратуру.
• Циркуляція повітря: подача зовнішнього повітря.
• Напрямок подачі повітря: з дефлекторів, спрямо-

ваних на скло.

• А/С: «ОFF»(вимкнено).
При підвищеній вологості не направляйте холодне 

повітря на лобове скло. Через різницю температур, на 
поверхні скла може з'явитися водяний конденсат, що 
погіршить видимість через лобове скло.
Розморожування зовнішньої сторони вітрового 

скла
Для досягнення найкращого ефекту встановіть 

наступні параметри:
• Швидкість вентилятора: будь-яке положення, 

окрім «OFF» (вимкнено).
• Температура: встановіть відносно низьку темпе-

ратуру.
• Циркуляція повітря: подача зовнішнього повітря.
• Напрямок подачі повітря: з дефлекторів, спрямо-

ваних на скло.
• А/С: «ОFF» (вимкнено).
При увімкненні режиму усунення запотівання або 

розморожування скла (повітряні потоки спрямовані на 
ноги та на вітрове скло), температура в салоні дещо 
підвищиться.
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Бокові дефлектори
При необхідності налаштування потоку повітря, відрегулюйте дефлекто-

ри, закривши або відкривши їх.

Перевірка та заміна повітряного фільтру салону
Повітряний фільтр салону знаходиться за відділенням для дрібних речей. 

При довготривалій експлуатації він може бути забруднений.
Якщо Ви відчуваєте, що потік забору зовнішнього повітря зменшився або 

скло часто запотіває, треба замінити фільтр.



60

MK-Cross

Від’єднайте кріплення з обох боків відділення для дрібних речей та 
вийміть його.

Витягніть корпус фільтра, як показано на малюнку.
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Дістаньте фільтруючий елемент з корпусу фільтра і перевірте 
фільтруючий елемент. Якщо його поверхня сильно забруднена, будь ла-
ска, замініть його. При установці фільтруючого елемента переконайте-
ся що сітка фільтруючого елемента знизу, а паперові складки - зверху.

Примітка
• Дуже важливо правильно розташувати та встановити фільтр. 

Користування системою вентиляції без встановленого фільтра при-
зводить до потрапляння пилу в салон і погіршення / виходу з ладу си-
стеми кондиціювання повітря.
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Якщо Ваші очі подразнюються
Якщо ви палите при працюючому кондиціонері, дим може подразнюва-

ти Вам очі, оскільки потік повітря від кондиціонера висушує оболонку ока і 
вона стає чутливою до подразнюючих факторів. У цьому випадку натисніть 
кнопку зовнішньої циркуляції повітря для видалення диму.

Прискорювач холостого ходу
Автомобіль обладнано системою збільшення кількості оборотів холосто-

го ходу двигуна, яка спрацьовує при зупинці автомобіля, якщо увімкнутий 
кондиціонер. Тим самим покращується ефективність роботи системи 
кондиціювання повітря.
Коли спрацьовує прискорювач холостого ходу, обороти двигуна стають 

вищими, ніж звичайно. Це треба враховувати при початку руху або зупинці 
автомобіля.
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Паркування автомобіля під яскравим сонцем
При паркуванні автомобіля на сонці в жарку погоду температура в салоні 

автомобіля значно підвищується. В цьому випадку спочатку відкрийте 
всі вікна для провітрювання, і тільки потім увімкніть кондиціонер. Коли в 
салоні автомобіля стане прохолодніше, закрийте всі вікна і встановіть тем-
пературний режим по своєму бажанню.
У дощові дні на склі утворюється водяний конденсат який перешкоджає 

хорошому огляду крізь скло. У цьому випадку необхідно включити 
кондиціонер на охолодження, при цьому конденсат поступово зникне.

Установка кондиціонером відповідної температури
Кондиціонер, знижуючи температуру, приносить полегшення. Однак, 

щоб не нашкодити Вашому здоров'ю, максимальний перепад зовнішньої і 
внутрішньої температури повинен бути в межах 5 - 6°С. Тому температуру 
повітря  необхідно контролювати.
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Передня панель керування аудіоцентром.

Аудіоцентр
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1. Кнопка вмикання/вимикання.
2. Кнопка перемикання індикації дисплея.
3. Кнопка скидання налаштування/перезавантаження мікропроцесора.
4. Кнопка відключення звука.
5. Попередньо-встановлена радіостанція «1»/Пауза (Програвання).
6. Попередньо-встановлена радіостанція «2»/Послідовне (на протязі 10 с) прослуховування 

аудіотреків.
7. Попередньо-встановлена радіостанція «3»/ Повторне програвання.
8. Попередньо-встановлена радіостанція «4»/ Програвання випадково вибраних треків.
9. Попередньо-встановлена радіостанція «5».
10. Попередньо-встановлена радіостанція «6».
11. Регулятор ручного налагодження радіостанцій і кнопка автопошуку попередньо-

встановлених радіостанцій.
12. Кнопка видалення CD диска.
13. Пошук радіостанцій, працюючих на високих частотах. Наступний аудіотрек.
14. Пошук радіостанцій, працюючих на низьких частотах. Попередній аудіотрек.
15. Ручка регулювання та налагодження звуку.
16. Перемикач вибору AM/FM радіостанцій.
17. Перемикач режимів роботи Радіо/CD/USB/SD.
18. Порт для завантаження компакт-диска.
19. Рідкокристалічний дисплей (LCD).
20. Кришка порту USB.
21. Кнопка вибору радіостанцій з кращим рівнем прийому.
22. Кнопка перемикання насиченості звучання і вибору еквалайзера.
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Програвання компакт-дисків.
1. Натисніть кнопку (1) для вмикання аудіоцентра.
2. Встановіть компакт-диск в порт для завантажен-

ня компакт-диска (18). На дисплеї відобразиться 
надпис «CD PLAY». Після закінчення пошуку за-
пису почнеться програвання аудиотреков.

3. На дисплеї буде відображатися інформація: 
«Формат диска», «Номер трека», «Час програ-
вання».

4. Натисканням кнопки (5) можна припинити/про-
довжити програвання аудіотреків.

5. Для видалення компакт-диска необхідно натис-
нути кнопку (12).

УВАГА!
Якщо компакт-диск не буде видалено із аудіоцентра 

на протязі 20 с, він автоматично завантажиться без 
наступного програвання.
Кнопка «2 INT» (6).
Якщо при прослуховуванні компакт-диска натисну-

ти кнопку «2 INT», запуститься режим прослуховуван-
ня кожного наступного аудіотрека на протязі 10 с. По-
вторне натискання на цю кнопку поверне звичайний 
режим послідовного прослуховування аудіотреків.

Кнопка «3 RPT» (7).
Якщо при прослуховуванні компакт-диска натисну-

ти кнопку «3 RPT», то аудіотрек, який в даний мо-
мент програється буде програватися повторно, поки 
ця кнопка не буде натиснута знову.
Кнопка «4 RDM» (8).
Якщо при прослуховуванні компакт-диска натиснути 

кнопку «4 RDM», почнеться програвання аудіотреків 
в довільному порядку. Повторне натискання на цю 
кнопку поверне звичайний режим послідовного про-
слуховування аудиотреков.
Кнопки (13) и (14).
При прослуховуванні компакт-диска короткочасне 

натискання на ці кнопки дозволяє послідовно виби-
рати наступний або попередній аудіотрек відповідно. 
Утримування цих кнопок в натиснутому стані призве-
де до швидкого переходу до попереднього чи наступ-
ного аудіотреку відповідно. При відпусканні цих кно-
пок, аудіоцентр перейде в нормальний режим програ-
вання аудіотреків.
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Прослуховування аудіо записів на 
USB/SD носіях.
Відкрийте кришку у відповідності до нанесеного на 

неї малюнку. Встановіть USB/SD носій у відповідне 
гніздо. При цьому на дисплеї відобразиться «USB 
PLAY» або «SD PLAY» і аудіоцентр почне зчитувати 
інформацію з носія. Аудіоцентр може програвати запи-
си в форматах MP3 та WMA. Після початку програвання 
на дисплеї буде відображатися наступна інформація: 
«Формат диска», «Номер трека», «Час програвання». 
Для зміни режимів прослуховування аудіотреків вико-
ристовуйте маніпуляції, які описані в розділі «Програ-
вання компакт-дисків».
УВАГА!
1. Деякі аудіоцентри BL-C991 не підтримують змогу 

прослуховування SD носіїв.
2. Є багато виробників USB/SD носіїв. Деякі USB/

SD носії можуть не зчитуватися аудіоцентром BL-
C991.

3. При встановленні USB/SD носіїв контролюйте 
правильність з'єднання.

Прослуховування радіо.
Запам'ятовування попередньо-встановлених радіо-

станцій. 
Ви можете зберегти в аудіоцентрі налаштування на 

18 FM радіостанцій (6 - FM1, 6 - FM2 и 6 - FM3) і
12 AM радіостанцій (6 – AM1 і 6 – AM2) у відповідності 

до встановленого Вами порядку.
1. При прослуховуванні радіо натисніть кнопку 

«AM/FM» (16) і виберіть необхідний діапазон. 
Початкове встановлення - FM1. При наступному 
натисканні кнопки «AM/FM» (16) перемикання 
діапазонів буде виконуватись у наступному по-
рядку:
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2.  Для пошуку радіостанцій використовуйте кноп-
ки (13) і (14). Після знаходження радіостанції за 
бажанням, натисніть та утримуйте на протязі 6 
с одну з кнопок (5,6,7,8,9,10). Якщо натиснутій 
кнопці раніше відповідала якась радіостанція, 
вона буде автоматично замінена на радіостанцію, 
яка прослуховується в даний момент.

3. Натискання на кнопку «LOC» дозволяє пере-
микати режим пошуку радіостанцій з різною 
потужністю випромінювання.

4. При прослуховуванні радіостанцій в діапазонах 
FM і AM натисканням регулятора «A.PS» 
аудіоцентр перейде в режим послідовного про-
слуховування запам'ятованих радіостанцій на 
протязі 10 с. Утримання натиснутого регуля-
тора «A.PS» на протязі 2 с призведе до авто-
матичного запам'ятовування радіостанції, яка 
прослуховується зараз і закріпленню її налашту-
вання за одною з 6 кнопок (5,6,7,8,9,10). Пошук 
радіостанцій в FM діапазоні починається з пошу-
ку радіостанцій, чий сигнал в даній місцевості є 
найбільш потужним. Пошук радіостанцій в АM 
діапазоні починається з пошуку радіостанцій, 
чий сигнал в даному місці знаходження авто-

мобіля є найменш потужним. Через відмінності 
у потужності випромінюваного сигналу радіо-
станціями та різним місцезнаходженням авто-
мобіля не завжди можна налаштуватися у вибра-
ному діапазоні на всі 6 радіостанцій.



69

MK-Cross

Ручне налаштування на радіостанції.
При прослуховуванні радіостанцій в діапазонах FM і 

AM, прокручуючи регулятор «TUNE» (11) за годинни-
ковою чи проти годинникової стрілки, можна налашту-
ватися на бажану радіостанцію.
Прослуховування попередньо-встановлених радіо-

станцій.
1. Натисканням кнопки «AM/FM» (16) виберіть 

необхідний діапазон.
2. Натисніть одну з 6 кнопок (5,6,7,8,9,10) для про-

слуховування бажаної попередньо-встановленої 
радіостанції.

Регулювання звуку.
Натисканням на регулятор (15) можна вибрати ре-

жим налаштування звуку. Перемикання режимів на-
лаштування відбувається послідовним натисканням на 
регулятор (15). Порядок перемикання:

BAS  TRE  BAL  VOL  FAD

Рівень налаштування кожного з режимів регулюється 
поворотом регулятора (15) за годинниковою чи проти 
годинникової стрілки.

1. Гучність (VOL).
Поворотом регулятора (15) за годинниковою або 

проти годинникової стрілки можна встановити гучність 
звучання від 00 до 40. Спочатку встановлений рівень 
гучності відповідає 10.

2. Низькі частоти (BASS).
Поворотом регулятора (15) за годинниковою або про-

ти годинникової стрілки можна відрегулювати рівень 
звучання низьких частот від -10 до +10.

3. Високі частоти (TRE).
Поворотом регулятора (15) за годинниковою або про-

ти годинникової стрілки можна відрегулювати рівень 
звучання високих частот від -10 до +10.

4. Баланс звучання праворуч R / ліворуч L - 
(BAL).
Поворотом регулятора (15) за годинниковою чи про-

ти годинникової стрілки можна відрегулювати баланс 
звучання від 10R до 10L.

5. Баланс звучання спереду F / ззаду R – 
(FAD).
Поворотом регулятора (15) за годинниковою чи про-

ти годинникової стрілки можна відрегулювати баланс 
звучання від 10F до 10R.
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Інші функції.
«MUTE» (4) Відключення звуку.
Натисніть кнопку «MUT» (4) для відключення звуку. 

При цьому на дисплеї відобразиться відповідний знак. 
Для вмикання звуку необхідно повторно натиснути на 
цю кнопку або повернути регулятор гучності «VOL» (15)

«DSP» (2) Налаштування годинника на дисплеї.
Для відображення поточного часу короткочасно 

натисніть кнопку «DSP» (2). Після того як на дисплеї 
відобразиться час, натисніть і утримуйте цю кнопку 
доки не почнуть блимати показання годин і хвилин. 
Установка показань годин здійснюється натисненням 
кнопки (13), хвилин – кнопкою (14). Для виходу з ре-
жиму налаштування і відображення поточного часу по-
вторно натисніть на кнопку «DSP» (2).

«MODE» (17) Перемикач режимів Радіо/CD/
USB/SD.
Послідовним натисненням на кнопку «MODE» (17) 

можна вибрати режими аудіоцентру Радіо/CD/USB/SD.
«LOUD» (22) Перемикач «насиченості» звучан-

ня і вибору еквалайзера.
Короткочасне натискання на цю кнопку призведе до 

перемикання відтворення звуку із звичайного на «на-
сичене». 

Утримуючи кнопку натиснутою протягом 2 с можна 
вибрати відповідне налаштування еквалайзера: FLAT, 
CLASSIC, POP або ROC.

Швидкий пошук аудіотреку або файлу у 
форматі MP3.
Прослуховування певного номера аудіотрека.
Під час прослуховування запису у форматі MP3 або 

WMA натисніть на регулятор «A.PS» (11) один раз. На 
дисплеї з'явиться надпис «MP3 T*». При обертанні руч-
ки «VOL» (15) показання «*» будуть змінюватися (на-
приклад - «MP3 T05»). Таким чином, можна вибрати 
номер бажаного аудіотрека.
Вибір аудіотрека у файлі.
Під час прослуховування запису у форматі MP3 або 

WMA натисніть на регулятор «A.PS» (11) двічі. На 
дисплеї з'явиться надпис «ROOT». При обертанні руч-
ки «VOL» (15) відбувається сканування найменувань 
файлів. При багаторівневій файловій організації зчи-
тування найменувань файлів починається на першому 
рівні, потім – на другому, третьому тощо. Виберіть ба-
жаний номер аудіотрека.
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Підключення аудіоцентру.
Аудіоцентр має бути підключений до мережі постійного струму ±12В. Негативний вивід підключається на корпус 

і повинен мати надійне з'єднання. Переконайтеся в чистоті і надійності всіх з'єднань аудіоцентру. Опір динаміків, 
що підключаються, мають бути 4-8 Ом. При підключенні аудіоцентру необхідно відключити живлення і під'єднати 
його тільки тоді, коли всі з'єднувачі будуть встановлені на місце. В першу чергу необхідно підключити динаміки.
Схема вихідних з'єднувачів аудіоцентру:

BAT+ +АКБ FR+ Передній правий + FL+ Передній лівий +

ACC+ Контакт АСС+ FR- Передній правий - FL- Передній лівий -

ILLB+ Підсвічування RL+ Задній лівий + RR+ Задній правий +

ANT Авто антенна RL- Задній лівий - RR- Задній правий -

TEL Телефон, режим «MUTE» GND «Земля», Корпус автомобіля
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Паркувальний радар
Задній радар паркування (парктронік)
Задня радарна система паркування складається з 

блока керування, датчиків паркування та електропро-
водки.
Під час руху автомобіля заднім ходом ультразвукові 

датчики паркування визначають відстань до об'єктів 
позаду автомобіля, яка відображається на екрані 
панелі приладів та супроводжується звуковим сигна-
лом, щоб Ви мали змогу прийняти попереджувальні дії 
для уникнення зіткнення та нещасних випадків.
Тестування заднього парктроніка
Коли Ви вмикаєте передачу заднього ходу (R), задній 

паркторонік починає працювати з відображенням 
інформації на панелі приладів і звуковим сигналом зу-
мера.
Коли на екрані панелі приладів відображена відстань
у межах від 1,0 м до 1,3 м, лунає сигнал «БІ……….

БІ……….БІ».
Коли на екрані панелі приладів відображена відстань 

у межах від 0,9 м до 0,5 м, лунає сигнал «БІ...БІ...БІ».

• Щоб запобігти нещасним випадкам і травмам, 
будь ласка, виконуйте наступні інструкції:

• Рухайтесь повільно, натискаючи на педаль гальм 
і переконуючись візуально в безпеці переміщення 
автомобіля.

• Діапазон функціонування датчиків обмеже-
ний простором навколо заднього бампера. 
Упевніться, що рух буде безпечним.

• Для виявлення перешкоди руху автомобіля дат-
чику необхідний деякий проміжок часу.

• Звуковий сигнал попередження може бути не ко-
ректним і відповідно відстань до перешкоди буде 
меншою. Все залежить від форми перешкоди.
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Коли на екрані панелі приладів відображена відстань 
приблизно 0,4 м, лунає безперервний сигнал тривоги 
«БІБІБІ».
Зона в межах 0,2 м - це зона відсутності прийому і 

система паркування не функціонує.
Система заднього радару паркування не буде працю-

вати належним чином у випадку наявності наступних 
обставин:

• Якщо задній бампер отримав механічні пошкод-
ження.

• Якщо датчик паркування отримав механічні по-
шкодження.

• Коли датчик закритий стороннім предметом, ак-
сесуарами, допоміжним обладнанням.

• Якщо на поверхні датчиків є сніг, лід, бруд, смо-
ла тощо.

• Якщо на поверхні датчиків є конденсат або 
краплі води.

• Коли датчик закритий рукою, ногою тощо.
• Коли автомобіль знаходиться на похилій площині.
• Коли Ви припарковуєте автомобіль надовго у 

жаркому або холодному місці.
• При русі по нерівній дорозі, або по дорозі, вкритій 

камінням, сміттям або травою.

• Коли звуковий сигнал або звук роботи двигунів 
інших автомобілів співпадає з ультразвуковими 
хвилями датчиків паркування.

• Коли інші транспортні засоби, обладнані систе-
мою паркування, знаходяться дуже близько.

• При русі під час дощу, або коли краплі дощу по-
трапили на датчик.

• Коли Ви знаходитесь близько до бездротової 
антени двостороннього зв'язку або подібних 
пристроїв.

• Коли Ваш автомобіль знаходиться близько до 
автомобіля з металевою скобою для буксируван-
ня.

• Під час їзди близько до бордюрів та узбіч.
• Коли перешкода складається з декількох об'єктів.
• Коли перешкода нижча за висоту до заднього 

бампера.
• Якщо автомобіль знаходиться занадто близько 

до перешкоди.
• Система заднього радару паркування не буде 

працювати належним чином у випадку наявності 
поруч з датчиком наступних предметів:

• Дроти, мотузки або інші тонкі об'єкти.
• Бавовна, сніг або інші предмети і матеріали, що 
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Ремені безпеки
Правила дорожнього руху вимагають, щоб водій та 

пасажири автомобіля увесь час були пристебнуті ре-
менями безпеки, щоб уникнути ризику травмування 
при аваріях. Невиконання цієї умови може призвести 
до поранення під час аварій. Встановлені у автомобілі 
ремені безпеки призначені тільки для дорослих. Щоб 
бути правильно пристебнутим ременем безпеки, лю-
дина має бути відповідного зросту.
Для дітей
До того, як діти достатньо виростуть, щоб мати 

можливість належним чином користуватися ременя-
ми безпеки, треба використовувати безпечні сидіння 
для дітей. Якщо дитина достатньо виросла, щоб не 
користуватися безпечним сидінням для дітей, її тре-
ба проінструктувати, що вона має сидіти на задньо-
му сидінні і бути пристебнутою ременем безпеки для 
належного захисту. Дитина не повинна сидіти на пе-
редньому сидінні, це може призвести до смерті або 
тяжкого травмування дитини, що будуть спричинені 
миттєвим розгортанням подушки безпеки на перед-

ньому сидінні у разі аварії. Не дозволяйте дитині сто-
яти на задньому або передньому сидінні. Незахищена 
дитина більше за інших вразлива до отримання тяжких 
травм або навіть смерті у разі зіткнення або аварійного 
гальмування. Крім того, не дозволяйте дитині сидіти на 
Ваших колінах, тому що це не забезпечує належного 
захисту.
Для вагітних жінок
Настійно рекомендуємо використовувати спеціальні 

аксесуари для вагітних жінок, які забезпечують пра-
вильне положення ременя безпеки, відповідно до по-
ради лікарів якомога нижче живота.
Для поранених, травмованих людей та людей с 

фізичними вадами
При користуванні ременями безпеки в таких випадках 

необхідно скористатися порадою лікарів, так як безпе-
ка в такому випадку залежить від характеру травми.

2.3 Інформація про безпеку
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• При русі автомобіля, пасажири повинні сидіти на своїх місцях і бути пристебнуті ременями безпеки. Не ви-
конання цієї вимоги, при різкому гальмуванні або аварії автомобіля, може призвести до травм або навіть 
смерті.

• Одним ременем безпеки може користуватися тільки одна людина. Не дозволяється користуватися одним 
й тим самим ременем двом або більше особам (навіть якщо це діти).

• Уникайте надмірного кута нахилу сидіння, ремені безпеки забезпечують найбільший захист, коли сидіння 
знаходиться у вертикальному положенні.

• Будьте обережними, щоб не пошкодити  ремінь безпеки і щоб не затиснути ремінь безпеки сидіннями або 
дверима.

• Регулярно перевіряйте ремені безпеки, щоб не було порізів, зношування або ослаблення. Пошкоджені ча-
стини повинні бути негайно замінені. Не знімайте або не замінюйте систему власноруч.

• Тримайте ремені безпеки чистими та сухими. Якщо необхідно, промийте їх. Використовуйте нейтральний 
мильний розчин або теплу воду, не користуйтеся відбілювачами, засобами для виведення плям або абра-
зивними очисниками, які можуть серйозно пошкодити ремені безпеки.

• У разі серйозного зіткнення, всю систему ременів безпеки (включаючи болти кріплення) треба замінити, 
навіть якщо вони не мають явних ознак пошкоджень.
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Ремені безпеки з фіксацією у трьох точках
Відрегулюйте сидіння до необхідного положення (стосується тільки 

передніх сидінь) і сядьте прямо, притулившись до спинки сидіння, 
витягніть ремінь безпеки з натяжного пристрою та вставте язичок у 
пряжку, щоб застібнути ремінь безпеки.
Після того, як язичок буде зафіксовано у пряжці, Ви почуєте клацан-

ня. Довжина ременя безпеки може бути автоматично відрегульована 
в залежності від Вашої статури і положення сидіння. У разі аварійного 
гальмування або зіткнення, натяжний пристрій ременя заблокує ремінь 
безпеки. Якщо Ви будете тягнути ремінь занадто швидко, натяжний 
пристрій також може заблокувати ремінь безпеки. Для вільного витягу-
вання ременя безпеки треба витягувати його повільно та плавно. Якщо 
Ви не можете витягнути ремінь із натяжного пристрою, просто трохи 
натягніть його, а потім відпустіть, після чого ремінь можна буде вільно 
витягнути із натяжного пристрою.

• Після того, як язичок буде вставлений у пряжку, перевірте надійність його кріплення, та що ремінь без-
пеки не перекрутився.

• Не вставляйте сторонні предмети у пряжку, щоби уникнути неналежного контакту між язичком та пряжкою.
• Якщо ремінь безпеки несправний, зверніться до Дилера Geely для перевірки. До усунення пошкоджень, 

не використовуйте зіпсований ремінь, тому що зіпсований ремінь безпеки не зможе гарантувати достат-
нього захисту для дорослих і дітей.
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Регулювання ременів безпеки з фіксацією у трьох точках
Пристосуйте положення плечового анкера до Вашого розміру тіла.
Вище: Пересувайте анкер угору.
Нижче: Натисніть кнопку розблокування і пересуньте анкер униз.
Після регулювання, перевірте, щоб анкер був надійно зафіксований 

на своєму місці.

• Перевірте щоб плечовий ремінь проходив по центру між плечима. Ремінь повинен знаходитись на 
невеликій відстані від шиї, але не спадати з плеча, тому що це може погіршити його захисні властивості 
та призвести до тяжких наслідків у випадку аварії. 
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Регулювання плечових і поясних ременів безпеки 
 Поясний ремінь повинен бути ближче до стегон. Не закріплюйте 

його на талії. Потім, відрегулюйте верхній ремінь до необхідного поло-
ження, в якому Ви будете почувати себе комфортно.

• Закріплення поясного ременя безпеки надто високо може 
збільшити ризик травм, тому що ремінь безпеки може зісковзнути 
у разі аварії.

• Поясний ремінь безпеки закріплюйте ближче до стегон.
• З міркувань безпеки, ніколи не розташовуйте ремінь над Вашою 

рукою.

Щоб зняти ремінь безпеки – просто натисніть кнопку пряжки, і ремінь 
безпеки автоматично втягнеться в натяжний механізм.
Якщо ремінь безпеки не втягується плавно, необхідно його витягнути і 

перевірити на наявність вузлів чи перекручень. Коли ремінь втягується, 
слідкуйте за тим, щоб він не перекручувався.



79

MK-Cross

Ремені безпеки з фіксацією у двох точках
Фіксація ременя безпеки
Сядьте прямо, притулившись до спинки сидіння, вставте язичок у 

пряжку, щоб застібнути ремінь безпеки. У разі, якщо потрібно зменшити 
довжину ременя, потягніть за незафіксований кінець ременя. Ремінь по-
винен фіксуватись нижче талії.

Зняття ременя безпеки
Щоб зняти ремінь безпеки – просто натисніть кнопку пряжки та 

відкладіть його в бік.

• Після того, як язичок буде вставлений у пряжку, перевірте 
надійність його кріплення та що ремінь безпеки не перекрутив-
ся.

• Не вставляйте сторонні предмети у пряжку, щоби уникнути не-
належного контакту між язичком та пряжкою.

• Якщо ремінь безпеки несправний, до ремонту ніколи не сидіть на 
тому сидінні, тому що це загрожує Вашій безпеці під час поїздки.

• Закріплення поясного ременя безпеки надто високо може 
збільшити ризик травм, тому що ремінь безпеки може зісковзнути 
у разі аварії. Поясний ремінь безпеки закріплюйте ближче до 
стегон.
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Механізм натягу передніх ременів безпеки
 Механізми натягу ременів безпеки водія та переднього пасажи-

ра спрацюють у випадку сильного лобового зіткнення. Коли датчики си-
стеми безпеки визначать сильне лобове зіткнення, натяг ременів без-
пеки спрацює таким чином, щоб ремінь притиснув водія і пасажира до 
сидіння.
Механізм натягу ременю безпеки переднього пасажира спрацює, 

навіть за відсутності пасажира на передньому сидінні.
Механізм натягу ременів і подушки безпеки можуть спрацьовувати не 

одночасно при певних значеннях кутів і швидкості зіткнення з різними 
перешкодами. Механізми натягу передніх ременів складаються з таких 
компонентів (див. малюнок):

1. Індикатор несправності подушок безпеки
2. Механізми натягу передніх ременів
3. Електронний блок керування подушками безпеки
Під час роботи механізму натягу буде чутно звук та можливе незнач-

не виділення диму. Дим не зашкодить Вашому здоров’ю, він не є озна-
кою виникнення пожежі. Під час спрацювання механізмів натягу, ремені 
безпеки блокуються.
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• Не слід переустатковувати, демонтувати, бити чи відкривати механізм натягу ременів безпеки, датчик си-
стеми подушок безпеки або електропроводку. У протилежному випадку, механізм натягу ременів безпе-
ки може несподівано спрацювати, відповідно, система безпеки вийде з ладу. Це може призвести до се-
рйозного травмування або смерті.

• Ніколи не використовуйте фарбуючі засоби або відбілювач, щоб почистити ремені безпеки. Це може 
вплинути на міцність ременів безпеки.

• Після спрацювання подушок безпеки, всю систему безпеки потрібно замінити, звернувшись до Дилера 
Geely. Якщо не провести ремонт, система може перестати функціонувати, що може призвести до тяжких 
травм чи смерті під час аварії.
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Чищення ременів безпеки
Ви можете використовувати нейтральну 

мильну воду або теплу воду для очищення 
ременів безпеки. Використовуйте губку або 
м’яку тканину. Під час очищення, перевірте 
ремені безпеки на наявність надмірного зно-
су, пошкоджень, порізів.

Засоби для безпечного перевезення 
дітей

• Ніколи не використовуйте фарбуючи засоби або 
відбілювач, щоб почистити ремені безпеки. Це може 
вплинути на міцність ременів безпеки.

• Не дозволяється використовувати ремені безпеки, доки 
він не буде повністю сухим.

• Тримання дітей на руках не може замінити пристроїв 
безпеки, тому що при цьому, у разі аварії, дитина може 
вдаритися об лобове скло або бути затиснутим між ча-
стинами інтер'єру салону і пасажирами, що може при-
звести до серйозних травм або навіть смерті.

Для перевезення дітей у автомобілі потрібно використову-
вати спеціальні сидіння. З метою ефективного захисту дітей, 
при різкому гальмуванні або аварії, повинні бути використані 
відповідні ремені безпеки та пристрої безпеки дітей в залежності 
від віку дитини, росту та її ваги.
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Крісло для дітей
Якщо дитина підросла і її вага та зріст не відповідають вимогам щодо 

використання крісла для немовлят, але у той же час вона ще не може 
використовувати ремінь безпеки належним чином, потрібно використо-
вувати спеціальну подушку. Це допоможе правильно закріпити ремінь 
безпеки.

Крісло для немовлят
Слід застосовувати дитяче крісло, повернене спинкою в напрямку руху 

і в якому регулюється лише нахил спинки.

• Якщо при установці дитячого крісла безпеки неможливо надійно 
блокувати переднє сидіння, то пристрій не можна встановлюва-
ти, тому що при екстреному гальмуванні або аварії пасажир або 
дитина може отримати важкі травми або загинути.

• Якщо місця позаду сидіння водія не досить, встановіть дитяче 
крісло з іншого боку.

Вибір дитячого крісла
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Застосування трьох-точкового ременя для 
кріплення крісла безпеки для дітей

Слідуючи інструкції з експлуатації Виробника, 
закріпіть ременем безпеки крісло безпеки для дитини 
та перевірте, щоб ремінь був надійно закріплений і не 
перекручений.
Перевірте правильність кріплення ременя безпеки, 

який проходить через дитяче крісло. Чітко слідуйте 
інструкції з встановлення дитячого крісла, яку надає 
Виробник. Після закріплення дитячого крісла візьміться 
обома руками за нього і потягніть в різні сторони для 
того щоб упевнитися в надійному закріпленні крісла у 
відповідність до інструкції Виробника. Налаштуйте до-
вжину дитячого ременя безпеки. Натяг дитячого реме-
ня безпеки повинен бути таким, щоб можна було про-
сунути два пальці між ременем і грудьми дитини. Не 
розміщуйте натяжну пряжку дитячого ременя безпеки 
на животі дитини. Ремені безпеки для ніг повинні про-
ходити поблизу тазу (ні в якому разі не через живіт), 
від однієї сторони стегна до іншої. Плечовий ремінь по-
винен кріпитись на плечах і ні в якому разі не на шиї. 
Для безпеки дитини не розташовуйте плечовий ремінь 
нижче дитячих рук.

• Деякі діти можуть власноруч зняти ремінь безпе-
ки, натиснувши на кнопку пряжки під час поїздки. 
Ніколи не намагайтесь змінити конструкцію 
пряжки, з метою уникнення подібних ситуацій, 
тому що це може вплинути на час зняття ременя 
безпеки з дитини у випадку аварії.

• Не встановлюйте крісло безпеки з дитиною на 
передньому сидінні лицем вперед, тому що при 
аварії це може призвести до важких травм або 
навіть смерті.

• У разі крайньої необхідності, Ви можете вста-
новити крісло безпеки на передньому сидінні, 
але при цьому необхідно відсунути це сидіння 
в крайнє заднє положення, тому що при аварії, 
розкриття подушки безпеки може призвести до 
важкий травм або навіть смерті.

• Якщо Ваш автомобіль обладнаний фронталь-
ними подушками безпеки, не встановлюйте на 
передньому сидінні автомобіля зворотне дитя-
че крісло. В  випадку аварії подушка безпеки, 
яка розкривається, може призвести до важких 
травм або навіть смерті.
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Використання жорсткого кріплення дитячого крісла (ISOFIX)
Жорстке кріплення фіксується в спеціальному отворі в задній частині 

спинки задніх сидінь. Дане кріплення можна використати лише для боко-
вих задніх місць для сидіння.
Жорстке кріплення повністю фіксує дитяче крісло і тому використовува-

ти ремені безпеки не має потреби.
Ви повинні проконсультуватися з Виробником пристроїв безпеки для 

дітей, щоб вибрати такий пристрій, який можна застосовувати у Вашому 
автомобілі.

• Перед використанням жорсткого кріплення перевірте його 
цілісність. За наявності згинів, виступів і інших пошкоджень 
кріплення може погано фіксувати дитяче крісло, що може призве-
сти до травмування дитини у разі різкого гальмування чи аварії.

• Візьміться обома руками за крісло безпеки для дітей і потягніть 
його в різні сторони для того щоб упевнитися в надійному 
закріпленні пристрою у відповідність до інструкції Виробника.

• Заборонено встановлювати на задньому сидінні дитяче крісло, 
якщо воно заважає нормальному положенню передніх сидінь, 
тому що це може призвести до травмування дитини у разі різкого 
гальмування чи аварії.
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Монтаж дитячого крісла
Розведіть щілину між подушкою сидіння і спинкою заднього сидіння, 

знайдіть скоби кріплення і замкніть в них важелі дитячого крісла.
Якщо крісло безпеки для дітей має верхні ремені, пристебніть їх.
Якщо крісло безпеки для дітей здатне підтримувати ноги дитини, пе-

реконайтеся що підтримка встановлено належним чином.
За подробицями установки, будь ласка, звертайтеся до інструкції Ви-

робника.



87

MK-Cross

Примітка:
(1) – системи дитячої безпеки не 

класифіковані ІSО / ХХ даної вагової 
категорії. Виробники автомобілів 
повинні роз'яснювати на яких сидіннях 
можливе застосування ISOFIX систем 
дитячої безпеки.

IUF – адаптовано для фронтальних 
SOFIX систем дитячої безпеки даної 
вагової категорії.

IL – адаптовано для спеціальних 
SOFIX систем дитячої безпеки.

X – не адаптовано для SOFIX систем 
дитячої безпеки даної вагової категорії 
або їм подібних систем.

Інформація про системи ISOFIX дитячої безпеки

Вага Розмір 
класу

Встановле-
ний модуль

Положення скоб ISOFIX
Заднє ліве 
сидіння

Заднє праве 
сидіння

Немовля
F ISO/L1 Х Х
G ISO/L2 Х Х

(1) Х Х

Клас 0<10 кг
E ISO/R1 Х Х

(1) Х Х

Клас 0+<13 кг

E ISO/R1 Х Х
D ISO/R2 Х Х
C ISO/R3 Х Х

(1) Х Х

Клас І
9-18 кг

D ISO/R2 Х Х
C ISO/R3 Х Х
B ISO/F2 IUF IUF
B1 ISO/F2X IUF IUF
A ISO/F3 IUF IUF

(1) Х Х
Клас ІІ 15-25 кг (1) Х Х
Клас ІІ 22-36 кг (1) Х Х
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Подушки безпеки
Уважно прочитайте цю інструкцію перед користуванням системою подушок безпеки.
Система пасивної безпеки та подушок безпеки забезпечує захист водія та переднього пасажира. Система пасивної безпе-

ки включає 2 подушки безпеки:
• Подушка безпеки водія.
• Подушка безпеки переднього пасажира.
Подушка безпеки водія знаходиться  усередині керма. Подушка безпеки переднього пасажира знаходиться усередині лівої 

сторони «торпедо» над ящиком для дрібних речей під кришкою з надписом AIRBAG. При спрацюванні подушок безпеки вони 
наповнюються газом з дуже великою швидкістю. Подушки безпеки спрацьовують одночасно з натягом ременів безпеки для 
забезпечення максимального захисту водія та переднього пасажира.
В випадку серйозного лобового зіткнення подушки безпеки водія і переднього пасажира спрацюють одночасно з натягом 

ременів безпеки для того, щоб зменшити травмування водія і переднього пасажира, а саме зменшити вірогідність того, що їх 
голови і груди зіткнуться з кермом або панеллю приладів.
Подушка безпеки переднього пасажира спрацює навіть тоді, коли передній пасажир буде відсутній.
В випадку серйозного бокового зіткнення бокова подушка безпеки водія і бокова подушка безпеки пасажира спрацюють 

одночасно з натягом ременів безпеки для того, щоб зменшити травмування водія і переднього пасажира, а саме зменшити 
вірогідність того, що їх голови і груди зіткнуться з дверима або арками дверей.
Спрацювання бокових подушок безпеки може також забезпечити безпеку пасажирів заднього сидіння.
Забезпечення безпеки пасажирів і водія може бути здійснено тільки в випадку, якщо вони будуть пристебнуті ременями 

безпеки.

• Подушки безпеки - це тільки частина системи безпеки, і вони забезпечують безпеку водія і пасажирів тільки, якщо 
вони пристебнуті ременями безпеки. В іншому випадку подушки безпеки не мають ефективності в випадку аварії. 
Якщо пасажири і водій не пристебнуті ременями безпеки, спрацювання подушок безпеки може призвести до тяжких 
травм. Тому, водій і пасажири повинні бути пристебнуті ременями безпеки під час руху автомобіля.
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За результатами тестів, використання лише ременів безпеки не 
попереджує травмування голови кермом або «торпедо» у випадку фрон-
тального зіткнення. В такий ситуації подушка безпеки є буфером для по-
передження травмування голови та грудини, зменшуючи силу удару об 
кермо чи «торпедо». Разом подушки безпеки і ремені безпеки можуть 
забезпечити більш надійний захист.

Після повороту ключа запалення в замку в положення ON (увімкнено), 
індикатор подушок безпеки буде горіти приблизно 6 секунд, а потім 
вимкнеться. Якщо індикатор продовжує горіти або вмикається під час 
руху, це свідчить про несправність системи подушок безпеки. В цьо-
му випадку Вам необхідно терміново звернутися до Дилера Geely для 
діагностики та ремонту, інакше система подушок безпеки не спрацює в 
потрібний момент, що може призвести до тяжких травм або смерті під 
час аварії.
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Система передніх подушок безпеки складається з таких елементів:
• Електронний контрольний блок (ECU), який розташовано під па-

неллю управління кондиціонера (поз.5).
• Датчик зіткнення (поз.1).
• Індикатор аварійної сигналізації, який установлений в панелі 

приладів (поз.2).
• Модуль подушки безпеки водія, який встановлено в кермо (поз.3).
• Модуль подушки безпеки пасажира, який встановлено в передню 

панель (торпедо) поз. 4.
• Контактний вузол по типу годинникової пружини, який встановле-

но в кермі (поз.3).

 Передні подушки безпеки спрацьовують при зіткненні перед-
ньою частиною автомобіля, як показано на малюнку. Якщо сила удару 
перевищує конструктивно передбачену, що відповідає швидкості, яка 
виникає при зіткненні з нерухомим об’єктом при швидкості руху 24 км/
год. Якщо сила зіткнення буде меншою, ніж передбачено конструктив-
но, передні подушки безпеки можуть не спрацювати.
Спрацювання подушок безпеки залежить від сили удару при зіткненні 

з рухомим об’єктом, зіткнення і потрапляння під вантажний автомобіль. 
Коли сила зіткнення близька до передбаченої конструктивно і подушки 
безпеки не спрацьовують, в цьому випадку безпеку водія та пасажирів 
забезпечують ремені безпеки.
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В випадку бокового зіткнення, удару в задню частину автомобіля, пе-
ревертання автомобіля або незначного лобового зіткнення подушка 
безпеки водія і подушка безпеки переднього пасажира спрацьовувати 
не будуть:

• Бокове зіткнення.
• Удар в задню частину автомобіля.
• Перекидання автомобіля.

В наступних ситуаціях, коли сила удару при зіткненні недостатня, та-
кож не будуть спрацьовувати передні подушки безпеки:

• Зіткнення з деревом або стовпом.
• Непряме зіткнення.
• Зіткнення з потраплянням під вантажний автомобіль.
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У наступних ситуаціях спрацювання подушок безпеки зале-
жить від сили удару:

• Зіткнення з бордюром або огородженням проїзної части-
ни.

• Попадання автомобіля в глибоку вибоїну або яму.
• Стрибок автомобіля з трампліна або падіння з висоти.
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• Якщо в автомобілі знаходиться немовля або дитина без надійного 
захисту, вони можуть отримати серйозні травми або навіть смерть 
від подушок безпеки, які спрацювали. Якщо немає змоги кори-
стуватися ременем безпеки, будь ласка, використовуйте пристрої 
дитячої безпеки (дитячі крісла безпеки). Компанія Geely наполегли-
во рекомендує перевозити немовлят та дітей на задньому сидінні 
автомобіля з використанням пристроїв безпеки для дітей та немов-
лят, так як заднє сидіння є найбільш безпечним місцем.

• Установка дитячого сидіння на переднє сидіння допустима у ви-
ключних ситуаціях. При цьому дитяче сидіння необхідно встано-
вити таким чином, щоб дитина була розташована обличчям впе-
ред та потрібно відсунути крісло якомога далі, оскільки удар при 
спрацюванні подушки безпеки переднього пасажира може спричи-
нити серйозне травмування або смерть.
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• Під час поїздки не сидіть на краю сидіння та не прихиляйтесь 
до передньої панелі («торпедо»), так як подушки безпеки запо-
внюються газом з великою швидкістю під високим тиском, що 
може сильно травмувати або навіть призвести до смерті. Тому 
виконуйте наступні інструкції:

• Водій повинен сидіти в зручному для водіння положенні, але 
якомога далі від керма.

• Будь ласка, сидіть на сидінні в вертикальному положенні і 
зберігайте стійкість.

• Передній пасажир повинен знаходитись якомога далі від 
передньої панелі («торпедо»).

• Водій і пасажири повинні бути пристебнуті ременями безпеки.

• Дітям не дозволяється стояти на місці переднього пасажира, 
оскільки спрацювання подушок безпеки може спричинити тяжкі 
травми або навіть смерть.

• Не дозволяється тримати дітей на руках на місці передньо-
го пасажира, оскільки дитина може отримати важку травму 
або навіть смертельну травму при аварійному гальмуванні та 
спрацюванні подушок безпеки.
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• Не дозволяється розміщувати будь-які предмети або домашніх 
тварин перед панеллю приладів або перед кермом, так як спра-
цювання подушок безпеки може викликати тяжкі травми або 
навіть смерть. Не тримайте в руках або на колінах водія та 
пасажирів будь-які предмети.

• Не переобладнуйте, не втручайтесь в конструкцію, не ремонтуй-
те елементи системи безпеки, кришки панелі, керма, електронні 
блоки. Такі дії можуть призвести до несподіваного спрацюван-
ня подушок безпеки з нанесенням тяжких травм або не спра-
цювання їх в потрібний момент, що призведе до тяжких травм 
або навіть смерті. Для діагностики та ремонту системи безпеки 
зверніться до Дилера Geely.

У наступних випадках Ви повинні терміново звернутися до Дилера 
Geely:

• Подушки безпеки вже спрацювали.
• Пошкодження передньої частини автомобіля є, але подушки безпе-

ки не спрацювали.
• Захисне покриття подушок безпеки має тріщини або інші пошкод-

ження.
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Робота подушок безпеки
При серйозному зіткненні передньою частиною автомобіля датчик зіткнення передасть сигнал на блок ECU, 

який при необхідності дасть команду для спрацювання подушок безпеки, які в свою чергу наповняться неток-
сичним газом.
Спрацювання подушок безпеки супроводжується значним шумовим ефектом, який є наслідком наповнення по-

душок безпеки нетоксичним газом з невеликою кількістю диму.

Примітки

Не дозволяється втручатися в конструкцію системи подушок безпеки, виконувати ремонт, переоблад-
нання не на сервісних станціях Дилерів Geely, оскільки це може призвести до не нормальної її роботи. Не 
рекомендується самостійно або сторонніми особами та організаціями виконувати:
• Встановлення додаткового електрообладнання.
• Ремонт ходової частини.
• Кузовний ремонт передньої частини автомобіля.
• Встановлення захисних решіток, дуг, лебідок та іншого обладнання.
А також:
• Не вимірюйте електричний опір елементів системи подушок безпеки, так як це може викликати їх спра-

цювання. 
• Не переобладнуйте, не втручайтесь в конструкцію, не ремонтуйте елементи системи безпеки, кришки 

панелі, керма, електронні блоки. Не знімайте, не розбирайте, не допускайте ударів по елементам систе-
ми подушок безпеки та по їх захисних кришках, по електронному блоку ECU. Такі дії можуть призвести до 
несанкціонованого спрацювання подушок безпеки або не спрацювання їх в потрібний момент, що при-
зведе до тяжких травм або навіть смерті.

• Для діагностики та ремонту системи подушок безпеки звертайтесь до Дилера Geely.
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• Ремонт системи подушок безпеки на СТО не Дилерів Geely заборонено, оскільки це може порушити нор-
мальне функціонування системи та призвести до неполадок в роботі. У разі потреби у ремонті потрібно 
одразу звертатись до Дилера Geely.

• Керувати автомобілем з несправним датчиком подушок безпеки небезпечно. Легкого удару не достатньо 
для того, щоб датчик спрацював та задіяв подушки безпеки. Тому, якщо у разі не великої аварії у Вас не 
спрацювала подушка безпеки, потрібно негайно звернутись до Дилера Geely, для діагностування систе-
ми подушок безпеки.

• З питань заміни таких компонентів системи подушок безпеки, як: передні сидіння водія та пасажира, пе-
редня панель приладів, кермо, ремені безпеки тощо, звертайтесь до Дилера Geely.

• Неправильне використання чи активування подушок безпеки з середини автомобіля дуже небезпеч-
не і може призвести до тяжких травм або смерті. Дуже важливо виконувати всі вимоги з безпечної 
експлуатації системи подушок безпеки.

Після спрацювання, газ виходить з подушок безпеки.
Газ є нетоксичним, але він може викликати подразнення шкіри у людей з чутливою шкірою. Таким чином, 

необхідно вмитись водою при першій же можливості. Заповнення подушок безпеки газом відбувається за декілька 
мілісекунд, що супроводжується високим тиском та нагріванням, що може викликати невеликі опіки та травми. 
Однак система подушок безпеки має за мету запобігти важким травмам при аварії. Газ подушок безпеки може 
бути гарячим на протязі декількох хвилин, але самі подушки безпеки залишаються холодними.
Після спрацювання подушок безпеки зверніться до авторизованого Дилера Geely, щоб замінити їх та всю си-

стему безпеки.
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Припалювач і попільничка
Припалювач:
Для того, щоб скористатися припалювачем, натисніть на нього. 

Після того як нагріється його спіраль , він автоматично вискочить.
Потягніть припалювач на себе і запаліть цигарку за допомогою 

розжареної спіралі.
Щоб скористатися припалювачем коли двигун не запущений, 

поверніть ключ запалення в положення «АСС».
При необхідності заміни припалювала, замовляйте оригінальну 

запасну частину у офіційних Дилерів Geely.

Попільничка:
Коли Ви хочете скористатися попільничкою, потягніть її на себе.
Після того як Ви викурили сигарету, повністю погасіть недопалок у
попільничці, щоб уникнути його самовільного загоряння. Після ви-

користання попільнички, натисніть на неї, щоб вона закрилася.

• Щоб уникнути опіків тіла і можливого загоряння при різкому гальмуванні або аварії автомобіля, закривай-
те попільничку відразу ж після її використання.

2.4 Інші внутрішні пристрої
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• З метою зменшення ризику травмування, при різкому гальмуванні 
або аварії автомобіля, речовий ящик під час руху автомобіля по-
винен бути закритий.

Речовий ящик
Потягніть важіль на себе, щоб відкрити речовий ящик.

• Влітку у салоні автомобіля може бути дуже висока температура. 
Не залишайте в салоні автомобіля і в речовому ящику горючі, 
пластикові і предмети що легко деформуються.

Якщо ви хочете скористатися верхнім речовим ящиком (якщо облад-
нано), відкрийте його, як показано на малюнку. В автомобілях з дво-
ма подушками безпеки на «торпедо», верхня частина речового ящика є 
кришкою подушки безпеки переднього пасажира.
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• Не розміщуйте у підстаканниках нічого іншого, окрім стаканів та 
пляшок з  напоями, інакше ці предмети можуть вискочити та за-
вдати травм при різкому гальмуванні або аварії.

Підстаканник
Підстаканники можна використовувати для розміщення стаканів або 

напоїв у пляшках.

Якщо вам необхідно скористатися косметичним дзеркалом, відхиліть 
сонцезахисний козирок та відкрийте кришку дзеркала.

Косметичне дзеркало
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Як зібрати знак аварійної зупинки:
1. Дістаньте знак аварійної зупинки з футляра.
2. Випряміть стійки трикутника в напрямку А і B.
3. Витягніть дві сторони трикутника в напрямку стрілок C і D, потім, 

надійно з'єднайте їх разом.

Як розібрати знак  аварійної зупинки:
1. Роз'єднаєте ліву і праву частину трикутника, складіть їх в напрям-

ку C і D.
2. Складіть стійки в напрямку протилежному А і B, потім надійно їх 

зафіксуйте.

Знак аварійної зупинки повинен бути розміщений позаду автомобіля 
на відстані не менше 100 метрів. Знак аварійної зупинки повинен вста-
новлюватися на тверду поверхню.

Знак аварійної зупинки
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Килимки
Можна використовувати килимки тільки відповідного розміру та фор-

ми.

• Переконайтеся у правильному розміщенні килимків. Зміщення 
килимка водія під час руху може заважати натисканню педалей 
та призвести до аварії.
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Релінги
Релінги є елементом екстер’єру та не призначені для пе-

ревезення багажу.
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Домкрат 
Домкрат знаходиться в багажному 

відділенні автомобіля. Щоб запобігти серйозному травмуванню при підійманні 
автомобіля, дотримуйтесь наступних вказівок:
• Щоб запобігти травмуванню, не допускайте попадання ча-

стин тіла під піднятий домкратом автомобіль.
• Не запускайте двигун, коли автомобіль піднятий на домкраті.
• Встановлюйте автомобіль на рівній горизонтальній поверхні, 

затягніть стоянкове гальмо, перемкніть важіль вибору пе-
редач у положення “R” (для механічної коробки) і “Р” (для 
автоматичної коробки). Встановіть стопор під колесо, що 
протилежне по діагоналі до колеса, що буде замінюватися.

• Переконайтеся у тому, що домкрат встановлений у правиль-
ному місці, інакше автомобіль може бути пошкоджений або 
може впасти та травмувати Вас.

• Для підйому автомобіля при заміні колеса використовуйте 
лише домкрат.

• Не підіймайте автомобіль за допомогою домкрата, якщо в 
ньому є люди.

• Не підкладайте нічого під або на домкрат при підійманні 
автомобіля.

• Підіймайте автомобіль за допомогою домкрата лише на таку 
висоту, щоб можна було зняти та замінити колесо.

При використанні домкрата для підйому 
автомобіля, домкрат повинен розміщуватися 
у відповідних місцях по лівій і правій стороні 
автомобіля, як показано на малюнку.
Щоб уникнути зрушення автомобіля з 

місця, перед тим як піднімати автомобіль 
за допомогою домкрата, встановіть стопор-
ний пристрій під колесо, що протилежне по 
діагоналі до колеса, що буде замінюватися. 
Блокуйте переднє колесо спереду, а заднє 
- ззаду.
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Заправка паливом

1. При заправленні паливом необхідно вимкнути двигун.
2. Відкрийте кришку заливної горловини за допомогою механізму 

відкривання, який знаходиться під сидінням водія.
3. Поверніть кришку проти годинникової стрілки й обережно витягніть її, 

щоб уникнути викиду палива під впливом внутрішнього тиску.
4. Вставте пістолет глибоко в горловину.
5. Якщо пістолет вимкнув подачу палива, припиніть заправку, щоб уник-

нути виливу палива назовні.
6. Акуратно вставте пробку в горловину і закрутіть її за годинниковою 

стрілкою до появи клацання.

• Під час заправлення паливом, тримайтесь подалі від відкритого 
вогню.

• Не паліть.

• Пробка бензобаку повинна бути щільно затягнутою, щоб запобігти витоку палива у разі аварії.
• Автомобіль слід заправляти не етилованим бензином, з октановим числом 95 або вище, інакше це може призвести 

до виходу з ладу трьох-компонентного каталітичного нейтралізатора вихлопних газів і серйозної поломки двигуна.
• У разі необхідності заміни пробки, замовляйте оригінальну пробку виробника автомобіля.

3. Керування автомобілем
3.1. Рекомендації водієві
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Перемикач запалювання.
START (ЗАПУСК) – Запускається двигун. При відпусканні ключа, він 

повертається у положення «ON» (УВІМКНЕНО).
ON (УВІМКНЕНО) – Двигун і все допоміжне обладнання підключені.
ACC (ДВИГУН ВИМКНЕНО) – Допоміжне обладнання, наприклад 

радіоприймач, підключено, тоді як електричні системи двигуна не 
підключені.

LOCK (ЗАМКНЕНО) – Двигун вимкнено і кермо блокується. Витягнути 
ключ можна тільки з цього положення.
Щоб повернути ключ із положення «ACC» (ДВИГУН ВИМКНЕНО) до 

положення «LOCK» (ЗАМКНЕНО), спочатку необхідно натиснути на 
ключ, і потім повернути його.
Щоб завести двигун, потрібно вставити ключ запалення у положення 

«LOCK» (ЗАМКНЕНО), потім, легенько повертаючи кермо туди-сюди 
(щоб розблокувати його), повністю вставити ключ запалення у замок і 
повертати його у наступні положення.
При повороті ключа в положення «ON» або «START» покажчи-

ки на комбінованому щитку приладів можуть трохи сіпнутися, що не є 
індикацією несправності.

• Якщо двигун не працює, не залишайте ключ у положенні «ON» (УВІМКНЕНО), інакше це може призвести 
до надмірної розрядки акумуляторної батареї і ушкодження системи запалення.
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Механічна коробка передач
Для увімкнення бажаної передачі переміщайте важіль у напрямку як 

зазначено на малюнку.
Коли ви вмикаєте, вимикаєте, або перемикаєте передачу, повністю 

вижміть педаль зчеплення, потім повільно відпустіть її.
Під час руху, не залишайте ногу на педалі зчеплення, інакше це мо-

жете стати причиною виходу із ладу зчеплення.
При паркуванні автомобіля на схилі, не використовуйте зчеплення, 

Ви повинні скористатись стоянковим гальмом.
Непослідовне перемикання передач може призвести до збою в роботі 

двигуна, з’явиться сторонній шум.
Використання підвищених оборотів призводить до зношення двигуна 

та викликає зайву витрату палива.
Якщо важко увімкнути передачу заднього ходу, рекомендується 

перемістити важіль вибору передач у положення нейтральної передачі, 
поступово відпустити зчеплення і спробувати ще раз.

• Якщо автомобіль рухається по слизькій дорозі, майте на увазі, 
що швидке перемикання передач може викликати занос.
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Кнопка блокування/розблокування використову-
ється для запобігання неправильної роботи коробки 
перемикання передач

Автоматична короб-
ка передач

Перемикання при натиснутій педалі галь-
ма і натиснутій кнопці блокування/розблоку-
вання (ключ запалювання в положенні ON)

Перемикання передач при натиснутій 
кнопці блокування/розблокування

Нормальне перемикання передач

Важіль селектора пере-
микання передач

Автоматична коробка пере-
дач забезпечена системою 
блокування для виключення 
можливості неправильного ко-
ристування.
Автомобіль з автоматичною
коробкою передач не об-
ладнується педаллю зчеплен-
ня.

(а) Увімкнення передачі. 

Увімкнена передача відобража-
ється на приладовій панелі

P: Паркінг, можна запустити 
двигун або вийняти ключ
R: Задній хід
N: Нейтральна передача
D: Рух уперед
2: Вмикання тільки 1-2 передачі
L: Вмикання тільки 1 передачі
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(b) Запуск двигуна.
1. Затягніть важіль ручного гальма або натисніть на 

педаль гальма, переведіть селектор в положення «Р». 
Після цього поверніть ключ у замку запалювання в поло-
ження «START» для запуску двигуна.

2. У разі зупинки двигуна у дорозі, натискаючи на пе-
даль гальма зупиніть автомобіль. Перемістіть важіль се-
лектора в положення «Р», після цього поверніть ключ у 
замку запалювання в положення «START» для запуску 
двигуна. При запуску двигуна, щоб уникнути переміщення 
автомобіля, утримуйте педаль акселератора і затягніть 
важіль ручного гальма.

(c) Дії після запуску двигуна.
1. Після запуску двигуна, зачекайте 3 секунди, а потім 

перемикайте передачі.
2. Утримуйте педаль гальма при запуску двигуна і при 

перемиканні передач. Відпустіть педаль гальма і натисніть 
на педаль акселератора - автомобіль почне рухатись.

(d) Рух при увімкненні режиму «D».
1. Натисніть на педаль гальма і перемістіть важіль се-

лектора в положення «D». При цьому трансмісія буде 
автоматично перемикати відповідні руху автомобіля 
передачі, в тому числі - при підйомі в гору, буксируванні 
або перевезенні важких вантажів.

Примітка

• Ви повинні спочатку увімкнути передачу, а 
потім  натискати на педаль акселератора. Вико-
нувати ці дії одночасно або спочатку натиска-
ти на педаль акселератора а потім перемикати 
передачі заборонено.

(e) Рух при увімкнутому режимі «2» або «L».
1. Для початку руху автомобіля при увімкнутому 

режимі «2» або «L» необхідно виконувати ті ж дії, що 
і при режимі «D».

2. Якщо обраний режим «2» - трансмісія буде пере-
ключатися на 1 або 2 передачу автоматично.

3. Коли обраний режим «L» - трансмісія буде зали-
шатися увімкнутою тільки на 1 передачі.
Примітка:
При русі на підйомі або на узвозі, крутому схилі, спо-

чатку необхідно знизити швидкість руху, а потім вклю-
чити режим «2» (якщо підйом або спуск дуже крутий 
- увімкніть режим «L»). При спуску необхідно за допо-
могою педалі гальма притримуватися руху автомобіля 
з постійною швидкістю. Час утримання педалі в натис-
нутому стані має бути мінімальним, в іншому випадку 
можлива відмова гальм.
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(f) Задній хід.
1. Повністю зупиніть автомобіль.
2. Натисніть на педаль гальма і переведіть важіль се-

лектора в положення R.
(g) Парковка і тривала стоянка.
1. Натисніть на педаль гальма для повної зупинки 

автомобіля, а потім перемістіть важіль селектора в по-
ложення «P».

Примітка

• Для знерухомлення автомобіля на схилі ко-
ристуйтеся педаллю гальма або стоянковим 
гальмом. Використання педалі акселерато-
ра для протидії зсуву автомобіля призведе до 
перегріву трансмісії.

• Якщо автомобіль зупинений а двигун працює, 
щоб уникнути його зсуву, необхідно тримати 
ногу на педалі гальма.

• При русі автомобіля категорично забороняється 
перемикати важіль селектора в положення 
«R». Спочатку повністю зупиніть автомобіль 
а тільки потім перемикайте важіль селектора в 
положення «R».

• Якщо автомобіль рухається, ні в якому разі 
не перемикайте важіль селектора в положен-
ня «P». В іншому випадку можлива серйоз-
на поломка трансмісії і втрата керованості 
автомобілем.

2. Потягніть на себе важіль стоянкового гальма і за-
блокуйте гальма.

(h) Тимчасова зупинка.
1. Якщо зупинка тимчасова, залишайте важіль се-

лектора в положенні «D» і утримуйте натиснутою пе-

• Рух автомобіля в режимі «2» або «L» не пови-
нен бути тривалим, інакше можливе руйнування 
автоматичної трансмісії. Намагайтеся зберігати 
рух автомобіля в режимі «D» якомога довше.

• Коли обрані понижені передачі, будьте обережні, 
тому що при необережному натисканні на педаль 
акселератора можлива пробуксовка коліс і втра-
та керованості автомобіля.

• При русі по снігу або по забрудненій дорозі вми-
кайте режим «D». У разі просковзування коліс, 
зменшить швидкість руху і увімкніть режим «2» 
або «L».
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Запуск двигуна.
Перед запуском двигуна:
1. Перед тим, як сісти в автомобіль, озирніться на-

вколо автомобіля.
2. Відрегулюйте положення керма, підголівника та 

сидіння.
3. Відрегулюйте положення внутрішнього і зовнішніх 

дзеркал заднього огляду.
4. Закрийте всі двері.
5. Пристебніть ремінь безпеки.

Як запустити двигун.
(а) Перед початком роботи:
1. Затягніть гальмо стоянки.
2. Вимкніть все непотрібне освітлення і обладнання.
3. Натисніть на педаль зчеплення до підлоги, і 

перемістіть важіль управління коробкою в ней-
тральне положення. Утримуйте педаль зчеплен-
ня натиснутої до підлоги під час запуску двигуна.

Для автоматичної коробки передач: перемістіть важіль 
селектора в положення «P». Якщо двигун необхідно 
перезапустити під час руху автомобіля, перемістіть 
важіль селектора в положення «N». Якщо важіль се-
лектора знаходиться в будь-який інший позиції, за-

даль гальма. Як тільки педаль гальма буде відпущена, 
автомобіль почне рух знову.

2. Якщо час стоянки тривалий, перемістіть селектор в 
положення «N» і затягніть стоянкове гальмо. 

(i) Буксирування.
Якщо селектор автоматичної коробки передач зна-

ходиться в положенні «P», то всередині коробки 
здійснене механічне блокування приводу. Буксируван-
ня автомобіля з обертанням ведучих коліс призведе до 
серйозної поломки трансмісії. Тому, при буксируванні 
автомобіля з автоматичною коробкою передач, важіль 
селектора повинен знаходиться в положенні «N». При 
тривалому буксируванні ведучі колеса повинні бути 
вивішені.

Примітка

• Якщо ведучі колеса не вивішені, дозволяється 
буксирувати автомобіль зі швидкістю не вище 
50 км/год і на відстань не далі 50 км.
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Перед тим як почати керувати автомобілем, проведіть 
перевірку безпеки автомобіля. Витративши на цю 
перевірку кілька хвилин, ви отримаєте більше задо-
волення від безпечної поїздки. Для цього Ви повинні 
бути знайомі з устроєм автомобіля. Якщо Ви не готові 
до такої перевірки, зверніться до фахівців сервісних 
центрів Дилерів Geely, де Ваш автомобіль буде огляну-
тий і підготовлений до поїздки за прийнятною для Вас 
ціною.

• Уникайте увімкнення стартера на час більш 30 
с, інакше можливий перегрів стартера або елек-
тропроводки.

• Уникайте роботи двигуна на високих оборотах.
• Негайно перевірте двигун і систему його 

управління, якщо він важко запускається або 
самовільно зупиняється.

• Якщо перевірка проводиться в закритому 
гаражі, переконайтеся в тому що він має хоро-
шу вентиляцію. Вихлопні гази від двигуна є от-
руйними.

хисний пристрій запобігає запуску стартера.
4. Тільки для автоматичної коробки передач: на пе-
даль гальма необхідно натискати до тих пір, поки 
вона піддається переміщенню.

Система багатоточкового упорскування палива авто-
матично регулює склад паливо-повітряної суміші для 
успішного запуску двигуна. Тому запуск як холодно-
го, так і прогрітого двигуна здійснюється в наступно-
му порядку:
1. При не натиснутій педалі акселератора поверніть 
ключ у замку запалювання в положення «START» для 
пуску двигуна. Як тільки двигун запустився, поверніть 
ключ в положення «ON».
2. Через 10 с після запуску двигуна автомобіль гото-
вий до руху. Якщо температура навколишнього се-
редовища нижче нуля градусів С, то перед початком 
руху необхідно дати двигуну пропрацювати декілька 
хвилин.

Якщо двигун зупинився.
Дотримуйтесь звичайної процедури запуску дви-
гуна. Якщо двигун не запускається, зверніться до 
відповідного розділу цього Керівництва.
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Шини.
Перевірте тиск в шинах за допомогою індикатора ти-

ску. Ретельно огляньте шини на відсутність їх пошкод-
ження (порізи, розриви, випинання) або наявність слідів 
надмірного зносу. Переконайтеся в тому, що колісні 
гайки всі на своїх місцях і закручені з відповідним зу-
силлям.
Підтікання.
Огляньте днище автомобіля. Упевніться, що  немає 

підтікань палива, оливи тощо. Перевірте, чи не за-
лишилися плями на землі під автомобілем на 
стоянці. Витікання води з дренажної трубки системи 
кондиціювання повітря є нормальним.
Світло.
Переконайтеся в тому, що світлотехніка автомобіля: 

ближнє/дальнє світло, габарити, сигнали поворотів, 
стоп-сигнали, протитуманні фари і ліхтарі, освітлення 
номерного знака, сигнали аварійної зупинки працюють 
в звичайному режимі. Перевірте регулювання кута на-
хилу світла фар (якщо обладнано таким регулятором).
Внутрішній огляд автомобіля.
Перевірте наявність домкрата, балонного ключа і за-

пасного колеса. Перевірте тиск в запасному колесі.
Огляньте сидіння. Перевірте справну роботу 

ременів безпеки. Переконайтеся у справності замків 
ременів безпеки. Переконайтеся в справній роботі 
інструментальної панелі та індикаторів. Перевірте ро-
боту обігрівача скла. Перевірте вільний хід педалі галь-
ма.
Перевірте запобіжники в коробці запобіжників, 

розташованої в моторному відсіку. Упевніться, що всі 
запобіжники на місцях і їх номінали відповідають їх 
специфікації.
Перевірте рівень оливи за допомогою щупа. Рівень 

оливи повинен знаходиться між мітками «min» і «max».
Перевірте рівень охолоджуючої рідини. Він повинен 

бути вище мітки «min». Рівень гальмівної рідини в бач-
ку повинен бути вище мітки «min». Перевірте цілісність 
акумуляторної батареї та з'єднувальні дроти. Перевірте 
цілісність і надійність їх з'єднань, відсутність корозії. 
Візуально перевірте дроти і роз'єми. Проводка повинна 
бути без розривів, роз'єми - зістиковані.
Перевірте паливопроводи. Не повинно бути витоку 

палива. Трубопроводи повинні бути з'єднані і надійно 
затиснуті хомутами в місцях з'єднань.
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Інспекція після запуску двигуна.
Вихлопна система: Прослухайте чи немає витоку вих-

лопних газів. У разі виявлення витоку вихлопних газів, 
відремонтуйте вихлопну систему негайно. 
Для перевірки рівня оливи в двигуні: зупиніть 

автомобіль на рівній дорозі і вимкніть двигун. Зачекай-
те 5 хвилин, потім за допомогою щупа перевірте рівень 
оливи.
Інспекція при русі.
Приладова панель: Перевірте, чи нормально працю-

ють спідометр, тахометр та інші прилади.
Гальма: перевірте ефективність роботи гальм.
Перевірте відсутність сторонніх шумів.
Якщо все нормально – керуйте автомобілем з задо-

воленням. 
Поради при керуванні автомобілем в різних об-

ставинах.
• Щоб легко справлятися з керуванням автомобіля, 

коли рухаєтеся проти вітру, застосовуйте плавне 
гальмування.

• При русі поблизу краю дороги намагайтеся руха-
тися паралельно до краю. Уникайте руху по до-
рогах з виступаючими гострими нерівностями. 
При русі по пересіченій або нерівній дорозі засто-

совуйте плавне гальмування. Недотримання цих 
умов може призвести до серйозних пошкоджень 
коліс/шин або до їх розриву.

• Якщо автомобіль необхідно припаркувати на 
схилі, то для виключення мимовільного його руху, 
необхідно повернути передні колеса й доторкну-
тися ними до бордюру, затягнути важіль стоян-
кового гальма, увімкнути першу або задню пере-
дачу для механічної коробки передач, або пере-
вести важіль селектора в положення «Р» - для 
автоматичної коробки.

• Після миття автомобіля або подолання ним во-
дних перешкод (калюжа, канава з водою) вода 
може потрапити на деталі гальмівної системи, 
через що ефективність гальмування може бути 
знижена. Щоб просушити гальма, необхідно при 
русі автомобіля, переконавшись у безпеці, кілька 
разів плавно натиснути на педаль гальма. Якщо 
після просушування гальма не почнуть працюва-
ти належним чином, необхідно терміново зверну-
тися до Дилера Geely.
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• Перед початком руху переконайтеся в тому, що сто-
янкове гальмо повністю відпущене і індикатор стоян-
кового гальма не горить.

• Не залишайте автомобіль з працюючим двигуном.
• Не тримайте ногу на педалі гальма під час руху. Це 

призведе до небезпечного перегріву гальм, перед-
часного зносу деталей гальмівної системи і пере-
витрати палива. При русі на довгому крутому спу-
ску знижуйте швидкість за рахунок понижувальної 
передачі. Пам'ятайте, що занадто часте натискан-
ня на гальмо призводить до перегріву гальм і їх 
несправності.

• При увімкненні понижувальної передачі будьте 
обережні при розгоні або гальмуванні на гладкій 
поверхні дороги. У разі швидкого прискорення або 
екстреного гальмування, автомобіль може занести.

• Не експлуатуйте автомобіль, якщо на гальмівні 
деталі потрапила вода. Попадання води може при-
звести до збільшення гальмівного шляху. У разі ек-
стреного гальмування автомобіль може почати 
зміщуватися вбік від прямолінійного шляху. У той же 
час, стоянкове гальмо не зможе повністю зупинити 
транспортний засіб.

Примітка

• Уникайте їзди по воді або по вологому дорож-
ньому покриттю. Якщо вода потрапить в мо-
торний відсік на електричні компоненти, то 
вони можуть бути пошкоджені.

Примітка

• Не використовуйте чисту воду в якості 
охолоджуючої рідини. Заборонено змішувати 
охолоджуючі рідини різних виробників і різних 
типів.

Поради водію в зимовий період
Переконайтеся в тому, що охолоджуюча рідина 

у двигуні має відповідну температуру замерзання. 
Рекомендується використовувати рідину для охолод-
ження двигуна з температурою замерзання ≤ -40 оС 
на основі етилен-гліколю.
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Перевірте акумулятор і з'єднувальні дроти. Холодна 
погода зменшує енергію батареї. Для запуску двигуна 
в зимовий час необхідно тримати акумулятор повністю 
зарядженим. Для перевірки міри зарядки акумулятора 
зверніться в сервісний центр Дилера Geely.
Перевірте, чи відповідає в'язкість оливи в двигуні 

і в коробці передач автомобіля зимовим умовам 
експлуатації. Застосовуйте моторну і трансмісійну оли-
ву відповідно до кліматичних умов. Використання не-
належного типу оливи може призвести до важкого за-
пуску двигуна і некоректної роботи коробки передач. 
Якщо Вам важко визначити тип оливи, зверніться до 
Дилера Geely.
Щоб уникнути обмерзання дверного замка, засто-

совуйте спеціальний спрей проти обмерзання або 
гліцерин, який необхідно залити в циліндр дверного 
замка.
Застосовуйте рідину для омивача скла, яка відповідає 

кліматичним умовам. Для придбання рідини для оми-
вання скла звертайтеся в сервісні центри та магазини 
запасних частин дилерської мережі Geely.

Не використовуйте стоянкові гальма в мороз. Для 
паркування автомобіля вмикайте першу, задню пе-
редачу (механічна коробка передач), або «Р» - для 
автоматичної коробки передач. Якщо затягнуте стоян-
кове гальмо замерзне, то автомобіль буде неможливо 
зрушити з місця.
Не допускайте накопичення в колісних нішах льо-

ду, снігу або бруду. Їх скупчення може перешкоджати 
вільному обертанню коліс, що може призвести до втра-
ти керованості автомобілем. Після зупинки автомобіля 
завжди перевіряйте чистоту в колісних нішах і при 
необхідності видаляйте бруд.
При експлуатації автомобіля у важких зимових умо-

вах рекомендується зберігати в автомобілі: ланцюги 
для коліс, скребок для скла, мішок з піском або сіллю, 
сигнал аварійної зупинки (з блимаючим пристроєм), 
лопату, проводи для акумулятора, буксирувальний 
трос.

Примітка

• Не використовуйте охолоджуючу рідину або 
інші технічні рідини в якості рідини для оми-
вання скла. В іншому випадку можливе по-
шкодження лакофарбового покриття кузова.
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Як заощадити витрата палива і подовжити 
термін служби автомобіля.

Щоб досягти економії палива і подовжити термін 
служби автомобіля, необхідно виконувати наступні 
рекомендації:

• Підтримуйте правильний тиск в шинах. 
Недостатній тиск в шинах призводить до зносу 
шин і перевитрати палива.

• Не перевозьте зайвої ваги в автомобілі. Надмірна 
вага збільшує навантаження на двигун і підвищує 
витрата палива.

• Не допускайте тривалої роботи двигуна на холо-
стих обертах при стоянці автомобіля.

• Якщо передбачається тривала стоянка автомобіля 
- вимикайте двигун. При русі автомобіля нама-
гайтеся тримати стабільну середню швидкість і 
стабільні обороти двигуна.

• У холодну погоду, перед початком руху 
прогрівайте двигун протягом декількох хвилин.

• Плавно натискайте на педаль акселератора. Не 
натискайте різко на педаль акселератора при 
старті і розгоні автомобіля.

• Не допускайте зниження оборотів двигуна 

якщо він навантажений. Не допускайте керу-
вання автомобіля при високих оборотах дви-
гуна. Своєчасно перемикайтеся на передачу, 
відповідну навантаженню на двигун.

• Уникайте руху з різкими прискореннями і різкими 
уповільненнями, інакше це призведе до значних 
перевитрат палива і скорочення терміну служби 
вузлів і агрегатів автомобіля.

• Уникайте непотрібних гальмувань і зупинок. Три-
майте стабільну швидкість автомобіля. Намагай-
теся рухатися по дорогах з найменшою кількістю 
світлофорів і знаків зупинки. Щоб уникнути ек-
стрених гальмувань, які призводять до швидко-
го зносу гальм, зберігайте необхідну безпечну 
відстань до автомобіля, що їде попереду.

• При русі автомобіля по шосе уникайте високих 
швидкостей, які призводять к високої витрати 
палива. Для економії палива тримайте постійну 
швидкість автомобіля.

• Своєчасно перевіряйте кути установки коліс. На 
нерівних дорогах намагайтеся рухатися повільно, 
щоб виключити надмірне навантаження на дви-
гун,  перевитрати палива, а також запобігти 
надмірному зносу шин.
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• Не вимикайте двигун при русі автомобіля вниз 
по схилу. Коли двигун вимкнений, підсилювач 
керма і підсилювач гальм не працюють.

• Підтримуйте кузов і деталі трансмісії в чистоті, 
щоб зменшити вагу автомобіля і уникнути корозії 
комплектуючих деталей.

• Не експлуатуйте автомобіль, якщо в двигуні 
засмічений повітряний фільтр, неправильні зазо-
ри в клапанах, брудні свічки запалювання, бруд-
на олива в системі змащення. Для збільшення 
терміну служби всіх компонентів автомобіля і 
зниження вартості його експлуатації проводь-
те обслуговування на регулярній основі. При 
експлуатації автомобіля в поганих умовах, 
необхідно частіше проводити технічне обслуго-
вування.

• Не тримайте ногу на педалі зчеплення або педалі 
гальма. Це може викликати передчасний знос, 
перегрів і надмірне споживання палива.

Період обкатки
В період обкатки нового двигуна деталі, які рухають-

ся одна відносно одної і між якими виникає сила тер-
тя, притираються між собою, що дає змогу збільшити 
їх ресурс та зменшити витрати пального. Обкаточ-
ний період становить 3000 км Після покупки нового 
автомобіля, в період обкатки необхідно притримува-
тись нижченаведених рекомендацій.

• Перевіряйте надійність з'єднань, стан 
акумуляторної батареї, наявність в системах 
нормального рівня олив, технічних рідин, пали-
ва тощо.

• При запуску двигуна та керуванні автомобілем 
не натискайте повністю педаль акселератора, 
тримайте обороти двигуна до 3000 об/хв і не пе-
ревищуйте швидкість 80 км/год.

• Керуйте автомобілем на рівному дорожньому 
покритті і остерігайтесь брудних і піщаних доріг.

• Не приймайте участі в перегонах.
• Уникайте аварійного гальмування в перші 300 км 

пробігу.

3.2 Застреження
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• Тримайтесь подалі самі та тримайте подалі 
легкозаймисті матеріали від глушника 
випускної системи, так як деталі цієї системи 
дуже нагріваються під час роботи двигуна.

• Не тримайте заведеним двигун та не паркуй-
тесь в місцях, де знаходяться легкозаймисті 
матеріали, такі як суха трава, листя, папір, 
ганчірки тощо.

• Не їздіть швидко або повільно, коли механічна 
коробка передач знаходиться на підвищеній 
передачі. Вибирайте відповідну швидкість.

• Перевірте стан привідного ременю помпи, реме-
ню ГРМ, зазори клапанів, обтяжку головки блоку 
циліндрів та впускного і випускного колекторів, 
а також замініть фільтр оливи двигуна і оливу 
після закінчення обкаточного періоду.

Трьохкомпонентний каталітичний нейтраліза-
тор
Цей автомобіль оснащено трьохкомпонентним 

каталітичним нейтралізатором та кисневим датчи-
ком, що дозволяє зменшити шкідливі викиди HC, CO, 
та NOx. Не дозволяється використовувати етилова-
ний бензин, так як його використання призведе до ви-
ходу з ладу каталітичного нейтралізатора. Кисневий 
датчик посилає сигнал в ECU двигуна для коригуван-
ня паливної суміші.
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Примітка

• Якщо в каталітичний нейтралізатор буде поступати велика кількість відпрацьованих газів з неповністю 
згорівшим паливом, він може перегріватися і вийти з ладу. Щоб цього не сталося, дотримуйтесь наступ-
них правил:

• Використовуйте тільки не етилований бензин.
• Не керуйте автомобілем при дуже низькому рівні палива. Двигун буде працювати з перебоями, що впли-

не на стан каталітичного нейтралізатора.
• Не тримайте двигун в режимі холостого ходу більше 10 хвилин після запуску або більше, ніж 20 хвилин в 

нормальному робочому режимі.
• Не перевантажуйте двигун високими оборотами.
• Не повертайте ключ запалення під час руху автомобіля.
• Тримайте двигун справним. Несправність електричних систем двигуна та електронного керування систе-

ми запалювання або паливної системи може стати причиною перегріву та виходу з ладу каталітичного 
нейтралізатора.

• Якщо двигун важко запускається або часто глухне, проведіть негайно діагностику несправності та усунь-
те її в сервісному центрі Дилера Geely.

• Для того, щоб каталітичний нейтралізатор не втратив працездатність, регулярно виконуйте регламентне 
технічне обслуговування у Дилера Geely.
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Застереження відносно випускної системи
Випускна система, запобігання несправності.
• Використовуйте не етилований бензин і 

оригінальну оливу. Свинець в етилованому бензині та 
бруд в масляному піддоні двигуна можуть вивести з 
ладу каталітичний нейтралізатор.

• Не можна запускати двигун методом буксиру-
вання на відстані більше, ніж 50 м, тому що не спа-
лене паливо потрапить в каталітичний нейтралізатор, 
перегріє його і виведе з ладу.
Випускна система, застереження про отруйні гази.
• Не зачиняйте двері гаража коли в ньому зна-

ходиться автомобіль з працюючим двигуном, щоб не 
отруїтися чадним газом,що може стати причиною смер-
тельного випадку. 

• В випадку протічки випускної системи, 
необхідно знайти причину і усунути несправність.

• Якщо при цьому немає можливості зупинити 
автомобіль, необхідно відчинити вікна автомобіля.
При незадовільній роботі двигуна можливий вихід з 

ладу каталітичного нейтралізатора. Будь ласка, вико-
нуйте наступні рекомендації:

• При нестабільній роботі двигуна або важкому 
запуску холодного двигуна, зверніться, будь ласка, до 

Дилера Geely для проведення технічного обслуговуван-
ня.

• Так, як робоча температура каталітичного 
нейтралізатора дуже висока, уникайте контакту з ним 
легкозаймистих речовин і матеріалів
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• Уникайте вдихання чадного газу СО, так як він не має ні запаху, ні кольору, але може призвести до 
раптової втрати свідомості і навіть смерті.

• Випускна система не повинна мати витоків, стики повинні бути туго затягнуті. Необхідно якомога частіше 
перевіряти герметичність стиків випускної системи.

• При пошкодженні системи випуску або при появі стороннього шуму необхідно негайно звернутися до Ди-
лера Geely для проведення технічного обслуговування.

• Не залишайте працюючим двигун в гаражі або закритих приміщеннях, в яких не забезпечується надійна 
вентиляція.

• Не паркуйтесь надовго з працюючим двигуном. При необхідності, паркуйтесь на відкритій місцевості або 
в місцях з надійною вентиляцією та забезпечте доступ зовнішнього повітря в автомобіль через системи 
обігріву та кондиціювання.

• Під час руху тримайте кришку багажника зачиненою, так як випускні гази можуть потрапити через неї в 
автомобіль.

• Тримайте вентиляційну систему в робочому стані, слідкуйте за тим, щоб вхідні решітки біля вітрового 
скла не забивались снігом, листям тощо.

• При попаданні випускних газів в салон автомобіля, відчиніть вікна і перевірте, чи зачинена кришка ба-
гажника під час руху. Необхідно виявити причину несправності і усунути її.
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• Не експлуатуйте автомобіль коли один із 
контурів не працює.

• Несправність гальмівної системи повинна бути 
усунута до керування автомобілем.

Гальмівна система
Об'єднана двох-контурна гідравлічна гальмівна си-

стема складається з двох незалежних контурів. Якщо 
один із контурів вийде з ладу, другий контур буде 
продовжувати функціонувати. При цьому, зусилля на 
педалі гальм зросте, а також зросте гальмівний шлях.

• Якщо двигун не працює, не натискайте на пе-
даль гальм, тому що вакуумний тиск в гальмівній 
системі буде падати з кожним натисканням.

• Коли вакуумний тиск в гальмівній системі 
повністю упаде, зусилля на педалі гальм знач-
но зросте. Для того, щоб зупинити автомобіль 
потрібно буде сильніше натискати педаль 
гальм, також збільшиться гальмівний шлях. 
Необхідно якнайшвидше усунути несправність.

Вакуумний підсилювач гальм
Вакуумний підсилювач гальм зменшує зусилля на 

педалі гальм використовуючи вакуум, створений дви-
гуном. Якщо двигун заглухне під час руху автомобіля, 
зусилля на педалі гальм значно зросте. Зупиніть 
автомобіль, натискаючи на гальма. Залишок вакуум-
ного тиску в гальмівній системі забезпечить натискан-
ня педалі гальм один-два рази, але не більше двох на-
тискань.

Антиблокувальна гальмівна система ABS 
(з попереджуючим індикатором на щитку 

приладів)
Ця система запобігає блокуванню гальм та про-

ковзуванню коліс при екстреному гальмуванні, 
допомагає водію зберегти керованість автомобіля та 
стабілізувати напрямок руху. Контроль за вибором 
безпечної дистанції для гальмування та безпекою руху 
при крутих поворотах повністю покладається на водія. 
ABS оптимізує зчеплення коліс з дорожним покрит-
тям при гальмуванні та при крутих поворотах. Немає 
необхідності в спеціальній техніці гальмування, так як 
натискання на педаль гальм призводить до оптималь-
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ного гальмівного шляху на поганій і слизькій дорозі. 
Шини коліс повинні бути в хорошому стані для досяг-
нення максимального зчеплення. Під час нормально-
го гальмування ABS не буде задіяна. Однак, при ек-
стреному гальмуванні ABS автоматично спрацює для 
збільшення зчеплнення коліс з дорогою, запобігаючи 
блокуванню коліс та їх просковзуванню. При цьому 
ефект пульсації на гальмівній педалі буде свідчити про 
роботу ABS. Ефект пульсації змінює гальмівне зусилля, 
що покращує зчеплення коліс з дорожним покриттям. 
В випадках екстреного гальмування по шуму від тер-
тя коліс по дорожному покриттю можна упевнитися в 
тому, що колеса не блокуються.
Шум, клацання в моторному відсіку зразу ж після 

запуску двигуна та початку руху свідчить про те, що 
система ABS виконує самодіагностику. Це нормальне 
явище.
Якщо в системі ABS існують проблеми, на щитку 

приладів буде світитися попереджуючий індикатор.
Коли спрацьовує система ABS, це супроводжується 

такими явищами, які є нормальними:
• Вібрація на педалі гальм та рульовій колонці. 

Коли автомобіль не рухається але двигун 
працює, присутній характерний звук в моторно-
му відділенні.

• У кінці спрацювання системи ABS педаль гальм 
може трошки переміститися вниз.
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• При спрацюванні анти блокувальної гальмівної системи (ABS), яка оптимізує зчеплення коліс автомобіля 
з дорожним покриттям при максимальному гальмівному зусиллі гальмівний шлях не подовжується.

• Система ABS допомагає стабілізувати напрямок руху і покращує керованість автомобіля при гальмуванні.
• Відповідальність за правильність вибору безпечної дистанції відповідно до умов гальмування залишається 

за водієм. Те, що автомобіль обладнаний системою ABS, не дає право водієві керувати автомобілем зух-
вало з ризиком для своєї безпеки, безпеки пасажирів та інших учасників дорожного руху.

• Система ABS не в змозі запобігти наслідкам екстреного гальмування в аварійних випадках при великій 
швидкості та в випадку аквапланування автомобіля. Водій повинен керувати автомобілем в відповідності 
до дорожних умов. Слизьке дорожне покриття завжди потребує збільшення безпечної дистанції гальму-
вання при тій же швидкості, навіть з системою ABS.

• Гальмівний шлях подовжиться при сніжному покритті, слякоті, гравійному покритті, піску на дорозі, по-
падання коліс на дорожну розмітку, нерівності дороги, каміння, бордюри, спеціальні покриття з шумовим 
ефектом на пішохідних переходах, «лежачі поліцейські» тощо.
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Стоянкове гальмо
Коли автомобіль припарковано, необхідно користуватися стоянковим галь-

мом для несанкціонованого руху автомобіля.
Приведення в дію: Потягніть вгору важіль стоянкового гальма. Для отриман-

ня кращого гальмівного ефекту, натисніть на педаль гальм і утримуйте її до 
тих пір, поки не буде задіяне стоянкове гальмо.
Відпускання стоянкового гальма: Потягніть важіль трохи вгору (1), натисніть 

кнопку (2), відпустіть важіль вниз (3).
Про стан стоянкового гальма буде сповіщати індикатор на щитку приладів. 

Коли стоянкове гальмо задіяне, індикатор буде світитися, коли відпущено, 
індикатор потухне.

Перед початком руху упевніться, що стоянкове гальмо відпущене і 
індикатор на щитку приладів не горить

Індикатор зносу гальмівних колодок
Індикатор зносу гальмівних колодок сповістить застерігаючим звуком про 

знос колодок і необхідність їх заміни.
Коли Ви почуєте скрипучий звук, необхідно негайно провести ревізію 

гальмівних колодок і замінити їх в сервісному центрі Дилера Geely. Не експлу-
атуйте автомобіль при появі попереджуючого звуку.
Гальмівні диски будуть пошкоджені, якщо вчасно не замінити гальмівні ко-

лодки.
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Ідентифікаційний номер автомобіля
 Ідентифікаційний номер автомобіля (VIN) знаходиться під сидінням 

водія (штамп на балці), як показано на малюнку.

Табличка Заводу-виробника знаходиться внизу центральної стійки 
кузова автомобіля з правої сторони, як показано на малюнку.
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Ідентифікаційний номер двигуна ID
Ідентифікаційний номер двигуна виштампувано на блоці циліндрів, 

як показано на малюнку.
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Двигун не запускається
Прості перевірки:
Перед запуском двигуна переконайтеся в наявності 

достатньої кількості палива в баку Вашого автомобіля.
Якщо двигун не запускається або стартер обертається 

повільно:
• Перевірте чистоту й надійність кріплення контактів 

клем на акумуляторі.
• Якщо контакти в порядку, увімкніть внутрішнє 

освітлення в салоні. Якщо освітлення не горить, 
або горить не яскраво і при запуску двигуна гасне 
- необхідно перевірити і, при необхідності, замінити 
акумулятор. Перед заміною акумулятора, будь ласка, 
зверніться до Дилера Geely для перевірки системи за-
рядки акумулятора на автомобілі.

Якщо внутрішнє освітлення горить яскраво, а двигун не 
запускається зверніться до Дилера Geely.

• Не запускайте двигун протягом більше, ніж 30 
секунд, оскільки двигун та система запалення 
може перегрітися.

Примітка
• Не намагайтеся завести автомобіль буксируванням 

або штовханням, це може пошкодити його, викли-
кати аварію, коли двигун заведеться, або викли-
кати пожежу через занадто високу температуру 
каталітичного нейтралізатора вихлопних газів.

Якщо стартер крутиться з нормальною швидкістю, а дви-
гун не запускається:

• Можливо, сталося переповнення паливом при багато-
разовому запуску двигуна. У цьому випадку, зверніться 
до відповідного розділу Керівництва з експлуатації.

• Якщо двигун  неможливо запустити, можливо, він 
вимагає налаштувань або ремонту. Зверніться, будь 
ласка, до Дилера Geely.

Запуск двигуна при переливі палива.
У цьому випадку натисніть на педаль акселератора до 

підлоги, при цьому дросельна заслінка повністю відкриється, 
а подача палива буде відключена, і поверніть ключ запа-
лення в положення «START». Утримуйте ключ в цьому 
положенні 15 с і відпустіть його. Потім, спробуйте запустити 
двигун без натискання на педаль акселератора. Якщо дви-
гун не запускається протягом 15 с, відпустіть ключ. Повтор-
ну спробу запуску здійснюйте не раніше, ніж через кілька 
хвилин. Якщо двигун не запускається, необхідно звернути-
ся до Дилера Geely.

4. Пошук та усунення несправностей
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Запуск автомобіля від зовнішньої акумуляторної 
батареї
Для запобігання травмуванню та ушкодженню 

автомобіля від вибуху акумуляторної батареї та дії елек-
тричного струму, будь ласка, дотримуйтесь наступних 
інструкцій.
Якщо Ви не впевнені у тому, що робите, ми настійно 

рекомендуємо звернутися за допомогою до Дилера 
Geely.

• Оскільки акумуляторна батарея містить 
корозійно - активну та отруйну сірчану кислоту, 
при проведенні запуску двигуна від зовнішньої 
акумуляторної батареї необхідно користува-
тися захисними окулярами та бути обережни-
ми, щоб не пролити кислоту на шкіру, одяг або 
автомобіль.

• Якщо все ж таки сірчана кислота потрапила на 
тіло або у очі, необхідно невідкладно зняти за-
бруднений кислотою одяг, промити очі чистою 
водою та звернутися за медичною допомогою. 
По дорозі до шпиталю, по можливості, проми-
вайте очі губкою або рушником, змоченими у 
воді.

• Якщо біля акумуляторної батареї є джерело 
вогню або іскор, це призведе до вибуху, коли 
акумуляторна батарея буде виділяти газ під час 
роботи. Для проведення запуску автомобіля 
від зовнішньої батареї треба використову-
вати лише стандартні кабелі, що спеціально 
призначені для цього. Паління та користування 
сірниками, запальничками суворо заборонені.

Примітка

• Напруга акумуляторної батареї, від якої 
виконується запуск двигуна, повинна бути 12 В. 
Не заводьте двигун від акумуляторної батареї, 
не переконавшись у відповідному значенні на-
пруги.
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Процедура запуску з використанням зовнішнього акумулятора
1. Якщо акумуляторна батарея, від якої виконується запуск, розміщена 

на іншому автомобілі, треба упевнитися у тому, що кабелі ні до 
чого не торкаються, та вимкнути усе непотрібне освітлення та об-
ладнання.

2. Якщо двигун автомобіля, на якому встановлена акумуляторна 
батарея, не працює - заведіть його та дайте йому попрацювати 
декілька хвилин. При проведенні запуску від іншої акумуляторної 
батареї, треба підтримувати роботу двигуна в режимі приблизно 
2000 оборотів на хвилину.

3. Приєднайте кабелі у наступному порядку: a), b), c), d).

a) Приєднайте позитивний затискач (червоний) перекидного кабе-
лю до позитивної клеми (+) розрядженої акумуляторної батареї.

b) Приєднайте інший затискач (червоний) перекидного кабелю до 
позитивної клеми (+) зовнішньої акумуляторної батареї, від якої буде 
відбуватися зарядка.

c) Приєднайте негативний затискач (чорний) перекидного кабелю 
до негативної клеми (-) зовнішньої батареї.

d) Приєднайте інший затискач (чорний) перекидного кабелю до 
нефарбованої металевої поверхні автомобіля з розрядженою акумуля-
торною батареєю, як показано на малюнку.
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Точка приєднання.
Не допускайте, щоб перекидний кабель контактував або знаходився 

близько до рухомих частин двигуна при його роботі.

1.  Запустіть двигун звичайним чином. Після запуску двигуна, трохи 
натискайте на педаль акселератора для підтримки швидкості обе-
ртання двигуна 2000 об./хв. протягом декількох хвилин.

2.  Від'єднуйте кабелі обережно, у зворотному порядку, а саме - спо-
чатку від'єднайте негативний перекидний кабель, а потім - позитив-
ний.

Якщо Ви не знаєте, чому акумуляторна батарея розрядилася (горить 
лампочка розрядки АКБ), необхідно звернутися за допомогою до Диле-
ра Geely.

• • Щоб уникнути серйозних травм, не допускайте, щоб пере-
кидний кабель торкався яких-небудь об'єктів, окрім відповідних 
клем акумуляторної батареї або заземлення.
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Якщо двигун заглух під час руху:
1.  Під час руху автомобіля слідкуйте за показни-

ками температури охолоджуючої рідини. При 
увімкненні сигналу попередження про низький 
рівень охолоджуючої рідини або моторної оливи, 
зупиніть автомобіль біля обочини для перевірки.

2. В жарку погоду при зупинці автомобіля увімкніть 
двигун і дайте йому попрацювати на холостому 
ході 5-8 хвилин для запобігання «закипання» дви-
гуна.

• Якщо двигун не працює, то також не будуть 
працювати системи вакуумного підсилення гальма 
та підсилення керма. Таким чином, гальмувати та 
керувати буде складніше, ніж зазвичай.

Перегрів двигуна
Якщо датчик температури охолоджуючої рідини вказує 

на перегрів двигуна, помітна втрата потужності двигу-
на або чутно гучний шум двигуна, це може вказувати на 
перегрів двигуна. У цьому разі виконайте наступні дії:

1.  Зупиніть автомобіль на обочині та увімкніть сиг-
нали аварійної зупинки. Перемістіть важіль вибо-
ру передач у положення «N» (нейтральне) для 
механічної коробки та задійте стоянкове гальмо. 
Вимкніть систему кондиціювання повітря.

2.  Якщо охолоджуюча рідина або пара виривають-
ся із розширювального бачка для охолоджуючої 
рідини, заглушіть двигун, та після того, як пара 
вщухне, відкрийте капот. Якщо охолоджуюча 
рідина та пара не вириваються з бачка, залиш-
те двигун працюючим та перевірте роботу венти-
лятора охолодження. Якщо останній не працює, 
вимкніть двигун.

3.  Перевірте привідний ремінь (ремінь водяно-
го насосу) щодо пошкоджень та проковзуван-
ня. Перевірте цілісність радіатора, шлангів систе-
ми охолодження на предмет витоку охолоджуючої 
рідини. При працюючій системі кондиціювання 
повітря, краплі води (конденсату) цієї системи є 
нормальним явищем.

4.  Якщо є пошкодження привідного ременя або витік 
охолоджуючої рідини, одразу вимкніть двигун та 
зверніться за технічним обслуговуванням до Диле-
ра Geely.
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• Охолоджуюча рідина або пара, що википа-
ють, вказують на дуже високий внутрішній 
тиск. Щоб запобігти травмуванню, капот мож-
на відкривати тільки тоді, коли моторний відсік 
перестане парувати.

• Якщо двигун працює, тримайте руки та одяг 
подалі від вентилятора та привідного ременя.

• Не намагайтеся відкрити кришку радіатора 
при дуже високій температурі двигуна або 
радіатора. Інакше, це призведе до викиду пари 
та охолоджуючої рідини дуже високої темпера-
тури під тиском, що може спричинити серйоз-
не травмування

5. Якщо витоку охолоджуючої рідини немає, 
перевірте рівень охолоджуючої рідини у радіаторі та 
розширювальному бачку. Якщо останній пустий, долий-
те охолоджуючої рідини у радіатор та розширювальний 
бачок до необхідного рівня при працюючому двигуні.

6. Коли температура двигуна знизиться до 
нормального діапазону, ще раз перевірте рівень 
охолоджувальної рідини у розширювальному бачку. У 
разі необхідності, долийте рідини до необхідного рівня. 
Значне зменшення рівня охолоджуючої рідини свідчить 
про наявність витоку у системі охолодження, у цьому 
разі необхідно звернутися за технічним обслуговуван-
ням до Дилера Geely.

7. У літню пору, при зупинці автомобіля, вентиля-
тор охолодження часто автоматично продовжує працю-
вати. У такому випадку, увімкніть двигун і дайте йому 
попрацювати на холостому ході - вентилятор невдовзі 
зупиниться.
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Якщо спускає шина:
1.  Повільно загальмуйте, рухаючись прямо. Обережно зверніть до обочини у безпечне місце. Не зупиняйтесь 

посеред дороги. Зупиніть автомобіль на рівній твердій поверхні.
2.  Вимкніть двигун та увімкніть сигнали аварійної зупинки.
3.  Задійте стоянкове гальмо, перемкніть важіль вибору передач у положення «R»(для механічної коробки).
4.  Усі пасажири повинні залишити автомобіль.
5.  Уважно прочитайте наступну інструкцію.

Щоб запобігти серйозному травмуванню при підійманні автомобіля домкратом, дотримуйтесь наступних вказівок:
• Дотримуйтесь інструкцій по підйому автомобіля за допомогою домкрата.
• Щоб запобігти травмуванню, не допускайте попадання частин тіла під піднятий домкратом автомобіль.
• Не запускайте двигун, коли автомобіль піднятий на домкраті.
• Встановіть автомобіль на рівній горизонтальній поверхні, затягніть стоянкове гальмо, перемкніть важіль вибору пе-

редач у положення «P» (для автоматичної КПП) або увімкніть задню передачу «R» (для механічної КПП). Встановіть 
стопор під колесо, що протилежне по діагоналі до колеса, що буде замінюватися.

• Переконайтеся у тому, що домкрат встановлений у правильному місці, інакше автомобіль може бути по-шкоджений 
або може впасти та травмувати Вас.

• Для підйому автомобіля при заміні колеса використовуйте лише домкрат.
• Не підіймайте автомобіль за допомогою домкрата, якщо в ньому є люди.
• Не підкладайте нічого під або на домкрат при підійманні автомобіля.
• Підіймайте автомобіль за допомогою домкрата лише на таку висоту, щоб можна було зняти та замінити колесо.
• Ніколи не продовжуйте рух зі спушеною шиною. Рух зі спущеною шиною навіть на коротку відстань може призвести 

до невиправного пошкодження шини.
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Необхідний інструмент та запасне колесо
Використання домкрата.
Складання: обертайте в напрямку 1, поки домкрат не звільниться. 

Розкладання: обертайте в напрямку 2, поки домкрат не зафіксується 
між автомобілем і опорною поверхнею, при цьому колеса повинні бути 
заблоковані упорами та стоянковим гальмом.

Щоб дістати запасне колесо:
1.  Зніміть накладку (1) з запасного колеса.
2.  Відкрутіть кріпильний гвинт (2) і витягніть його, після чого дістаньте 

запасне колесо.
При зберіганні запасного колеса кладіть його зовнішньої стороною вго-

ру і, в обов'язково прикручуєте його кріпильним гвинтом щоб уникнути 
переміщення запасного колеса при екстреному гальмуванні.
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Блокування колеса.
Коли автомобіль піднятий за допомогою домкрата, встановіть сто-

пор під колесо, що протилежне по діагоналі до колеса, що буде 
замінюватися, щоб уникнути руху автомобіля. Блокуйте переднє коле-
со спереду, а заднє - ззаду.

• Не змащуйте болти та гайки - вони можуть розкрутитися під 
час руху та колесо може відпасти. Це призведе до серйозної аварії.

Зняття гайок колеса.
До підіймання автомобіля, відкрутіть гайки наполовину. Гайки 

відкручуються проти годинникової стрілки. Як показано на малюнку, 
встановіть гайковий ключ на гайку так, щоб рукоятка ключа була на-
правлена вправо - так Вам буде легше відкрутити гайку. Візьміться за 
кінець рукоятки та тягніть її догори. Будьте обережні, щоб гайковий 
ключ не зіскочив з гайки. Не знімайте гайки - просто відкрутіть їх на-
половину.
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Розміщуйте домкрат тільки у відповідних місцях, які вказані на ма-
люнку. Домкрат треба встановлювати тільки на рівній горизонтальній 
та твердій поверхні.

Підіймання автомобіля за допомогою домкрата 
Після того, як ви переконаєтесь, що у автомобілі нікого немає, 

підійміть автомобіль на висоту, достатню для встановлення запасно-
го колеса.
Пам'ятайте, що висота, необхідна для зняття спущеної шини не така 

сама, як висота, що потрібна для встановлення нової, а саме, висо-
та, необхідна для встановлення запасного колеса вище за висоту, 
необхідну для зняття колеса зі спущеною шиною.

• Ніколи не можна лежати під автомобілем, який підтримується 
лише домкратом.
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Заміна коліс
Зніміть гайки колеса та замініть його. Покладіть колесо зі спущеною 

шиною осторонь.
Поверніть запасне колесо до збігу болтів та отворів у диску колеса, 

та підійміть його так, щоб верхній болт попав у отвір. Повертаючи за-
пасне колесо, зробіть так, щоб усі болти попали у отвори.

Перед встановленням колеса, за допомогою стальної щітки видаліть 
усі сліди корозії. Якщо колесо та місце його установки будуть мати 
недостатнє прилягання поверхонь, це може спричинити розкручуван-
ня та втрату гайок колеса під час руху автомобіля.



140

MK-Cross

• Не можна наносити мастило на болти та гайки - це може призвести до надмірного затягування гайок та 
пошкодження болтів, або вони можуть розкрутитися, що призведе до серйозної аварії. Якщо на болтах 
або гайках є мастило, витріть його.

Встановлення гайок колеса.
Встановіть гайки колеса та затягніть їх рукою. Придавіть колесо, щоб 

перевірити, чи є можливість додатково затягнути гайки.



141

MK-Cross

Опустіть автомобіль на поверхню та затягніть ключем гайки.
Щоб опустити автомобіль, рукоятку домкрату треба обертати проти 

годинникової стрілки. Для закручування гайок за допомогою гайкового 
ключа, використовуйте лише руки, не натискайте на ключ ногами та не 
використовуйте ніяких подовжувачів для затягування гайок. Упевніться у 
тому, що гайковий ключ накидається на гайку щільно.
Закручуйте гайки одна за одною у порядку, який вказаний на ілюстрації, 

повторюючи закручування по декілька разів, поки усі гайки не будуть 
щільно закручені.

Примітка
• Перед тим, як піднімати автомобіль, перевірте, чи працює стоянкове гальмо.
• Перевірте, чи надійно закріплений домкрат і тільки після цього підіймайте автомобіль. Не дозволяється 

знаходитись під автомобілем, який підтримується лише домкратом.
• Центр ваги має знаходитись на посередині верхньої частини домкрата.
• Не можна проводити заміну колеса на схилі чи м’якому ґрунті. Забезпечте, щоб Ваш автомобіль не бло-

кував дорожній рух та встановіть аварійний знак за правилами дорожнього руху.
• Після заміни колеса уважно слідкуйте за станом керованості автомобіля. При виникненні надзвичайної 

ситуації при керуванні автомобілем, негайно зупиніть автомобіль та усуньте несправність.
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Примітка
Якщо Ви намагаєтесь виїхати з пастки, будь ласка, дотримуйтесь наступних інструкцій, щоб запобігти по-

шкодженню трансмісії та інших вузлів автомобіля:
• Не натискайте на педаль акселератора при перемиканні передач або до того, як зчеплення не буде 

повністю встановлено.
• Не прискорюйте сильно двигун, щоб шини не просковзували.
• Якщо за декілька спроб Ви не змогли виїхати, спробуйте інші методи, наприклад, буксирування.

Якщо автомобіль застряг в снігу або бруді.
Якщо автомобіль застряг у снігу, бруді або ямі, Ви можете спробувати визволити автомобіль, рухаючись уперед та 
назад.

• Коли автомобіль опускається, слідкуйте за тим, щоб нікого не було в зоні опускання автомобіля.
• Для затягнення болтів використовуйте динамометричний гайковий ключ, та затягуйте гайки с момен-

том 103 Нм, інакше вони можуть розкрутитися та колесо може відпасти, що призведе до серйозної аварії.

• Якщо навколо автомобіля є люди або якісь об'єкти, не намагайтеся робити такі спроби, щоб не травмува-
ти та не пошкодити об'єкти та автомобіль, коли він раптово почне рух.
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Евакуація автомобіля
 
Якщо Вам потрібні послуги з буксирування, зверніться до Дилера Geely 

або скористайтеся послугами професійних служб спеціальної евакуації. 
Будь ласка, рекомендуйте їм евакуацію способом (а) або (b).

Якщо Ви не можете скористатися послугами Дилера Geely або 
спеціального евакуатора, Ви можете евакуювати автомобіль своїми сила-
ми, дотримуючись інструкцій розділу «Евакуація автомобіля».

Для уникнення пошкодження Вашого автомобіля, треба використовува¬ти 
лише належне обладнання для евакуації. Неналежні способи евакуації мо-
жуть призвести до пошкодження Вашого автомобіля.

Незважаючи на те, що більшість спеціалістів, що надають свої послуги 
з буксирування евакуаторами знайомі з належними методами евакуації, 
вони можуть запропонувати неналежні рішення. Для уникнення пошкод-
ження автомобіля, дотримуйтесь інструкцій, що наведені нижче. При 
необхідності, покажіть ці сторінки робітнику, що буде проводити евакуацію.

  
 

 
 

  

  

(а) буксирування з вікористанням евакуатора з 
колісним підйомником.
Буксирування за передню частину автомобіля

Буксирування за задню частину автомобіля

(b) Транспортування автомобіля з повним за-
вантаженням на евакуатор
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Примітка
• Після підйому передніх коліс переконайтеся у 

тому, що ззаду є достатній дорожній просвіт, 
інакше, може бути пошкоджений задній бам-
пер або навіть днище автомобіля.

Заходи безпеки при евакуації.
Використовуйте безпечні з'єднання для буксируван-

ня і виконуйте вимоги законодавства. Якщо колеса тор-
каються поверхні дороги, то колеса і рульове керування 
повинні бути в робочому стані.
Якщо вони несправні, буксирування можливе евакуато-

ром з колісним підйомником за підняту передню частину 
автомобіля (а). У цьому випадку, перевірте щоб важіль 
стоянкового гальма був повністю відпущений.

Примітка
• Якщо автомобіль буксирується за задню ча-

стину без підйому коліс, не починайте букси-
рування поки ключ знаходиться в положенні 
«LOCK». Заблоковане рульове управління не 
дозволить колесам рухатися по прямій.

Примітка
• Забороняється буксирувати автомобіль з ав-

томатичною коробкою передач за передню 
частину, якщо колеса знаходяться на дорозі. 
Інакше можна спричинити серйозне пошкод-
ження трансмісії 

Механічна коробка передач:
Рекомендується буксирування з піднятими передніми 

колесами.
За відсутності буксиру, встановіть ключ запалення у 

позицію «АСС», і перемикніть важіль трансмісії у поло-
ження «N» (нейтральне).

Автоматична коробка передач:
При буксируванні рекомендується використовувати 

упори під передні колеса.
b) При транспортуванні автомобіля з повним заванта-

женням на евакуатор заблокуйте автомобіль стоянковим 
гальмом.



145

MK-Cross

Буксирування з використанням штатних гаків
При необхідності буксирування автомобіля звертайтеся до Дилера Geely 

або до організацій які надають послуги професійної евакуації автомобіля.
У разі крайньої необхідності закріплюйте буксирувальний трос до перед-

нього або заднього гаку для буксирування. Будьте максимально уважні 
при буксируванні автомобіля.

Примітка
• Не використовуйте евакуатор з краном для буксирування 

автомобіля за передню або задню частину, інакше це призведе 
до пошкодження кузова автомобіля.

Примітка
• Для кріплення буксирувального тросу використовуйте тільки 

призначені для цього буксировочні гаки.

 

 

 

(с) Використання евакуатора з краном
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Буксирування
 Установка переднього буксирувального гаку
Водій повинен знаходитися в автомобілі для можливості керувати ним та 

гальмувати при необхідності.
Перед буксируванням відпустіть гальмо стоянки і перемикач передач по-

ставте в положення нейтральної передачі. Ключ запалювання - в положенні 
«АСС», якщо двигун не працює, та в положенні «ON», якщо двигун працює. 
При буксируванні автомобіля колеса, рульове управління і гальма повинні 
бути в робочому стані і, будь ласка, рухайтеся з малою швидкістю.

Примітка
• Щоб уникнути пошкодження автомобіля, використовуйте лише 

спеціальні засоби для буксирування.

Примітка
• Використовуйте лише спеціальні троси для буксирування. 

Упевніться у надійному кріпленні буксирувального тросу на бук-
сиру вальному гаку.
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Захист від корозії
Компанія Geely використовує передові технології для за-
хисту кузова автомобіля від корозії.
Відповідне обслуговування автомобіля допоможе на-
довго захистити автомобіль від корозії, яка виникає 
внаслідок таких факторів:
• Сіль, пил, волога, яка накопичується в закритих по-

рожнинах автомобіля.
• Сколи, подряпини та інші механічні пошкодження ла-

кофарбового покриття.
• Сіль або бруд з дороги, які містять активні 

хімічні елементи. В промислових районах та при 
транспортуванні морським шляхом сіль та хімічні 
елементи є в повітрі.

• Велика вологість повітря, особливо, коли температу-
ра близько 0°С.

• Деякі деталі автомобіля завжди контактують з во-
дою. Від них корозія розповсюджується навіть на сухі 
деталі.

• Велика вологість у приміщенні, де зберігається 
автомобіль.

Все вищезгадане вказує на те, як важливо зберігати 
автомобіль в чистоті, особливо днище і ходову частину, 

та своєчасно проводити ремонт лакофарбового покрит-
тя.

Виконуйте наступні інструкції:
Якщо автомобіль експлуатується на дорогах посипаних 
сіллю зимою або на узбережжі моря, мити автомобіль 
потрібно мінімум раз на місяць. 
• Мийка під високим тиском гарячою водою дуже 

ефективна для мийки шасі. Необхідно звертати увагу 
на важкодоступні місця, оскільки там може збирати-
ся вологий бруд, який дуже шкідливий. В нижніх точ-
ках дверей, кузова є зливні отвори. Треба слідкувати 
щоб вони не засмічувались і вода не накопичувалась. 

• Після зими повністю очищайте від бруду шасі. 

Регулярно оглядайте лакофарбове покриття. Негайно 
ремонтуйте його при пошкодженні. Огляньте внутрішню 
частину автомобіля. Вода і бруд часто збираються під ки-
лимками, що викликає корозію.
При транспортуванні хімікатів, добрив, солі будь-
те обережні, не допускайте витоків, користуй-
тесь спеціальними контейнерами. Негайно вимийте 
автомобіль при витоку шкідливих речовин. 

5. Обслуговування автомобіля
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• Будьте обережні, не пораньте руки, коли буде-
те мити днище або шасі.

Мийка і воскування
Вимийте автомобіль звичайним способом.
При наступних умова, які, можливо, спричинять до по-

шкодження лакофарбового покриття та корозію кузова 
і інших частин автомобіля, вимийте автомобіль негайно:

• Транспортування автомобіля морем.
• Рух по дорогам, які посипані сіллю.
• Забруднення смолою, лайном птиці, мертвими ко-

махами, соком дерев.
• Рух в промислових районах, де в повітрі бага-

то диму, вугільного пилу, іржі, інших шкідливих 
хімічних елементів.

• Автомобіль дуже забруднений.
Ручна мийка
Вимийте автомобіль в тінистому місці, коли автомобіль 

охолоне.

• Не пошкодьте пластмасові ковпаки коліс при 
мийці, бо вони можуть відлетіти під час руху 
автомобіля і спричинити аварію на дорозі.

Використовуйте бризговики в колісних арках. Вони за-
хищають кузов від попадання вологи, бруду, ударів 
каміння.
Зберігайте автомобіль в провітрюваному гаражі або на 
стоянці під дахом.
Не зберігайте автомобіль в не провітрюваному, волого-
му гаражі, приміщенні. 1. Облийте автомобіль водою зі шлангу.

2. Змийте бруд і сіль з шасі, днища кузова, підкрилків, 
вимийте колеса. Використовуйте нейтральні миючі 
засоби згідно інструкції Виробника. Нанесіть мию-
чий засіб на поверхню автомобіля м'якою ткани-
ною, сильно не тріть. Змийте потім чистою водою. 

Пластмасові деталі мийте обережно, щоб не подряпати 
їх. Перевірте, щоб миючий засіб не залишився в важкодо-
ступних місцях, все змийте водою та витріть.
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Легкосплавні диски: мийте тільки нейтральним миючим 
засобом.
Пластмасові деталі: не дозволяється використовувати 

миючі засоби з полірувальним ефектом. Для чистки від 
смоли використовуйте скіпідар або засоби, які не пошкод-
жують лакофарбове покриття.

Примітка
• Не використовуйте бензин, керосин, випарні 

речовини та розчинники для чистки автомобіля, 
оскільки це може спричинити пошкодження лако-
фарбового покриття.

3. Якщо погано змити миючий засіб чистою водою, 
після висихання на автомобілі залишаться плями.

4. Витріть автомобіль після мийки чистими м'якими 
рушниками, щоб запобігти появі плям. Не тріть надто 
сильно, щоб не подряпати лакофарбове покриття.
Автоматична мийка
Ваш автомобіль може бути вимитий автоматичною 

мийкою. Але при невідповідності програми мийки, щітки 
можуть пошкодити лакофарбове покриття. Подряпини 
зменшать стійкість і блиск лакофарбового покриття, осо-
бливо темного кольору.

Воскування
Воскування автомобіля рекомендується, щоб захистити 

лакофарбове покриття від зовнішнього впливу. Воскуван-
ня рекомендується проводити кожного місяця, або коли 
краплі води уже не згортаються на поверхні автомобіля.

1. Вичистіть, вимийте та висушіть автомобіль перед 
воскуванням.

2. Використовуйте воскувальний засіб високої якості. 
Ретельно виконуйте інструкції Виробника. Хромовані 
елементи також воскуються і поліруються.

3. Автомобіль треба воскувати, коли на лакофарбово-
му покритті залишається вода і не стікає.

Примітка
• Сховайте антенну перед початком 

автоматичної мийки, щоб не пошкодити її.

Примітка
• Пластмасові деталі можуть бути пошкоджені 

високою температурою. Їх треба зняти перед тим, як 
помістити автомобіль в фарбувальну камеру.



150

MK-Cross

Ремонтна фарба
При пошкодженні лакофарбового покриття (сколи, 

подряпини) необхідно терміново скористатися ремонт-
ною фарбою.
Ремонтна фарба наноситься тільки на місце самого по-

шкодження. Не рекомендується наносити ремонтну фар-
бу навколо місця пошкодження.

Чистка салону

• Не використовуйте воду для прибирання сало-
ну, оскільки вона може потрапити в гучномовці 
та інші електронні компоненти і пошкодити їх, 
або зібратися під килимками, що спричинить 
корозію кузова.

Пластикове оздоблення салону чиститься нейтральною 
піною або очищаючим засобом.
По перше, вичистіть салон пилососом і протріть воло-

гою губкою або м'якою тканиною з піною. Потім чистою 
м'якою тканиною витріть піну. Виконуйте вказівки Вироб-
ника засобів для чистки салону.

Килими
Використовуйте високоякісні пінні засоби для чистки 

килимів салону.
Вичистіть килимове покриття пилососом, потім скори-

стайтесь для чистки пінним засобом. Не використовуй-
те воду та зберігайте килимове покриття сухим. Виконуй-
те вказівки Виробника засобів для чистки килимового по-
криття.
Ремені безпеки
Ремені безпеки необхідно чистити нейтральними мию-

чими засобами або теплою водою. Використовуйте губку 
або м'яку тканину. При чистці ременів безпеки зверніть 
увагу на наявність пошкоджень або надмірного зносу. 
При наявності, зверніться до Дилера.

• Не використовуйте розчинники, бензин, очис-
ники скла для чистки пластикових деталей.
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• Не використовуйте відбілюючи засоби при 
чищенні ременів безпеки, щоб уникнути їх по-
шкодження.

• Не користуйтесь ременями безпеки, поки вони 
не висохнуть після чищення.

Очищення скла
Скло може бути очищене за допомогою засобів для чи-

щення скла.

Панель управління А/С, магнітола, панель приладів, 
перемикачі та інші електрокомпоненти необхідно проти-
рати вологою м'якою тканиною, намоченою в холодній 
чи теплій воді.

Примітка
• Зверніть увагу на те, щоб не пошкодити еле-

мент обігріву заднього скла при чищенні 
внутрішньої сторони.

Догляд за шкіряною оббивкою
Шкіряна оббивка може бути очищена нейтральним 

очисним засобом для вовни згідно з інструкцією Вироб-
ника. Повністю видаліть залишки очисного засобу після 
чистки чистою вологою тканиною. Дозвольте шкірі висох-
нути в провітрюваному місці в тіні.

Примітка
• Не використовуйте розчинники, нафтопро-

дукти, спирт та його розчини, кислоту та 
кислотні розчини, щоб не пошкодити поверх-
ню елементів інтер'єру (втрата кольору, поло-
си, плями та інше).

• При користуванні очисними засобами, 
упевніться, що вони не містять вищевказа-
них речовин, які можуть пошкодити поверхню 
елементів інтер'єру. Якщо такі речовини потра-
пили на поверхню елементів інтер'єру, негай-
но очистіть їх згідно з інструкціями Виробника.
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Примітка
• Якщо бруд не відчищається нейтральним очис-

ним засобом, використовуйте спеціальні очисні 
засоби для шкіри згідно з інструкцією Вироб-
ника.

• Не використовуйте очисники, які містять ефірну 
оливу, спирт, бензин, кислоту, щоб запобігти 
пошкодженню шкіри.

• Нейлонові щітки і синтетичні тканини можуть 
подряпати шкіру.

• Запобігайте попаданню на шкіру оливи.
• Захищайте шкіру від сонячних променів, осо-

бливо літом, так як шкіра може бути пошкод-
жена.

• Не залишайте предмети із поліетилену і воску 
на шкіряній оббивці, так як в жарку погоду ці 
предмети можуть прилипнути до шкіри.

• Неправильна чистка шкіри може призвести до 
її пошкодження.
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Загальна інформація
Технічне обслуговування дуже важливе для 

експлуатації автомобіля. Завод-виробник рекомендує 
проводити регламентні ТО згідно термінів проведення і 
обсягів робіт, наведених в Сервісній книжці автомобіля. 
Технічне обслуговування допоможе:

• зменшити витрати пального,
• подовжити термін експлуатації автомобіля,
• отримати задоволення від керування автомобілем,
• безпечно керувати автомобілем,
•  стабільній роботі автомобіля,
•  отриманню гарантійних послуг,
•  виконанню вимог законодавства.

Ваш автомобіль потребує регулярного регламентного 
технічного обслуговування згідно вимог Сервісної книж-
ки.
Кваліфікований технічний персонал сервісних центрів 

Дилерів Geely має всю необхідну технічну інформацію, об-
ладнання, інструмент, запчастини та витратні матеріали, 
що забезпечить проведення технічного обслуговування 
в повному обсязі і відповідної якості.
Деякі операції з технічного обслуговування автомобіля 

водій може виконувати самостійно, маючи загальні понят-
тя про автомобіль та мінімальний комплект інструментів. 
Але більшість необхідних регламентних операцій по-
требують спеціального обладнання, інструментів, зап-
частин тин та витратних матеріалів, а також технічної 
інформації. Це технічне обслуговування можна викона-
ти тільки в сервісному центрі Дилерів Geely. Інформацію 
про пройдене технічне обслуговування необхідно вноси-
ти в Сервісну книжку.

6. Технічне обслуговування
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Симптоми несправностей
Приділяйте особливу увагу змінам в роботі вузлів і 

агрегатів автомобіля, появі сторонніх звуків, що може 
свідчити про необхідність проведення технічного обслу-
говування автомобіля. Особливо це стосується випадків, 
якщо:

• Двигун працює з перебоями, глухне, з'явився 
сторонній шум, гуркіт.

• Двигун втратив потужність.
• Незвичний звук при експлуатації автомобіля.
• Витік експлуатаційних технічних рідин під днище 

автомобіля (за винятком конденсату при роботі 
кондиціонера).

• Змінився звук при роботі випускної системи (мож-
ливе попадання чадного газу в салон автомобіля, 
необхідно негайно відчинити вікна та усунути при-
чину протічки).

• Зниження тиску в шинах, підвищений шум при їзді, 
не рівномірний знос шин.

• Автомобіль тягне в сторону при русі по рівній 
прямій дорозі.

• Підвищений шум при роботі підвіски кузова.
• Відсутність ефективності гальм: педаль гальм пру-

жинить, провалюється до підлоги, при гальмуванні 
автомобіль тягне в сторону.

• Двигун перегрівається.
При появі таких симптомів негайно зверніться до Диле-

ра Geely для технічного обслуговування.
Регламентне ТО
Регламентне ТО необхідно виконувати згідно 

Сервісної книжки, враховуючи пробіг автомобіля та час 
експлуатації, в залежності від того, що настане раніше. 
Результати проведення ТО вносяться в Сервісну книжку.

Трубопроводи систем
Система охолодження двигуна, система обігріву, 

гальмівна та паливна система тощо, повинні перевірятися 
кваліфікованим  персоналом Дилера Geely згідно регла-
мента. Якщо трубопроводи цих систем мають пошкод-
ження або зношені, їх негайно треба замінити.
Примітка:
Після одного року експлуатації гумові шланги можуть 

бути розтягнуті, зношені та пошкоджені.
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Регулювання звукового сигнала
Регулюванння сили звуку сигнала, а також його 

тональності забезпечується регулювальним гвин-
том. Якщо звук відсутній, слабкий або неправильної 
тональності, потрібно викрутити регулювальний гвинт, а 
потім закрутити його від ½ до ¾ оборота до отримання 
задовільної тональності звукового сигналу.
Експлуатація в ускладнених умовах
Якщо автомобіль експлуатується в ускладнених умо-

вах, технічне обслуговування рекомендується проводити 
частіше, ніж указано в Сервісній книжці.

A. Дорожні умови:
1. Експлуатація в умовах нерівної місцевості, брудного 

або засніженого дорожнього покриття.
 2. Керування автомобілем запиленим дорогам.
B. Умови керування:
1. Рух в межах 8 км, часті короткочасні поїздки , а та-

кож керування автомобілем при температурі навколиш-
нього середовища нижче нуля градусів С.

2. Робота двигуна на холостому ході  або поїздки на 
великі дистанції з низькою швидкістю.

3. Керування автомобілем більше двох годин (80% або 
більше з максимальною швидкістю).

• Ніколи не експлуатуйте несправний автомобіль, 
щоб запобігти травмам.

Кондиціонер (AC)
Якщо кондиціонер довго не використовується, необхідно 

кожного місяця його ненадовго вмикати, приблизно на 
10 хвилин. Це дозволить змастити внутрішні компонен-
ти кондиціонера оливою, яка міститься в циркулюючо-
му холодоагенті, що захистить деталі кондиціонера від 
корозії та гумові ущільнення від надмірного висихання.
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Регулярні перевірки
1. Щотижня
• Перевірка рівня оливи в двигуні та стану оливи.
• Перевірка рівня охолоджуючої рідини.
• Перевірка рівня гальмівної рідини.
• Перевірка рівня рідини омивача скла.
• Перевірка рівня рідини гідропідсилювача керма.
• Перевірка рівня рідини та її стану в АКПП.
2. Щомісяця
• Перевірка стану та натягу ременя водяної помпи
• Перевірка рівня електроліту в АКБ (для АКБ, які об-

слуговуються).
• Перевірка тиску в колесах та стан шин.
• Перевірка стану керма.
• Перевірка гальм.
• Перевірка педалі акселератора.
3. Ходові випробування(на низькій швидкості)
• Перевірка спідометра та температури охолоджуючої 

рідини.
• Перевірка гідропідсилювача керма та інших систем.
• Перевірка передніх коліс на вібрацію.
• Перевірка ефективності гальм.

4. Інші перевірки 
При появі несправностей автомобіля, виявіть причину 

та усуньте несправність.
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Моторний відсік

1. Повітряний фільтр
2. Щуп оливи
3. Високовольтні кабелі
4. Бачок для гальмівної рідини
5. Блок запобіжників
6. АКБ
7. Блок реле
8. Розширювальний бачок ОР
9. Кришка радіатора
10. Горловина для заповнення оли-

вою
11. Бачок для рідини склоомивача
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1. Розширювальний бачок ОР
2. Щуп оливи
3. Горловина для заповнення 

оливою
4. АКБ
5. Блок запобіжників
6. Бачок для гальмівної рідини
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Застереження до самостійного ТО
Якщо Ви вирішили виконати технічне обслуговування самостійно, необхідно дотримуватись інструкцій, наве-

дених нижче. Тільки найпростіші операції ви можете виконати самостійно. Більшість операцій з ТО потребують 
спеціального обладнання, інструментів та повинні виконуватись кваліфікованим персоналом Дилерів Geely.
Уважно ознайомтесь з застереженнями, викладеними нижче.

• Ніколи не можна знаходитись під автомобілем, коли він піднятий на домкратах. Автомобіль необхідно 
встановити на безпечні підпорки або подушки.

• При роботі біля електровентилятора, перевірте, щоб система запалення була вимкнута. Якщо запалення 
увімкнуто, при зростанні температури охолоджуючої рідини, або коли увімкнуто кондиціонер, вентилятор 
може увімкнутися автоматично.

• При роботі під автомобілем і над ним використовуйте захисні окуляри, щоб уникнути попадання в очі 
дрібних частинок, а також крапель технічних рідин.

• Постійний контакт з технічними рідинами може викликати захворювання шкіри, наприклад рак. Будьте 
обережні, не контактуйте часто або тривалий час з технічними рідинами та оливою. Використовуйте мило 
і чисту воду для миття рук тощо.

• Тримайте використану оливу подалі від дітей.
• Використану оливу, технічні рідини та витратні запчастини зберігайте та утилізуйте згідно законодавства. 

Не допускайте попадання їх в побутові відходи та навколишнє середовище.
• Гальмівна рідина, електроліт та інші технічні рідини дуже шкідливі для очей. Будьте обережні при роботі 

з ними. Якщо гальмівна рідина потрапила в очі, промийте їх великою кількістю чистої води та зверніться 
до лікаря. Гальмівна рідина також пошкоджує лакофарбове покриття автомобіля.
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• Руки, одяг, інструмент повинні знаходитись подалі від рухомих деталей (вентилятор, привідні ремені 
тощо) при працюючому двигуні. Краще зняти з рук прикраси, годинник, галстук тощо.

• Не торкайтесь двигуна, радіатора, випускного колектора тощо зразу після керування автомобілем. Тем-
пература оливи двигуна, інших технічних рідин, а також деталей може бути дуже високою.

• Не відкривайте кришки і пробки системи охолодження коли температура двигуна висока, щоб запобігти 
опікам.

• Не паліть поблизу паливного баку та АКБ, щоб запобігти пожежі та вибуху.
• Будьте обережні, коли маєте справу з АКБ. Акумулятор виділяє отруйний газ і містить агресивний 

електроліт.

Примітки:
• Пам'ятайте, що АКБ і катушки запалювання мають велику силу струму і напруги. Будьте обережні, щоб уникну-

ти короткого замикання.
• Щоб уникнути пошкодження лакофарбового покриття кузова автомобіля при протічці охолоджуючої рідини, 

змийте її водою.
• Щоб уникнути несправності, в зазорах між електродами в свічках запалювання не повинно бути бруду тощо.
• Зовнішній електрод свічки запалювання не повинен бути відхилений в сторону від центрального електроду.
• Використовуйте тільки оригінальні свічки запалювання згідно специфікації. При використанні інших свічок за-

палювання двигун може бути пошкоджено, або він буде погано працювати, або будуть наявні радіоперешкоди.
• Не перевищуйте допустимий рівень трансмісійної рідини в АКПП та рівень рідини в гідропідсилювачі керма, бо 

це може пошкодити їх.
• Щоб уникнути пошкодження лакофарбового покриття кузова автомобіля при протічці гальмівної рідини, змий-

те її водою.
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Перевірка рівня оливи 
Олива двигуна

Модель двигуна Об'єм оливи, л Клас оливи

MR 479QA
3.5 API SG і вище

MR 479QN

JL4G15-F 3.8 без фільтра
4,0 з фільтром API SJ і вище

JL3G10A 3,0

• Не торкайтесь деталей випускної системи

• Не експлуатуйте автомобіль без повітряного 
фільтра. Це може призвести до надмірного зносу 
деталей двигуна та пошкодити дзеркало циліндрів.

• Не пошкодьте сухими щітками склоочисника скла.
• При закриванні капоту, упевніться, що у моторному 

відсіку не залишилось сторонніх предметів.

Перевірка рівня оливи 
При робочій температурі двигуна, заглушіть його і за 
допомогою щупа перевірте рівень оливи.
1. Для забезпечення точності перевірки, зупиніть 

автомобіль на рівній горизонтальній поверхні і 
після зупинки двигуна зачекайте декілька хвилин, 
щоб олива стекла в піддон.

2. Витягніть щуп, протріть його чистою ганчіркою.
3. Вставте щуп на місце.
4. Знову витягніть його і перевірте рівень оливи на 

кінці щупа.

Якщо рівень оливи нижче мінімуму, або біля мітки 
мінімуму, долийте оливу такого ж типу до норми че-
рез заливну горловину.
Рівень оливи в двигуні повинен бути між мітками мак-
симум і мінімум на щупі.
Якщо рівень в нормі, встановіть щуп на місце.

Примітка:
• Будьте обережні, не пролийте оливу на компонен-

ти моторного відділення.
• Не перевищуйте рівень оливи, так як це може ста-

ти причиною пошкодження двигуна.
• Після доливання оливи, перевірте рівень оливи 

знову.
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Тип оливи
Рекомендована олива за стандартом GB11121, клас 
якості повинен бути API SG або SJ та вище. В'язкість: 
SAE 10W-30 або SAE 15W-40. Для зими рекомендується: 
SAE 5W-30.

Примітка:
• При недостатньому рівні оливи двигун може бути 

серйозно пошкоджений. Постійно перевіряйте 
рівень оливи в двигуні.
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Заміна оливи двигуна 
Поставте відповідну ємність під піддон двигуна, відкрутіть зливну пробку. 
Після того, як олива зіллється, відкрутіть фільтр з допомогою спеціального 
ключа. Візьміть новий фільтр, заповніть його свіжою оливою, змажте про-
кладку і встановіть на місце. Після контакту поверхонь прокладки і поса-
дочного місця, закрутіть фільтр ще на ¾ обороту. Встановіть зливну проб-
ку з новою прокладкою на місце і затягніть її.

 

Після заповнення двигуна оливою, перевірте її рівень з допомогою щупа. 
Перевірте відсутність потічок пробки і фільтра на заведеному двигуні. 
Вимкніть двигун, зачекайте 3 хвилини і перевірте рівень оливи знову. До-
лийте оливи при необхідності.

Примітка:
Витрати оливи нового автомобіля в перші 5000 км будуть трохи більші, 
ніж стандартні.

 

 Фільтр оливи
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Перевірка рівня гальмівної рідини/рідини головного циліндра 
зчеплення

 
Рівень гальмівної рідини/рідини головного циліндра зчеплення пови-

нен перевірятися на постійній основі. Рівень рідини повинен бути між 
мітками MAX і MIN на бачку.

Примітка:
•  Гальмівна рідина повинна відповідати специфікації: DOT4, 

GB12981.
•  Гальмівна рідина ядовита. Поводьтесь і зберігайте її обережно. 

ніколи не допускайте попадання гальмівної рідини в очі, ніс, рот 
тощо.

•  Ніколи не використовуйте брудну гальмівну рідину, так як 
гальмівна система вийде з ладу.

•  При попаданні гальмівної рідини на лакофарбове покриття, воно 
пошкодиться. Негайно змийте її з пофарбованої поверхні. 

•  Перевіряйте рівень гальмівної рідини якомога частіше, а не тільки 
при технічному обслуговуванні.

•  Якщо виявиться протічка гальмівної рідини із гальмівної системи, 
негайно зверніться до Дилера Geely для усунення несправності.



165

MK-Cross

Перевірка рівня рідини механізму рульового 
керування
Рівень рідини в бачку гідропідсилювача механізму ру-

льового керування потрібно перевіряти систематично. 
Рівень рідини для механізму рульового керування пови-
нен знаходитись між позначками MAX та MIN.
Якщо рівень рідини знаходиться нижче норми, долий-

те рідину до рекомендованого рівня.
Примітки:
• Використовуйте рідину для механізму рульового 

керування типу ATF DEXRON III для доливання та 
заміни.

• Не дозволяється змішувати різні марки рідини, 
інакше, систему рульового керування буде по-
шкоджено і вона втратить свої функції.

• Рідина для механізму рульового керування є от-
руйною. Її потрібно зберігати та використовувати 
обережно. Уникайте попадання рідини в очі, ніс, 
рот та на інші частини тіла.

• Ніколи не використовуйте брудну рідину рульово-
го керування, інакше система рульового керуван-
ня швидко вийде з ладу.

• Якщо на пофарбовану поверхню потрапила 
рідина рульового керування, витріть її якнайш-

Тип трансмісії Об'єм Тип оливи/рідини

Клас В'язкість

Механічна КПП 2,5 API 
GL-4

SAE80W-90
Для зими:
SAE75W-90

АКПП 3 DEXRON III

видше, інакше рідина роз’їсть фарбу.
• Постійно перевіряйте рівень рідини для механізму 

рульового керування, а не тільки під час регла-
ментного технічного обслуговування.

• При надмірному споживанні рідини для механізму 
рульового керування, зверніться до Дилера Geely 
для перевірки та ремонту.

Трансмісійна олива/рідина
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Рівень трансмісійної рідини в АКПП повинен знаходи-
тись між отвором №3 і отвором №4 при працюючому 
двигуні на холостих оборотах.

 
 

 

O

№1

№2

№3 №4

Норма

Перевірка рівня охолоджуючої рідини (ОР) 
двигуна
Використовуйте охолоджуючу рідину типу SH0521 

для автомобілів або малопотужних двигунів (анти-
фриз) з температурою замерзання -40°C, інші типи 
охолоджуючої рідини або вода можуть пошкодити 
алюмінієві частини двигуна та радіатора.

Перевірка рівня ОР проводиться таким чином:
• Коли двигун охолоне, перевірте рівень 

охолоджуючої рідини в прозорому розширюваль-
ному бачку. Рівень охолоджуючої рідини повинен 
триматись між позначками F та L.

• Рівень охолоджуючої рідини у розширювальному 
бачку може змінюватись залежно від температури 
двигуна. Якщо рівень охолоджуючої рідини ниж-
че позначки F, або лише трохи вища позначки L, 
долийте охолоджуючу рідину до рівня позначки F.

• Якщо рівень рідини зменшується за корот-
кий проміжок часу, це свідчить про можливе 
підтікання, яке необхідно усунути якнайшвидше. 
Зверніться до Дилера Geely.

• Якщо підтікання не виявлено, також зверніться до 
Дилера Geely, щоб виявити несправність системи 
охолодження.

Примітки:
• Не виймайте термостат із системи охолодження 

двигуна, який використовується для контролю 
охолоджуючої рідини та тримає температуру дви-
гуна на потрібному рівні.

•  Якщо двигун перегрівся, зупиніть автомобіль.

Тип трансмісії Об'єм, кг

Механічна КПП 6,6

АКПП 6,6
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Заміна охолоджуючої рідини двигуна
У замкнутій системі охолодження двигуна 

використовується рідина тривалого використання. 
Після певного періоду її необхідно замінити.

1. Злив охолоджуючої рідини:
• Відкрийте кришку радіатора.
• Відкрутіть зливну пробку радіатора, злийте всю 

охолоджуючу рідину з радіатора.
2. Заправка охолоджуючої рідини:
• Закрутіть зливну пробку радіатора.
• Залийте охолоджуючу рідину потрібної щільності 

у розширювальний бачок до рівня F.

• При перевірці на дуже гарячому двигуні не 
відкручуйте кришку розширювального бачка та 
радіатора, щоб не ошпаритися.

• Не відкручуйте зливну пробку охолоджуючої 
рідини при високій температурі двигуна, щоб 
запобігти можливості опіку.

•  Забороняється змішувати різні марки охо-
лоджуючої рідини, щоб уникнути корозії 
алюмінієвих частин двигуна та радіатора.

•  Компанія Geely пропонує використовувати роз-
чин, що містить 60% етиленгліколю з темпера-
турою замерзання -40°C. Ви можете використо-
вувати розчин, який містить 60% етиленгліколю 
при дуже низькій температурі з температурою за-
мерзання -50°C. Не використовуйте охолоджуючу 
рідину з концентрацією вищою ніж 70%.

• Заведіть двигун. Після виходу повітря із системи 
охолодження рівень охолоджуючої рідини змен-
шиться.

• Залийте охолоджуючу рідину до рекомендовано-
го рівня.

• Закрутіть кришку розширювального бачка і криш-
ку радіатора.

Перевірка радіатора та розширювального бач-
ка
Якщо розширювальний бачок та радіатор дуже 

засмічені, або якщо Ви не впевнені у їх справному 
стані, будь ласка, зверніться до Дилера Geely.
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Не торкайтеся розширювального бачка та радіатора 
при гарячому двигуні, щоб не отримати опіків.

Примітка:
Щоб уникнути виходу з ладу радіатора і розширю-

вального бачка, не обслуговуйте їх самостійно.

Перевірка тиску у шинах
Підтримуйте належний тиск у шинах.
Перевіряйте тиск у шинах кожні 2 тижні, мінімум 

щомісяця. Не забувайте перевіряти тиск у запасно-
му колесі. Неналежний тиск у шинах призводить до 
збільшення споживання палива, погіршення керуван-
ня автомобілем, скорочення строку служби шини та 
зменшення рівня безпеки.

Низький тиск у шинах (недостатнє накачування) 
викликає:

• Надмірний знос протектора.
• Нерівномірний знос протектора.
• Погіршення керування автомобілем.
• Вибух шини через надмірну температуру.
• Погане ущільнення краю шини.
• Деформацію та від’єднання шини.
Надмірний тиск у шинах (надмірне накачування) 

викликає:
• Погіршення керування автомобілем.
• Надмірний знос центральної зони протектора 

шини.
• Високу ймовірність пошкодження шини твердою 

поверхнею дороги.

Якщо шина потребує частого корегування тиску, 
зверніться до Дилера Geely.
Нижче наведена процедура перевірки шин. Будь ла-

ска, дотримуйтеся рекомендацій:
• Тиск у шині треба перевіряти, коли вона холод-

на. Вірне значення тиску може бути отримане 
тільки коли автомобіль стояв не менше 3 годин 
або проїхав не більше 1,5 км.

• Підтримуйте належний тиск у шинах, інакше це 
може призвести до аварійних ситуацій та отри-
мання серйозних травм або загибелі.



169

MK-Cross

• Для вимірювання тиску у шинах використовуй-
те лише спеціальний манометр для вимірювання 
тиску у шинах. Не намагайтеся визначити стан 
тиску у шині по її зовнішньому вигляду. Невели-
ка різниця у тиску шин може порушити комфорт 
і керованість автомобіля.

• Деяке збільшення тиску у шинах одразу після по-
чатку руху є нормою.

• Завжди встановлюйте ковпачок на ніпель. Без 
цього ковпачка у ніпель буде потрапляти бруд 
та волога, що призведе до витоку повітря. У ви-
падку загублення ковпачка, замініть його новим 
якомога скоріше.
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Перевірка і заміна шин
Перевірте шину за індикаторами зносу. Коли з'являються індикатори 

зносу на протекторі шини, її треба замінити.
Шини компанії Geely вироблені з індикаторами зносу, що допомагає 

визначити, коли шини треба замінювати. Індикатори зносу 
з'являються, коли глибина протектору зменшується до 1,6 мм. Якщо 
такі індикатори з'являються на двох або більше сусідніх елементах 
рисунку протектора, шину треба замінити. Чим менша висота про-
тектора, тим більше вірогідність пробуксовування колеса або зано-
су автомобіля.
Якщо протектор зимової шини зношений до 4 мм, його функції бу-

дуть втрачені. 
 

 

Якщо помітні будь-які пошкодження, такі як порізи, тріщини, опуклості або щілини, через які видно корд, це 
означає, що внутрішня частина шини також пошкоджена та шину необхідно замінити.
Якщо шина швидко спускає повітря або не може бути відремонтована через пошкодження, її треба замінити. 

Якщо у Вас є сумніви, зв'яжіться з авторизованим Дилером.
Якщо шина спускає повітря при русі, не продовжуйте подальший рух зі спушеною шиною. В цьому випадку рух 

навіть на коротку відстань може призвести до невиправного пошкодження шин або аварії.
Якщо шина використовувалася більше 6 років, навіть якщо на ній нема помітних дефектів, її потрібно перевірити 

у кваліфікованого спеціаліста. Старіння шини також відбувається з шинами, що не використовуються або викори-
стовуються рідко, у тому числі шини запасних коліс та шини, що знаходяться на складі.
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Перестановка шин.
Заміняйте шини новими такого самого розміру, конструкції та такого 

самого або більшого допустимого навантаження.
Одночасне використання шин різного розміру або різного типу при-

зведе до погіршення керованості, комфорту, неправильних показань 
спідометру, зміні кліренсу та відстані між кузовом та шиною або лан-
цюгом на колесі.
Ніколи не використовуйте шини, що вже використовувались. Компанія 

Geely рекомендує заміну чотирьох шин одночасно або принаймні двох 
передніх або задніх шин.
Після кожної заміни шин виконуйте регулювання балансу коліс. Не-

збалансоване колесо погіршить керованість автомобіля та строк служ-
би шини. Після довготривалого використання шин, вони втрачають ба-
ланс та потребують проведення додаткового балансування.
При заміні безкамерної шини, одночасно треба замінювати ніпель.

Дотримуйтесь наступних вказівок, їх недотримання може призвести до отримання серйозних травм або 
загибелі:
• Не встановлюйте на одному автомобілі радіальні та діагональні шини або інші типи шин, оскільки 

автомобіль може втратити керованість.
• Не використовуйте шини та диски, що не були рекомендовані компанією Geely, інакше Ви може втрати-

ти керованість автомобілем.
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Для того, щоб шини зношувалися рівномірно, та для того, щоб подо-
вжити їх строк служби, компанія Geely рекомендує здійснювати зміну 
положення шин кожні 10 000 км пробігу. Але час для проведення зміни 
положення шин повинен визначатися умовами керування та дорожніми 
умовами.
При проведенні зміни положення шин звертайте увагу на неоднорідний 

знос або пошкодження шин, що з'являється в результаті неналежно-
го тиску у шинах, неналежного регулювання кутів встановлення коліс, 
втрати балансу коліс та різкого гальмування. Заміна колісного диска.
Якщо пошкоджено диск, наприклад, він деформований, розламаний 

або сильно пошкоджений корозією, його треба замінити.
Якщо Ви не заміните диск, він може від'єднатися від колеса та , як 

наслідок, автомобіль може втратити керованість.
 
Якщо з якоїсь причини Вам треба замінити диск колеса, треба переконатися у тому, що допустиме навантажен-

ня, діаметр, ширина та винос нового ободу такі самі, як й для оригінального.
Дилер компанії Geely може виконати належну заміну диска колеса. Використання диска колеса іншого розміру 

або типу може погіршити керованість, зменшити строк служби підшипників, спричинити невірні показання 
спідометра та одометра, ускладнити паркування, змінити кут променя фар головного світла та висоту бампера, 
змінити кліренс кузова, відстань між колесом та кузовом.
Використовувати диск, що вже був у використанні, не рекомендується, бо він може мати непомітні пошкоджен-

ня. Якщо обід колеса призначений для шин без внутрішньої камери, такі камери не можна встановлювати, навіть 
якщо колесо спускає через обід.
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Застереження щодо використання дисків коліс з 
алюмінієвого сплаву:

• Гайки коліс треба перевірити та підтягнути 
після перших 5000 км руху. якщо автомобіль 
обладнан¬ням дисками коліс з алюмінієвого 
сплаву.

• Перевіряйте затягування гайок у колесах через 
5000 км руху при заміні або перестановці коліс.

• Будьте обережні, щоб не пошкодити диски з 
алюмінієвого сплаву при використанні ланцюгів 
на колеса.

• Для дисків з алюмінієвого сплаву необхідно ви-
користовувати спеціальні гайки та спеціальний 
гайковий ключ рекомендовані компанією Geely.

• Не використовуйте шини та диски коліс, що не 
були рекомендовані компанією Geely, іншому 
випадку, це може призвести до втрати кон-
тролю над автомобілем, до серйозних травм 
або навіть смерті

• Виконуючи балансування коліс, будь ласка, вико-
ристовуйте балансуюче грузило від компанії Geely 
або еквівалентний продукт та пластиковий або гу-
мовий молоток.

• Регулярно перевіряйте диски з алюмінієвого спла-
ву, та замінюйте їх одразу після виявлення по-
шкоджень.

Встановлення зимових шин та ланцюгів на ко-
леса.
Використання зимових шин або ланцюгів на колеса 

рекомендується при русі по засніженим або обледенілим 
поверхням при низькій температурі.

Вибір зимових шин.
Якщо Ви бажаєте використовувати зимові шини, ви-

бирайте шини з такими самими розмірами, структурою 
та навантаженням, як й оригінальні шини. Будь ласка, 
не використовуйте шини інших розмірів і специфікацій 
відмінних від рекомендованих. Перед встановленням 
шипованих шин, будь ласка, перевірте відсутність обме-
жень у їхній установці.
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Установка зимових шин.
Зимові шини треба встановлювати одразу на всі 

колеса автомобіля. Якщо зимові шини встановлені 
тільки на передніх колесах, автомобіль може втратити 
керованість через різне зчеплення з поверхнею доро-
ги передніх та задніх шин.
Тримайте зняті шини у затіненому та сухому місці.
Позначайте напрям обертання шини, та, коли ці 

шини будуть встановлюватися знов, встановлюйте їх у 
тому самому напрямку обертання.

• Не експлуатуйте автомобіль з неправильно на-
качаними шинами.

• Не перевищуйте допустимих для шин швидко-
стей руху і дотримуйте швидкості у відповідність 
з правилами дорожнього руху.

• Не перевищуйте швидкість 50 км/год. або 
швидкість, рекомендовану виробником 
ланцюгів.

• Будьте обережними при русі, щоб уникати 
горбів, ям та крутих поворотів, щоб попередити 
можливий занос автомобіля. Намагайтеся уни-
кати різких поворотів та різкого гальмування, 
що може погіршити керованість автомобіля при 
використанні ланцюгів на колесах.

• При використанні ланцюгів на колесах, 
обов'язково заздалегідь зменшуйте швидкість 
при виконанні повороту, щоб автомобіль не 
втратив керованість.

Вибір ланцюгів на колеса.
Використовуйте ланцюги на колеса тільки 

відповідного розміру та типу.
Законодавче регулювання використання ланцюгів 

на колесах різне для різних типів та різного 
місцезнаходження доріг.

Встановлення ланцюгів на колеса.
При встановлені ланцюгів на передні колеса, вста-

новлюйте їх якомога тугіше. Не встановлюйте ланцю-
ги на задні колеса.
Підтягніть ланцюги після 0,5 - 1,0 км руху.
При встановлені ланцюгів на колеса, дотримуйтесь 

інструкцій виробника. Перед встановленням ланцюгів, 
зніміть декоративні ковпаки, щоб не пошкодити їх.
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• Акумуляторна батарея виробляє вогне- та вибухонебезпечний водневий газ.
• При використанні інструментів, не допускайте попадання іскор на акумуляторну батарею.
• Не паліть та не користуйтеся відкритим вогнем біля акумуляторної батареї.
• Електроліт містить отруйну та корозійну кислоту.
• Уникайте попадання електроліту в очі, на шкіру чи одяг.
• Не пийте електроліт.
• Використовуйте захисні окуляри, коли працюєте біля акумуляторної батареї.
• Тримайте акумуляторну батарею подалі від дітей.
Дії у екстремальній або аварійній ситуації:
• Якщо рідина з акумуляторної батареї потра пила у очі, невідкладно промийте їх чистою проточною водою 

та зверніться за медичною допомогою.
• По дорозі до лікарні обробляйте постраждалу частину тіла губкою або чистою тканиною, що змочена у 

чистій воді.
• Якщо рідина з акумуляторної батареї потрапила на шкіру, ретельно промийте її водою. Якщо шкіра болить 

або пече, одразу зверніться до лікарні.
• Якщо рідина з акумуляторної батареї потрапила на одяг, вона може проникнути через неї та потрапити 

на шкіру. Якомога скоріше зніміть одяг. При необхідності, дійте у відповідності до попереднього пункту.
• Якщо випадково випити рідини з акумуляторної батареї, треба невідкладно випити якомога більше води 

або молока, випити молока з магнезією, сирих яєць або рослинної олії. Після цього невідкладно зверніться 
до лікарні.
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• Зарядку акумуляторної батареї необхідно про-
водити у просторих приміщеннях з хорошою 
вентиляцією, Не заряджайте акумуляторну ба-
тарею в тісних закритих приміщеннях  без 
вентиляції або з поганою вентиляцією.

Заряджання акумуляторної батареї
При заряджанні АКБ виділяється водень.

Примітка:
• Не заряджайте акумуляторну батарею при працю-

ючому двигуні. При заряджанні АКБ все інше елек-
трообладнання повинно бути вимкнене.

• Акумуляторна батарея повинна бути завжди за-
ряджена. Напруга зарядки становить 14-15 В. Для 
зарядки повністю розрядженої батареї знадобить-
ся декілька годин.
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Зовнішня перевірка акумуляторної батареї (АКБ)
 
Перевірте акумуляторну батарею на предмет корозії, ослаблених 

контактів, тріщин, послаблення кріплення.

А. Якщо на батареї є сліди корозії, видаліть їх теплою водою із содою. 
На клеми батареї нанесіть трохи мастила для запобігання подальшої 
корозії.

Б. Якщо клеми ослаблені, затягніть зажимні гайки.

С. Затягніть кріплення прижимної пластини, щоб акумуляторна бата-
рея міцно трималася, але не надто сильно, щоб не пошкодити батарею.

Обслуговування АКБ.
Акумулятор повинен перевірятися та заряджатися регулярно. При 

зберіганні автомобіля більше одного тижня рекомендується знімати 
мінусову клему акумулятора. Зарядіть АКБ, якщо напруга на клемах 
становить менше 12,4V.
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Перевірка та заміна запобіжників
 Якщо фари головного світла або інше електричне обладнання не працюють, перевірте 

плавкі запобіжники. Якщо запобіжник перегорів – замініть його. Вимкніть запалення та до-
даткове обладнання, вийміть відповідні плавкі запобіжники та перевірте їх. Знайдіть не-
справний запобіжник.
Назви усіх запобіжників знаходяться на кришці блоку запобіжників. Для виймання плавких 

запобіжників типу A використовуйте спеціальний інструмент. Якщо справність відповідного 
плавкого запобіжника визначити складно, спробуйте встановити на його місце новий 
запобіжник. Якщо запобіжник несправний, замініть його новим. Встановлюйте запобіжники 
тільки з відповідним амперажем (номіналом), який вказаний на блоці запобіжників. Якщо 
у Вас немає запасного запобіжника, у разі екстреної потреби Ви можете використати 
запобіжники «A/C» (система кондиціювання), відповідного амперажу, відсутність яких не 
така важлива для функціонування автомобіля. Якщо нема плавкого запобіжника такого са-
мого амперажу, використання запобіжника меншого амперажу дозволяється, але таке зна-
чення амперажу має бути максимально близьким до оригінального. Якщо значення ампера-
жу менше за оригінальне, цей запобіжник теж може перегоріти. Після цього, якомога швид-
ше знайдіть та встановіть плавкий запобіжник відповідного амперажу.
Рекомендується придбати набір запасних плавких запобіжника на випадок екстреної по-

треби. Якщо нові запобіжники швидко виходять з ладу, це може свідчити про несправність 
у електричній системі. У цьому випадку треба звернутися до Дилера Geely для перевірки та 
ремонту.

Ніколи не використовуйте для заміни плавкі запобіжники з більшим за 
оригінальний значенням амперажу (номіналом), та не використовуйте 
інші предмети і матеріали замість запобіжників, бо це може призвести до 
збільшення обсягу пошкоджень електричних компонентів автомобіля або до 
пожежі.
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Розташування запобіжників Блок запобіжників №3
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Щіпці

В моторному відсіку (№1) Назва Система Номінал
F1 Реле вентилятора радіатора --
F2 Реле вентилятора конденсатора --
F3 Реле стартера --
F4 Реле передніх фар --
F5 Реле паливного насоса --
F6 Реле головних фар --
F7 Реле звукового сигналу --
F8 Реле компресора кондиціонера --
F9 Головне реле --
F10 Запобіжник запалення 1 20A
F11 Запобіжник запалення 2 30A
F12 Запобіжник склопідйомників 30A
F13 Запобіжник вентилятора 20A
F14 Запобіжник компресора 10A
F15 Запобіжник стартера 30A
F16 Запобіжник передніх протитуманних фар 15A
F17 Запобіжник вентилятора конденсатора 20A
F18 Запобіжник радіатора 20A
F19 Запобіжник звукового сигналу 15A
F20 Запобіжник головного реле 20A
F21 Запобіжник передньої правої фари 10A
F22 Запобіжник передньої лівої фари 10A
F23 Запасний запобіжник 10A
F24 Запасний запобіжник 15A
F25 Запасний запобіжник 20А
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Назва Система Номінал
R1 Реле включення задніх ліхтарів -
R2 Реле вентилятора салону -
F1 Кондиціонер 7.5 A
F2 Електролюк 20 A
F3 Задні ліхтарі 15 A
F4 Лампи стоп-сигналу 10 A
F5 Аварійні вогні 10 A
F6 ENG ECU 10 A
F7 Кузовний блок керування 10 A
F8 Задній розморожувач скла 20 A
F9 Центральний замок 20 A
F10 Лампи салону 10 A
F11 Дзеркала заднього огляду 10 A
F12 Припалювач 15 A
F13 Котушки запалювання 15 A
F14 SRS ECU 10 A
F15 Кузовний блок керування 10 A
F16 Ліхтар верхнього стоп-сигналу 10 A
F17 ABS ECU 10 A
F18 Телефон (якщо обладнаний) 10 A
F19 Генератор 10 A
F20 Склоочисник 15 A
F21 Щиток приладів 10 A

В інструментальній панелі (№2)
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Доливка рідини склоочисника
 
Якщо система омивання скла не працює, можливо в бачку закінчилась 

склоочисна рідина. Долийте склоочисну рідину до необхідного рівня.
Для омивання скла може використовуватися чиста вода, однак треба 

мати на увазі, що при мінусовій температурі навколишнього середовища 
вона може замерзнути. Тому використовуйте незамерзаючу склоочисну 
рідину. При використанні рідини склоомивачі виконуйте інструкції Вироб-
ника.

Примітка:
Не використовуйте охолоджуючу рідину двигуна. Це може викликати по-

шкодження лакофарбового покриття кузова автомобіля.
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Модель JL7152B1D JL7152B1HD JL7152E4 JL7156E4 JL7101K02
Довжина мм 3995
Ширина мм 1692
Висота мм 1465 (з релінгами 1508) 1435 (з релінгами 1508)
Колісна база мм 2502
Ширина колії передніх коліс мм 1450
Ширина колії задніх коліс мм 1431
Споряджена вага кг 1086 1096 1080 1060 1045
Максимальна вага кг 1461 1771 1455 1435 1420
Виворіт передніх коліс вліво 
(вн./зовн.)

37,2°±2°/32°±2°
Виворіт передніх коліс вправо 
(вн./зовн.)
Розвал   0°30' ± 45'
Поперечний кут нахилу осі по-
вороту колеса 10°0'±45'

Поздовжній кут нахилу осі по-
вороту колеса 2°0'±45'

Сходження передніх коліс мм 1±2
Сходження задніх коліс мм 3±3

7. Технічні характеристики
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Натяг привідного ременя:
При навантаженні 98 Н привідного ременя, мм:
• старий ремінь: 11.5 - 13.5
• новий ремінь: 7.0 - 9.0

Примітки:
Перед виміром, новий ремінь повинен пропрацювати 

5 хвилин. Старий – менше 5 хвилин.

Зчеплення
Вільний хід педалі зчеплення, мм: 5-15
Тип рідини: DOT 4, клас GB12981

 Механічна КПП
Ємність: 2.5 L 
Тип оливи: API GL-4, SAE 75W-90

АКПП
Ємність: 3 L
Тип трансмісійної рідини: Geely DEXRON III

Примітка:
Використовуйте тільки рекомендовану трансмісійну 

рідину.
Використання рідини інших типів може призвести до 

виходу з ладу АКПП.

Гальма
При працюючому двигуні мінімальний хід гальмівної 

педалі при натисканні на неї з силою 490 Н , мм: 55.0 
Вільний хід педалі, мм:1- 6
Тип рідини: DOT 4, клас GB12981.

Стоянкове гальмо
При прикладанні зусилля до важеля 196 Н: 

переміщення важеля повинно бути 4 - 7 зубців

Рульовий механізм 
Вільний хід керма не більш, ніж 30 мм

Гідропідсилювач керма
Тип рідини: DEXRON III
 
Шини
Типорозмір: 195/55 R16 91H 
Тиск в передніх шинах: 230 kPa
Тиск в передніх шинах: 210 kPa
Момент затяжки колісних гайок: 103 Нм

Охолоджуюча рідина двигуна
Стандарт: SH0521 Glycol Coolant Standard


