
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



Як знайти в Інтернеті
Інструкцію з експлуатації можна знайти на веб-
сайті CITROËN у розділі «Особистий кабінет» або 
за адресою:
http://service.citroen.com/ddb/

Виберіть:
- мову;
- автомобіль, тип кузова;
- редакцію інструкції з експлуатації відповідно до дати першої 

реєстрації вашого автомобіля.

Цей символ позначає найновішу 
доступну інформацію.

Прямий доступ до інструкції з експлуатації.



Вітаємо!
Дякуємо за те, що ви обрали автомобіль Citroën C3.

У цьому документі наведено відомості та рекомендації, які 
допоможуть вам детально ознайомитися зі своїм автомобілем.

Наявність у вашому автомобілі того чи іншого обладнання, 
згаданого в цьому документі, залежить від типу комплектації, 
модифікації та технічних характеристик для країни, в якій продано 
автомобіль.

Описи та ілюстрації наведено лише для довідки.
Компанія Automobiles CITROËN залишає за собою право змінювати 
технічні характеристики, обладнання та аксесуари, не оновлюючи 
цю редакцію посібника.

У разі передачі права власності на автомобіль обов’язково 
передайте новому власнику цю повну інструкцію з експлуатації.

У документі містяться всі вказівки та рекомендації для 
максимально ефективної експлуатації автомобіля. Наполегливо 
радимо ознайомитися з ним, а також із посібником з 
техобслуговування та гарантійного обслуговування, у якому 
викладено гарантійні умови та відомості про обслуговування та 
технічну допомогу на дорозі для вашого автомобіля.

Попередження щодо безпеки

Додаткова інформація

Сприяє збереженню довкілля

Автомобіль з кермом з лівого боку

Автомобіль з кермом з правого боку

Позначення
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Зміст

Панелі приладів 8
Контрольні лампи та індикатори 12
Індикатори 26
Одометри 32
Налаштування обладнання в автомобілях 
без екрану 33
Монохромний екран С 33
Сенсорний екран 35
Бортовий комп’ютер 40
Налаштування дати й часу 42

Пульт дистанційного керування 44
Безключовий доступ в автомобіль і запуск 
двигуна 46
Аварійні процедури 49
Двері 51
Багажник 52
Центральний замок 52
Сигналізація 54
Вікна з електричними склопідіймачами 55

Задні сидіння 60
Регулювання керма 61
Дзеркала 62
Вентиляція 63
Обігрів/Керування системою 
кондиціонування повітря вручну 65
Автоматичний режим кондиціонування 
повітря 66
Обдув та обігрів вітрового скла 69
Обдув та обігрів заднього скла 69
Лампа освітлення салону 70
Скляний панорамний люк 70
Підсвічування багажника 71
Обладнання в салоні 71
Обладнання у багажнику 74
Задня полиця (фургон) 75

Керування освітленням 77
Покажчики поворотів (блимають) 79
Автоматичне ввімкнення світла фар 79
Денні ходові вогні / Габаритні вогні 80
Автоматичне перемикання фар 82
Налаштування кута нахилу фар 83
Перемикач режимів роботи  
склоочисників 84
Автоматична робота склоочисників 86

Загальні рекомендації з техніки безпеки 87
Аварійна світлова сигналізація 88
Звуковий сигнал 88
Виклик екстрених служб і технічної 
допомоги 88
Електронна система курсової стійкості 
(ESC) 92
Ремені безпеки 94
Подушки безпеки 97
Дитячі крісла 100
Вимкнення передньої подушки безпеки 
пасажира 102
Дитячі крісла з кріпленням ISOFIX 109
Дитячі крісла i-Size 113
Дитячий замок 116

Огляд

Панель приладів

Доступ

Зручність і комфорт
Безпека

Освітлення та видимість

Еко-керування

Еко-керування 6
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Зміст

Рекомендації щодо керування 118
Увімкнення та вимкнення  
двигуна ключем 120
Увімкнення та вимкнення двигуна  
за допомогою системи безключового 
доступу в автомобіль і запуску  
двигуна 122
Стоянкове гальмо 125
Механічна 5-ступінчаста  
коробка передач 125
Автоматична коробка передач (EAT6) 126
Індикатор зміни передачі 129
Система підтримки рушання на схилі 130
Система «Зупинка і пуск» 131
Розпізнавання знаків обмеження  
швидкості та рекомендованої  
швидкості 133
Обмежувач швидкості 137
Круїз-контроль 139
Сигнал ризику зіткнення і автоматичне 
екстрене гальмування 142
Сигнал про неуважність водія 145
Система попередження про  
вихід зі смуги руху 147
Система контролю сліпих зон 148
Датчики паркування 150
Камера заднього ходу 152
Система контролю тиску в шинах 153
CITROËN ConnectedCAM™ 155

Бак для пального 158
Клапан захисту від неправильного  
пального (на дизельних автомобілях) 159
Сумісність пального 160
Ланцюги для пересування по снігу 161
Буксирування причепа 162
Режим заощадження енергії 163
Заміна щітки склоочисника 164
Багажні дуги 164
Капот 165
Двигуни 167
Перевірка рівнів 168
Поточні перевірки 170
AdBlue® (Двигуни BlueHDi) 172
Захист накладок AIRBUMP® 175

Повне вичерпання пального (для дизельних 
двигунів) 176
Комплект для тимчасового ремонту шин 177
Запасне колесо 179
Заміна лампи 184
Заміна запобіжника 189
Акумулятор 12 В 195
Буксирування 199

Загальні відомості 201
Розміри 204
Ідентифікаційні позначення 205

Керування Практична інформація

У разі несправності

Технічні дані

Алфавітний покажчик

Аудіосистема і телематика
CITROËN Connect Nav
CITROËN Connect Radio
Аудіосистема з підтримкою Bluetooth
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Засоби та елементи 
керування

1

Бокові дзеркала
Система контролю сліпих зон
Вікна з електричними склопідіймачами

2

Відкривання капота

3

Запобіжники панелі приладів

4

Лампа освітлення салону
Дзеркало заднього огляду
Виклик екстрених служб і 
технічної допомоги
CITROËN ConnectedCAM™

5

Сенсорний екран
Монохромний екран С
Налаштування дати й часу

6

Вентиляція
Обігрів
Керування кондиціонером вручну
Автоматичний режим 
кондиціонування повітря
Обдув та обігрів вітрового скла
Обдув та обігрів заднього скла

7

Механічна 5-ступінчаста 
коробка передач
Автоматична коробка передач
Індикатор ефективності перемикання
Система підтримки рушання на схилі
Система «Зупинка і пуск»

8

Стоянкове гальмо
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Засоби та елементи 
керування (продовження)

3

Обмежувач швидкості
Круїз-контроль
Розпізнавання обмежень швидкості

4

Панелі приладів
Контрольні лампи та індикатори
Індикатори
Одометри

5

Регулювання керма
Звуковий сигнал

6

Перемикач режимів 
роботи склоочисників
Бортовий комп’ютер

7

Центральний замок
Аварійна світлова сигналізація

8

Запуск і вимкнення двигуна

1

Перемикач керування освітленням
Покажчики повороту

2

Регулювання фар
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Еко-керування

Еко-керування

Оптимізація роботи коробки 
перемикання передач

Якщо ви користуєтесь механічною 
коробкою передач, рушайте плавно та 
своєчасно перемикайте передачі. Під час 
прискорення раніше переходьте на вищу 
передачу.

На автомобілях із автоматичною 
коробкою передач використовуйте 
звичайний автоматичний режим і уникайте 
сильного чи різкого натискання педалі 
акселератора.

Рухайтесь плавно
Зберігайте безпечну відстань між 
автомобілями, частіше гальмуйте 
двигуном, а не за допомогою педалі 
гальма, а також поступово натискайте 
педаль акселератора. Ці дії допоможуть 
зменшити витрату пального й викиди CO2, 
а також знизити рівень фонового шуму від 
руху транспорту.

Якщо автомобіль обладнано системою 
круїз-контролю, користуйтеся нею на 
швидкості понад 40 км/год за умови, що 
рух транспортного потоку не ускладнено.

Контролюйте використання 
електричного обладнання

Перш ніж рушити з місця, провітріть салон, 
якщо в ньому надто тепло: відкрийте вікна 
та вентиляційні отвори, перш ніж вмикати 
кондиціонер.
На швидкості понад 50 км/год зачиніть 
вікна та залиште відкритими вентиляційні 
отвори.
Розгляньте можливість використання 
засобів, які допомагають зменшити 
нагрівання салону (шторки люка, віконних 
шторок тощо).
Якщо кондиціонер не обладнано функцією 
автоматичного регулювання, вимкніть 
його одразу після встановлення в салоні 
потрібної температури.

Вимикайте фари і протитуманні фари, 
якщо умови зовнішнього освітлення не 
вимагають їх ввімкнення.

Не прогрівайте двигун, перш ніж рушити 
з місця, зокрема взимку: під час руху 
автомобіль прогріється набагато швидше.

Вчасно вимикайте системи обігріву та 
обдування, якщо вони не вимикаються 
автоматично.
Якомога раніше вимикайте підігрів сидіння.

Якщо ви — пасажир, намагайтеся не 
підключати мультимедійні пристрої (для 
перегляду фільмів, відтворення музики, 
відеоігор тощо): так ви допоможете 
зменшити споживання електроенергії та, 
відповідно, пального.
Відключайте портативні пристрої, коли 
виходите з автомобіля.

Індикатор продуктивності коробки передач 
допоможе обрати найбільш ефективну 
передачу: як тільки індикація з’явиться на 
панелі приладів, слід негайно виконати 
рекомендацію.
У автомобілях із автоматичною коробкою 
передач цей індикатор працює лише в 
ручному режимі.

Еко-керування — це повсякденна практика 
керування автомобілем, що сприяє 
оптимізації витрат пального та викидів 
CO2.
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Еко-керування

Обмежуйте причини 
надмірного споживання 
пального
Розподіляйте навантаження в автомобілі; 
кладіть найважчі речі на дно багажника 
якомога ближче до задніх сидінь.
Не возіть в автомобілі зайвий вантаж 
і зменшуйте його опір потоку повітря 
(багажні рейки для даху, відкритий 
багажник для даху, тримач для 
велосипедів, причіп тощо). Найкраще 
встановити закритий багажник для даху 
(бокс).
Знімайте багажні рейки та відкриті 
багажники для даху після використання.

Після закінчення зимового сезону змініть 
зимові шини на літні.

Дотримуйтеся рекомендацій 
щодо техобслуговування

Регулярно перевіряйте тиск у шинах у 
холодну пору року; див. наклейку в отворі 
дверей з боку водія.
Таку перевірку слід проводити, зокрема:
- перед тривалою мандрівкою,
- на початку кожного сезону;
- після тривалої перерви в експлуатації.
Не забудьте також перевірити запасне 
колесо та шини на причепі чи будинку на 
колесах, якщо він у вас є.

Регулярно відвідуйте автосервіс (для 
заміни моторної оливи, масляного фільтра, 
повітряного фільтра, фільтра салону 
тощо) та дотримуйтеся графіка заходів, 
рекомендованого у передбаченому 
виробником графіку обслуговування.

У разі несправності системи селективного 
каталітичного нейтралізатора (SCR) 
у вихлопному тракті дизельного 
двигуна BlueHDi ваш автомобіль буде 
забруднювати довкілля. Якомога швидше 
зверніться до дилера CITROËN або 
на авторизовану станцію технічного 
обслуговування, щоб забезпечити 
дотримання стандарту щодо рівня викидів 
оксиду азоту вашим автомобілем.

Не продовжуйте заправку пальним після 
3-го відсікання роздавального крана, щоб 
уникнути переливання.

На новому автомобілі споживання 
пального врегулюється на певному 
середньому рівні лише приблизно після 
перших 3000 км пробігу.



8

Панель приладів

Символи на РК панелі приладів

Циферблати
1. Спідометр (км/год або милі/год).
2. Екран дисплея.
3. Тахометр (х 1000 об/хв.).

Кнопки керування
A. Регулятор загального освітлення.

Залежно від версії: пересування по 
меню, списку; зміна значень.

B. Нагадування про обслуговування або 
запас ходу, пов’язаний із системою 
SCR та AdBlue®.
Скидання налаштувань вибраної 
функції (індикатор обслуговування або 
одометр поїздки).
Залежно від версії: вхід у меню 
налаштувань (довге натисканя), 
підтвердження вибору (коротке 
натискання).



9

1
Панель приладів

Екран дисплея

1. Зовнішня температура.
2. Покажчик температури 

охолоджувальної рідини двигуна.
3. Налаштування обмежувача швидкості/

круїз-контролю.
4. Цифровий спідометр (км/год.).
5. Індикатор ефективності перемикання 

та/або положення селектора передач. 
Інформація про передачу, спортивний 
режим та режим снігу в автомобілях з 
автоматичною коробкою передач.

6. Рівень пального.
7. Індикатор рівня оливи (відображається 

впродовж кількох секунд після 
ввімкнення запалювання, тоді зникає).

8. Індикатор обслуговування або запас 
ходу, пов’язаний із AdBlue® та якщо 
ввімкнено задній хід (SCR) (у милях або 
кілометрах), одометр поїздки (у милях 
або кілометрах).

9. Бортовий комп’ютер.
10. Загальний одометр (у км).
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Панель приладів

Текстова інформація на РК панелі приладів Циферблати

1. Спідометр (км/год або милі/год).
2. Індикатор рівня пального.
3. Екран дисплея.
4. Покажчик температури 

охолоджувальної рідини двигуна.
5. Тахометр (х 1000 об/хв.).

Кнопки керування
A. Скидання індикатора обслуговування.

Нагадування про обслуговування або 
запас ходу, пов’язаний із системою 
SCR та AdBlue®.
Залежно від версії: повернення на 
вищий рівень, скасування поточної 
операції.

B. Регулятор загального освітлення.
Залежно від версії: пересування по 
меню, списку; зміна значень.

C. Скидання налаштувань одометра 
поїздки.
Залежно від версії: вхід у меню 
налаштувань (довге натискання), 
підтвердження вибору (коротке 
натискання).
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1
Панель приладів

1. Зовнішня температура.
2. Налаштування обмежувача швидкості/

круїз-контролю.
Швидкість, запропонована системою 
розпізнавання обмеження швидкості.

3. Цифровий спідометр (км/год.).
4. Індикатор ефективності перемикання 

та/або положення селектора передач. 
Інформація про передачу, спортивний 
режим та режим снігу в автомобілях з 
автоматичною коробкою передач.

5. Бортовий комп’ютер та лічильник часу 
системи «Зупинка і пуск».

6. Екран: одометр поїздки (у милях або 
кілометрах), індикатор обслуговування 
або запас ходу, пов’язаний із 
AdBlue® та системою контролю 
викидів із селективним каталітичним 
нейтралізатором (SCR) (у милях або 
кілометрах), загальний одометр, 
попереджувальні повідомлення або 
повідомлення про стан функцій.

За допомогою цього екрану також можна 
налаштувати певне обладнання, якщо ваш 
автомобіль не обладнаний аудіосистемою 
чи сенсорним екраном.
Докладніше про налаштування 
обладнання для автомобілів без екрану 
див. у відповідному розділі.

Екран дисплея
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Панель приладів

Вмикання однієї з вказаних нижче 
індикаторних ламп  свідчить про те, що 
відповідна система ввімкнена.

Індикатор вимкнення
Якщо цей індикатор світиться, це слугує 
підтвердженням навмисного вимкнення 
відповідної системи.
Це може супроводжуватися звуковим 
сигналом і відображенням повідомлення.

Контрольні лампи та індикатори
Візуальні індикатори, що інформують водія 
про роботу системи, вимкнення (індикатори 
вмикання та вимикання) або виникнення 
несправності (контрольна лампа).

Коли ввімкнено запалювання
Деякі контрольні лампи засвічуються 
на декілька секунд після ввімкнення 
запалювання.
Після запуску двигуна ці контрольні лампи 
мають згаснути.
Якщо ж вони продовжують світитися, 
прочитайте відомості про відповідну 
контрольну лампу, перш ніж починати рух.

Пов’язані попередження
Деякі контрольні лампи можуть вмикатися 
в одному з двох режимів: вони світяться 
постійно (безперервно) або блимають.
Залежно від режиму роботи індикатора та 
стану роботи автомобіля можна визначити, 
чи є це сигналом нормальної роботи, або 
ознакою несправності.
У випадку несправності ввімкнення 
контрольної лампи може супроводжуватися 
звуковим сигналом і/або повідомленням.

Попереджувальні індикатори
Увімкнення одного з вказаних нижче 
попереджувальних індикаторів, коли 
працює двигун або під час руху автомобіля 
свідчить про несправність, що вимагає 
втручання водія.
Будь-яку несправність, про яку сигналізує 
контрольна лампа, слід додатково 
дослідити з урахуванням відповідного 
повідомлення.
Якщо у вас виникнуть будь-які проблеми, 
зверніться до дилера CITROËN або 
на авторизовану станцію технічного 
обслуговування.

Робочі індикатори
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1
Панель приладів

Попереджувальний 
або інший індикатор Стан Причина Дія / Примітки

Зупинка Світиться постійно 
разом з іншим 
попереджувальним 
індикатором, 
супроводжується 
звуковим сигналом і 
повідомленням.

Якщо світиться цей 
попереджувальний індикатор, 
це свідчить про серйозну 
несправність двигуна, гальмівної 
системи, підсилювача керма або 
електронної системи.

Автомобіль потрібно зупинити, щойно це можна 
буде безпечно зробити.
Припаркуйте автомобіль, вимкніть запалювання 
та зателефонуйте дилеру CITROËN або на 
авторизовану станцію технічного обслуговування.

Стоянкове 
гальмо

Світиться постійно. Стоянкове гальмо активовано або 
не повністю вимкнено.

Щоб вимкнути контрольну лампу, вимкніть 
стоянкове гальмо, тримаючи ногу на педалі 
гальма.
Дотримуйтеся рекомендацій щодо техніки 
безпеки.
Докладніше про стоянкове гальмо див. у 
відповідному розділі.

Гальма Світиться постійно. Значно знизився рівень гальмівної 
рідини.

Зупиніться, щойно це можна буде зробити безпечно.
Долийте гальмівну рідину, схвалену компанією 
CITROËN.
Якщо проблема не зникає, зверніться до дилера 
CITROËN або на авторизовану станцію технічного 
обслуговування для перевірки системи.

+

Світиться постійно, 
пов’язаний із 
попереджувальним 
індикатором ABS.

Несправність системи 
електронного розподілу 
гальмівного зусилля (EBFD).

Зупиніться, щойно це можна буде зробити 
безпечно.
Зверніться до дилера CITROËN або на 
авторизовану станцію технічного обслуговування 
для перевірки.

Підсилювач 
керма*

Світиться постійно. Суттєва несправність 
підсилювача керма.

Рухайтеся обережно на помірній швидкості.
Зверніться до дилера CITROËN або на 
авторизовану станцію технічного обслуговування 
для перевірки.

* Лише через символи на РК панелі приладів.
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Панель приладів

Двері не 
зачинено

Світиться постійно, 
пов’язаний із 
повідомленням, яке 
вказує на конкретні двері.

Швидкість нижче 10 км/год: 
двері або багажник не зачинено 
належним чином.

Закрийте двері або багажник.

Світиться постійно, 
пов’язаний із повідомленням, 
яке вказує на конкретні двері, 
супроводжується звуковим 
сигналом.

Швидкість понад 10 км/год: 
двері або багажник не зачинено 
належним чином.

Ремінь(-ені) 
безпеки не 
пристебнуто / 
відстебнуто**

Світиться постійно 
або блимає, 
супроводжується 
звуковим сигналом.

Ремінь безпеки не застебнутий 
або відстебнутий.

Потягніть за ремінь, а тоді вставте язичок у 
пряжку ременя.

Ремінь безпеки 
переднього 
лівого сидіння 
не пристебнутий 
/ відстебнутий*

Ремінь безпеки переднього лівого 
сидіння не пристебнутий або 
відстебнутий.

Ремінь безпеки 
переднього 
правого сидіння 
не пристебнутий 
/ відстебнутий

Ремінь безпеки переднього 
правого сидіння не пристебнутий 
або відстебнутий.

Заряд 
акумулятора

Світиться постійно. Несправність у ланцюгу 
заряджання акумулятора (брудні 
або від’єднані клеми, ослаблений 
або обірваний ремінь генератора 
тощо).

Цей попереджувальний індикатор повинен 
згасати після пуску двигуна.
Якщо він не згасає, зверніться до дилера 
CITROËN або на авторизовану станцію технічного 
обслуговування.

Попереджувальний 
або інший індикатор Стан Причина Дія / Примітки

** Лише на текстовій РК панелі приладів.

* Лише через символи на РК панелі приладів.
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Панель приладів

Попереджувальний 
або інший індикатор Стан Причина Дія / Примітки

Тиск моторної 
оливи

Світиться постійно. Свідчить про несправність у 
системі змащування двигуна.

Автомобіль потрібно зупинити, щойно це можна 
буде безпечно зробити.
Припаркуйте автомобіль, вимкніть запалювання 
та зверніться до дилера CITROËN або на 
авторизовану станцію технічного обслуговування.

Максимальна 
температура 
охолоджувальної 
рідини

Світиться постійно. Надто висока температура в 
системі охолодження двигуна.

Зупиніть автомобіль, щойно це можна буде 
зробити безпечно.
Перш ніж доливати рідину (якщо це потрібно), 
зачекайте, поки двигун охолоне.
Якщо проблему не вдається усунути, зверніться 
до дилера CITROËN або на авторизовану станцію 
технічного обслуговування.

Система 
самодіагностики 
двигуна

Світиться постійно. Несправність системи контролю 
викидів.

Цей попереджувальний індикатор повинен згасати після пуску 
двигуна.
Якщо він не згасає, якомога швидше зверніться до дилера 
CITROËN або на авторизовану станцію технічного обслуговування.

Блимає. Несправність системи керування 
двигуном.

Існує ризик руйнування каталітичного 
нейтралізатора.
Зверніться до дилера CITROËN або на авторизовану 
станцію технічного обслуговування для перевірки.

+

Світиться 
постійно разом із 
попереджувальним 
індикатором 
обслуговування.

Виявлено незначну несправність 
двигуна.

Зверніться до дилера CITROËN або на 
авторизовану станцію технічного обслуговування 
для перевірки.

+

Світиться 
постійно разом із 
попереджувальним 
індикатором режиму 
«ЗУПИНКА».

Виявлено значну несправність 
двигуна.

Автомобіль потрібно зупинити, щойно це можна 
буде безпечно зробити.
Припаркуйте автомобіль, вимкніть запалювання 
та зверніться до дилера CITROËN або на 
авторизовану станцію технічного обслуговування.
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Сигнал про 
небезпечну 
дистанцію 
/ Екстрене 
автоматичне 
гальмування

Блимає. Система спрацьовує. Короткими пригальмовуваннями система 
зменшує швидкість, щоб уникнути зіткнення з 
автомобілем попереду.

Світиться постійно, 
супроводжується 
текстовим повідомленням 
і звуковим сигналом.

Несправність системи. Зверніться до дилера CITROËN або на 
авторизовану станцію технічного обслуговування 
для перевірки системи.

Сигнал про 
небезпечну 
дистанцію / Екстрене 
автоматичне 
гальмування

Світиться постійно, 
супроводжується 
текстовим 
повідомленням.

Систему вимкнено в меню 
налаштування автомобіля.

Докладніше про систему Сигнал про 
небезпечну дистанцію / Екстрене автоматичне 
гальмування див. у відповідному розділі.

Антиблокувальна 
гальмівна 
система (ABS)

Світиться постійно. Несправність антиблокувальної 
гальмівної системи.

Основна гальмівна система автомобіля працює.
Рухайтеся обережно з невисокою швидкістю. 
Терміново зверніться до дилера CITROËN або на 
авторизовану станцію технічного обслуговування.

Недостатній 
тиск у шинах

Світиться постійно, 
супроводжується 
звуковим сигналом і 
повідомленням.

Недостатній тиск у шині на одному 
чи декількох колесах.

Слід якомога швидше перевірити тиск у шинах.
Таку перевірку бажано проводити, коли шини 
холодні.
Потрібно повторно ініціалізувати систему після 
регулювання тиску в одній або кількох шинах чи 
заміни одного або кількох коліс.
Докладніше про систему контролю тиску в 
шинах див. у відповідному розділі.

+

Блимає, потім світиться 
постійно, супроводжується 
попереджувальним 
індикатором 
обслуговування.

Система несправна: контроль 
тиску в шинах більше не 
здійснюється.

Слід якомога швидше перевірити тиск у шинах.
Зверніться до дилера CITROËN або на 
авторизовану станцію технічного обслуговування 
для перевірки системи.

Попереджувальний 
або інший індикатор Стан Причина Дія / Примітки
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Панель приладів

Попереджувальний 
або інший індикатор Стан Причина Дія / Примітки

Система 
динамічної 
стабілізації
(DSC/ASR)

Блимає. Спрацьовує система динамічної 
стабілізації або антибуксувальна 
система.

Система оптимізує зчеплення з поверхнею та 
покращує курсову стійкість автомобіля в разі 
втрати зчеплення чи траєкторії.

Світиться постійно. Несправність системи динамічної 
стабілізації або антибуксувальної системи.

Зверніться до дилера CITROËN або на авторизовану 
станцію технічного обслуговування для перевірки системи.

Подушки 
безпеки

Засвічується 
тимчасово.

Цей попереджувальний індикатор 
засвічується на кілька секунд 
після ввімкнення запалювання, а 
потім вимикається.

Цей попереджувальний індикатор повинен згасати 
після запуску двигуна.
Якщо він не згасає, зверніться до дилера CITROËN або 
на авторизовану станцію технічного обслуговування.

Світиться постійно. Несправність однієї з подушок 
безпеки чи системи піротехнічного 
попереднього натягування 
ременя безпеки.

Для перевірки системи зверніться до дилера 
CITROËN або на авторизовану станцію технічного 
обслуговування.

Система 
подушки 
безпеки 
пасажира

Світиться постійно. Перемикач праворуч від 
панелі приладів встановлено в 
положення OFF (Вимк.).
Перемикач у відділенні для 
дрібних речей встановлено в 
положення OFF (Вимк.).
Передню подушку безпеки 
пасажира вимкнено.
У цьому випадку можна 
використовувати дитяче крісло, 
що встановлюється спинкою 
вперед, якщо немає ознак 
несправності подушок безпеки 
(не світиться попереджувальний 
індикатор подушок безпеки).

Встановіть перемикач у положення ON (УВІМК), 
щоб увімкнути передню подушку безпеки 
пасажира.
Коли подушку ввімкнено, не ставте дитяче 
крісло спинкою вперед (проти напрямку руху) на 
переднє пасажирське сидіння.
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Попереджувальний 
або інший індикатор Стан Причина Дія / Примітки

Сажовий 
фільтр (на 
дизельних 
двигунах)

Світиться постійно, 
супроводжується 
звуковим сигналом і 
повідомленням про 
ризик блокування 
сажового фільтра.

Це свідчить про початок 
насичення сажового фільтра.

Щойно дозволить дорожня ситуація, виконайте 
регенерацію фільтра: їдьте зі швидкістю 
щонайменше 60 км/год., доки попереджувальний 
індикатор не згасне.
Докладніше про перевірки, зокрема пов’язані із 
сажовим фільтром, див. у відповідному розділі.

Світиться постійно, 
супроводжується 
звуковим сигналом 
і повідомленням 
про зниження 
рівня присадки у 
сажовому фільтрі.

Це свідчить про те, що рівень 
присадки в баку занизький.

Швидко зверніться для її поповнення до дилера 
CITROËN або на авторизовану станцію технічного 
обслуговування.
Докладніше про перевірку рівнів, зокрема рівня 
присадки, дивіться у відповідному розділі.

Мінімальний 
рівень 
пального

Світиться постійно, 
супроводжується 
звуковим сигналом і 
повідомленням.

При першому вмиканні 
контрольної лампи в баку 
залишається близько 5 літрів 
пального.
Тепер ви почали використовувати 
резервне пальне.

Щоб уникнути повного вичерпання пального, 
потрібно якомога швидше заправити автомобіль.
Цей індикатор (у супроводі звукового сигналу 
й повідомлення) вмикатиметься з кожним 
увімкненням запалювання, доки ви не поповните 
бак достатньою кількістю пального.
Частота подання звукового сигналу та появи 
повідомлення зростає по мірі зниження рівня 
пального до «0».
Об’єм бачка:
- В автомобілях із бензиновим двигуном: 

приблизно 45 літрів.
- В автомобілях із дизельним двигуном: 

приблизно 42 або 50 літрів (залежно від 
версії).

Ніколи не продовжуйте рух до повного 
вичерпання пального, оскільки це може 
призвести до пошкодження системи регулювання 
шкідливих викидів та системи інжектора.
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У дизельному 
пальному є 
вода*

Світиться постійно. У фільтрі дизельного двигуна є 
вода.

Ризик пошкодження системи впорскування 
пального дизельного двигуна.
Зверніться до дилера CITROËN або на 
авторизовану станцію технічного обслуговування 
якомога швидше.

Система 
попередження 
про вихід зі 
смуги руху**

Блимає 
(помаранчевий), 
супроводжується 
звуковим сигналом.

Автомобіль перетнув лінію, із 
правої сторони.
Автомобіль перетнув лінію, із лівої 
сторони.

Поверніть кермо в протилежному напрямку, щоб 
повернутися на потрібну траєкторію руху.
Докладнішу інформацію шукайте у відповідному 
розділі.

Світиться постійно. Несправна система 
попередження про вихід зі смуги 
руху.

Зверніться до дилера CITROËN або на 
авторизовану станцію технічного обслуговування 
для перевірки системи.

Попереджувальний 
або інший індикатор Стан Причина Дія / Примітки

* Лише через символи на РК панелі приладів.
** Лише через текст на РК панелі приладів.
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AdBlue®

(дизельний 
двигун 
BlueHDi)

Світиться постійно 
після ввімкнення 
запалювання, 
супроводжується 
звуковим сигналом і 
повідомленням про 
залишковий запас 
ходу.

Залишковий запас ходу становить 
від 600 до 2400 км.

Якомога швидше долийте рідину AdBlue®.
У бак можна долити до 10 літрів рідини AdBlue®.

Блимає, 
супроводжується 
звуковим сигналом і 
повідомленням про 
залишковий запас 
ходу.

Залишковий запас ходу становить 
від 0 до 600 км.

Обов’язково долийте рідину AdBlue®, щоб 
уникнути її вичерпання.
У бак можна долити до 10 літрів рідини AdBlue®.

Блимає, 
супроводжується 
звуковим сигналом 
і повідомленням 
про те, що 
запуск двигуна 
неможливий.

Бак рідини AdBlue® порожній: 
система запобігання запуску 
перешкоджає пуску двигуна.

Щоб знову запустити двигун, обов’язково 
долийте рідину AdBlue®.
Потрібно долити в бак щонайменше 4 літри 
рідини AdBlue®.

Попереджувальний 
або інший індикатор Стан Причина Дія / Примітки
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Докладніше про рідину AdBlue®, її дозаправку та систему селективного каталітичного нейтралізатора див. у відповідному розділі.

+

+

Система 
контролю 
викидів із 
селективним 
каталітичним 
нейтралізатором 
(SCR)
(дизельний 
двигун BlueHDi)

Світиться постійно 
після ввімкнення 
запалювання, поєднується 
з попереджувальними 
індикаторами обслуговування 
та діагностики двигуна, 
супроводжується звуковим 
сигналом і текстовим 
повідомленням.

Виявлено несправність системи 
контролю викидів SCR.

Цей попереджувальний сигнал зникає, коли 
рівень викидів шкідливих речовин у вихлопних 
газах повертається до норми.

Блимає після 
ввімкнення 
запалювання, 
супроводжується 
попереджувальними 
індикаторами 
сервісу та 
діагностики 
двигуна, а також 
звуковим сигналом і 
повідомленням про 
залишковий запас 
ходу.

Після підтвердження несправності 
системи контролю викидів можна 
проїхати щонайбільше 1100 км 
до спрацьовування системи 
блокування двигуна.

Негайно зверніться до дилера CITROËN або на 
авторизовану станцію технічного обслуговування, 
щоб уникнути несправності.

Блимає після ввімкнення 
запалювання, 
поєднується з 
попереджувальними 
індикаторами сервісу 
та діагностики двигуна, 
супроводжується 
звуковим сигналом 
і текстовим 
повідомленням.

Перевищено дозволене 
обмеження запасу ходу після 
підтвердження несправності 
системи контролю викидів: 
система блокування запуску 
двигуна перешкоджає його 
запуску.

Щоб мати змогу запустити двигун, необхідно 
звернутися до дилера CITROËN або на 
авторизовану станцію технічного обслуговування.

Попереджувальний 
або інший індикатор Стан Причина Дія / Примітки
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Попереджувальний 
або інший індикатор Стан Причина Дія / Примітки

Сервіс Засвічується 
тимчасово, 
супроводжується 
повідомленням.

Виявлено одну чи кілька 
незначних несправностей, для 
яких не передбачено окремих 
попереджувальних індикаторів.

Визначте причину несправності за допомогою 
повідомлення на панелі приладів.
Деякі проблеми ви можете усунути самостійно, 
як-от відкриті двері чи заповнений сажовий 
фільтр (щойно дозволить дорожня ситуація, 
прочистіть фільтр, розігнавши автомобіль 
до швидкості щонайменше 60 км/год., поки 
попереджувальний індикатор не згасне).
Для усунення інших проблем, наприклад 
несправності системи контролю тиску в 
шинах, зверніться до дилера CITROËN або на 
авторизовану станцію технічного обслуговування.

Світиться постійно, 
супроводжується 
текстовим 
повідомленням.

Виявлено одну чи кілька 
серйозних несправностей, для 
яких не передбачено окремих 
попереджувальних індикаторів.

Визначте причину несправності за допомогою 
повідомлення на панелі приладів. Після 
цього зверніться до дилера CITROËN або на 
авторизовану станцію технічного обслуговування.

Світиться постійно, 
блимає, а потім 
світиться індикатор 
обслуговування у 
вигляді гайкового ключа.

Перевищено інтервал 
техобслуговування.

Лише в комплектаціях із дизельним двигуном 
BlueHDi.
Слід якомога швидше провести 
техобслуговування автомобіля.



23

1
Панель приладів

Попереднє 
прогрівання 
дизельного 
двигуна

Світиться постійно. Двигун холодний; після 
ввімкнення запалювання за 
допомогою ключа в замку 
запалювання або кнопки 
START/STOP (ПУСК/ЗУПИНКА)  
необхідно попередньо прогріти 
двигун перед запуском.

Період роботи індикатора залежить від погодних 
умов (до тридцяти секунд в умовах суворої зими).
Залиште ключ у положенні ввімкнення 
запалювання і почекайте, поки індикатор згасне. 
Після цього можна запускати двигун.
Якщо використовується система безключового 
доступу в автомобіль і запуску двигуна, двигун 
запуститься одразу після вимкнення індикатора 
за умови, що натиснуто педаль гальма (на 
автомобілі з автоматичною коробкою передач).
Якщо використовується система безключового 
доступу в автомобіль і запуску двигуна, двигун 
запуститься одразу після вимкнення індикатора 
за умови, що натиснуто педаль зчеплення (на 
автомобілі з механічною коробкою передач).
Якщо двигун не запускається, вимкніть і знову 
ввімкніть запалювання, почекайте, поки індикатор 
згасне, тоді запустіть двигун.

Задній 
протитуманний 
ліхтар

Світиться постійно. Задній протитуманний ліхтар 
увімкнено за допомогою кільця 
на перемикачі керування 
освітленням.

Щоб вимкнути задній протитуманний ліхтар, 
поверніть кільце на перемикачі керування 
освітленням назад.

Система 
контролю 
сліпих зон*

Світиться постійно. Функцію ввімкнено. Докладніше про систему контролю сліпих зон 
читайте у відповідному розділі.

Попереджувальний 
або інший індикатор Стан Причина Дія / Примітки

* Лише через текстову РК панель приладів.
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Лівий покажчик 
повороту

Блимає, лунає 
звуковий сигнал.

Перемикач керування освітленням 
натиснуто донизу.

Правий 
покажчик 
повороту

Блимає, лунає 
звуковий сигнал.

Перемикач керування освітленням 
переміщено догори.

Габаритні вогні Світиться постійно. Перемикач керування освітленням 
встановлено в положення 
«Габаритні вогні».

Протитуманні 
фари

Світиться постійно. Протитуманні фари ввімкнено за 
допомогою кільця на перемикачі 
керування освітленням.

Щоб вимкнути протитуманні фари, двічі поверніть 
кільце на перемикачі керування освітленням у 
протилежному напрямку.

Попереджувальний 
або інший індикатор Стан Причина Дія / Примітки

Зупинка і пуск Світиться постійно. Система зупинки й пуску вимкнула 
двигун на час зупинки автомобіля 
(на червоне світло світлофора, в 
заторі тощо).

Коли ви натиснете педаль, щоб продовжити 
рух, двигун автоматично запуститься і 
попереджувальний індикатор згасне.

Блимає кілька 
секунд, а потім 
згасає.

Режим зупинки тимчасово 
недоступний.
або
Двигун автоматично запускається.

Докладніше про систему зупинки й пуску див. у 
відповідному розділі.



25

1
Панель приладів

Натискання на 
педаль гальма

Світиться постійно. Недостатнє натискання педалі 
гальма.

В автомобілях з автоматичною коробкою 
передач, коли працює двигун, натисніть педаль 
гальма, перш ніж відпустити стоянкове гальмо, 
для розблокування важеля і виходу з положення 
P.
Якщо відпустити стоянкове гальмо 
без натискання педалі гальма, цей 
попереджувальний індикатор світитиметься і 
надалі.

Нога на педалі 
зчеплення*

Світиться постійно. Перехід системи «Зупинка і пуск» 
з режиму «ЗУПИНКА» в режим 
«ПУСК» неможливий, оскільки 
педаль зчеплення натиснуто не 
повністю.

Для переходу в режим «ПУСК» педаль слід 
витиснути до кінця.

+

або

Автоматичне 
перемикання 
фар

Світиться постійно. Функцію ввімкнено через меню 
Vehicle / Driving (Автомобіль/
Керування) на сенсорному екрані.
Перемикач керування освітленням 
встановлено в положення AUTO 
(АВТОМАТИЧНО).

Встановлена у верхній частині вітрового 
скла камера керує перемиканням дальнього 
і ближнього світла фар з урахуванням умов 
освітлення та руху на дорозі.
Докладніше про Автоматичне перемикання фар 
див. у відповідному розділі.

Ближнє світло 
фар

Світиться постійно. Перемикач керування освітленням 
встановлено в положення 
«Ближнє світло фар».

Дальнє світло 
фар

Світиться постійно. Ви потягнули на себе перемикач 
керування освітленням.

Потягніть перемикач ще раз, щоб знову ввімкнути 
фари ближнього світла.

Попереджувальний 
або інший індикатор Стан Причина Дія / Примітки

* Лише через символи на РК панелі приладів. 
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Індикатори
Індикатор температури 
охолоджувальної рідини

Коли двигун працює:

Автомобіль потрібно зупинити, щойно це 
можна буде безпечно зробити.
Зачекайте кілька хвилин, перш ніж вимикати 
двигун.

Вимкнувши двигун і запалювання, 
обережно відкрийте капот і перевірте 
рівень охолоджувальної рідини.

Докладніше про перевірку рівнів 
рідин читайте у відповідному розділі.

- зона А — нормальна робоча 
температура;

- зона В — температура надто висока; 
засвічується цей попереджувальний 
індикатор і центральний 
попереджувальний індикатор 
STOP (ЗУПИНІТЬ АВТОМОБІЛЬ); 
вони супроводжуються текстовим 
повідомленням і звуковим сигналом.
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Індикатор сервісу
Попереджувальний 
або інший індикатор Стан Причина Дії / Примітки

Значок 
гайкового ключа

Засвічується 
тимчасово після 
ввімкнення 
запалювання.

До наступного планового 
технічного обслуговування 
залишається від 1000 до 3000 км.

Індикатор обслуговування відображається 
на панелі приладів упродовж кількох секунд. 
Залежно від версії:
- на дисплеї одометра вказано запас ходу (в 

кілометрах) до наступного планового візиту на 
станцію обслуговування;

- попереджувальний сигнал повідомляє про 
запас ходу (в кілометрах або милях), а також 
період часу до наступного планового візиту на 
станцію обслуговування.

За кілька хвилин значок гайкового ключа згасне.
Попереджувальний сигнал може спрацювати по 
мірі наближення відповідного дня.

Світиться постійно, 
коли ввімкнено 
запалювання.

До наступного планового візиту 
на станцію обслуговування 
залишається менше 1000 км.

Індикатор обслуговування відображається на 
панелі приладів упродовж кількох секунд. Залежно 
від версії:
- на дисплеї одометра вказано запас ходу 

до наступного планового технічного 
обслуговування;

- у попереджувальному повідомленні вказано 
запас ходу, а також період часу до наступного 
планового візиту на станцію обслуговування.

Значок обслуговування (гайковий ключ) продовжує 
світитися, нагадуючи про необхідність найближчим 
часом пройти технічне обслуговування.
Попереджувальний сигнал може спрацювати по 
мірі наближення відповідного дня.
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Попереджувальний 
або інший індикатор Стан Причина Дії / Примітки

Значок 
гайкового ключа

Блимає, потім 
світиться постійно, 
коли ввімкнено 
запалювання.

Перевищено інтервал 
техобслуговування.

Індикатор обслуговування відображається 
на панелі приладів упродовж кількох секунд. 
Залежно від версії:
- На дисплеї загального одометра вказано 

відстань, яку автомобіль подолав після 
планового дня техобслуговування. Значення 
вказується зі знаком «-» попереду.

- Попереджувальне повідомлення вказує на те, 
що планова дата техобслуговування минула.

Значок гайкового ключа світитиметься, поки не 
буде проведено техобслуговування.
Попереджувальний сигнал спрацьовує, якщо 
планова дата техобслуговування минула.

+

Блимає, потім 
світиться постійно, 
коли ввімкнено 
запалювання, 
поєднується з 
попереджувальним 
індикатором 
обслуговування.

Перевищено інтервал 
техобслуговування для 
автомобілів Diesel BlueHDi.

Індикатор обслуговування відображається 
на панелі приладів упродовж кількох секунд. 
Залежно від версії:
- На дисплеї загального одометра вказано 

відстань, яку автомобіль подолав після 
планового дня техобслуговування. Значення 
вказується зі знаком «-» попереду.

- Попереджувальне повідомлення вказує на те, 
що планова дата техобслуговування минула.

Значок гайкового ключа світитиметься, поки не 
буде проведено техобслуговування.
Попереджувальний сигнал спрацьовує, якщо 
планова дата техобслуговування минула.

Вказана відстань (у кілометрах або 
милях) обчислюється з урахуванням 
пробігу та часу, що минув з моменту 
останнього обслуговування.
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Скидання індикатора 
обслуговування

Індикатор обслуговування слід скидати 
після кожного технічного обслуговування.
Вимкніть запалювання, якщо ви самостійно 
провели техобслуговування свого 
автомобіля:

F Натисніть і утримуйте цю кнопку.
F Увімкніть запалювання; на одометрі 

розпочнеться зворотний відлік.
F Відпустіть кнопку, коли на екрані 

з’явиться індикація =0; гайковий ключ 
зникне.

Якщо після цього потрібно зняти 
акумулятор, замкніть автомобіль і 
зачекайте щонайменше п’ять хвилин, 
щоб скидання було зареєстровано.

Отримання даних про 
обслуговування

Ви можете в будь-який час отримати доступ 
до даних про обслуговування.

F Натисніть цю кнопку.
Дані про обслуговування 
відображатимуться декілька секунд, а потім 
зникнуть.

Індикатор рівня моторної 
оливи
(залежно від комплектації)

У автомобілях із комплектацією, 
яка включає електронний індикатор 
рівня оливи, рівень моторної оливи 
відображається на панелі приладів 
впродовж кількох секунд після даних про 
обслуговування.

Значення рівня будуть правильними 
лише за умови, якщо автомобіль 
стоїть на рівній поверхні, а двигун було 
вимкнено понад 30 хвилин тому.

Належний рівень оливи
На панелі приладів (залежно від панелі) 
відображається значок OIL OK або 
повідомлення Oil level correct (Належний 
рівень оливи).

Недостатній рівень оливи
На панелі приладів (залежно від панелі) 
відображається значок OIL (Олива) 
або повідомлення Oil level incorrect 
(Неналежний рівень оливи), яке 
супроводжується попереджувальним 
індикатором обслуговування та звуковим 
сигналом.
Якщо низький рівень оливи підтверджено 
перевіркою за допомогою щупа, слід долити 
оливу, щоб не допустити пошкодження 
двигуна.
Докладніше про перевірку рівнів рідин 
читайте у відповідному розділі.

Несправність індикатора рівня 
оливи
На панелі приладів (залежно від панелі) відображається 
значок OIL_ _ (Олива) або повідомлення Oil level 
measurement invalid (Недійсні результати вимірювання 
рівня оливи), яке супроводжується попереджувальним 
індикатором обслуговування та звуковим сигналом.

У разі несправності електричного 
індикатора рівень оливи не 
контролюється.
Якщо система несправна, потрібно 
перевіряти рівень моторної оливи 
за допомогою ручного щупа, 
розташованого під капотом.
Докладніше про перевірку рівнів 
рідин читайте у відповідному розділі.
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Індикатори запасу ходу 
для AdBlue®

Ці індикатори запасу ходу передбачено 
лише в комплектаціях із дизельними 
двигунами BlueHDi.
Якщо запас рідини AdBlue® знизиться до 
резервного рівня або після ввімкнення 
запалювання буде виявлено несправність 
системи контролю викидів (SCR 
(селективної нейтралізації), індикатор 
відобразить орієнтовний запас ходу до 
блокування пуску двигуна.

У разі ризику блокування 
запуску через відсутність 
AdBlue®

Система блокування запуску двигуна, 
як того вимагають нормативні 
положення, вмикається автоматично, 
якщо запас рідини AdBlue® 
вичерпується.

Запас ходу понад 2400 км
Після ввімкнення запалювання запас ходу 
не відображається автоматично на панелі 
приладів.

Якщо натиснути цю кнопку, 
тимчасово відобразиться запас 
ходу із повідомленням «AdBlue: 
Range greater than 1,500 miles 
(2,400 km)» (AdBlue: Запас ходу 
понад 2400 км), після чого, якщо 
дозволяє рівень рідини AdBlue 
в баку, з’явиться повідомлення 
про те, що ви можете долити 
щонайменше 10 літрів.

Запас ходу від 2400 до 600 км

Під час руху автомобіля це повідомлення 
відображатиметься кожні 300 км, поки не 
буде забезпечено необхідний рівень рідини.
Досягнуто мінімального рівня. Радимо 
якомога швидше долити рідину.
Рекомендовано доливати не більше, ніж 
10 літрів рідини AdBlue за один раз.

Докладніше про рідину AdBlue® та 
систему селективного каталітичного 
нейтралізатора (SCR), зокрема про 
доливання рідини AdBlue®, див. у 
відповідному розділі.

Коли автомобіль рухається, це 
повідомлення відображатиметься кожні 
30 с, поки рівень рідини AdBlue не буде 
збільшений належним чином.
Важливо долити рідину якомога швидше, 
поки бак не став порожнім повністю; якщо 
таке станеться, то після зупинки буде 
неможливо знову запустити двигун.

Докладніше про рідину AdBlue® 
(двигуни BlueHDi) та, зокрема, про її 
доливання див. у відповідному розділі.

Після ввімкнення запалювання на панелі 
приладів засвічується попереджувальний 
індикатор у супроводі звукового сигналу та 
відображається повідомлення «NO START 
IN» (Запуск двигуна буде заборонено 
через...) із зазначенням запасу ходу в км 
або милях, після подолання якого запуск 
двигуна буде заблоковано, наприклад «NO 
START IN 900 miles (1,500 km)» (Запуск 
двигуна буде заборонено через 1500 км).

Запас ходу менше 600 км

Після ввімкнення запалювання світиться 
цей попереджувальний індикатор та 
індикатор обслуговування, лунає звуковий 
сигнал і відображається повідомлення 
«NO START IN» (Запуск двигуна буде 
заборонено через...) із зазначенням запасу 
ходу в км або милях, після подолання 
якого запуск двигуна буде заблоковано 
(наприклад, «NO START IN 200 miles (300 
km)» (Запуск двигуна буде заборонено 
через 300 км)).
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Бак рідини AdBlue® порожній: система 
запобігання запуску перешкоджає пуску 
двигуна.

Щоб мати змогу запустити двигун, 
потрібно долити в бак щонайменше 4 
літри рідини AdBlue®.

Докладніше про рідину AdBlue® (двигуни 
BlueHDi) та, зокрема, про її доливання див. 
у відповідному розділі.

У разі несправності 
системи контролю 
викидів SCR (селективної 
нейтралізації)

Двигун не запускається без AdBlue®

Після ввімкнення запалювання цей попереджувальний 
індикатор блимає, а попереджувальний індикатор 
обслуговування світиться, разом із тим лунає звуковий 
сигнал та відображається повідомлення на панелі 
приладів «NO START IN» (Запуск двигуна буде 
заборонено через...) із зазначенням запасу ходу 0 км, 
наприклад, «NO START IN 0 miles (0 km)» (Запуск 
двигуна буде заборонено через 0 км). Це означає, що 
запуск двигуна заблоковано.

Система блокування двигуна 
вмикається автоматично після 
пробігу 1100 км в разі підтвердження 
несправності в роботі системи контролю 
викидів селективного каталітичного 
нейтралізатора (SCR). Якомога швидше 
зверніться до дилера CITROËN або 
на авторизовану станцію технічного 
обслуговування для перевірки системи.

У разі виявлення несправності

Засвічуються попереджувальні індикатори 
AdBlue, обслуговування та діагностики 
двигуна, які супроводжуються звуковим 
сигналом і повідомленням «Emissions fault» 
(Помилка системи контролю викидів).
Попереджувальний сигнал 
спрацьовуватиме під час руху автомобіля, 
коли несправність буде виявлено вперше, 
а потім — щоразу, коли вмикатиметься 
запалювання для наступних подорожей, 
поки несправність не буде усунуто.

Якщо ця несправність тимчасова, 
попереджувальний сигнал зникне 
під час наступної подорожі після 
самодіагностики системи селективної 
нейтралізації SCR.

Протягом дозволеного пробігу 
(від 1100 км до 0 км)

Якщо несправність системи селективного 
каталітичного нейтралізатора (SCR) буде 
підтверджено (після 50 км) із постійним 
відображенням повідомлення про несправність, 
попереджувальні індикатори обслуговування 
та діагностики двигуна будуть світитися, а 
попереджувальний індикатор AdBlue буде блимати, 
разом із тим лунатиме звуковий сигнал і на деякий 
час на панелі приладів з’явиться повідомлення 
«NO START IN» (Запуск двигуна буде заборонено 
через...) із зазначенням запасу ходу в км або 
милях, після подолання якого запуск двигуна 
буде заблоковано, наприклад, повідомлення «NO 
START IN 375 miles (600 km)» (Запуск двигуна буде 
заборонено через 600 км) означає, що «запуск 
двигуна буде заборонено через 600 км»).
Під час руху ця індикація відображається 
кожні 30 секунд, поки наявна помилка системи 
контролю викидів селективного каталітичного 
нейтралізатора (SCR).
Попереджувальний сигнал спрацьовуватиме 
повторно після ввімкнення запалювання.
Слід якомога швидше звернутися до дилера 
CITROËN або на авторизовану станцію технічного 
обслуговування.
В іншому разі запустити двигун після чергової 
зупинки буде неможливо.
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Перевищено дозволене обмеження 
експлуатації: система блокування 
запуску двигуна перешкоджає його 
запуску.

Щоб запустити двигун, зверніться до 
дилера CITROËN або на авторизовану 
станцію технічного обслуговування.

Одометри
Загальний одометр та одометр поїздки 
відображаються впродовж тридцяти 
секунд після вимкнення запалювання, 
відкривання дверей водія або блокування 
чи розблокування дверей автомобіля.

Під час закордонних поїздок може 
виникнути потреба змінити одиниці 
вимірювання відстані: швидкість 
руху на дорозі має відображатися 
в офіційних одиницях вимірювання 
країни перебування (милях або км).
Змінити одиниці вимірювання можна 
через меню налаштування екрану, коли 
автомобіль не рухається.

Загальний одометр

Записує загальний пробіг автомобіля з 
моменту першої його реєстрації.

Лічильник пробігу за поїздку

Записує пробіг автомобіля з моменту 
скидання показників одометра водієм.
Скидання одометра поїздки
F Коли запалювання ввімкнено, натисніть 

цю кнопку та утримуйте її, поки не 
з’являться риски.

Блокування запуску двигуна

Щоразу з увімкненням запалювання засвічуються 
попереджувальні індикатори обслуговування 
та діагностики двигуна, а попереджувальний 
індикатор AdBlue блимає, разом із тим лунає 
звуковий сигнал і на деякий час на панелі приладів 
з̀ являється повідомлення «NO START IN» (Запуск 
двигуна буде заблоковано через...) та зазначенням 
запасу ходу 0 км. Повідомлення «NO START IN 0 
miles» (Запуск двигуна буде заблоковано через 
0 км) означає, що запуск двигуна заблоковано.
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Налаштування 
обладнання в 
автомобілях без екрану
Якщо ваш автомобіль не обладнаний 
аудіосистемою чи сенсорним екраном, 
обладнання можна налаштувати через 
текстову РК панель приладів.

Кнопки керування
Довге натискання цієї кнопки 
дає змогу перейти до меню 
налаштувань, а коротке 
натискання підтверджує вибір.

За допомогою цих кнопок можна 
переходити пунктами меню, 
списку, змінювати значення.

Ця кнопка дає змогу повернутися 
на вищий рівень або скасувати 
поточну операцію.

Меню на екрані

• TYRE PRESSURES (Тиск у шинах) 
(повторна ініціалізація системи 
контролю тиску в шинах)

• VIGILANCE ALT (Сигнал щодо 
пильності водія) (система виявлення 
втоми водія)

• ADVISED SPEED (Рекомендована 
швидкість) (розпізнавання знаків 
обмеження швидкості)

• COLLISION ALT (Сигнал ризику 
зіткнення)

• PARKING (Паркування) (помічник 
паркування)

Докладніше про кожну з цих функцій 
читайте у відповідному розділі.

- LIGHTING (Освітлення):
• DAYTIME LAMPS (Денні вогні)
• AUTO HEADLAMPS (Автоматичні 

фари) (автоматичне ввімкнення фар)
• GUIDE LAMPS (Супроводжувальне 

світло) (освітлення шляху)
• WELCOME LAMPS (Вітальне світло)

- DRIVE ASSIST (Помічник керування): 

Монохромний екран С
Відображення на екрані

На екрані відображається така інформація:
- час;
- дата;
- температура повітря зовні (індикація 

блимає, якщо існує ризик ожеледі);
- візуальні дані датчиків паркування;
- аудіоджерело, з якого відтворюється 

вміст;
- дані з телефона або комплекту «вільні 

руки»;
- попереджувальні повідомлення;
- меню налаштувань для екрану та 

обладнання автомобіля.
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Елементи керування

Головне меню

F Натисніть кнопку MENU (Меню), щоб 
відкрити головне меню:
- Multimedia (Мультимедійна система);
- Telephone (Телефон);

Меню «Multimedia 
(Мультимедійна система)»

Меню Telephone (Телефон)

Меню Trip computer 
(Бортовий комп’ютер)

Журнал попереджень
Зберігає та виводить на екран усі 
попереджувальні повідомлення відповідних 
функцій.

Меню Connections (Підключення)

На панелі елементів керування 
аудіосистемою натисніть:
F кнопку MENU (Меню) для доступу до 

головного меню;
F кнопки  або  для прокручування пунктів 

на екрані;
F кнопки  або  для зміни значень 

налаштувань;
F кнопку OK для підтвердження;
або
F кнопку Back (Назад), щоб відмовитися 

від виконання операції.

- Trip computer (Бортовий комп’ютер);
- Connections (Підключення);
- Personalisation-configuration (Особисті 

налаштування).
F Натисніть кнопку  або , щоб вибрати 

потрібне меню, а потім підтвердіть за 
допомогою кнопки OK.

Коли аудіосистему ввімкнено, через це меню 
можна ввімкнути чи вимкнути функції, пов’язані з 
використанням радіо (RDS, DAB / FM auto tracking 
(Автоматичне перемикання DAB / FM), RadioText 
(TXT) display (Відображення радіотексту (TXT)), 
або ж обрати режим відтворення вмісту (Normal 
(Нормальний), Random (Довільний), Random all 
(Усе довільно), Repeat (Повтор)).
Докладніше про програму Multimedia 
(Мультимедійна система) див. у розділі 
«Аудіосистема і телематика».

Коли аудіосистему ввімкнено, через це 
меню можна здійснювати виклики або 
переглядати різні каталоги на телефоні.

Докладніше про програму Telephone 
(Телефон) див. у розділі «Аудіосистема і 
телематика».

За допомогою цього меню можна 
переглянути інформацію щодо стану 
автомобіля.

Коли аудіосистему ввімкнено, через це 
меню можна сполучити пристрій Bluetooth 
(телефон, мультимедійний програвач) та 
визначити режим підключення (зв’язок 
«вільні руки», відтворення аудіофайлів).
Докладніше про програму Connections 
(Підключення) див. у розділі «Аудіосистема 
і телематика».
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Меню «Personalisation-configuration 
(Особисті налаштування)»

Визначення параметрів 
автомобіля

Залежно від версії та/або країни продажу 
автомобіля, в цьому меню можна ввімкнути/
вимкнути таке обладнання та системи:
- Освітлення автомобіля

• Денні ходові вогні
- Підсвічування салону

• Супроводжувальне освітлення
• Вітальне освітлення

- Комфорт
• Накачування шин
• Система виявлення втоми водія
• Допомога під час паркування

- Допомога в керуванні
• Рекомендована швидкість
• Система контролю сліпих зон.

Докладніше про різне обладнання та 
системи дивіться у відповідному розділі.

Налаштування екрану
У цьому меню можна змінити мову 
відображення.
Це меню дає доступ до таких параметрів:
- Choice of units (Вибір одиниць);
- Date and time adjustment (Налаштування 

дати й часу);
- Display personalisation (Відображення 

власних налаштувань),
- Choice of language (Вибір мови);

Для безпеки водію слід виконувати дії, 
які вимагають ретельної уваги, лише 
коли автомобіль не рухається.

Це меню дає доступ до таких функцій:
- Define the vehicle parameters (Визначення 

параметрів автомобіля);
- Display configuration (Налаштування 

екрану).

Сенсорний екран
За допомогою сенсорного екрану можна 
отримати доступ до такого:
- елементи керування обігрівом/

кондиціонуванням повітря;
- меню для налаштування параметрів 

автомобільних функцій і систем;
- елементи керування аудіосистемою 

та телефоном, екран із відповідною 
інформацією;

Залежно від середовища, дає змогу:
- відображати попереджувальні 

повідомлення та візуальні дані датчиків 
паркування;

- постійно відображати час та зовнішню 
температуру (якщо існує ризик 
обмерзання, відображається блакитний 
попереджувальний індикатор);

- отримувати доступ до інтернет-служб 
та елементів керування навігаційною 
системою, та екрану з відповідною 
інформацією.

Для безпеки водію слід виконувати 
дії, які вимагають ретельної уваги, 
лише коли автомобіль не рухається.
Деякі функції недоступні під час руху 
автомобіля.
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Загальні вказівки щодо експлуатації
Рекомендації
Можна користуватися за будь-якої 
температури.
Не торкайтеся сенсорного екрану 
загостреними предметами.
Не торкайтеся сенсорного екрану вологими 
руками.
Для очищення сенсорного екрану 
використовуйте м’яку чисту тканину.

Принципи
Використовуйте кнопки з боків сенсорного 
екрану для доступу до меню, тоді 
натискайте кнопки, які з’явились на 
сенсорному екрані.
Деякі функції можуть відображатись більше 
ніж на 1 чи 2 сторінках.
Щоб вимкнути або ввімкнути функцію, 
натисніть кнопку OFF/ON (Вимк./Увімк.).
Щоб змінити налаштування (тривалість 
освітлення тощо) чи переглянути додаткову 
інформацію, натисніть значок потрібної 
функції.

Якщо впродовж кількох секунд на 
додатковій сторінці не буде виконано 
жодних дій, автоматично відобразиться 
головна сторінка.

За допомогою цієї кнопки можна 
підтверджувати.

За допомогою цієї кнопки можна 
повернутися на попередню 
сторінку.

Меню

Радіо та мультимедійна система
Див. розділ «Аудіосистема і 
телематика».

Дзеркальний екран або 
підключена навігація.*
Див. розділ «Аудіосистема і 
телематика».

Кондиціонування повітря
Дає змогу керувати параметрами 
температури, повітряного потоку 
тощо.

Докладніше про обігрів, ручне 
керування кондиціонуванням 
повітря та автоматичне керування 
кондиціонуванням повітря див. у 
відповідних розділах.

Телефон
Див. розділ «Аудіосистема і 
телематика».

Програми
Дає змогу відобразити доступні 
підключені ресурси.
Див. розділ «Аудіосистема і 
телематика».

Автомобіль або Керування.*
Дає змогу ввімкнути, вимкнути та 
налаштувати параметри певних функцій.

Функції, доступ до яких можна отримати з 
цього меню, розділені на дві вкладки: Vehicle 
settings (Налаштування автомобіля) та 
Driving functions (Функції для керування).

Елементи керування гучністю/
вимкнення звуку.
Див. розділ «Аудіосистема і 
телематика».

Щоб відкрити кругове меню, натисніть 
трьома пальцями на сенсорний екран.

* Залежно від комплектації 
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Верхня панель

* Залежно від комплектації

Певна інформація завжди відображається у 
верхній панелі сенсорного екрану:
- оновлені дані щодо кондиціонування 

повітря та доступ до спрощеного меню 
(лише до налаштувань температури та 
потоку повітря);

- зведена інформація з меню Radio 
(Радіо), Media (Мультимедійна система), 
Telephone (Телефон) та вказівки 
навігаційної системи *;

- область повідомлень (текст та 
електронна пошта)*.

- Доступ до меню Configuration 
(Налаштування).

Меню Vehicle / Driving 
(Автомобіль/Керування)
Вкладка Vehicle settings 
(Налаштування автомобіля)
Функції згруповані у 3 групи.

CITROËN Connect Nav:

Групи Функції

Security (Безпека) - Wiping in reverse gear (Склоочисник із увімкненням 
заднього ходу): увімкнення/вимкнення заднього 
склоочисника з увімкненням заднього ходу, якщо ввімкнені 
передні склоочисники.

- Active Safety Brake (Автоматичне екстрене гальмування): 
увімкнення/вимкнення функції Active Safety Brake 
(Автоматичне екстрене гальмування).

- Fatigue Detection System (Система виявлення втоми водія): 
увімкнення / вимкнення системи виявлення втоми водія.

- Recommended speed display (Відображення 
рекомендованої швидкості): увімкнення/вимкнення функції 
виявлення знаків обмеження швидкості.

Driving lighting (Освітлення 
під час руху)

- Daytime running lamps (Денні ходові вогні) (світлодіодні 
денні ходові вогні), залежно від країни продажу 
автомобіля.

- Directional headlamps (Поворотні фари): увімкнення / 
вимкнення освітлення для різких поворотів.

Comfort lighting 
(Комфортне освітлення)

- Guide-me-home lighting (Освітлення шляху додому): 
увімкнення / вимкнення автоматичного освітлення 
шляху додому.

- Welcome lighting (Вітальне освітлення): увімкнення / 
вимкнення зовнішнього освітлення при підході.

- Mood lighting (Декоративне підсвічування): увімкнення/
вимкнення та регулювання яскравості декоративного 
підсвічування.
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CITROËN Connect Radio:

Групи Функції

Headlamps (Фари) - Guide-me-home lighting (Освітлення шляху додому): 
увімкнення / вимкнення автоматичного освітлення 
шляху додому.

- Welcome lighting (Вітальне освітлення): увімкнення / 
вимкнення зовнішнього освітлення при підході.

- Daytime running lamps (Денні ходові вогні) (світлодіодні 
денні ходові вогні), залежно від країни продажу 
автомобіля.

Комфорт - Rear wiper in reverse (Задній склоочисник із 
увімкненням заднього ходу): увімкнення / вимкнення 
заднього склоочисника із увімкненням заднього ходу.

Security (Безпека) - Automatic emergency braking (Автоматичне екстрене 
гальмування): увімкнення/вимкнення функції 
автоматичного екстреного гальмування.

- Fatigue Detection System (Система виявлення втоми водія): 
увімкнення / вимкнення системи виявлення втоми водія.

- Recommended speed display (Відображення 
рекомендованої швидкості): увімкнення/вимкнення функції 
виявлення знаків обмеження швидкості.

Докладніше про кожну з цих функцій 
читайте у відповідному розділі.

Вкладка Driving functions 
(Функції для керування)

Функція Коментар

Stop & Start 
(Зупинка і Пуск)

Увімкнення / 
вимкнення функції.

Parking sensors 
(Датчики 
паркування)

Увімкнення / 
вимкнення функції.

Traction control 
(Антибуксувальна 
система)

Увімкнення / 
вимкнення функції.

Blind spot sensors 
(Датчики контролю 
сліпих зон)

Увімкнення / 
вимкнення функції.

Under-inflation 
detection reset 
(Система контролю 
тиску в шинах)

Повторна 
ініціалізація 
системи контролю 
тиску в шинах.

Diagnostic 
(Діагностика)

Підсумкова інформація про 
поточні попереджувальні сигнали.

Докладніше про кожну з цих функцій 
читайте у відповідному розділі.
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Навігаційна система CITROËN 
Connect Nav

Меню Settings (Налаштування)

Кнопка Коментарі

Вибір теми.

Параметри звуку (атмосфера 
звуку, розподіл, рівень, 
гучність голосу, гучність 
дзвінка).

Вимкнення екрану.

Налаштування сенсорного 
екрану.

Налаштування сенсорного екрана
У таблиці нижче наведено 
докладний опис функцій, 
доступних через верхню панель 
меню.
Ці налаштування також можна 
вибрати за допомогою кнопки 
OPTIONS (Параметри) у меню 
Settings (Налаштування).

Кнопка Коментарі

Вибір одиниць:
- температура (у градусах 

Цельсія або Фаренгейта);
- відстані та витрата 

пального (л/100 км або 
км/л).

Вибір мови для сенсорного 
екрану.

Налаштування дати й часу.
Можливість синхронізації з 
GPS.

Налаштування параметрів 
(прокручування тексту, 
анімація тощо) та яскравості 
дисплея.

Вибір і параметри для трьох 
профілів користувачів.

CITROËN Connect Radio

Кнопка Коментарі

Вимкнення екрану (чорний 
екран).
Щоб повернутися на 
поточний екран, натисніть 
на чорний екран або кнопку 
MENU (Меню).

Налаштування яскравості 
декоративного підсвічування 
панелі приладів.

Вибір і параметри для трьох 
профілів користувачів.

Налаштування сенсорного 
екрану.

Увімкнення та налаштування 
параметрів Wi-Fi.
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Бортовий комп’ютер
Відображення даних про поточну подорож 
(запас ходу, витрата пального, середня 
швидкість тощо).

Відображення даних
Відображаються послідовно.
- денний пробіг;
- запас ходу;
- поточна витрата пального;
- середня швидкість.
- Лічильник часу системи «Зупинка і пуск».
- Інформація системи розпізнавання 

обмеження швидкості.

F Натискайте цю кнопку, розташовану 

Скидання даних поїздки
Буде скинуто дані відображуваної на екрані 
поїздки.

на кінці перемикача режимів роботи 
склоочисників.

F Натисніть кнопку на кермі.

F Натисніть та утримуйте довше двох 
секунд цю кнопку, розташовану на 
кінці перемикача режимів роботи 
склоочисників.

Налаштування сенсорного екрана

У таблиці нижче наведено 
докладний опис функцій, 
доступних через верхню панель 
меню.
Ці налаштування також можна 
вибрати за допомогою кнопки 
OPTIONS (Параметри) у меню 
Settings (Налаштування).

Кнопка Коментарі

Налаштування параметрів 
(прокручування тексту, 
анімація тощо) та яскравості 
дисплея.

Вибір одиниць:
- температура (у градусах 

Цельсія або Фаренгейта);
- відстані та витрата 

пального (л/100 км або 
км/л).

Вибір мови для сенсорного 
екрана.

Налаштування дати й часу.
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F Натисніть цю кнопку і утримуйте довше 
двох секунд.

F Натисніть кнопку на кермі та утримуйте її 
довше двох секунд.

Кілька визначень...
Запас ходу
(у кілометрах або милях)

Відстань, яку можна 
подолати на залишку 
пального в баку (з 
урахуванням середніх 
показників витрати 
пального за останні кілька 
кілометрів).

Це значення може коливатися, якщо 
зміна стилю керування або поверхні 
призводить до значних змін поточної 
витрати пального.

Якщо запас ходу становить менше 30 км, 
відображаються тире.
Після заправлення принаймні 5 літрів 
пального запас ходу буде обчислено 
повторно та відображено за умови, що він 
перевищує 100 км.

Якщо під час руху замість цифр постійно 
відображаються риски, зверніться до 
дилера CITROËN або на авторизовану 
станцію технічного обслуговування.

Поточна витрата пального

Обчислюється за кілька останніх 
секунд.

Ця функція відображається лише на 
швидкості від 30 км/год.

Середня витрата пального

Обчислюється з часу останнього 
скидання бортового комп’ютера.

Середня швидкість

Обчислюється з часу останнього 
скидання бортового комп’ютера.

Пройдена відстань

Обчислюється з часу останнього 
скидання бортового комп’ютера.

(л/100 км, км/л або миль/галон)

(л/100 км, км/л або миль/галон)

(км/год або миль/год)

(у кілометрах або милях)

Лічильник часу системи 
Зупинка і пуск
(хвилини / секунди або години / 
хвилини)

Лічильник часу обчислює загальний час, 
проведений у режимі «ЗУПИНКА» під час 
поїздки.
Показники скидаються до нуля з кожним 
увімкненням запалювання.
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Налаштування дати й часу
Без аудіосистеми

Дату і час можна налаштувати на екрані 
панелі приладів.

F Натисніть та утримуйте цю 
кнопку.

F Натискайте одну з цих кнопок, 
щоб вибрати налаштування, 
яке слід змінити.

F Коротко натисніть цю кнопку 
для підтвердження.

F Натискайте одну з цих кнопок, 
щоб змінити налаштування, 
тоді знову підтвердіть, щоб 
зареєструвати зміни.

Регулятор освітлення
Налаштування яскравості підсвічування 
панелі приладів та сенсорного екрану з 
урахуванням умов освітлення.
Працює лише коли ввімкнено фари 
автомобіля (за винятком денних ходових 
вогнів) і в нічному режимі.

Дві кнопки

Сенсорний екран

Можна налаштувати яскравість окремо 
для денного режиму (перемикач 
керування освітленням у положенні 
«0») та для нічного режиму (перемикач 
керування освітленням у будь-якому 
іншому положенні).

Коли фари ввімкнені, натисніть кнопку A, 
щоб збільшити рівень яскравості приладів, 
елементів керування та підсвічування 
салону автомобіля, або – кнопку B, щоб 
зменшити рівень яскравості.
Відпустіть кнопку, щойно буде досягнуто 
потрібного рівня яскравості.

F У меню Settings (Налаштування) 
виберіть пункт Brightness (Яскравість).

F Регулюйте яскравість, натискаючи 
стрілки або пересуваючи вказівник.
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З аудіосистемою

F Натисніть кнопку MENU (Меню) для 
доступу до головного меню.

F За допомогою кнопок  або  виберіть 
меню Personalisation-configuration 
(Власні налаштування), а потім натисніть 
кнопку OK.

F Натисніть кнопку  або , щоб 
відкрити меню Display configuration 
(Налаштування екрана), а потім 
натисніть кнопку OK.

F Натисніть кнопку  або , щоб вибрати 
кнопку Date and time adjustment 
(Налаштування дати й часу), а потім 
натисніть кнопку OK.

F Натисніть кнопку  або , щоб вибрати 
параметр, який потрібно змінити. 
Натисніть кнопку OK, щоб підтвердити.

F Відрегулюйте по черзі параметри, 
щоразу підтверджуючи зміни кнопкою 
OK.

F Натисніть кнопки  або , тоді кнопку OK, 
щоб вибрати поле OK і підтвердити, або 
кнопку Back (Назад), щоб скасувати дію.

В системі CITROËN 
Connect Radio

F Відкрийте меню Settings 
(Налаштування).

F Виберіть меню System configuration 
(Налаштування системи).

F Виберіть пункт Date and time 
(Дата й час).

F Виберіть Date (Дата) або Time (Час).
F Виберіть формати відображення.
F Змініть дату та/або час за допомогою 

цифрової клавіатури.

F Натисніть цю кнопку для 
підтвердження.

В системі CITROËN 
Connect Nav
Дату й час можна налаштувати тільки при 
вимкненому режимі синхронізації з GPS.

F Відкрийте меню Settings 
(Налаштування).

F Щоб перейти на допоміжну сторінку, 
натисніть кнопку OPTIONS (Параметри).

F Виберіть Setting the time-
date (Встановлення часу-
дати).

F Перейдіть на вкладку Date (Дата) або 
«Time» (Час).

F Змініть дату та/або час за допомогою 
цифрової клавіатури.

F Натисніть цю кнопку для 
підтвердження.

Додаткові налаштування
Можна виконати такі налаштування:
- змінити формат відображення дати й 

часу (12- або 24-годинний формат);
- змінити часовий пояс;
- увімкнути або вимкнути синхронізацію з 

GPS (UTC).

Система не забезпечує автоматичний 
перехід із літнього на зимовий час 
(залежно від країни).
Перехід на літній та зимовий час 
здійснюється шляхом зміни часової 
зони.
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Пульт дистанційного керування
Загальні відомості

Альтернативні процедури дозволяють 
блокувати/розблоковувати автомобіль у 
випадку несправності пульта дистанційного 
керування, центрального замка, 
акумулятора тощо.
Докладнішу інформацію про альтернативні 
процедури шукайте у відповідному розділі.

Розкладання ключа

Залежно від комплектації пульт 
дистанційного керування можна 
використовувати для таких функцій:
- розблокування / блокування / повне 

блокування автомобіля;
- відкривання кришки паливного бака;
- віддалене увімкнення освітлення;
- увімкнення / вимкнення сигналізації;
- визначення місцезнаходження 

автомобіля;
- іммобілайзер автомобіля.
За нормальних умов рекомендовано 
використовувати пульт дистанційного 
керування.

Ключ, вбудований у пульт дистанційного 
керування, можна використовувати для 
таких функцій (залежно від комплектації):
- розблокування / блокування / повне 

блокування автомобіля;
- увімкнення або вимкнення механічного 

блокування дверей від відкривання 
зсередини («дитячого замка»);

- увімкнення/вимкнення подушки безпеки 
переднього пасажира;

- альтернативне блокування дверей;
- увімкнення запалювання та запуск/

вимкнення двигуна.

Комплектація без функції безключового 
доступу в автомобіль і запуску двигуна
F Натисніть цю кнопку: ключ розкладеться 

з корпусу до свого робочого положення.
Щоб скласти ключ, натисніть спочатку 
цю кнопку, щоб запобігти пошкодженню 
механізму.

Комплектація із функцією безключового 
доступу в автомобіль і запуску двигуна
F Потягніть цю кнопку, щоб дістати ключ із 

корпусу.
Щоб повернути його в корпус, спочатку 
потягніть цю кнопку.
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Розблокування автомобіля
F Натисніть кнопку із 

зображенням відкритого замка, 
щоб розблокувати автомобіль.

Блокування автомобіля
Звичайне блокування

F Натисніть цю кнопку.

Якщо будь-які двері або багажник 
закриті не повністю, блокування 
не буде виконано. Однак, якщо 
автомобіль обладнано сигналізацією, 
вона повністю ввімкнеться приблизно 
за 45 секунд.
Якщо автомобіль випадково було 
розблоковано, проте жодних дій 
із дверима чи багажником не 
було виконано, автомобіль знову 
заблокується автоматично приблизно 
за 30 секунд. Якщо раніше було 
ввімкнено сигналізацію, вона знову 
автоматично ввімкнеться.

Повне блокування
F Натисніть цю кнопку один раз.
F Упродовж п’яти секунд 

натисніть цю кнопку ще раз, 
щоб повністю заблокувати 
автомобіль.

Якщо комплектація автомобіля не 
передбачає сигналізації, повне блокування 
підтверджує вмикання покажчиків повороту 
на кілька секунд після другого натискання 
кнопки блокування.

Унаслідок повного блокування 
елементи керування дверима в салоні 
не працюватимуть.
Крім того, це призводить до вимкнення 
кнопки центрального замка на панелі 
приладів.
Таким чином, якщо виконується 
суперблокування автомобіля, ніколи не 
залишайте когось у салоні.

Визначення 
місцезнаходження 
автомобіля

Коли натиснуто кнопку розблокування, 
блимання покажчиків повороту упродовж 
кількох секунд свідчить про таке:
- розблокування автомобіля 

(комплектація без сигналізації);
- вимкнення сигналізації в інших 

комплектаціях;

Якщо вперше натиснути кнопку блокування, 
на кілька секунд ввімкнуться покажчики 
повороту, що свідчить про таке:
- блокування автомобіля (комплектація 

без сигналізації);
- увімкнення сигналізації в інших 

комплектаціях;

Ця функція дає змогу відшукати автомобіль 
на відстані, зокрема, у сутінках чи темряві.

F Натисніть цю кнопку.

Габаритні ліхтарі та ближнє світло фар 
увімкнуться на 30 секунд.
Якщо натиснути цю кнопку ще раз до 
закінчення вказаного періоду, освітлення 
відразу вимкнеться.
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Безключовий доступ в 
автомобіль і запуск двигуна

Електронним ключем також 
можна користуватися як пультом 
дистанційного керування.
Докладніше про пульт дистанційного 
керування читайте у відповідному 
розділі.

Розблокування автомобіля

F Коли електронний ключ перебуває у вас 
і в зоні розпізнавання A, піднесіть руку 
за ручку одних із передніх дверей або 
натисніть кнопку відкривання кришки 
багажника.

Блимання покажчиків повороту 
впродовж кількох секунд свідчить про 
таке:
- розблокування автомобіля 

(комплектація без сигналізації);
- вимкнення сигналізації в інших 

комплектаціях;

Якщо якісь двері чи багажник 
залишаються відкритими або якщо 
електронний ключ для системи 
безключового доступу в автомобіль і 
запуску двигуна залишився в салоні, 
центральне блокування не буде 
виконано.
Однак, сигналізація (якщо її 
встановлено) повністю ввімкнеться 
приблизно за 45 секунд.
Якщо автомобіль випадково було 
розблоковано, проте жодних дій 
із дверима чи багажником не було 
виконано, автомобіль знову самостійно 
заблокується автоматично приблизно 
за 30 секунд.
Якщо ваш автомобіль обладнано 
сигналізацією, вона також знову 
автоматично ввімкнеться.

З міркувань безпеки (якщо в салоні є 
діти) завжди носіть електронний ключ 
для системи безключового доступу в 
автомобіль і запуску двигуна з собою, 
навіть коли залишаєте автомобіль 
ненадовго.
Пам’ятайте про ризик викрадення, 
коли електронний ключ для системи 
безключового доступу в автомобіль 
і запуску двигуна перебуває в одній 
із визначених зон, а автомобіль 
розблоковано.

Система, що дає змогу розблоковувати, 
блокувати автомобіль та запускати двигун, 
коли електронний ключ перебуває у вас.
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Щоб заощадити заряд батарейки 
електронного ключа та акумулятора 
автомобіля, функції «без допомоги 
рук» перемикаються в режим 
довготермінового очікування, якщо 
ними не користувалися впродовж 
21 дня. Щоб відновити ці функції, 
натисніть одну з кнопок на пульті 
дистанційного керування або запустіть 
двигун за допомогою електронного 
ключа у зчитувачі.
Докладніше про запуск двигуна за 
допомогою системи безключового 
доступу в автомобіль і запуску 
двигуна читайте у відповідному 
розділі.

Блокування автомобіля
Просте блокування

F Коли електронний ключ перебуває в 
зоні розпізнавання А, притисніть палець 
до ручки будь-яких передніх дверей (у 
позначених місцях), щоб заблокувати 
автомобіль.

Автомобіль неможливо заблокувати, якщо 

Якщо покажчики повороту світяться 
впродовж кількох секунд, це свідчить 
про таке:
- блокування автомобіля 

(комплектація без сигналізації);
- увімкнення сигналізації в інших 

комплектаціях.

З міркувань безпеки та для запобігання 
викраденню не залишайте свій 
електронний ключ в автомобілі, навіть 
якщо ви знаходитеся поряд.
Радимо носити його з собою.

один із ключів залишено в автомобілі.
Накопичення на дверній ручці води, 
пилу, бруду, солі тощо може негативно 
впливати на роботу датчика.
Якщо протирання ганчіркою 
внутрішньої поверхні дверної ручки 
не відновило роботу, зверніться до 
дилера CITROËN або на авторизовану 
станцію технічного обслуговування.
Система може розпізнавати 
несподівані бризки води (струмінь 
води, потік води з мийки високого тиску 
тощо) як спробу відкрити автомобіль.
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Загублені ключі, пульт дистанційного 
керування, електронний ключ
Зверніться до дилера CITROËN, візьміть 
із собою техпаспорт, посвідчення особи 
та, якщо можливо, наклейку з кодом 
ключа.
Дилер CITROËN зможе відновити код 
ключа і код транспондера, які потрібні 
для того, щоб замовити новий ключ.
Пульт дистанційного керування
Високочастотний пульт дистанційного 

Не викидайте батарейки з пульта дистанційного керування, вони містять метали, що 
завдають шкоди довкіллю.
Їх слід віднести на встановлений пункт збирання таких відходів.

F Коли електронний ключ перебуває в 
зоні розпізнавання А, притисніть палець 
до ручки будь-яких передніх дверей (у 
позначених місцях), щоб заблокувати 
автомобіль.

F Упродовж п’яти секунд натисніть ручку 
передніх дверей ще раз, щоб повністю 
заблокувати автомобіль.

Повне блокування

Унаслідок повного блокування 
елементи керування дверима в салоні 
не працюватимуть.
Крім того, це призводить до вимкнення 
кнопки центрального замка на панелі 
приладів.
Таким чином, якщо виконується 
суперблокування автомобіля, ніколи не 
залишайте когось у салоні.

виймайте ключ із замка запалювання 
або забирайте електронний ключ із 
собою, навіть коли залишаєте автомобіль 
ненадовго.
Електромагнітні перешкоди

керування — це чутлива система. Не 
натискайте кнопки пульта, коли він 
лежить у кишені, оскільки ви можете 
випадково розблокувати автомобіль, не 
знаючи про це.
Не натискайте постійно на кнопки пульта 
дистанційного керування поза радіусом 
дії та за межами зони розпізнавання 
автомобіля. Це може вивести його з ладу. 
В такому випадку знадобиться повторно 
його ініціалізувати.
Пульт дистанційного керування не 
працює, коли ключ встановлено в замок 
запалювання, навіть якщо запалювання 
вимкнено.
Блокування автомобіля

Електронний ключ системи Безключового 
доступу в автомобіль і запуску двигуна 
може не працювати, якщо поряд 
знаходяться певні електронні пристрої 
як телефон, ноутбук, сильні магнітні поля 
тощо.
Захист від викрадення

Не вносьте жодних змін у систему 
електронного іммобілайзера двигуна, 
оскільки це може призвести до її 
несправності.
Якщо автомобіль обладнано замком 
запалювання, обов’язково вийміть ключ 
і поверніть кермо, щоб активувати замок 
блокування рульової колонки.
Придбання автомобіля з пробігом у 
іншої особи
Передайте коди ключів на зберігання 
дилеру CITROËN. Ваші ключі мають бути 
єдиними ключами, що можуть запустити 
двигун автомобіля.

Блокування дверей під час руху 
автомобіля може ускладнити доступ 
працівників аварійних служб до салону в 
екстреній ситуації.
З міркувань безпеки (якщо в салоні є діти) 
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Аварійні процедури
Повне розблокування/
блокування автомобіля за 
допомогою ключа
Ці процедури слід здійснювати в таких 
випадках:
- розряджання батарейки в пульті 

дистанційного керування;
- несправність пульта дистанційного 

керування;
- автомобіль перебуває в зоні сильних 

електромагнітних перешкод.
У першому випадку можна також замінити 
батарейку в пульті дистанційного 
керування.
Див. відповідний розділ.
У другому випадку можна також повторно 
ініціалізувати пульт дистанційного 
керування.
Див. відповідний розділ.

Якщо сигналізацію активовано, після 
відчинення дверей сирена подасть 
звуковий сигнал. Щоб припинити 
подачу звукового сигналу, ввімкніть 
запалювання.

Якщо автомобіль обладнано 
сигналізацією, ця функція не спрацює в 
разі блокування за допомогою ключа.

Відсутність центрального замка
Ці процедури слід здійснювати в таких 
випадках:
- несправність центрального замка;
- від'єднання або розряджання 

акумулятора.

Двері водія
F Поверніть ключ у напрямку до 

багажника, щоб заблокувати автомобіль, 
або ж у напрямку до капота — щоб 
розблокувати його.

Двері пасажирів
Розблокування дверей
F Потягніть внутрішню ручку дверей на 

себе.

У версіях без сигналізації на підтвердження 
успішного виконання процедури на кілька 
секунд засвітяться покажчики поворотів.

F Вставте ключ у замок дверей.
F Поверніть ключ у напрямку до капота 

автомобіля, щоб розблокувати 
автомобіль, або ж у напрямку до 
багажника – щоб заблокувати його.

F Протягом 5 секунд після блокування 
знову поверніть ключ у напрямку 
до багажника, щоб виконати повне 
блокування автомобіля.

Закривання
F Відчиніть двері.
F Переконайтесь, що на задніх дверях не 

активовано дитяче блокування замків.
Див. відповідний розділ.
F Зніміть за допомогою ключа чорний 

ковпачок на торці дверей.

F Не докладаючи надмірної сили, вставте 
ключ в отвір, а потім, не повертаючи 
його,змістіть защіпку вбік у напрямку до 
внутрішньої частини дверей.

F Вийміть ключ і встановіть чорний 
ковпачок на місце.

F Зачиніть двері та спробуйте ззовні, чи 
автомобіль заблоковано.
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Заміна батарейки
Коли виникне потреба замінити батарейку, 
на екрані панелі інструментів з’явиться 
повідомлення.
Комплектація без функції безключового 
доступу в автомобіль і запуску двигуна
Тип батарейки: CR1620 / 3 В.

Комплектація із функцією безключового 
доступу в автомобіль і запуску двигуна
Тип батарейки: CR2032 / 3 В.

F Вставте у паз маленьку викрутку та 
вивільніть кришку.

F Зніміть кришку.
F Вийміть розряджену батарейку з 

тримача.
F Встановіть нову батарейку в тримач, 

дотримуючись полярності.
F Встановіть кришку на корпус.

Після заміни батарейки пульт дистанційного 
керування слід повторно ініціалізувати.
Докладніше про повторну ініціалізацію 
пульта дистанційного керування див. у 
відповідному розділі.

Повторна ініціалізація пульта 
дистанційного керування
Після заміни батарейки або в разі 
несправності пульта дистанційного керування 
може знадобитися повторно ініціалізувати 
пульт дистанційного керування.

Комплектація без функції 
безключового доступу в 
автомобіль і запуску двигуна

Комплектація із функцією 
безключового доступу в 
автомобіль і запуску двигуна

F Встановіть механічний ключ (вбудований 
у пульт дистанційного керування) у 
замок, щоб розблокувати автомобіль.

F Вимкніть запалювання.
F Встановіть ключ у положення 2 

(Запалювання).
F Натисніть та утримуйте кілька секунд 

кнопку з зображенням закритого замка.
F Вимкніть запалювання та вийміть ключ із 

замка.
Тепер пультом дистанційного керування 
можна користуватися в повному обсязі.



51

2

Доступ

F Якщо ви користуєтеся механічною 
коробкою передач, встановіть важіль 
на нейтральну передачу та повністю 
витисніть педаль зчеплення.

F Якщо ви користуєтеся автоматичною 
коробкою передач, встановіть важіль 
перемикання передач у положення Р та 
повністю витисніть педаль гальма.

Якщо повторна ініціалізація не дає змоги 
усунути проблему, якомога швидше зверніться 
до дилера CITROËN або на авторизовану 
станцію технічного обслуговування.

F Щоб увімкнути запалювання, натисніть 
кнопку START/STOP (ПУСК/ЗУПИНКА).

Тепер електронним ключем можна 
користуватися в повному обсязі.

F Прикладіть електронний ключ до 
резервного зчитувача на кермовій 
колонці та утримуйте його в такому 
положенні, поки не ввімкнеться 
запалювання.

Двері
Відкривання
Ззовні

Зсередини

F Потягніть за внутрішню ручку дверей 
зсередини: це дасть змогу розблокувати 
автомобіль у цілому.F Після розблокування автомобіля чи 

перенесення електронного ключа 
системи «Безключовий доступ в 
автомобіль і запуск двигуна» в зону 
розпізнавання потягніть за дверну ручку.

Закривання
Якщо двері не закрито належним чином:

- коли двигун працює або 
автомобіль рухається 
(зі швидкістю, що не 
перевищує 10 км/год), 
цей попереджувальний 
індикатор увімкнеться, 
крім того, на кілька секунд 
з’явиться попереджувальне 
повідомлення;

- коли автомобіль рухається (зі 
швидкістю понад 10 км/год), на 
додачу до попереджувального 
індикатора та 
попереджувального 
повідомлення ввімкнеться на 
кілька секунд звуковий сигнал.
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Багажник
Відкривання

Закривання
F Опустіть кришку багажника, тримаючи за 

одну з ручок, розташованих із внутрішньої 
сторони.

Якщо кришку багажника закрито неправильно:

Альтернативний спосіб 
розблокування
Розблокування вручну багажника в разі 
несправностей акумулятора чи функції 
центрального блокування.

Розблокування
F Складіть задні сидіння, щоб дістатися до 

замка зсередини багажника.

Блокування після закривання
Якщо повторне закривання не дало змоги 
усунути несправність, багажник залишиться 
заблокованим.

Центральний замок
Ця функція дає змогу одночасно 
заблокувати чи розблокувати двері та 
багажник зсередини автомобіля.

Ручний режим
Закривання

Якщо будь-які двері відчинені, 
центральне блокування зсередини 
автомобіля буде неможливим.

Розблокування
F Натисніть цю кнопку ще раз, щоб 

розблокувати автомобіль.
Червоний індикатор у кнопці згасне.

F Якщо автомобіль розблоковано або електронний 
ключ системи безключового доступу в 
автомобіль і запуску двигуна перебуває в зоні 
розпізнавання, натисніть центральний елемент 
керування кришкою багажника.

F Підніміть кришку багажника.

- коли двигун увімкнено, 
цей попереджувальний 
індикатор вмикається 
і на екрані кілька 
секунд відображається 
повідомлення,

- під час руху автомобіля 
(на швидкості понад 
10 км/год.) цей 
попереджувальний 
індикатор вмикається і 
лунає звуковий сигнал, 
а на екрані кілька 
секунд відображається 
повідомлення.

F Вставте маленьку викрутку в отвір А в 
замку, щоб розблокувати багажник.

F Перемістсть защіпку ліворуч.

F Натисніть цю кнопку, щоб заблокувати 
автомобіль.

Увімкнеться червоний індикатор у кнопці.
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Блокування / повне блокування 
автомобіля ззовні
Якщо автомобіль заблоковано або 
повністю заблоковано ззовні, червоний 
індикатор блимає, а кнопка неактивна.
F Якщо автомобіль було заблоковано 

як звичайно, потягніть за один 
із елементів керування дверима 
в салоні, щоб розблокувати 
автомобіль.

F Якщо було застосовано 
суперблокування, для розблокування 
автомобіля потрібно буде 
скористатися пультом дистанційного 
керування, системою безключового 
доступу в автомобіль і запуску 
двигуна або вбудованим ключем.

Автоматичний режим
Автоматичне центральне блокування 
автомобіля під час руху також називається 
системою захисту від вторгнення.
Докладніше про систему захисту від 
вторгнення див. у відповідному розділі.

Система захисту від вторгнення
Ця система дає змогу в автоматичному 
режимі блокувати одночасно двері та 
багажник, як тільки швидкість перевищить 
10 км/год.

Експлуатація
Якщо будь-які двері або багажник відчинені, 
автоматичне центральне блокування буде 
неможливим.

Про це свідчить звук відскакування 
замків, також вмикається цей 
символ на панелі приладів, лунає 
звуковий сигнал і відображається 
попереджувальне повідомлення.

Перевезення довгих або об’ємних 
предметів
Щоб їхати з відкритим багажником, 
потрібно натиснути кнопку 
центрального замка та заблокувати 
двері. Якщо цього не зробити, 
щоразу, коли швидкість автомобіля 
перевищуватиме 10 км/год, замки 
відскочать і відобразяться згадані 
вище попереджувальні сигнали.
Натиснення кнопки центрального 
замка дає змогу розблокувати 
автомобіль.
Таке розблокування буде тимчасовим 
на швидкості понад 10 км/год.

Увімкнення / Вимкнення

Якщо двері під час руху автомобіля 
заблоковано, це може ускладнити 
доступ працівників аварійних служб в 
екстреній ситуації.

Ви можете ввімкнути або вимкнути цю 
функцію назавжди.
F Коли запалення ввімкнено, натискайте 

цю кнопку, поки не прозвучить звуковий 
сигнал і не відобразиться відповідне 
повідомлення про підтвердження.

Стан системи записується в пам’яті в разі 
вимкнення запалювання.



54

Доступ

Сигналізація
(Залежно від країни продажу автомобіля).
Система, яка захищає та запобігає 
викраденню та вторгненню зі зламом. 
Дозволяє вести такі спостереження:

Контроль по периметру
Система контролює відкривання 
автомобіля.
Сигналізація спрацьовує, якщо будь-хто 
намагається відкрити двері, багажник, капот 
тощо.

Функція самозахисту
Система контролює відключення будь-яких 
її компонентів.
Сигналізація спрацює в разі виведення 
з дії чи пошкодження акумулятора, 
центрального елемента керування або 
електропроводки сирени.

Для проведення будь-яких робіт із 
системою сигналізації звертайтеся до 
дилера CITROËN або на авторизовану 
станцію технічного обслуговування.

Блокування автомобіля, 
обладнаного системою сигналізації
Увімкнення
F Вимкніть запалювання та вийдіть із 

автомобіля.
F Заблокуйте автомобіль за допомогою 

пульта дистанційного керування або 
системи безключового доступу в 
автомобіль і запуску двигуна.

Коли систему контролю ввімкнено. 
Індикатор кнопки блокування, розташованої 
на панелі приладів, блиматиме щосекунди, 
а покажчики поворотів увімкнуться 
приблизно на 2 секунди.

Після надходження команди про 
блокування автомобіля функція 
контролю зовнішнього периметра 
вмикається через 5 секунд.
Якщо двері, багажник тощо не 
закриті повністю, автомобіль не буде 
заблоковано, однак функція контролю 
зовнішнього периметра ввімкнеться 
через 45 секунд.

Вимкнення
F Розблокуйте автомобіль за допомогою 

системи безключового доступу в 
автомобіль і запуску двигуна.

Буде вимкнено систему моніторингу: 
індикатор у кнопці згасне, а покажчики 
повороту блиматимуть приблизно 2 
секунди.

Коли автомобіль знову автоматично 
блокується (а це стається, 
якщо протягом 30 секунд після 
розблокування не відкрити двері чи 
багажник), автоматично вмикається 
система контролю.

Спрацювання сигналізації
Про спрацювання системи свідчить 
увімкнення сирени та блимання покажчиків 
повороту впродовж 30 секунд.
Функції контролю залишаються активними, 
допоки сигналізація не спрацює одинадцять 
разів поспіль.
Якщо автомобіль розблокувати за 
допомогою пульта дистанційного 
керування чи системи безключового 
доступу в автомобіль і запуску двигуна, 
швидке блимання індикатора у кнопці 
блокування свідчить про те, що сигналізація 
спрацювала за вашої відсутності. Коли 
ввімкнути запалювання, це блимання 
одразу припиниться.

Несправність пульта 
дистанційного керування
Щоб вимкнути функції контролю:
F розблокуйте автомобіль: вставте ключ 

(вбудований у пульт дистанційного 
керування) у замок дверей водія;

F відкрийте двері; спрацює сигналізація;
F увімкніть запалювання: сигналізація 

вимкнеться, індикатор у кнопці згасне.
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Блокування автомобіля 
без увімкнення сигналізації
F Заблокуйте або застосуйте 

суперблокування автомобіля: вставте 
ключ (вбудований у пульт дистанційного 
керування) у замок дверей водія.

Несправність
Якщо впродовж 10 секунд після ввімкнення 
запалювання індикатор у кнопці блокування 
блимає, система несправна.
Зверніться до дилера CITROËN або 
на авторизовану станцію технічного 
обслуговування для перевірки системи.

Вікна з електричними 
склопідіймачами

1. Переднє ліве вікно з електричним 
склопідіймачем.

2. Переднє праве вікно з електричним 
склопідіймачем.

3. Заднє праве вікно з електричним 
склопідіймачем.

4. Заднє ліве вікно з електричним 
склопідіймачем.

5. Вимкнення перемикачів керування 
задніми електричними склопідіймачами.

Керування вручну
Щоб відчинити чи зачинити вікно, натисніть 
або потягніть за перемикач, не перетинаючи 
точки опору. Як тільки перемикач буде 
відпущено, вікно зупиниться.

Автоматичний режим 
(залежно від комплектації)

Щоб відчинити чи зачинити вікно, натисніть 
або потягніть перемикач, не перетинаючи 
точки опору: коли ви відпустите перемикач, 
вікно повністю відчиниться або зачиниться. 
Якщо натиснути перемикач іще раз, рух 
вікна припиниться.

Перемикачі електричних 
склопідіймачів залишатимуться 
активними приблизно протягом однієї 
хвилини після виймання ключа.
Коли цей час мине, електричні 
склопідіймачі вікон не працюватимуть. 
Щоб знову ввімкнути їх, увімкніть знову 
запалювання.

Захист від защемлення 
(залежно від комплектації)
Якщо під час піднімання вікно зустрічає 
перешкоду, воно зупиняється та одразу 
частково опускається.
Якщо ви ненавмисно відкриєте вікно під 
час автоматичного закривання, натискайте 
перемикач, поки вікно не відкриється 
повністю, а потім одразу потягніть 
перемикач, щоб зачинити вікно. Утримуйте 
перемикач ще приблизно секунду після 
того, як вікно зачинилося.
Функція захисту від защемлення не діє під 
час цієї процедури.
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Вимкнення перемикачів 
керування склопідіймачами 
задніх дверей.

Для безпеки дітей натисніть перемикач 5, 
щоб блокувати роботу вікон задніх дверей 
незалежно від їхнього положення.

Якщо індикатор світиться, це означає, що 
задні перемикачі вимкнені. Якщо індикатор 
не світиться, задні перемикачі активні.

Повторна ініціалізація 
електричних склопідіймачів вікон
Після повторного підключення акумулятора 
слід знову ініціалізувати функцію захисту 
від защемлення.
Функція захисту від защемлення не діє під 
час цих процедур.
Для кожного вікна:
- повністю опустіть вікно, а потім підніміть. 

Воно щоразу підніматиметься на кілька 
сантиметрів вище. Виконуйте ці дії, поки 
вікно не зачинеться повністю,

- тягніть перемикач ще приблизно секунду 
після того, як вікно зачинилося.

Якщо під час роботи склопідіймачів 
вікно затисне будь-що, слід опустити 
вікно. Для цього натисніть відповідний 
перемикач.
Користуючись електричними 
перемикачами вікон пасажирів, 
водій має упевнитися, що ніщо не 
перешкоджає зачиненню вікон.
Водій повинен переконатися, що 
пасажири правильно користуються 
електричними склопідіймачами.
Коли зачиняєте вікна, особливо уважно 
слід дивитися за дітьми.
Слідкуйте за пасажирами та іншими 
людьми, які знаходяться поблизу, 
коли зачиняєте вікна за допомогою 
електронного ключа або системи 
«Безключовий доступ в автомобіль і 
запуск двигуна».
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Передні сидіння

Правильне положення за 
кермом
Перш ніж рушати, для максимально 
комфортного положення за кермом 
виконайте наведені нижче налаштування в 
такому порядку:
- Висота підголівника.
- Кут нахилу спинки сидіння.
- Висота подушки.
- Поздовжнє положення сидіння.
- Висота керма.
- Внутрішнє і бокові дзеркала.

Виконавши ці налаштування, 
перевірте, чи панель приладів добре 
видно з положення водія.

Регулювання
Положення по довжині

F Підніміть важіль блокування A та 
перемістіть сидіння вперед або назад.

Кут нахилу спинки сидіння

F Поверніть ручку B, щоб налаштувати кут 
нахилу спинки сидіння.

З міркувань безпеки всі регулювання 
сидіння водія слід виконувати тільки 
тоді, коли автомобіль стоїть на місці.



58

Зручність і комфорт

Положення по висоті
(лише для водія)

F Потягніть за ручку C вгору, щоб 
підняти сидіння, або натисніть униз, 
щоб опустити, стільки разів, скільки 
знадобиться, щоб перевести сидіння у 
зручне положення.

Перш ніж відсунути сидіння назад, 
переконайтеся, що цьому ніхто та ніщо 
не заважає.
Існує ризик затискання чи защемлення 
пасажирів на задніх сидіннях або 
застрягання сидіння, якщо на підлозі за 
сидінням розміщено великі предмети.

Передні підголівники
Регулювання висоти

Підголівник встановлено правильно, 
якщо його верхня частина перебуває 
на рівні маківки голови.

Знімання підголівника
F Підніміть підголівник на максимальну 

висоту.
F Натисніть на виступ фіксатора A, щоб 

вивільнити підголівник і повністю зняти 
його.

F Покладіть підголівник на зберігання у 
безпечне місце.

Встановлення підголівника
F Встановіть стержні підголівника у 

направляючі отвори спинки сидіння.
F Натисніть на підголівник до упору.
F Натисніть на виступ A, щоб вивільнити 

підголівник і втисніть його у спинку 
сидіння.

F Відрегулюйте висоту підголівника.

Ніколи не їздіть зі знятими 
підголівниками. Потрібно встановити їх 
на місце та правильно відрегулювати з 
урахуванням зросту пасажира.Угору:

F потягніть підголівник вгору на потрібну 
висоту; можна почути, як підголівник 
встановлюється на місце зі звуком 
фіксації.

Униз:
F Натисніть на виступ фіксатора A і 

натисніть на підголівник, щоб опустити 
його на потрібну висоту.
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Сидіння з підігрівом

0 : Вимкнений.
1 : Низький.
2 : Середній.
3 : Високий.

Передні сидіння можна підігрівати окремо.

Не користуйтеся цією функцією, 
якщо сидіння не зайняте.
Зменшіть інтенсивність підігріву, як 
тільки це стане можливим.
Коли температура сидіння та 
температура в салоні досягнуть 
потрібного рівня, цю функцію можна 
вимкнути: зменшення споживання 
електроструму дає змогу зменшити 
витрату пального.

F Коли двигун працює, за допомогою 
ручки регулювання увімкніть та виберіть 
потрібний рівень підігріву:

Радимо утриматися від тривалого 
користування цією функцією, коли 
встановлено найвищий рівень підігріву, 
якщо у водія/пасажира чутлива шкіра.
Існує ризик опіків для людей зі 
заниженим сприйняттям тепла (через 
хворобу, прийом ліків тощо).
Існує ризик перегрівання системи, 
якщо використовуються матеріали з 
теплоізоляційними властивостями, 
зокрема, подушки чи чохли для сидінь.
Не користуйтеся цією системою:
- якщо ваш одяг вологий;
- якщо встановлено дитячі крісла.
Щоб запобігти пошкодженню 
нагрівного елемента у сидінні:
- не ставте на сидіння важкі 

предмети;
- не ставайте на сидіння колінами чи 

ногами;
- не ставте на сидіння гострі 

предмети;
- не розливайте на сидіння рідину.
Щоб запобігти ризику короткого 
замикання:
- не використовуйте рідкі засоби для 

чищення сидіння;
- ніколи не користуйтеся функцією 

підігріву, якщо сидіння вологе.
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Задні сидіння
Сидіння диванного типу із фіксованою 
подушкою сидіння та розділеними 
складними спинками (2/3-1/3) для розподілу 
місця в багажнику.

Задні підголівники

Ніколи не возіть пасажирів на задньому 
сидінні зі знятими підголівниками. Їх 
слід встановити на місце та у верхнє 
положення.
Підголівники для центрального 
сидіння та бокових задніх сидінь не є 
взаємозамінними.

Складання спинок

Складати або розкладати спинки 
сидінь можна лише тоді, коли 
автомобіль не рухається.

Перші кроки:

Їх можна встановлювати в два положення:
- високе положення, коли сидіння 

використовується:
F потягніть підголівник догори до упору.

- низьке положення, для складання 
спинок сидінь:
F натисніть на фіксатор A, щоб 

вивільнити підголівник,  і опустити 
його до кінця.

Задні підголівники можна зняти.
Щоб зняти підголівник:
F за допомогою перемикача 1 розблокуйте 

спинку,
F нахиліть спинку трохи вперед,
F підніміть підголівник на максимальну 

висоту;
F натисніть на фіксатор A, щоб вивільнити 

підголівник, і повністю зніміть його;
F покладіть підголівник на зберігання.
Щоб встановити підголівник на місце:
F встановіть стержні підголівника у 

напрямні спинки сидіння;
F натисніть на підголівник до упору;
F натисніть на фіксатор A і потисніть 

підголівник донизу до упору.

F опустіть підголівники;
F в разі потреби змістіть передні сидіння 

вперед;
F упевніться, що складанню спинок ніхто 

та ніщо не перешкоджає (предмети 
одягу, багаж тощо);

F упевніться, що ремені безпеки бокових 
сидінь правильно розміщені на спинках.
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Коли спинка розблокована, у ручці 
розблокування видно червоний 
індикатор.

Повернення спинок у 
початкове положення

Спочатку впевніться, що ремені 
безпеки бокових сидінь викладені 
вертикально вздовж блокувальних 
кілець спинки.

Слід врахувати, що неправильно 
зафіксована спинка сидіння ставить під 
загрозу безпеку пасажирів у випадку 
раптового гальмування чи зіткнення.
Вантаж у багажнику може різко 
посунутися вперед. Це може стати 
причиною важкої травми.

F Натисніть ручку розблокування спинки 1.
F Встановіть спинку 2 в горизонтальне 

положення.

F Встановіть спинку 2 у вертикальне 
положення та натисніть на неї, щоб 
зафіксувати на місці.

F Упевніться, що в ручці розблокування 1 
не видно червоного індикатора.

F Упевніться, що внаслідок цих дій не 
затиснуло ремені безпеки бокових 
сидінь.

Регулювання керма

F Якщо автомобіль не рухається, потягніть 
за важіль керування, щоб розблокувати 
механізм регулювання керма.

F Відрегулюйте висоту та відстань відповідно 
до положення для керування автомобілем.

F Натисніть на важіль керування, щоб 
заблокувати механізм регулювання керма.

З міркувань безпеки ці налаштування 
слід виконувати лише тоді, коли 
автомобіль не рухається.
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Дзеркала
Бокові дзеркала

Обдув та обігрів
Обдув – обігрів зовнішніх дзеркал 
заднього огляду вмикається, коли 
ввімкнено двигун, із ввімкненням 
обігріву заднього скла.

Докладніше про функції обдуву - обігріву 
заднього скла див. у відповідному розділі.

Регулювання вручну

F Відрегулюйте положення дзеркала, 
нахиляючи важіль в чотирьох напрямках.

Для безпеки дзеркала слід регулювати 
з метою зменшити «сліпі зони».
Предмети, які видно, насправді 
знаходяться ближче, ніж здається.
Це потрібно враховувати, щоб 
правильно визначити відстань до 
автомобілів, які наближаються позаду.

Регулювання положення 
електричного обладнання.

F Перемістіть елемент керування А 

Ручне складання
Дзеркала заднього виду можна скласти 
вручну (наприклад, на тісній стоянці, у 
вузькому гаражі тощо).
F Притисніть дзеркало до корпусу 

автомобіля.

Кожне обладнане регульованою поверхнею 
дзеркала, яке забезпечує видимість збоку, 
необхідну для обгону чи паркування. 
Дзеркала також можна скласти в разі 
паркування у вузьких місцях.

праворуч або ліворуч, щоб вибрати 
потрібне дзеркало.

F Переміщаючи перемикач у чотирьох 
напрямках, відрегулюйте положення 
обраного дзеркала.

F Поверніть перемикач у центральне 
положення.
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Дзеркало заднього огляду
Обладнане системою захисту від 
засліплення, яка затемнює поверхню 
дзеркала та зменшує незручності для водія 
через сонце, фари інших автомобілів тощо.

Дзеркало з ручним 
регулюванням

Денне / нічне положення
F Потягніть за важіль, щоб перемкнути 

в «нічне» положення з захистом від 
засліплення.

F Натисніть на важіль, щоб перемкнути в 
звичайне «денне» положення.

Регулювання
F Відрегулюйте дзеркало таким чином, щоб скло 

було встановлено в належне «денне» положення.

Автоматична «електрохромна» 
модель

Щоб забезпечити оптимальну 
видимість під час маневрів, дзеркало 
автоматично світлішає в разі 
ввімкнення заднього ходу.

Ця система автоматично й поступово 
перемикає денний і нічний режим за 
допомогою датчика освітлення , що 
визначає яскравість джерела світла, 
розташованого позаду автомобіля.

Вентиляція
Забір повітря
Повітря, яке циркулює в салоні, проходить 
фільтрування. Воно надходить ззовні через 
решітку, розташовану в основі вітрового 
скла, або зсередини в режимі рециркуляції 
повітря.

Проходження повітря
Вхідне повітря проходить різними 
маршрутами, залежно від вибраних водієм 
елементів керування:
- потрапляє просто в салон автомобіля 

(забір повітря),
- проходить через контур опалення 

(обігрів),
- проходить через контур охолодження 

(кондиціонування повітря).

Панель керування
Залежно від комплектації, 
елементи керування цією 
системою будуть доступними 
через меню Air conditioning 
(Кондиціонування повітря) 
на сенсорному екрані або на 
панелі центральної консолі, яка 
розміщена під аудіосистемою.

Елементи керування обдувом/обігрівом для 
вітрового та заднього скла розташовані 
під сенсорним екраном або на панелі 
центральної консолі під аудіосистемою.
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Розподіл повітря

1. Вентиляційні отвори для обдування / 
обігріву лобового скла.

2. Вентиляційні отвори для обдування / 
обігріву бічних вікон.

3. Боковий вентиляційний отвір з 
можливістю налаштування та 
закривання.

4. Центральні вентиляційні отвори 
з можливістю налаштування та 
закривання.

5. Отвори виходу повітря в передні ніші 
для ніг.

6. Задні отвори виходу повітря.

Рекомендації щодо вентиляції та кондиціонування повітря
Щоб максимально ефективно 
користуватися цими системами, слід 
дотримуватися наведених нижче порад 
щодо експлуатації та обслуговування:
F Щоб забезпечити рівномірний 

розподіл повітря, не затуляйте 
зовнішні решітки забору повітря 
в основі вітрового скла, насадки, 
вентиляційні отвори, отвори виходу 
повітря та витяжний вентилятор у 
багажнику.

F Не закривайте датчик сонячного 
світла, розташований на панелі 
приладів: він використовується 
для регулювання автоматичного 
кондиціонера.

F Щоб кондиціонер працював належним 
чином, його слід вмикати принаймні 
на 5-10 хвилин один раз чи двічі на 
місяць.

F Перевірте справність фільтра салону 
та регулярно змінюйте елементи 
фільтра. Радимо користуватися 
комбінованим фільтром салону. 
Завдяки його спеціальній активній 
добавці фільтр забезпечує очищення 
повітря, яким дихають пасажири, 
та чистоту в салоні (зменшення 
симптомів алергії та неприємних 
запахів).

F Крім того, щоб забезпечити 
належну роботу кондиціонера, 
радимо регулярно перевіряти 
його з урахуванням рекомендацій, 
наведених у розділі 

техобслуговування та гарантійний 
огляд.

F Якщо система не подає холодного 
повітря, вимкніть її та зверніться до 
дилера CITROËN або на авторизовану 
станцію технічного обслуговування.

У разі буксирування максимального 
вантажу на крутому схилі за високої 
температури вимкнення кондиціонера 
збільшує доступну потужність двигуна і, 
відповідно, потужність буксирування.
Для запобігання утворенню конденсату 
на склі та погіршенню якості повітря:
- не їдьте дуже довго з вимкненою 

вентиляцією повітря;
- уникайте тривалого користування 

функцією рециркуляції повітря.
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Якщо автомобіль довго стояв під 
сонцем і в салоні дуже спекотно, 
спочатку провітріть салон упродовж 
кількох хвилин.
Встановіть елемент керування 
потоком повітря на налаштування, 
достатнє для швидкого оновлення 
повітря в салоні.

Конденсація внаслідок 
кондиціонування повітря призводить 
до виведення води під автомобіль, це 
цілком звичне явище.

Система «Зупинка і пуск»
Системи обігріву та кондиціонування 
повітря працюють лише за умови, що 
працює двигун.
Для підтримки комфортної 
температури в салоні можна тимчасово 
вимкнути систему «Зупинка і пуск».
Докладніше про систему Зупинка і 
пуск див. у відповідному розділі.

Обігрів/Керування системою 
кондиціонування повітря вручну

Система обігріву працює лише тоді, коли 
працює двигун.

Керування системою кондиціонування 
повітря вручну можливе лише за умови, що 
працює двигун.

Регулювання температури
F Повертаючи регулятор із синьої зони 

(холодної) в червону (теплу), встановіть 
температуру повітря на свій розсуд.

Регулювання потоку повітря

Не їдьте надто довго без вентиляції 
(ризик конденсації та погіршення якості 
повітря).

F Обертаючи регулятор, встановіть 
комфортну подачу повітря в салон.

Регулювання потоку 
повітря

Розподіл повітряних потоків можна 
налаштувати, якщо встановити 
регулятор у середнє положення.

Центральні і бокові вентиляційні 
отвори.

Ніші для ніг.

Вітрове скло та ніші для ніг.

Вітрове скло.
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Подача зовнішнього повітря 
або рециркуляція повітря

F Натисніть цю кнопку, щоб 
вибрати режим забору 
повітря в салон автомобіля.

Рециркуляція внутрішнього повітря ізолює 
салон автомобіля від зовнішніх запахів і 
диму.
Цю функцію також можна використати для 
швидкого обігріву чи охолодження салону.

Увімкнення/вимкнення 
кондиціонування повітря
Кондиціонування повітря призначене 
працювати ефективно в будь-яку пору року 
за умови, що зачинені вікна.
Система дає змогу:
- знижувати температуру влітку;
- збільшувати ефективність обдуву взимку 

за температури понад 3°C.

Увімкнення
F Натисніть цю кнопку, 

щоб увімкнути систему 
кондиціонування повітря.

Кондиціонування повітря не 
відбувається, коли вимкнено функцію 
потоку повітря.

Вимкнення
F Натисніть цю кнопку знову, 

щоб вимкнути систему 
кондиціонування повітря.Якщо індикатор не світиться, функція подачі 

зовнішнього повітря ввімкнена.
Якщо індикатор світиться, активовано 
функцію рециркуляції повітря і забір 
зовнішнього повітря зупинено.

Автоматичний режим 
кондиціонування повітря
Кондиціонер працює, якщо працює двигун, 
однак вентиляція та елементи керування 
нею доступні, якщо ввімкнено запалювання.
Кондиціонування повітря та регулювання 
температури, потоку повітря й розподілу 
повітря в салоні здійснюються автоматично.

F На сенсорному 
екрані виберіть меню 
Air conditioning 
(Кондиціонування повітря) 
для відображення сторінки 
керування системою.

Регулювання температури
F Натисніть цю кнопку, щоб 

збільшити значення.

F Натисніть цю кнопку, щоб 
зменшити значення.



3

67

Mode AUTO

Зручність і комфорт

Відображене значення відповідає рівню 
комфорту, а не точній температурі.

Автоматична програма 
комфорту
Увімкнення / Вимкнення

F Натисніть кнопку AUTO 
(Автоматично), щоб 
увімкнути або вимкнути 
автоматичний режим системи 
кондиціонування повітря.

Система кондиціонування повітря 
працює в автоматичному режимі: система 
оптимально регулює температуру, потік і 
розподіл повітря в салоні з урахуванням 
вибраного рівня комфорту.

Налаштування режиму 
автоматичної програми

F Натисніть цю кнопку, щоб 
перейти на додаткову 
сторінку і налаштувати 
автоматичну програму 
комфорту, вибравши 
одне з трьох доступних 
налаштувань.

F Щоб змінити поточне 
налаштування і вибрати 
потрібний режим, кілька разів 
послідовно натискайте цю 
кнопку:

Soft (Тихо): м’яка й тиха робота завдяки 
обмеженню потоку повітря.

Normal (Нормально): найбільш оптимальне 
поєднання комфортної температури та 
тихої роботи (параметр за замовчуванням).

Fast (Швидко): сильний та ефективний потік 
повітря.

Цей параметр пов’язаний лише з режимом 
AUTO (Автоматично). Однак, якщо режим 
AUTO (Автоматично) вимкнути, останнє 
налаштування працюватиме й далі.
Зміна параметра не призводить до 
відновлення автоматичного режиму, якщо 
його вимкнути.

За холодної погоди та при холодному 
двигуні потік повітря збільшується 
поступово, поки не буде досягнуто 
комфортного значення, щоб обмежити 
надходження холодного повітря в 
салон.
Якщо температура в салоні значно 
нижча або вища, аніж потрібне 
зручне налаштування, немає потреби 
змінювати відображуване значення, 
аби швидше встановилася потрібна 
комфортна температура. Система 
здійснює автоматичну компенсацію 
та якомога швидше усуває різницю 
температур.

Керування вручну
Потік і розподіл повітря в салоні можна 
налаштувати вручну.
Як тільки буде змінено налаштування, 
автоматична програма комфорту 
вимкнеться.

F Натисніть кнопку AUTO 
(Автоматично) ще раз, 
щоб відновити роботу 
автоматичної програми 
комфорту.

Регулювання потоку повітря

Символ потоку повітря (вентилятор) 
поступово заповнюється відповідно до 
встановленого параметра потоку повітря.
У разі зменшення потоку повітря 
до мінімального рівня вентиляція 
припиняється.
Біля вентилятора з’явиться індикація OFF 
(ВИМК).

F Натисніть одну з цих кнопок, 
щоб збільшити чи зменшити 
швидкість потоку повітря.

Уникайте тривалого руху автомобіля 
з вимкненою системою вентиляції (це 
може призвести до конденсату на склі 
та погіршення якості повітря).
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Регулювання розподілу 
повітря

Можна натиснути три кнопки 
одночасно. У такому разі потік повітря 
буде подаватись із центральних, 
бокових вентиляційних отворів та 
отворів у ніші для ніг.

Кожне натискання кнопки вмикає або 
вимикає функцію.

Вітрове скло.

Центральні і бокові вентиляційні 
отвори.

Ніші для ніг.

Ви можете регулювати розподіл повітря в 
салоні за допомогою цих трьох кнопок.

Увімкнення/вимкнення 
кондиціонування повітря

Система дає змогу:
- знижувати температуру влітку;
- збільшувати ефективність обдуву взимку 

за температури понад 3°C.

Кондиціонування повітря призначене 
працювати ефективно в будь-яку пору року 
за умови, що зачинені вікна.

F Натисніть цю кнопку, 
щоб увімкнути систему 
кондиціонування повітря.

Кондиціонування повітря не 
відбувається, коли вимкнено функцію 
потоку повітря.

F Натисніть цю кнопку знову, 
щоб вимкнути систему 
кондиціонування повітря.

Подача зовнішнього повітря 
або рециркуляція повітря

Уникайте тривалого користування 
функцією рециркуляції повітря, 
оскільки вона може призвести до 
конденсату на склі та погіршення якості 
повітря.

F Натисніть цю кнопку, щоб 
увімкнути рециркуляцію 
повітря в салоні.

F Натисніть цю кнопку знову, 
щоб відновити подачу 
зовнішнього повітря.

Ця функція дозволяє швидше 
охолоджувати повітря у салоні 
автомобіля.

Приплив повітря ззовні дозволить уникнути 
та усунути запотівання вітрового скла та 
бокових вікон.
Рециркуляція повітря в салоні запобігає 
потраплянню в салон автомобіля 
неприємних зовнішніх запахів і диму.

Вентиляція з увімкненим 
запалюванням

Ця функція не регулює кондиціонування 
повітря.

Коли запалювання ввімкнено, можна 
скористатися системою вентиляції для 
регулювання параметрів потоку повітря 
і розподілу повітря в салоні автомобіля 
на час, що залежить від рівня заряду 
акумулятора.

Увімкнення

Вимкнення
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Обдув та обігрів 
вітрового скла

Символи на панелі керування 
позначають положення ручок 
регуляторів, що дозволяють 
швидко усувати конденсат та іній 
із вітрового скла і бокових вікон.
У зимовий період спрямовуйте 
бокові вентиляційні отвори на 
бокові вікна, щоб покращити 
усунення конденсату та інію.

Із панеллю керування на 
центральній консолі

Увімкнення
F Встановіть ручки регуляторів 

температури та витрати повітря в 
необхідне зазначене положення.

F Встановіть ручку регулятора розподілу 
повітря в положення «Вітрове скло».

Вимкнення
F Встановіть ручку регулятора розподілу 

повітря в положення «Вентилятор».

За допомогою сенсорного екрану
Увімкнення

F Натисніть цю кнопку.
Індикатор кнопки засвітиться.

Вимкнення
F Натисніть цю кнопку ще раз, щоб 

вимкнути систему.
Індикатор кнопки згасне.

В автомобілях із системою Зупинка і 
пуск режим ЗУПИНКИ недоступний, 
коли ввімкнено функцію очищення 
запотівання.

Система автоматично керуватиме 
кондиціонуванням повітря, потоком і 
забором повітря, а також забезпечить 
оптимальний розподіл на вітрове скло та 
бокові вікна.

Обдув та обігрів 
заднього скла
Увімкнення

F Натисніть цю кнопку для 
обдуву/обігріву заднього скла 
і, залежно від комплектації, 
боковихдзеркал. Індикатор 
кнопки засвітиться.

Вимкнення
Обдув/обігрів вимикається автоматично, 
щоб запобігти надмірному споживанню 
електроенергії.
F Можна зупинити використання 

функції обдуву/обігріву, перш ніж вона 
вимкнеться автоматично, натиснувши 
кнопку ще раз. Індикатор кнопки згасне.

Вимикайте функцію обігріву заднього 
скла та бокових дзеркал, щойно це 
стане можливим, оскільки підвищене 
споживання струму призводить до 
підвищення витрати пального.

Функцію обдуву/обігріву заднього скла 
можна використовувати лише тоді, 
коли двигун увімкнено.
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Лампа освітлення салону

1. Лампа освітлення салону
2. Лампи для читання

Лампа освітлення салону
У цьому положенні відбувається 
поступове збільшення яскравості 
лампи освітлення салону:

- коли автомобіль розблоковують,
- коли ключ виймають із замка 

запалювання,
- після відкривання дверей,
- у разі натискання кнопки пошуку вашого 

автомобіля на пульті дистанційного 
керування.

Вона поступово вимикається:
- коли автомобіль блокують,
- при вмиканні запалювання,
- через 30 секунд після закривання 

останніх дверей.

Освітлення вимкнено.

Освітлення увімкнено.

У режимі «освітлення увімкнено» час 
підсвічування змінюється залежно від 
обставин:
- коли вимикається запалювання, 

близько десяти хвилин,
- у режимі економії енергії, близько 

тридцяти секунд,
- при увімкненому двигуні, без 

обмежень.

Лампи для читання
F Коли запалювання увімкнено, натисніть 

відповідний перемикач.

Подбайте про те, щоб жодні предмети 
не контактували з лампою освітлення 
салону.

Скляний панорамний люк
Він включає ручну шторку з двох частин, яка 
покращує тепловий та акустичний комфорт 
у салоні автомобіля.

Відкривання

Закривання

F Потягніть шторку назад, допоки вона не 
заблокується.

F Потягніть шторку вперед, допоки вона не 
заблокується.
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Підсвічування багажника

Вона вмикається автоматично при 
відкриванні багажника та вимикається 
автоматично при його закриванні.
Існують різні періоди освітлення:
- коли вимикається запалювання, близько 

десяти хвилин,
- в енергозберігаючому режимі, близько 

тридцяти секунд,
- при увімкненому двигуні, без обмежень.

Обладнання в салоні 1. Сонцезахисний козирок.
2. Відділення для дрібних речей.
3. Гніздо бортової мережі на 12 В (макс. 

120 Вт).
4. Гніздо USB.
5. Гніздо додаткового входу.
6. Відкрите відділення із тримачем для 

двох напоїв.
7. Передній підлокітник.

(залежно від комплектації)
8. Кишені для зберігання.
9. Килимки.

(залежно від комплектації)

Сонцезахисний козирок

Не закріплюйте та не підвішуйте нічого 
на козирку з боку пасажира, оскільки 
це може спричинити травми в разі 
спрацювання фронтальної подушки 
безпеки (встановленої у стелі).

На козирку з боку водія є дзеркало із 
захисною шторкою та кишенею для карт 
(або квитків).
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Відділення для рукавичок

У це відділення можна покласти пляшку з 
водою, бортову документацію автомобіля 
тощо.

Гніздо 12 В

F Щоб під’єднати додаткове гніздо 
живлення на 12 В (максимальна 
потужність: 120 Вт), підніміть кришку і 
під'єднайте відповідний адаптер.

Не перевищуйте максимальні 
параметри струму гнізда автомобіля 
(можна пошкодити портативний 
пристрій).

Під'єднання електричного приладу, 
не дозволеного CITROËN, наприклад, 
зарядного пристрою до роз'єму 
USB, може негативно вплинути на 
роботу електросистем автомобіля, 
що спричинить несправності, такі як 
погана якість телефонного сигналу або 
дефекти зображення на екрані через 
перешкоди.

Гніздо USB

До нього можна під’єднувати портативні 
пристрої або USB-накопичувачі.
Гніздо зчитує аудіофайли та надсилає їх 
в аудіосистему для відтворення через 
динаміки автомобіля.
Цими файлами можна керувати за 
допомогою елементів керування на кермі 
або елементів керування аудіосистемою.

Портативний пристрій, під’єднаний 
до гнізда USB, заряджається 
автоматично.
Якщо споживання струму портативним 
пристроєм перевищує параметри 
струму, який подається автомобілем, 
на екран виводиться відповідне 
повідомлення.

Докладніше про використання цього 
обладнання див. у розділі «Аудіосистема і 
телематика».

Додатковий роз’єм

До нього можна під’єднувати портативні 
пристрої: можна прослуховувати музичні 
файли через динаміки автомобіля.
Керування файлами здійснюється на 
портативному пристрої.

Докладніше про використання цього 
обладнання див. у розділі «Аудіосистема і 
телематика».
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Передній підлокітник
Регулювання висоти

Гачки для одягу

F Повністю опустіть підлокітник.
F Підніміть його знову до потрібного 

положення (низького, середнього чи 
високого).

F Якщо він розташований у високому 
положенні, підніміть, щоб розблокувати, і 
опустіть у низьке положення.

Розташовані над задніми дверима.

Килимки
Фіксація
Встановлюючи килимок уперше, зі сторони 
водія, використовуйте лише кріплення, які 
додаються.
Усі інші килимки слід просто покласти на 
підлогу.

Знімання
Для того, щоб зняти килимок зі сторони водія:
F перемістіть сидіння водія назад якомога далі,
F розкрийте фіксатори,
F зніміть килимок.

Установка
Для того, щоб знову закріпити килимок зі 
сторони водія:
F покладіть килимок у правильному положенні,

F закріпіть його, натиснувши на фіксатори;
F упевніться, що килимок закріплений 

правильно.

Щоб запобігти можливому 
заклинюванню педалей:
- користуйтеся лише килимками, які 

підходять до кріплень, що вже є в 
автомобілі; слід використовувати ці 
кріплення,

- ніколи не кладіть один килимок 
поверх іншого.

Використання килимків, не схвалених 
CITROËN, може ускладнити доступ до 
педалей та перешкодити роботі круїз-
контролю/обмежувача швидкості.
Килимки, схвалені CITROËN, мають 
два фіксатори, які розташовані під 
сидінням.
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Обладнання в багажнику

1. Задня полиця для пакунків
2. Гачки
3. Ящик для речей
4. Освітлення
5. Кільця для кріплення багажу
6. Знак аварійної зупинки

Ящик для речей

У версіях із ящиком для речей: його 
потрібно поставити на місце, перш ніж 
класти вантаж у багажник.

Залежно від комплектації, він включає 
спеціальні пристосування для зберігання:
- буксирне кільце,
- комплект для тимчасового ремонту шин,
- знак аварійної зупинки
- тощо.

Гачки

Вішайте лише неважкі сумки.

Задня полиця

Щоб зняти полицю:
F від`єднайте два шнури,
F обережно підніміть полицю, тоді зніміть 

її.
Існує кілька способів зберігання полиці:
- вертикально, позаду передніх місць,
- горизонтально, на дні багажника.

F Щоб отримати доступ до ящика для 
речей, потягніть назад килимок у 
багажнику.

Можна використовувати для закріплення 
сумок.
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Знак аварійної зупинки

Знак можна зберігати на задній панелі 
багажника, прикріпивши його ремінцями.

Перш ніж залишити автомобіль для 
встановлювання знаку аварійної зупинки, в 
якості запобіжного заходу ввімкніть ліхтарі 
аварійної зупинки та одягніть жилет, який 
відбиває світло.

Складання знаку аварійної 
зупинки
Дивіться інструкції, які надаються разом зі 
знаком аварійної зупинки.

Визначення місця розташування 
знаку аварійної зупинки
F Встановіть знак аварійної зупинки 

за автомобілем, як цього вимагають 
правила дорожнього руху.

Задня полиця (фургон)

Не ставте предмети, вага яких 
перевищує допустиме завантаження.

Якщо автомобіль обладнано захисною 
решіткою, можна ставити предмети, вага 
яких перевищує допустиме завантаження.

Вона дозволяє приховати салон автомобіля 
на додачу до наявної полиці.
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Щоб дістати запасне колесо у фургоні:
- Зніміть килимок для зберігання.
- Підніміть фальшпідлогу.
- Зніміть фіксатор.

Не ставте на задню полицю важкі 
предмети.
У разі раптового гальмування чи 
зіткнення вони можуть полетіти в салон 
і травмувати людей.
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Керування освітленням
Головне освітлення
Різні передні та задні ліхтарі на автомобілі 
призначені для поступової адаптації 
видимості водія відповідно до кліматичних 
умов:
- габаритні вогні – для видимості 

автомобіля;
- ближнє світло фар – щоб можна було 

бачити дорогу не засліплюючи інших 
водіїв;

- дальнє світло фар – для чіткої 
видимості, коли дорога порожня.

Додаткове освітлення
Інші ліхтарі встановлюються (залежно від 
комплектації), щоб відповідати вимогам 
конкретних умов руху:
- задня протитуманна фара,
- передні протитуманні фари,
- денні ходові вогні – для кращої 

видимості автомобіля вдень,
- супроводжувальне освітлення – для 

полегшення виходу з автомобіля,
- стоянкові ліхтарі – для позначення 

положення автомобіля.

Програмування
Можна налаштувати параметри певних 
функцій:
- супроводжувальне освітлення,
- вітальне освітлення,
- денні ходові вогні.

За певних погодних умов (напр., низька 
температура чи вологість) запотівання 
внутрішньої поверхні скла фар та 
задніх ліхтарів є нормальним; воно 
зникне через кілька хвилин після 
увімкнення ламп.

Подорожі за кордон
Якщо ви використовуєте автомобіль 
у країні із рухом по іншій стороні 
дороги, фари ближнього світла слід 
відрегулювати, щоб не засліплювати 
зустрічних водіїв. Зверніться до дилера 
CITROËN або на авторизовану станцію 
технічного обслуговування.

Якщо несправні одна або кілька ламп, 
з’явиться повідомлення з проханням 
перевірити лампу(-и).

Без автоматичного підсвічування

З автоматичним підсвічуванням

Кільцевий перемикач 
основних режимів освітлення
Встановіть відповідний символ навпроти 
мітки.

Вимкнення світлових приладів/
Денні ходові вогні.

Тільки габаритні вогні.

Фари ближнього чи дальнього 
світла.

Автоматичне ввімкнення світла 
фар.
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Перемикання фар

Якщо світлові прилади вимкнені та 
увімкнені габаритні вогні, водій може 
тимчасово перемкнути на дальнє світло 
фар («блимання фарами»), потягнувши і 
утримуючи перемикач.

Індикація

Потягніть важіль, щоб перемкнути між 
ближнім і дальнім світлом фар.

Відповідний індикатор на панелі приладів 
вмикається на позначення того, що вибране 
освітлення увімкнено.

Кільцевий перемикач 
протитуманних фар
Протитуманні фари працюють разом із 
фарами ближнього і дальнього світла.

Ввімкнення тільки заднього 
протитуманного ліхтаря

Працює з увімкненими габаритними 

Передні протитуманні 
фари та задній 
протитуманний ліхтар

вогнями.
F Щоб увімкнути протитуманний ліхтар, 

поверніть кільце перемикача вперед.
У разі автоматичного вимкнення світлових 
приладів (версія з автоматичним режимом 
освітлення) протитуманна фара і фари 
ближнього світла світитимуться й надалі.
F Щоб вимкнути протитуманний ліхтар, 

поверніть кільце перемикача назад.

F ще один раз вперед для увімкнення 
заднього протитуманного ліхтаря;

F один раз назад для вимкнення заднього 
протитуманного ліхтаря;

F ще один раз назад для вимкнення 
передніх протитуманних фар.

У разі автоматичного вимкнення світлових 
приладів (версія з автоматичним режимом 
освітлення) або вимкнення ближнього 
світла фар вручну, протитуманні фари і 
габаритні вогні світитимуться й надалі.
F Щоб вимкнути протитуманні фари, 

поверніть кільце назад. Габаритні вогні 
вимкнуться.

Поверніть і відпустіть кільце:
F один раз уперед для увімкнення 

передніх протитуманних фар;

У хорошу або дощову погоду, вдень 
і вночі, заборонено використовувати 
передні і задню протитуманні фари. 
У таких випадках їхнє потужне світло 
може засліпити інших водіїв. Їх слід 
використовувати лише в туман чи сніг.
У таких погодних умовах ви 
відповідаєте за увімкнення 
протитуманних фар і ближнього світла 
фар вручну, оскільки датчик світла 
може зафіксувати достатню кількість 
світла.
Не забувайте вимикати передні і задні 
протитуманні фари, щойно вони стають 
непотрібними.
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Вимкнення світлових приладів з 
вимкненням запалювання 
Після вимкнення запалювання 
всі світлові прилади відразу 
вимикаються, крім фар ближнього 
світла, якщо ввімкнена функція 
супроводжувального освітлення.

Увімкнення ламп після вимикання 
запалювання 
Щоб повторно ввімкнути перемикач 
керування освітленням, поверніть 
кільце в положення «0» – освітлення 
вимкнено, а потім у потрібне 
положення.
При відчиненні дверей водія звуковий 
сигнал повідомить про те, що фари 
ввімкнуто.
Щоб уникнути розряджання 
акумулятора, невимкнені фари, крім 
габаритних вогнів, автоматично 
вимкнуться не пізніше, ніж через 
30 хвилин.

Покажчики поворотів 
(блимають)

Трикратне блимання
F Коротко натисніть вгору чи вниз, не 

минаючи точки спротиву; покажчики 
повороту тричі блимнуть.

F Лівий: опустіть перемикач керування 
освітленням нижче точки спротиву.

F Правий: підніміть перемикач керування 
освітленням вище точки спротиву.

Автоматичне 
ввімкнення світла фар
Якщо датчик світла виявить низький рівень 
зовнішнього освітлення, підсвічування 
номерного знаку, габаритні вогні та ближнє 
світло фар увімкнуться автоматично, 
без жодних дій водія. Вони також можуть 
увімкнутися у випадку дощу, разом 
із автоматичним спрацьовуванням 
склоочисників вітрового скла.
Як тільки яскравість стане достатньою або 
склоочисники вітрового скла вимкнуться, 
ліхтарі вимкнуться автоматично.

Увімкнення

F Поверніть кільце у положення AUTO 
(Автоматичний).

При увімкненні функції також 
відображається повідомлення.
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Вимкнення
F Поверніть кільце в інше у положення.
Вимкнення функції супроводжується 
повідомленням на екрані.

Несправність у роботі
Якщо датчик сонячного світла 
несправний, освітлення 
вмикається; на панелі 
приладів відображається 
попереджувальний індикатор, 
лунає звуковий сигнал та/або 
з’являється повідомлення.
Зверніться до дилера CITROËN 
або на авторизовану станцію 
технічного обслуговування.

Не закривайте датчик сонячного 
освітлення, який з’єднаний із датчиком 
дощу та розташований у верхній 
частині посередині вітрового скла 
за дзеркалом заднього огляду; він 
не зможе керувати пов’язаними 
функціями.

У тумані чи при снігопаді датчик 
світла може зафіксувати достатній 
рівень освітлення. У цьому 
випадку освітлення не ввімкнеться 
автоматично.

Денні ходові вогні / 
Габаритні вогні

Коли ввімкнені денні ходові вогні, діоди 
яскравіші.

Стоянкові ліхтарі
Бокове освітлення для автомобіля шляхом 
вмикання габаритних вогнів лише зі сторони 
руху.

Передні і задні вогні засвічуються 
автоматично із запуском двигуна.
Вони виконують такі функції:
- Денні ходові вогні (перемикач керування 

освітленням у положенні 0 або AUTO 
(Автоматичний) із відповідним рівнем 
освітлення).

- Габаритні вогні (перемикач керування 
освітленням у положенні AUTO 
(Автоматично) із низьким рівнем 
освітлення або Sidelamps only (Лише 
габаритні вогні) або Dipped/main beam 
headlamps (Ближнє/дальнє світло фар)).

F Залежно від версії, через одну 

хвилину після вимкнення запалювання 
перемкніть перемикач керування 
освітленням вгору чи вниз, залежно 
від сторони руху (наприклад, у разі 
паркування ліворуч — перемикач 
керування освітленням угору; 
увімкнуться габаритні вогні з правого 
боку).

Для підтвердження пролунає звуковий 
сигнал та на панелі приладів увімкнеться 
індикатор покажчика повороту у 
відповідному напрямку.
Для того, щоб вимкнути стоянкові 
ліхтарі, поверніть перемикач керування 
освітленням у центральне положення.
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Освітлення шляху 
додому
Автоматичний режим
Якщо функція автоматичного ввімкнення 
світла фар увімкнена (перемикач керування 
освітленням перебуває в положенні AUTO 
(Автоматично)) і зовнішнє освітлення 
тьмяне, після вимкнення запалювання 
вмикаються фари ближнього світла.

Увімкнення, вимкнення та тривалість 
супроводжувального освітлення можна 
налаштувати в меню налаштування 
автомобіля.

Вручну

Тимчасове увімкнення ближнього світла 
фар після вимкнення запалювання 
автомобіля полегшує вихід водія з 
автомобіля в умовах поганого освітлення.

Увімкнення
F При вимкненому запалюванні 

«блимніть» фарами за допомогою 
перемикача керування освітленням.

F Наступне «блимання фарами» вимкне 
функцію.

Вимкнення
Фари з функцією супроводжувального 
освітлення з ручним керуванням вимикаються 
автоматично після заданого періоду часу.

Автоматичне зовнішнє 
вітальне освітлення
Якщо функція автоматичного ввімкнення 
світла фар активна, то в разі недостатнього 
зовнішнього освітлення габаритні вогні 
та ближнє світло фар увімкнуться 
автоматично після розблокування 
автомобіля.

Увімкнення, вимкнення та тривалість 
зовнішнього вітального освітлення 
налаштовуються у меню параметрів 
автомобіля.
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Автоматичне 
перемикання фар

Система, яка автоматично перемикається 
між дальнім та ближнім світлом фар 
залежно від рівня зовнішнього освітлення 
та умов руху, використовуючи камеру у 
верхній частині вітрового скла.

Це система допомоги в керуванні.
Водій несе відповідальність за 
освітлення автомобіля, його правильне 
використання залежно від наявних 
умов освітлення, видимості, руху та з 
дотриманням правил дорожнього руху 
й експлуатації автомобіля.

Система вмикається в разі 
перевищення швидкості 25 км/год.
Якщо швидкість знизиться до 15 км/год, 
система вимкнеться.

Увімкнення / Вимкнення

F У меню Vehicle (Автомобіль) 
/ Driving (Керування) 
виберіть вкладку Driving 
functions (Функції для 
керування) а тоді Automatic 
headlamp dip (Автоматичне 
перемикання фар).

F Для того, щоб увімкнути 
функцію, блимніть фарами 
(минаючи точку спротиву).

Стан системи зберігається в пам’яті після 
вимкнення запалювання.

F Переведіть кільце перемикача 
керування освітленням у положення 
AUTO (Автоматичний).

Якщо зовнішнє освітлення є достатнім, і/або 
умови руху не дозволяють увімкнути дальнє 
світло фар:

Використання

- підтримується ближнє 
світло фар, а на панелі 
приладів вмикаються ці 
попереджувальні індикатори.

Якщо зовнішнє освітлення є недостатнім, і/
або умови руху дозволяють:

- дальнє світло фар вмикається 
автоматично: на панелі 
приладів засвічуються ці 
попереджувальні індикатори.
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Призупинення
Якщо ситуація вимагає зміни світла фар, 
водій може взяти на себе керування у будь-
який момент.
F Блимання фарами призупиняє дію 

функції, і система переходить в режим 
«автоматичне ввімкнення світла»:
- якщо індикатори AUTO та «Ближнє 

світло» були увімкнені, система 
перемикається на дальнє світло,

- якщо індикатори AUTO та «Дальнє 
світло» були увімкнені, система 
перемикається на ближнє світло.

Для повторного увімкнення функції ще раз 
блимніть фарами.

Система може стикатися з 
перешкодами або працювати 
некоректно:
- в умовах поганої видимості (сніг, 

сильний дощ тощо),
- якщо вітрове скло перед камерою 

забруднене, запотіло або затемнене 
(наліпкою тощо).

- якщо автомобіль рухається 
назустріч дорожнім знакам із 
високою світловідбивною здатністю.

Якщо система виявить густий туман, 
вона тимчасово вимикає функцію.
Система не може виявити:
- учасників дорожнього руху, які 

не освітлюються самостійно, 
наприклад, пішоходів,

- автомобілі з нечітким освітленням 
(наприклад, автомобілі, які 
рухаються за захисним бар'єром на 
автомагістралі),

- автомобілі у верхній чи нижній 
точці крутого підйому, на звивистих 
дорогах чи на перехрестях.

Налаштування кута 
нахилу фар

Щоб не засліплювати інших учасників 
дорожнього руху, необхідно відрегулювати 
кут нахилу світлових пучків фари, залежно 
від завантаження автомобіля.
0. Водій або водій + передній пасажир.
-. Водій + передній пасажир + пасажири 

на задніх сидіннях.
1. Водій + передній пасажир + пасажири 

на задньому сидінні + вантаж у 
багажнику.

-. Водій + передній пасажир + пасажири 
на задньому сидінні + вантаж у 
багажнику.

2. Водій + максимально дозволений 
вантаж у багажнику.

Початкове налаштування – положення 
0.

Якщо система виявить густий туман, вона 
тимчасово вимикає функцію.
Як тільки автомобіль виїде з зони густого 
туману, функція увімкнеться автоматично.

Якщо функцію вимкнено, 
індикатор гасне.
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Перемикач режимів 
роботи склоочисників

У зимовий період, перш ніж вмикати 
склоочисники, приберіть сніг, лід чи 
іній з вітрового скла, навколо важелів 
та щіток склоочисника та ущільнювача 
вітрового скла.

Не вмикайте склоочисники, якщо 
вітрове скло сухе. В екстремально 
жарких чи холодних умовах впевніться, 
що склоочисники не прилипли до 
вітрового скла, перш ніж їх вмикати.

Механічні склопідіймачі
Склоочисники вітрового скла 
контролюються безпосередньо водієм.

З увімкненням склоочисників 
вручну

З автоматичним чищенням

Склоочисники вітрового скла
Перемикач контролю швидкості роботи 
склоочисників: підніміть чи опустіть 
перемикач до бажаного положення.

Швидкий режим (сильний дощ).

Звичайний режим (помірний дощ).

Переривчастий режим роботи 
(пропорційно до швидкості 
автомобіля).
Припинення роботи.

Одноразове протирання 
(натисніть вниз або коротко 
потягніть важіль на себе, а тоді 
відпустіть).

Автоматичне чищення 
(натисніть вниз та відпустіть) 
або одноразове протирання 
(коротко потягніть важіль на 
себе).

або

Склоочисник заднього скла

Кільцевий перемикач склоочисника 
заднього скла

Вимкнений.

Переривчастий режим роботи 
(пропорційно до швидкості 
автомобіля).
Склоочисник-омивач (протягом 
визначеного часу).

Задній хід
Якщо ввімкнено задній хід, склоочисник 
заднього скла спрацює автоматично з 
увімкненими склоочисниками вітрового 
скла.
Увімкнути чи вимкнути ці автоматичні 
функції можна лише на сенсорному екрані.

F У меню Vehicle/Driving 
(Автомобіль/Керування) 
відкрийте вкладку Vehicle 
settings (Налаштування 
автомобіля).

F Виберіть Comfort (Комфорт)"/ 
Security(Безпека), тоді Rear 
wiper in reverse (Задній 
склоочисник із увімкненням 
заднього ходу)/ Wiping in 
reverse (Склоочисник із 
увімкненням заднього ходу).
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Цю систему увімкнено за 
замовчуванням.

Деактивуйте автоматичне увімкнення 
заднього склоочисника у випадку 
значного накопичення на вікні снігу 
або льоду, або коли використовується 
тримач для велосипедів.

Омивання вітрового скла

Потягніть перемикач режимів роботи 
склоочисників на себе. Склоомивач і 
склоочисник вітрового скла працюватимуть 
протягом визначеного часу.

Форсунки склоомивача не регулюються. 
Не намагайтеся змінити їх положення 
(ризик пошкодження).

Для того, щоб уникнути пошкодження 
щіток склоочисника, не вмикайте 
систему омивання вітрового скла 
при пустому бачку системи омивання 
вітрового скла.
Вмикайте систему омивання вітрового 
скла тільки за відсутності небезпеки 
замерзання рідини на вітровому склі 
та погіршення видимості. У зимовий 
період завжди використовуйте рідину 
для омивання вітрового скла, яка 
придатна для низьких температур.

Особливе положення 
склоочисників 
вітрового скла – для 
обслуговування
Це положення дозволяє підняти щітки 
склоочисників вітрового скла.
Це положення використовується для 
чищення або заміни щіток склоочисників. 
Воно також може стати в нагоді взимку для 
того, щоб припідняти щітки склоочисника 
над вітровим склом.

F Переведіть перемикач склоочисника в будь-
який режим до закінчення першої хвилини 
після ввімкнення запалювання, щоб 
встановити щітки у вертикальне положення.

F Для того, щоб повернути щітки 
склоочисника на місце, увімкніть 
запалювання та виконайте будь-яку 
дію з перемикачем режимів роботи 
склоочисників.

Для підтримання ефективності щіток 
склоочисника, рекомендовано:
- поводитися з ними обережно,
- регулярно мити їх у мильній воді,
- не використовувати їх для 

притискання паперу до вітрового 
скла,

- заміняти їх при перших ознаках 
зношення.
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Автоматичні склоочисники 
вітрового скла

Склоочисники вітрового скла вмикаються 
автоматично після виявлення дощу 
(датчик позаду дзеркала заднього огляду), 
пристосовуючи швидкість чищення до 
інтенсивності дощу без жодних дій водія.

Увімкнення
Коротко штовхніть перемикач 
униз.
Одноразове протирання 
підтвердить, що вказівку було 
прийнято.
Цей символ з’явиться на екрані 
панелі приладів разом із 
повідомленням.

Вимкнення
Коротко штовхніть перемикач 
униз або ж переведіть перемикач 
в інше положення (Int, 1 або 2).
Цей символ зникне з екрану 
панелі приладів. і з’явиться 
відповідне повідомлення.

Склоочисники вітрового скла із 
автоматичним виявленням дощу слід 
повторно увімкнути, штовхнувши 
перемикач вниз, коли запалювання 
вимкнено більш ніж одну хвилину.

Несправність у роботі

Якщо зі склоочисниками вітрового скла із 
автоматичним виявленням дощу трапиться 
несправність, склоочисники працюватимуть 
у переривчастому режимі роботи.
Зверніться до дилера CITROËN або 
на авторизовану станцію технічного 
обслуговування для перевірки системи.

Не закривайте датчик дощу, який з’єднаний 
із датчиком світла та розташований у 
верхній частині посередині вітрового скла, 
за дзеркалом заднього огляду.
Вимкніть склоочисники вітрового скла з 
автоматичним виявленням дощу, коли 
заїжджаєте на автоматичну мийку.
У зимовий період рекомендується 
зачекати повного очищення вітрового скла 
від льоду, перш ніж вмикати склоочисники 
вітрового скла із автоматичним 
виявленням дощу.
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Загальні рекомендації з 
техніки безпеки

У різних місцях автомобіля 
розташовані таблички. Вони містять 
попередження з техніки безпеки, а 
також ідентифікаційні дані автомобіля. 
Не знімайте їх — вони є його 
невід’ємною частиною.

Для виконання будь-яких робіт 
з автомобілем зверніться до 
авторизованої станції технічного 
обслуговування, яка має всю 
технічну інформацію, кваліфікацію та 
обладнання, які може запропонувати 
дилер CITROËN.

Просимо звернути увагу на такі 
пункти:
- Під’єднання електричного 

обладнання чи аксесуарів, не 
дозволених компанією CITROËN, 
може спричинити надлишкове 
споживання струму і перебої та 
несправності електричної системи 
автомобіля. Зверніться до дилера 
компанії CITROËN, щоб отримати 
інформацію про номенклатуру 
рекомендованих приладів.

- З міркувань безпеки доступ 
до діагностичного роз’єму, 
який використовується для 
перевірки електронних систем 
автомобіля, дозволено 
використовувати виключно 
дилерам компанії CITROËN 
або авторизованим станціям 
технічного обслуговування, які 
мають необхідне спеціальне 
обладнання (щоб уникнути ризику 
несправностей електронних 
систем автомобіля, їх виходу з 
ладу або серйозних нещасних 
випадків). Виробник автомобіля 
не несе відповідальність у разі 
недотримання цієї рекомендації.

- Будь-які модифікації чи зміни, 
не передбачені чи не дозволені 
CITROËN або виконані без 
дотримання технічних вимог, 
визначених виробником, призводять 
до призупинення юридичних та 
договірних гарантій.

Встановлення додаткових 
радіопередавачів
Перед тим, як встановлювати 
радіопередавач, вам слід звернутися 
до дилера CITROËN для отримання 
специфікацій радіопередавачів, 
які можна під'єднувати (частота, 
максимальна потужність, положення 
антени, особливі вимоги до 
встановлення), у відповідності до 
Директиви про електромагнітну 
сумісність автомобілів (2004/104/EC).

Залежно від законодавства країни 
деякі компоненти системи безпеки 
або захисні вироби можуть бути 
обов'язковими: світловідбивні 
сигнальні жилети, попереджувальні 
трикутники, алкотестери, запасні 
лампи, запасні запобіжники, 
вогнегасники, аптечки першої 
допомоги, задні бризковики тощо.
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Аварійна світлова сигналізація

F При натисканні цієї червоної кнопки всі чотири 
показчики повороту починають блимати.

Вони можуть працювати й при вимкненому 
запалюванні.

Автоматичне спрацьовування 
аварійної світлової сигналізації
У разі аварійного гальмування, залежно від 
швидкості сповільнення, аварійна світлова 
сигналізація вмикається автоматично.
Вона автоматично вимкнеться, як тільки 
відбудеться прискорення.
F Також її можна вимкнути, натиснувши 

кнопку.

Звуковий сигнал Виклик екстрених служб або 
технічної допомоги (тип 1)

Екстрений виклик з 
визначенням розташування

У випадку надзвичайної 
ситуації натисніть цю кнопку і 
утримуйте довше 2 секунд.

Зелений світлодіод, який блимає, та 
голосове повідомлення підтверджують, 
що здійснено виклик служби «Екстрений 
виклик з визначенням розташування»*.

Повторне натискання цієї 
кнопки одразу ж скасовує 
запит.
Зелений світлодіод згасне.

Коли зв'язок буде встановлено, зелений 
світлодіод світитиметься постійно (не 
блимаючи).
Він згасне після завершення виклику.

F Натисніть на центральну частину керма.
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*  Відповідно до загальних умов 
використання послуги, які надаються 
дилерами і можуть мати технологічні та 
технічні обмеження.

**  відповідно до географічного покриття 
служб «Екстрений виклик з визначенням 
розташування», «Виклик технічної 
допомоги з визначенням розташування» 
та офіційної державної мови, вибраної 
власником автомобіля. 

  Сервіс не підтримується автомобілями, 
що вироблені для України.

Служба «Екстрений виклик з визначенням 
розташування» одразу ж визначає 
місцезнаходження автомобіля та 
зв’язується з вами вашою мовою**і, за 
необхідності, викликає відповідні екстрені 
служби.** У країнах, де ця послуга не 
працює, або якщо службу визначення 
місцеперебування вимкнено користувачем, 
виклик переводиться безпосередньо на 
аварійно-рятувальну службу (112) без 
визначення місцеперебування автомобіля.

Якщо пристрій керування подушкою 
безпеки зафіксує зіткнення, то 
екстрений виклик здійснюється 
автоматично, незалежно від того, чи 
спрацювали подушки безпеки.

Робота системи
Коли вмикається запалювання, 
зелений індикатор світиться 
3 секунди, показуючи, що 
система працює коректно.

Помаранчевий індикатор 
блимає, після чого гасне: 
виявлено несправність 
системи.

Помаранчевий індикатор постійно 
світиться: замініть резервний акумулятор.
В обох випадках виклики екстрених 
служб або технічної допомоги можуть не 
спрацювати.
Якомога швидше зверніться до 
кваліфікованого спеціаліста з ремонту.

Несправність системи не заважає руху 
автомобіля.

Виклик технічної 
допомоги з визначенням 
розташування

Натисніть цю кнопку і 
утримуйте її довше 2 секунд 
для виклику допомоги у разі 
поломки автомобіля.

Голосове повідомлення підтверджує, що 
здійснено виклик**.**.

Повторне натискання цієї 
кнопки одразу ж скасовує 
запит.

Голосове повідомлення підтверджує 
скасування.

** Відповідно до географічного 
покриття служб «Екстрений виклик з 
визначенням розташування», «Виклик 
технічної допомоги з визначенням 
розташування» та офіційної державної 
мови, вибраної власником автомобіля.
Сервіс не підтримується автомобілями, що 
вироблені для України.

Геолокація

Щоб вимкнути геолокацію, одночасно 
натисніть кнопки «Екстрений виклик з 
визначенням розташування» і «Виклик 
технічної допомоги з визначенням 
розташування», а тоді ще раз для 
підтвердження натисніть «Виклик технічної 
допомоги з визначенням розташування».

Щоб увімкнути геолокацію, одночасно 
натисніть кнопки «Екстрений виклик з 
визначенням розташування» і «Виклик 
технічної допомоги з визначенням 
розташування», а тоді ще раз для 
підтвердження натисніть «Виклик технічної 
допомоги з визначенням розташування».
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Якщо ви придбали свій автомобіль 
не в дилерській мережі CITROËN, 
запрошуємо вас пройти перевірку 
конфігурації цих послуг у дилера та за 
потреби налаштувати їх відповідно до 
своїх побажань.
У багатомовній країні можлива 
конфігурація однією з офіційних 
державних мов на ваш вибір.

Із технічних причин, зокрема з 
метою вдосконалення якості послуг 
телематики для клієнтів, виробник 
залишає за собою право в будь-який 
час здійснювати оновлення бортової 
телематичної системи автомобіля.

Якщо ви скористаєтеся пропозицією 
Пакетів Citroën Connect Packs, що 
містить пакет SOS та пакет допомоги, в 
особистому просторі на веб-сайті для 
вашої країни можуть бути доступними 
додаткові послуги.

Виклик екстрених служб і 
технічної допомоги (тип 2)

Екстрений виклик з 
визначенням розташування

**  відповідно до географічного покриття 
служб «Екстрений виклик з визначенням 
розташування», «Виклик технічної 
допомоги з визначенням розташування» 
та офіційної державної мови, вибраної 
власником автомобіля.

  Сервіс не підтримується автомобілями, 
що вироблені для України.

У випадку надзвичайної 
ситуації натисніть цю кнопку і 
утримуйте довше 2 секунд.
Зелений світлодіод, який 
блимає, та голосове 
повідомлення підтверджують, 
що здійснено виклик 
служби «Екстрений виклик з 
визначенням розташування»*.
Повторне натискання цієї 
кнопки одразу ж скасовує 
дзвінок.
Зелений світлодіод згасне.

Коли зв'язок буде встановлено, зелений 
світлодіод світитиметься постійно (не 
блимаючи).
Він згасне після завершення виклику.

Служба «Екстрений виклик з визначенням 
розташування» одразу ж визначає 
місцезнаходження автомобіля та 
зв’язується з вами вашою мовою**і, за 
необхідності, викликає відповідні екстрені 
служби.** У країнах, де ця послуга не 
працює, або якщо службу визначення 
місцеперебування вимкнено користувачем, 
виклик переводиться безпосередньо на 
аварійно-рятувальну службу (112) без 
визначення місцеперебування автомобіля.

Якщо пристрій керування подушкою 
безпеки зафіксує зіткнення, то 
екстрений виклик здійснюється 
автоматично, незалежно від того, чи 
спрацювали подушки безпеки.

*  Відповідно до загальних умов 
використання послуги, які надаються 
дилерами і можуть мати технологічні та 
технічні обмеження.



91

5

Безпека

Робота системи
Коли вмикається запалювання, 
зелений індикатор світиться 
3 секунди, показуючи, що 
система працює коректно.

Червоний індикатор блимає, 
після чого гасне: виявлено 
несправність системи.

Червоний індикатор 
постійно світиться: виявлено 
несправність системи.

Для всіх країн, крім Росії, Білорусі та 
Казахстану.

Червоний індикатор постійно світиться: 
замініть елемент живлення.

Для Росії, Білорусі та Казахстану.

Червоний індикатор блимає: замініть 
елемент живлення.

У кожному з випадків виклики екстрених 
служб або технічної допомоги можуть не 
працювати.
Якомога швидше зверніться до 
кваліфікованого спеціаліста з ремонту.

Несправність системи не заважає руху 
автомобіля.

Виклик технічної 
допомоги з визначенням 
розташування

**  Відповідно до географічного покриття 
служб «Екстрений виклик з визначенням 
розташування», «Виклик технічної 
допомоги з визначенням розташування» 
та офіційної державної мови, вибраної 
власником автомобіля.

  Сервіс не підтримується автомобілями, 
що вироблені для України.

Натисніть цю кнопку і 
утримуйте її довше 2 секунд 
для виклику допомоги у разі 
поломки автомобіля.

Голосове повідомлення підтверджує, що 
здійснено виклик**.**.

Повторне натискання цієї 
кнопки одразу ж скасовує 
запит.

Геолокація

Якщо ви придбали свій автомобіль 
не в дилерській мережі, запрошуємо 
вас пройти перевірку конфігурації 
цих послуг у дилера та за потреби 
налаштувати їх відповідно до своїх 
побажань. У багатомовній країні 
можлива конфігурація однією з 
офіційних державних мов на ваш вибір.

Голосове повідомлення підтверджує 
скасування.

Щоб вимкнути геолокацію, одночасно натисніть 
кнопки «Екстрений виклик з визначенням 
розташування» і «Виклик технічної допомоги 
з визначенням розташування», а тоді ще раз 
для підтвердження натисніть «Виклик технічної 
допомоги з визначенням розташування».

Щоб увімкнути геолокацію, одночасно натисніть 
кнопки «Екстрений виклик з визначенням 
розташування» і «Виклик технічної допомоги 
з визначенням розташування», а тоді ще раз 
для підтвердження натисніть «Виклик технічної 
допомоги з визначенням розташування».

Із технічних причин, зокрема з 
метою вдосконалення якості послуг 
телематики для клієнтів, виробник 
автомобіля залишає за собою право в 
будь-який час здійснювати оновлення 
бортової телематичної системи 
автомобіля.

Якщо ви скористаєтеся пропозицією 
Пакетів Citroën Connect Packs, що 
містить пакет SOS та пакет допомоги, в 
особистому просторі на веб-сайті для 
вашої країни можуть бути доступними 
додаткові послуги.
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Електронна система 
курсової стійкості (ESC)
Електронна система курсової стійкості 
складається з таких систем:
- антиблокувальна система гальм 

(ABS) і електронна система розподілу 
гальмівного зусилля (EBFD),

- система допомоги при екстреному 
гальмуванні (EBA),

- система проти буксування коліс (ASR) 
або антибуксувальна система,

- система динамічної стабілізації (DSC).

Визначення
Антиблокувальна система 
гальм (ABS) і електронна 
система розподілу гальмівного 
зусилля (EBFD)
Ці системи покращують стабільність 
і маневреність автомобіля під час 
гальмування та забезпечують покращене 
керування на поворотах, особливо на 
нерівних чи слизьких поверхнях дороги.
ABS запобігає блокуванню коліс у разі 
екстреного гальмування.
Система електронного розподілу 
гальмівного зусилля керує гальмівним 
тиском на кожному колесі.

Система допомоги при 
екстреному гальмуванні (EBA)

У разі екстреної ситуації система дає 
змогу швидше досягнути оптимального 
гальмівного тиску і, таким чином, зменшити 
гальмівний шлях.

Антибуксувальна система 
(ASR)
Антибуксувальна система оптимізує 
зчеплення з поверхнею для запобігання 
буксуванню коліс, діючи на гальма 
ведучих коліс та на двигун. Вона також 
покращує курсову стійкість автомобіля при 
прискоренні.

Система динамічної 
стабілізації (DSC)

Якщо є різниця між тією траєкторією, якою 
рухається автомобіль, та тією, яку обрав 
водій, система динамічної стабілізації 
контролює кожне колесо та автоматично 
діє на гальмо одного колеса або кількох 
коліс, а також на двигун, щоб повернути 
автомобіль на задану траєкторію, у межах 
законів фізики.

Антиблокувальна система 
гальм (ABS) і електронна 
система розподілу 
гальмівного зусилля (EBFD)

Якщо світиться цей 
попереджувальний індикатор, 
це свідчить про несправність 
системи ABS.

Основна гальмівна система автомобіля 
працює. Рухайтеся обережно, на помірній 
швидкості.

Якщо цей попереджувальний 
індикатор засвічується разом 
із попереджувальними 
індикаторами STOP(Зупинка) 
та ABS, і це супроводжується 
звуковим сигналом та 
повідомленням, це свідчить 
про несправність електронної 
системи розподілу гальмівного 
зусилля (EBFD).

Автомобіль потрібно зупинити, щойно це 
можна буде зробити безпечно.
В обох випадках якомога швидше 
зверніться до дилера CITROËN або 
на авторизовану станцію технічного 
обслуговування для перевірки системи.

При заміні коліс (шин і дисків) 
упевніться, що вони дозволені для 
вашого автомобіля.
За нормальних умов роботи система 
ABS може спричинити легке вібрування 
педалі гальма.

У разі екстреного гальмування 
натискайте на педаль гальма і не 
відпускайте.

Після зіткнення зверніться до дилера 
CITROËN або на авторизовану станцію 
технічного обслуговування для 
перевірки цих систем.

Система автоматично реагує на швидкість 
натискання на педаль гальма. Відтак 
зменшується опір педалі та покращується 
ефективність гальмування.
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Антибуксувальна система 
(ASR) / Система динамічної 
стабілізації (DSC)

Використання

На це вказує блимання 
контрольної лампи на панелі 
приладів.

Вимкнення системи ASR за 
допомогою сенсорного екрану

За виняткових певних обставин (рух 
автомобіля, який загруз, застряг у снігу 
чи м’якому ґрунті тощо) краще вимкнути 
антибуксувальну систему (ASR), щоб 
колеса могли вільно обертатися і відновити 
зчеплення з поверхнею.
Увімкніть систему, коли обставини 
зчеплення це дозволять.

Ці системи автоматично вмикаються 
щоразу після запуску двигуна.
Вони починають діяти у разі проблем із 
зчепленням або траєкторією.

Функцію можна вимкнути через 
меню сенсорного екрану Vehicle / 
Driving (Автомобіль/Керування).
Вимкнення функції 
підтверджується відображенням 
повідомлення.

Повторне ввімкнення системи 
ASR за допомогою сенсорного 
екрану
Система автоматично повторно вмикається 
щоразу після увімкнення запалювання або 
на швидкості від 50 км/год.
На швидкості, що не перевищує 50 км/год її 
можна повторно ввімкнути вручну.

Функцію можна ввімкнути через 
меню сенсорного екрану Vehicle / 
Driving (Автомобіль/Керування).
Вимкнення функції 
підтверджується відображенням 
повідомлення.

Несправність у роботі
Якщо на екрані світиться 
попереджувальний індикатор, 
лунає звуковий сигнал і 
відображається повідомлення, 
це свідчить про несправність 
системи.

Зверніться до дилера CITROËN або на авторизовану 
станцію технічного обслуговування для перевірки системи.

Після зіткнення зверніться до дилера 
CITROËN або на авторизовану станцію 
технічного обслуговування для 
перевірки системи.

ASR / DSC
Ці системи забезпечують покращену 
безпеку під час звичайного водіння, 
але вони не повинні заохочувати водія 
до надмірного ризику або їзди на 
високій швидкості.
В умовах зменшеного зчеплення (дощ, 
сніг, ожеледь) збільшується ризик 
втрати зчеплення. Отож, для вашої 
безпеки важливо, щоб усі ці системи 
були постійно увімкнені, а особливо у 
разі їзди в складних умовах.
Правильна робота цих систем 
залежить від дотримання рекомендацій 
виробника щодо коліс (шин і дисків), 
гальмівної системи та електронних 
компонентів, а також якості ремонту та 
технічного обслуговування в сервісній 
мережі CITROËN.
Щоб користуватися роботою цих 
систем узимку, на автомобілі має бути 
встановлено чотири зимові шини, що 
дозволить йому зберігати нейтральну 
поведінку на дорозі.
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Ремені безпеки
Ремені безпеки передніх сидінь

Ремені безпеки передніх сидінь обладнані 
системою попереднього натягування та 
обмеження зусилля.
Ця система покращує безпеку на передніх 
сидіннях у разі лобового чи бокового 
зіткнення. Залежно від сили удару, система 
попереднього натягування негайно затягує 
ремінь безпеки на тілі людини.
Ремені безпеки з системою попереднього 
натягування стають активними, коли 
запалювання увімкнене.
Обмежувач сили натягування знижує тиск 
ременя безпеки на грудну клітку людини, 
таким чином покращуючи захист.

Ремені безпеки задніх 
сидінь

Кріплення
F Потягніть за ремінь, а тоді вставте 

язичок у пряжку ременя.
F Упевніться, що ремінь безпеки 

застебнуто правильно, потягнувши за 
ремінь.

Відстібання

На кожному із задніх сидінь є ремінь із 
трьома точками кріплення та інерційною 
котушкою.
Ремені безпеки бокових сидінь обладнані 
системою попереднього натягування та 
обмеження сили натягування.

F Натисніть червону кнопку на пряжці.
F Притримуйте ремінь безпеки, коли він 

змотується.

Повідомлення про 
пристібання/розстібання 
ременя безпеки
Символи на РК панелі приладів.

A. Попереджувальний індикатор про 
незастебнутий/розстебнутий ремінь 
безпеки переднього лівого сидіння.

B. Попереджувальний індикатор про 
незастебнутий/розстебнутий ремінь 
безпеки переднього правого сидіння.

Текстова інформація на РК панелі 
приладів.

C. Попереджувальний індикатор про 
незастебнуті/розстебнуті ремені 
безпеки передніх та задніх сидінь.
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1. Попереджувальний індикатор ременя 
безпеки переднього лівого сидіння.

2. Попереджувальний індикатор ременя 
безпеки переднього правого сидіння.

3. Попереджувальний індикатор ременя 
безпеки заднього правого сидіння.

4. Попереджувальний індикатор ременя 
безпеки заднього центрального 
сидіння.

5. Попереджувальний індикатор ременя 
безпеки заднього лівого сидіння.

Якщо автомобіль починає 
рухатись зі швидкістю понад 
приблизно 20 км/год., ці 
попереджувальні індикатори 
блимають протягом двох 
хвилин і лунає звуковий сигнал. 
Коли дві хвилини мине, ці 
попереджувальні індикатори 
світитимуться, допоки водій, 
передній та/або задній 
пасажир(-и) не пристебнуть свої 
ремені безпеки.

Попереджувальний індикатор(-и) 
ременя безпеки переднього сидіння

Після ввімкнення запалювання 
попереджувальний індикатор(-и) 
A та/або B чи C (залежно від 
панелі приладів) засвітиться 
червоним на панелі приладів, і 
на екрані одразу ж засвітиться 
червоний попереджувальний 
індикатор(-и) (1 або 2) подушки 
безпеки переднього пасажира та 
ременя безпеки, якщо водій та/
або пасажир(-и) не пристебнув/
розстебнув свій ремінь безпеки.

Попереджувальний індикатор(-и) 
ременя безпеки заднього сидіння

На екрані світяться червоні 
попереджувальні індикатори 
(від 3 до 5) подушки безпеки 
пасажира та ременя безпеки, 
якщо один чи кілька пасажирів на 
задніх сидіннях не пристебнули 
свої ремені безпеки.
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Перш ніж рушити з місця, водій повинен 
упевнитися, що пасажири правильно 
використовують ремені безпеки та що всі 
вони застібнуті.
Коли ви знаходитеся в автомобілі, завжди 
пристібайте ремінь безпеки, навіть під час 
коротких поїздок.
Не міняйте пряжок ременів безпеки 
між собою, оскільки вони не повністю 
виконуватимуть свої функції.
Ремені безпеки обладнано інерційною 
котушкою, яка дозволяє автоматично 
налаштовувати довжину ременя під 
ваш розмір. Коли ремінь безпеки не 
використовується, він автоматично 
втягується.
Перед використанням і після нього 
впевніться, що ремінь безпеки намотався 
правильно.
Нижня частина ременя має бути 
розташована якомога нижче на тазу.
Верхня частина має бути розташована у 
впадині плеча.
Інерційний ролик обладнано 
автоматичним стопорним механізмом на 
випадок зіткнення, раптового гальмування 
чи перекидання автомобіля. Механізм 
можна вивільнити, з силою потягнувши 
за ремінь і відпустивши його, так щоб він 
трохи втягнувся.
Для ефективної роботи ремінь безпеки 
повинен:
- прилягати якомога ближче до тіла,
- натягуватися перед пасажиром 

плавним рухом, уникаючи 
перекручення,

- використовуватися лише однією 
особою,

- не мати слідів порізів чи потертостей,
- не зазнавати переробок чи змін, щоб 

уникнути впливу на його роботу.
Відповідно до діючих правил техніки 
безпеки, для виконання будь-якого 
ремонту ременів безпеки автомобіля 
слід звернутися до авторизованої станції 
технічного обслуговування, що має всю 
технічну інформацію, кваліфікацію та 
обладнання, які може запропонувати 
дилер CITROËN.

зіткнення, піротехнічний механізм може 
спрацювати раніше від подушок безпеки 
та незалежно від них. Спрацьовування 
системи попереднього натягування 
супроводжується незначним викидом 
нешкідливого диму та шумом, 
спричиненими активацією піротехнічного 
картриджа, вбудованого в систему.
У всіх випадках вмикається 
попереджувальний індикатор подушки 
безпеки.
Після зіткнення зверніться до дилера 
CITROËN або на авторизовану станцію 
технічного обслуговування для перевірки 

та, у разі потреби, заміни системи ременів 
безпеки.

Звертайтеся до дилера CITROËN або 
на авторизовану станцію технічного 
обслуговування для регулярної перевірки 
ременів безпеки, особливо якщо на них є 
ознаки пошкодження.
Чистіть ремені безпеки водою з милом 
або засобом для чищення текстилю, який 
можна придбати у дилерів CITROËN.
Після складання чи пересування сидіння 
або задніх сидінь упевніться, що ремінь 
безпеки змотаний правильно.
Рекомендації для дітей
Якщо пасажиру менше 12 років або 
його зріст не перевищує півтора метри, 
використовуйте відповідне дитяче крісло.
Ніколи не використовуйте один ремінь 
безпеки для пристібання кількох осіб.
Ніколи не допускайте, щоб дитина їхала в 
автомобілі, сидячи у вас на колінах.
Докладніше про використання дитячого 
автокрісла див. у відповідному розділі.
У разі зіткнення
Залежно від природи та сили 

Поради
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Подушки безпеки
Загальна інформація
Система розроблена для покращення 
безпеки пасажирів (за винятком пасажира у 
центрі на задньому сидінні) у випадку різких 
зіткнень. Подушки безпеки доповнюють 
дію ременів безпеки, обладнаних 
обмежувачами сили натягування (крім 
пасажира у центрі на задньому сидінні).
Якщо трапиться ДТП, електронні детектори 
реєструють та аналізують лобове та бокове 
зіткнення, якого автомобіль зазнав у зонах 
виявлення зіткнення:
- у разі серйозного зіткнення подушки 

безпеки негайно спрацьовують та 
допомагають краще захистити людей 
в автомобілі (крім пасажира у центрі 
на задньому сидінні); одразу ж після 
зіткнення подушки безпеки швидко 
здуваються, щоб не перешкоджати 
видимості та виходу людей з автомобіля.

- Якщо зіткнення було незначним чи 
відбулося ззаду, подушки безпеки 
можуть не спрацювати; у таких ситуаціях 
для забезпечення вашого захисту 
достатньо лише ременя безпеки.

Подушки безпеки не спрацьовують 
при вимкненому запалюванні.
Це обладнання використовується лише 
один раз. Якщо відбудеться ще одне 
зіткнення (під час цієї ж чи наступної 
ДТП), подушка безпеки більше не 
спрацює.

Зони виявлення зіткнення

A. Зона лобового зіткнення.
B. Зона бокового зіткнення.

Розгортання подушок безпеки 
супроводжується детонаційними 
звуком з одночасним виділенням 
невеликої кількості диму через 
спрацьовування піротехнічного 
патрона, вбудованого в систему.
Цей дим є нешкідливим, однак може 
викликати незначне подразнення у 
людей з високою чутливістю.
Шум, який виникає при розгортанні 
однієї або кількох подушок безпеки 
(детонації), може призвести до легкої 
та тимчасової втрати слуху.

Передні подушки безпеки

Ця система призначена для захисту голови 
та грудної клітки водія та переднього 
пасажира від травм у разі сильного 
фронтального зіткнення автомобіля в ДТП.
Подушка безпеки водія розміщена у центрі 
керма; подушка безпеки переднього 
пасажира розміщена у панелі приладів над 
відділенням для рукавичок.

Спрацьовування
Подушки безпеки спрацьовують, крім 
подушки безпеки переднього пасажира, 
якщо вона вимкнена, у випадку серйозного 
лобового зіткнення у всій зоні лобового 
зіткнення А чи її частині, спрямованого від 
передньої до задньої частини автомобіля.
Фронтальна подушка безпеки надувається 
між грудною клітиною та головою 
переднього пасажира чи водія автомобіля 
та кермом (зі сторони водія) або панеллю 
приладів (зі сторони пасажира) для того, 
щоб пом'якшити їхній рух вперед.
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Несправність у роботі
Якщо на панелі приладів 
засвітиться цей 
попереджувальний індикатор, 
зверніться до дилера CITROËN 
або на авторизовану станцію 
технічного обслуговування для 
перевірки системи. Після 
серйозного зіткнення подушки 
безпеки більше не можна 
використовувати.

Бічні подушки безпеки

Ця система захищає водія та переднього 
пасажира у випадку серйозного бокового 
зіткнення для зниження ризику травмування 
грудної клітини, між стегном і плечем.
Кожна із бокових подушок безпеки 
знаходиться в боковій площині спинки 
сидіння зі сторони дверей.

Спрацьовування
Бічна подушка безпеки спрацьовує зі 
свого боку незалежно одна від одної в 
разі сильного бокового удару ззовні в зону 
B, спрямованого всередину автомобіля 
перпендикулярно до поздовжньої осі в 
горизонтальній площині.
Бічна подушка безпеки надувається між 
стегном і плечем водія чи переднього 
пасажира та панеллю обшивки дверей із 
відповідної сторони.

Шторки безпеки
Система, яка покращує захист водія та 
пасажирів (крім пасажира у центрі на 
задньому сидінні) у випадку серйозного 
бокового зіткнення для зниження ризику 
травмування голови збоку.
Кожна шторка безпеки вбудована в стояк та 
верхню частину салону автомобіля.

Спрацьовування
Шторка безпеки спрацьовує одночасно 
із відповідною боковою подушкою 
безпеки у випадку серйозного бокового 
зіткнення у всій зоні бокового зіткнення 
В чи її частині, перпендикулярного до 
поздовжньої центральної лінії автомобіля 
на горизонтальній площині та спрямованого 
ззовні до середини автомобіля.
Шторка безпеки надувається між 
переднім,заднім пасажиром чи водієм 
автомобіля та вікнами.

Несправність у роботі
Якщо на панелі приладів 
засвітиться цей 
попереджувальний індикатор, 
зверніться до дилера CITROËN 
або на авторизовану станцію 
технічного обслуговування для 
перевірки системи.

Після серйозного зіткнення подушки 
безпеки більше не можна використовувати.

У випадку незначного зіткнення чи 
дотичного удару або якщо автомобіль 
перекинувся, подушки безпеки можуть 
не спрацювати.
Якщо відбулося лобове зіткнення 
або зіткнення ззаду, жодна із бокових 
подушок безпеки не спрацює.
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Для того, щоб подушки безпеки 
працювали якомога ефективніше, 
дотримуйтеся нижченаведених 
рекомендацій з техніки безпеки.
Сидіть прямо, у вертикальному положенні.
При одяганні ременя безпеки правильно 
його пристебніть.
Не розміщуйте нічого між людиною, яка 
сидить, та подушками безпеки (дитину, 
домашню тварину, предмет тощо), а також 
не закріплюйте та не приєднуйте нічого 
на траєкторії спрацьовування подушок 
безпеки чи поряд із ними; це може 
спричинити травми під час спрацювання 
подушок безпеки.
Ніколи не змінюйте оригінальних 
технічних рішень у автомобілі, особливо 
в зоні безпосередньо навколо подушок 
безпеки.
Після ДТП або, якщо автомобіль було 
викрадено, слід перевірити систему 
подушок безпеки.
Усі роботи з системою подушок безпеки 
мають виконуватися дилером CITROËN 
або авторизованою станцією технічного 
обслуговування.
Навіть за умови дотримання усіх згаданих 
заходів безпеки, не можна виключати 
ризик травми чи незначних опіків голови, 
грудей чи рук при спрацьовуванні подушки 
безпеки. Подушка надувається майже 
миттєво (за кілька мілісекунд), а тоді 
здувається за такий самий час. При цьому 
гарячий газ виходить через спеціально 
передбачені для таких випадків отвори.
Передні подушки безпеки
Не керуйте автомобілем, тримаючи кермо 

за спиці чи поклавши руки на центральну 
частину керма.
Пасажирам заборонено ставити ноги на 
панель приладів.
Не паліть, оскільки спрацювання подушок 
безпеки може спричинити опіки або 
травми від цигарки чи люльки.
Ніколи не знімайте та не проколюйте 
кермо, а також не вдаряйте по ньому із 
силою.
Не закріплюйте та не приєднуйте нічого 
до керма чи панелі приладів, оскільки це 
може спричинити травми при спрацюванні 
подушки безпеки.
Шторки безпеки
Не приєднуйте та не підвішуйте нічого 
до стелі, оскільки це може спричинити 
травми голови при спрацюванні шторки 
безпеки.

для вашого автомобіля, ви можете 
дізнатися, звернувшись до дилера 
CITROËN.
Не закріплюйте та не підвішуйте нічого на 
спинках сидінь (одяг тощо), оскільки це 
може спричинити травми грудної клітки 
чи рук при спрацюванні бокової подушки 
безпеки.
Сидіть якомога далі від дверей, не 

Якщо автомобіль обладнано поручнями 
салону, встановленими на стелі, не 
знімайте їх, оскільки вони відіграють 
важливу роль в утримуванні шторок 
безпеки.
Бічні подушки безпеки
Використовуйте лише дозволені чохли 
сидінь, які сумісні із роботою бокових 
подушок безпеки. Докладніше про 
асортимент чохлів сидінь, які підходять 

спираючись на них.
У панелях передніх дверей знаходяться 
датчики бокового удару.
Пошкоджені двері чи будь-які недозволені 
або неправильно виконані роботи 
(модифікація чи ремонт) передніх дверей 
або їхніх внутрішніх панелей можуть 
перешкодити роботі цих датчиків — ризик 
несправності бокових подушок безпеки!
Такі роботи слід виконувати лише у 
дилера CITROËN або на авторизованій 
станції технічного обслуговування.
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Загальні відомості щодо 
дитячого крісла

* Законодавство щодо перевезення 
дітей є різним для кожної країни. 
Ознайомтеся з чинним законодавством 
вашої країни.

Хоча це один із основних критеріїв, яким 
керується CITROËN при проектуванні 
автомобіля, безпека дітей залежить також 
і від вас.
Для максимальної безпеки просимо 
дотримуватися таких рекомендацій:
- У відповідності до європейського 

законодавства усі діти віком до 12 
років або зростом до півтора метра 
повинні перевозитися у дозволеному 
дитячому кріслі відповідно до 
ваги, яке встановлюється на сидінні 
автомобіля, та кріпиться ременем 
безпеки чи тримачами ISOFIX. *

- За статистикою, найбезпечніше місце 
для перевезення дітей в автомобілі — 
це заднє сидіння.

- Дитину, яка важить менше, ніж 9 кг, 
можна перевозити проти напрямку 
руху як на передньому, так і на 
задньому сидінні.

CITROËN рекомендує перевозити 
дітей на задніх сидіннях автомобіля:
- проти напрямку руху до 3 років,
- за напрямком руху після 3 років.

Дитяче крісло на задньому сидінні
Спинкою вперед

Обличчям вперед

Упевніться, що ремінь безпеки 
правильно натягнуто.
Якщо дитяче крісло має опору, 
впевніться, що вона міцно спирається 
на підлогу. У разі потреби відрегулюйте 
переднє сидіння пасажира.

По центру заднього сидіння
Дитяче крісло з опорою заборонено 
встановлювати по центру заднього 
сидіння.

Встановлюючи дитяче крісло проти 
напрямку руху вперед на заднє 
пасажирське сидіння, змістіть переднє 
сидіння автомобіля вперед, а спинку 
переведіть у вертикальне положення так, 
щоб дитяче сидіння, повернуте проти 
напрямку руху, не торкалося переднього 
сидіння автомобіля.

Встановлюючи дитяче крісло обличчям 
вперед на заднє пасажирське сидіння, 
змістіть переднє сидіння автомобіля 
вперед, а спинку переведіть у вертикальне 
положення так, щоб ноги дитини у дитячому 
сидінні за напрямком руху не торкалися 
переднього сидіння автомобіля.
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Дитяче крісло на 
передньому сидінні
Перш ніж встановлювати дитяче крісло 
на це сидіння, ознайомтеся з чинним 
законодавством вашої країни.

Спинкою вперед

Встановлюючи дитяче крісло проти 
напрямку руху на сидіння переднього 
пасажира, змістіть сидіння автомобіля 
якомога далі назад та випрямте спинку.

Передня подушка безпеки пасажира 
має бути вимкнута. Інакше існує ризик 
серйозного травмування чи загибелі 
дитини в разі спрацювання подушки 
безпеки.

Обличчям вперед

Встановлюючи дитяче крісло за напрямком 
руху на сидіння переднього пасажира, 
змістіть сидіння якомога далі назад та 
випрямте спинку. Передню подушку безпеки 
пасажира слід залишити ввімкненою.

Упевніться, що ремінь безпеки 
правильно натягнуто.
Якщо дитяче крісло має опору, 
впевніться, що вона міцно спирається 
на підлогу. У разі потреби відрегулюйте 
сидіння пасажира.

Сидіння пасажира встановлене якомога 
далі назад.
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Вимкнення передньої 
подушки безпеки пасажира

Ніколи не встановлюйте дитяче крісло 
проти напрямку руху на сидіння, 
захищене ввімкненою подушкою 
безпеки переднього пасажира.
Це може спричинити загибель дитини 
або серйозну травму.

Попереджувальна наліпка, розміщена 
з обох сторін сонцезахисного козирка 
пасажира, повторює це попередження.
Згідно з чинним законодавством це 
попередження вказане всіма необхідними 
мовами на сторінках нижче.

Вимкнення подушки 
безпеки пасажира

Докладніше про подушки безпеки 
читайте у відповідному розділі.

Вимкнення передньої 
подушки безпеки пасажира
Деактивувати можна лише одну передню 
подушку безпеки — з боку пасажира.

F Увімкнувши запалення, вставте ключ у 
перемикач для деактивації подушки безпеки 
пасажира.

F Переведіть перемикач у положення OFF (Вимк.).
F Вийміть ключ, утримуючи перемикач у цьому 

положенні.

Коли вмикається запалювання, 
на екрані ременів безпеки або 
на панелі приладів засвічується 
попереджувальний індикатор. 
Якщо подушка безпеки вимкнена, 
індикатор буде світитися.
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Якщо ви встановили на сидінні 
переднього пасажира дитяче крісло 
проти напрямку руху, слід вимкнути 
подушку безпеки переднього 
пасажира, щоб гарантувати безпеку 
дитини.
Інакше існує ризик серйозного 
травмування чи загибелі дитини в разі 
спрацювання подушки безпеки.

Повторне ввімкнення передньої 
подушки безпеки пасажира
Після того, як ви заберете дитяче крісло, 
розташоване спинкою вперед, вимкніть 
запалювання та поверніть перемикач у 
положення ON (Увімк.), щоб знову ввімкнути 
подушку безпеки та забезпечити захист 
переднього пасажира в разі аварії.

З увімкненням запалювання на 
екрані ременів безпеки або на 
панелі приладів засвічується 
попереджувальний індикатор 
приблизно на одну хвилину, 
показуючи, що передня подушка 
безпеки ввімкнена.
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AR

BG НИКОГА НЕ инсталирайте детско столче на седалка с АКТИВИРАНА предна ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА. Това може да причини 
СМЪРТ или СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ на детето.

CS NIKDY neumisťujte dětské zádržné zařízení orientované směrem dozadu na sedadlo chráněné AKTIVOVANÝM čelním AIRBAGEM. Hrozí 
nebezpečí SMRTI DÍTĚTE nebo VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ.

DA Brug ALDRIG en bagudvendt barnestol på et sæde, der er beskyttet af en AKTIV AIRBAG. BARNET risikerer at blive ALVORLIGT 
KVÆSTET eller DRÆBT.

DE Montieren Sie auf einem Sitz mit AKTIVIERTEM Front-Airbag NIEMALS einen Kindersitz oder eine Babyschale entgegen der Fahrtrichtung, 
das Kind könnte schwere oder sogar tödliche Verletzungen erleiden.

EL Μη χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ παιδικό κάθισμα με την πλάτη του προς το εμπρός μέρος του αυτοκινήτου, σε μια θέση που προστατεύεται από 
ΜΕΤΩΠΙΚΟ αερόσακο που είναι ΕΝΕΡΓΟΣ. Αυτό μπορεί να έχει σαν συνέπεια το ΘΑΝΑΤΟ ή το ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ του ΠΑΙΔΙΟΥ

UA НІКОЛИ не встановлюйте дитяче крісло, обернене спинкою вперед, на переднє сидіння, захищене УВІМКНЕНОЮ ПОДУШКОЮ 
БЕЗПЕКИ. Це може призвести до СМЕРТІ або ТЯЖКОГО ТРАВМУВАННЯ ДИТИНИ.

ES NO INSTALAR NUNCA un sistema de retención para niños de espaldas al sentido de la marcha en un asiento protegido mediante un 
AIRBAG frontal ACTIVADO, ya que podría causar lesiones GRAVES o incluso la MUERTE del niño.

ET Ärge MITTE KUNAGI paigaldage "seljaga sõidusuunas" lapseistet juhi kõrvalistmele, mille ESITURVAPADI on AKTIVEERITUD. Turvapadja 
avanemine võib last TÕSISELT või ELUOHTLIKULT vigastada.

FI ÄLÄ KOSKAAN aseta lapsen turvaistuinta selkä ajosuuntaan istuimelle, jonka edessä suojana on käyttöön aktivoitu TURVATYYNY. Sen 
laukeaminen voi aiheuttaa LAPSEN KUOLEMAN tai VAKAVAN LOUKKAANTUMISEN.

FR NE JAMAIS installer de système de retenue pour enfants faisant face vers l'arrière sur un siège protégé par un COUSSIN GONFLABLE 
frontal ACTIVÉ. Cela peut provoquer la MORT de l'ENFANT ou le BLESSER GRAVEMENT.

HR NIKADA ne postavljati dječju sjedalicu leđima u smjeru vožnje na sjedalo zaštićeno UKLJUČENIM prednjim ZRAČNIM JASTUKOM. To bi 
moglo uzrokovati SMRT ili TEŠKU OZLJEDU djeteta.

HU SOHA ne használjon menetiránynak háttal beszerelt gyermekülést AKTIVÁLT (BEKAPCSOLT) FRONTLÉGZSÁKKAL védett ülésen. Ez a 
gyermek HALÁLÁT vagy SÚLYOS SÉRÜLÉSÉT okozhatja.

IT NON installare MAI seggiolini per bambini posizionati in senso contrario a quello di marcia su un sedile protetto da un AIRBAG frontale 
ATTIVATO. Ciò potrebbe provocare la MORTE o FERITE GRAVI al bambino.

LT NIEKADA neįrenkite vaiko prilaikymo priemonės su atgal atgręžtu vaiku ant sėdynės, kuri saugoma VEIKIANČIOS priekinės ORO 
PAGALVĖS. Išsiskleidus oro pagalvei vaikas gali būti MIRTINAI arba SUNKIAI TRAUMUOTAS.
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LV NEKAD NEuzstādiet uz aizmuguri vērstu bērnu sēdeklīti priekšējā pasažiera sēdvietā, kurā ir AKTIVIZĒTS priekšējais DROŠĪBAS GAISA 
SPILVENS. Tas var izraisīt BĒRNA NĀVI vai radīt NOPIETNUS IEVAINOJUMUS.

MT Qatt m’ghandek thalli tifel/tifla marbut f’siggu dahru lejn l-Airbag attiva, ghaliex tista’ tikkawza korriment serju jew anke mewt lit-tifel/tifla

NL Plaats NOOIT een kinderzitje met de rug in de rijrichting op een zitplaats waarvan de AIRBAG is INGESCHAKELD. Bij het afgaan van de 
airbag kan het KIND LEVENSGEVAARLIJK GEWOND RAKEN

NO Installer ALDRI et barnesete med ryggen mot kjøreretningen i et sete som er beskyttet med en frontal AKTIVERT KOLLISJONSPUTE, 
BARNET risikerer å bli DREPT eller HARDT SKADET.

PL
NIGDY nie instalować fotelika dziecięcego w pozycji "tyłem do kierunku jazdy" na siedzeniu wyposażonym w CZOŁOWĄ PODUSZKĘ 
POWIETRZNĄ w stanie AKTYWNYM. Może to doprowadzić do ŚMIERCI DZIECKA lub spowodować u niego POWAŻNE OBRAŻENIA 
CIAŁA.

PT NUNCA instale um sistema de retenção para crianças de costas para a estrada num banco protegido por um AIRBAG frontal ACTIVADO. 
Esta instalação poderá provocar FERIMENTOS GRAVES ou a MORTE da CRIANÇA.

RO Nu instalati NICIODATA un sistem de retinere pentru copii, dispus cu spatele in directia de mers, pe un loc din vehicul protejat cu AIRBAG 
frontal ACTIVAT. Aceasta ar putea provoca MOARTEA COPILULUI sau RANIREA lui GRAVA.

RU
ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать обращенное назад детское удерживающее устройство на сиденье, 
защищенном ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, установленной перед этим сиденьем. Это может привести к 
ГИБЕЛИ РЕБЕНКА или НАНЕСЕНИЮ ЕМУ СЕРЬЕЗНЫХ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

SK NIKDY neinštalujte detské zádržné zariadenie orientované smerom dozadu na sedadlo chránené AKTIVOVANÝM čelným AIRBAGOM. 
Mohlo by dôjsť k SMRTEĽNÉMU alebo VÁŽNEMU PORANENIU DIEŤAŤA.

SL NIKOLI ne nameščajte otroškega sedeža s hrbtom v smeri vožnje, če je VARNOSTNA BLAZINA pred sprednjim sopotnikovim sedežem 
AKTIVIRANA. Takšna namestitev lahko povzroči SMRT OTROKA ali HUDE POŠKODBE.

SR NIKADA ne koristite dečje sedište koje se okreće unazad na sedištu zaštićenim AKTIVNIM VAZDUŠNIM JASTUKOM ispred njega, jer mogu 
nastupiti SMRT ili OZBILJNA POVREDA DETETA.

SV Passagerarkrockkudden fram MÅSTE vara avaktiverad om en bakåtvänd bilbarnstol installeras på denna plats. Annars riskerar barnet att 
DÖDAS eller SKADAS ALLVARLIGT.

TR KESİNLKLE HAVA YASTIĞI AKTİF olan ön koltuğa yüzü arkaya dönük bir çocuk koltuğu yerleştirmeyiniz. Bu ÇOCUĞUN ÖLMESİNE veya 
ÇOK AĞIR YARALANMASINA sebep olabilir.
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Дитячі крісла, 
рекомендовані 
CITROËN
CITROËN пропонує ряд рекомендованих 
дитячих крісел, які кріпляться за допомогою 
триточкового ременя безпеки.

Група 0+: від народження до 13 кг

L1
«RÖMER Baby-Safe Plus»

Встановлене в положенні проти напрямку 
руху.

Групи 2 і 3: від 15 до 36 кг

L5
«RÖMER KIDFIX»

Може кріпитися до кріплень ISOFIX в 
автомобілі.

Дитину утримує ремінь безпеки.

Групи 2 і 3: від 15 до 36 кг

L6
«GRACO Booster»

Дитину утримує ремінь безпеки.
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Розташування дитячих крісел, які кріпляться за допомогою ременя безпеки
Згідно з європейським законодавством ця таблиця містить варіанти встановлення дитячих крісел за допомогою ременя безпеки, які є 
загальноприйнятими (а) з урахуванням ваги дитини та дитячого крісла в автомобілі.

Вага дитини / орієнтовний вік

Сидіння
Передня 
подушка 
безпеки 

пасажира

До 13 кг
(групи 0 (b) та 

0+)
Приблизно до 1 

року

9–18 кг
(група 1)

Приблизно від 1 
до 3 років

15–25 кг
(група 2)

Приблизно від 3 
до 6 років

22–36 кг
(група 3)

Приблизно від 6 
до 10 років

Ряд 1 (c) Сидіння 
пасажира

Вимкнено, 
«OFF» U U U U

Увімкнено, 
«ON» X UF UF UF

Ряд 2 (d)

Сидіння за 
сидінням водія U U U U

Сидіння за 
сидінням 
пасажира

U U U U

По центру 
заднього 

сидіння (e)
U U U U
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(а) Універсальне дитяче крісло: дитяче 
крісло, яке можна встановлювати в 
усі автомобілі за допомогою ременя 
безпеки.

(b) Група 0: від народження до 10 
кг. Колиски та люльки не можна 
встановлювати на сидіння 
переднього пасажира.

(c) Перш ніж садити дитину в це 
положення, ознайомтеся з діючим 
законодавством вашої країни.

(d) Щоб встановити дитяче крісло на 
заднє сидіння у положенні проти 
напрямку руху або за напрямком 
руху, змістіть переднє сидіння вперед 
і переведіть спинку у вертикальне 
положення, щоб забезпечити 
достатньо простору для дитячого 
крісла та ніг дитини.

(e) Заборонено встановлювати дитяче 
крісло з опорою на це сидіння.

Зніміть та сховайте підголівник, перш 
ніж встановлювати дитяче крісло зі 
спинкою на сидіння пасажира.
Після того, як дитяче крісло знято, 
поверніть підголівник на місце.

U: сидіння, яке підходить для 
встановлення дитячого крісла, що 
кріпиться за допомогою ременя 
безпеки та дозволене усюди для 
використання в положенні «проти 
напрямку руху» або «за напрямком 
руху».

UF: сидіння, яке підходить для 
встановлення дитячого крісла, що 
кріпиться за допомогою ременя 
безпеки та дозволене усюди для 
використання у положенні «за 
напрямком руху».

X: сидіння, яке не підходить для 
встановлення дитячого крісла 
вказаної групи ваги.
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Кріплення ISOFIX
Ваш автомобіль сертифіковано відповідно 
до найновіших нормативів щодо ISOFIX.
Нижчеперелічені крісла обладнані 
кріпленнями, сумісними з ISOFIX:

* Залежить від версії.

Для кожного крісла є три кільця:

Цей пристрій запобігає перекиданню 
дитячого крісла в разі удару спереду.
Система кріплення ISOFIX забезпечує 
швидке, надійне та безпечне кріплення 
дитячого крісла в автомобілі.
Дитячі крісла з кріпленням ISOFIX 
обладнані двома фіксаторами, які 
кріпляться на двох кільцях А.
Деякі крісла також мають верхній ремінь, 
який приєднується до кільця В.

Для приєднання дитячого крісла до 
ВЕРХНЬОГО КРІПЛЕННЯ:
F зніміть та сховайте підголівник, перш 

ніж встановлювати дитяче крісло в це 
положення (встановіть підголівник на 
місце, коли знімете дитяче крісло),

F протягніть ремінь дитячого крісла над 
спинкою крісла, відцентрувавши його між 
отворами для напрямних підголівника,

F прикріпіть гачок верхнього ременя до 

Встановлюючи дитяче крісло з 
кріпленням ISOFIX на ліве заднє місце 
дивана, перш ніж закріпити крісло, 
перемістіть ремінь безпеки заднього 
сидіння до середини автомобіля, щоб 
уникнути блокування ременя безпеки 
кріслом.

Неправильне встановлення дитячого 
крісла в автомобілі негативно впливає 
на захист дитини у разі ДТП.
Точно дотримуйтеся вказівок 
щодо встановлення, що містяться 
у посібнику користувача, який 
постачається разом із дитячим 
кріслом.

- два кільця А, розміщені між спинкою та 
подушкою сидіння автомобіля, позначені 
маркуванням,

- кільце В, розміщене за сидінням і 
позначене наклейкою, для утримування 
верхнього ременя, яке називають 
верхнім кріпленням.

кільця В,
F затягніть верхній ремінь.

Докладніше про можливості 
встановлення дитячого крісла з 
кріпленням ISOFIX в автомобілі див. у 
зведеній таблиці.
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Дитячі крісла з 
кріпленням ISOFIX, 
рекомендовані CITROËN
CITROËN пропонує ряд рекомендованих 
дитячих крісел з кріпленням ISOFIX, які 
дозволені для використання у вашому 
автомобілі.

Крім того, ознайомтеся із вказівками 
щодо монтажу виробника 
дитячого крісла, щоб дізнатися, як 
встановлювати та знімати крісло.

RÖMER Baby-Safe Plus на базі ISOFIX
(типорозмір: E)

Група 0+: від народження до 13 кг

Встановлюється проти напрямку руху за 
допомогою бази ISOFIX, яка кріпиться до 

кілець А.
База має регульовану по висоті опору, яка 

спирається на підлогу автомобіля.
Дитяче крісло також можна закріпити 

за допомогою ременя безпеки. У цьому 
випадку використовується лише вкладка, 
яка має кріпитись до сидіння автомобіля 

за допомогою триточкового ременя 
безпеки.

«RÖMER Duo Plus ISOFIX»
(типорозмір: B1)

Група 1: від 9 до 18 кг

Встановлюється лише в положенні за 
напрямком руху.

Кріпиться до кілець А та В, які називають 
ВЕРХНІМ КРІПЛЕННЯМ («якірний» 

ремінь), за допомогою верхнього ременя.
Три кути нахилу крісла: положення 

сидячи, напівлежачи, лежачи.
Дитяче крісло також можна 

використовувати на сидіннях, не 
обладнаних кріпленнями ISOFIX. У цьому 

випадку його слід закріпити на сидінні 
автомобіля за допомогою триточкового 
ременя безпеки. Відрегулюйте переднє 

сидіння автомобіля так, щоб ноги дитини 
не торкалися спинки.



111

5

Безпека

Зведена таблиця розташування дитячих крісел із кріпленням ISOFIX
У відповідності до європейського законодавства, ця таблиця містить варіанти встановлення дитячих крісел з кріпленням ISOFIX на сидіннях 
автомобіля, обладнаних тримачами ISOFIX.
В універсальних і напівуніверсальних дитячих кріслах із кріпленням ISOFIX типорозмір ISOFIX визначено літерами від A до G й зазначено 
на дитячому кріслі поряд із логотипом ISOFIX.

Вага дитини / орієнтовний вік

До 10 кг
(група 0)

Приблизно до 6 
місяців

До 10 кг
(група 0)
До 13 кг 

(група 0+)
Приблизно до 1 року

9–18 кг
(група 1)

Приблизно від 1 до 3 років

Тип дитячих крісел із кріпленням ISOFIX Колиска Проти напрямку руху Проти напрямку руху Обличчям вперед

Типорозмір ISOFIX F G C D E C D A B B1

Сидіння Передня подушка 
безпеки пасажира

Ряд 1 (a)

Пасажирське 
сидіння з 

кріпленням ISOFIX*

Вимкнено, «OFF» X IL IL IUF / IL

Увімкнено, «ON» X X X IUF / IL

Пасажирське 
сидіння з кріпленням, 
відмінним від ISOFIX*

Вимкнено, «OFF» Не ISOFIX

Увімкнено, «ON» Не ISOFIX

Ряд 2

Сидіння за 
сидінням 

водія
X(1) IL(3) IL IL(3) IL IUF / IL

Сидіння за 
сидінням 
пасажира

X(1) IL(2) IL IL(2) IL IUF / IL

По центру 
заднього сидіння Не ISOFIX

* Залежно від версії.
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Зніміть та сховайте підголівник, перш 
ніж встановлювати дитяче крісло із 
спинкою на сидіння пасажира. Після 
того, як дитяче крісло знято, поверніть 
підголівник на місце.

(а) Перш ніж встановлювати дитяче 
крісло, ознайомтеся з чинним 
законодавством вашої країни.

IUF: сидіння, яке підходить для 
встановлення універсального 
крісла з кріпленням ISOFIX у 
положенні «за напрямком руху», 
закріпленого за допомогою 
верхнього кріплення.

IL: сидіння, яке підходить для 
встановлення універсального крісла 
з кріпленням ISOFIX, що належить 
до перелічених нижче:
- крісло в положенні проти 

напрямку руху з верхнім 
ременем або опорою;

- крісло в положенні за напрямком 
руху з опорою;

- люлька з верхнім ременем або 
опорою.

Для того, щоб закріпити верхній 
ремінь за допомогою тримачів 
ISOFIX, ознайомтеся з відповідним 
розділом.

X: сидіння, яке не підходить для 
встановлення дитячого крісла 
чи колиски з кріпленням ISOFIX 
вказаної групи ваги.

(1): Встановлення люльки на це сидіння 
може заважати користуванню одним 
чи кількома сидіннями в цьому ряду.

(2): відсуньте переднє сидіння якомога 
далі вперед.

(3): встановіть переднє сидіння на 
максимальну висоту.
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Зведена таблиця щодо розташування дитячих крісел із кріпленням i-Size
Дитячі крісла i-Size обладнані двома фіксаторами, які кріпляться на двох кільцях А.
Ці дитячі крісла i-Size також мають:
- або верхній ремінь, який приєднується до кільця В,
- або опору, яка спирається на підлогу автомобіля, сумісну із дозволеним кріслом i-Size,
яка запобігає перехилянню дитячого крісла вперед у випадку зіткнення.
Докладніше про кріплення ISOFIX читайте у відповідному розділі.

Сидіння Передня подушка безпеки пасажира Дитяче крісло i-Size

Ряд 1 (a)

Пасажирське сидіння з 
кріпленням ISOFIX*

Вимкнено, «OFF» i-U

Увімкнено, «ON» i-UF

Пасажирське сидіння з 
кріпленням, відмінним від 

ISOFIX*

Вимкнено, «OFF» Не i-Size

Увімкнено, «ON» Не i-Size

Ряд 2

Сидіння за сидінням водія i-U

Сидіння за сидінням 
пасажира i-U

По центру заднього 
сидіння Не i-Size

* Залежно від версії.
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i-U: підходять для дитячих крісел 
i-Size «універсальної» категорії, які 
встановлюються за напрямком руху 
та проти нього.

i-UF: підходять лише для дитячих крісел 
i-Size «універсальної» категорії, які 
встановлюються за напрямком руху.

X: сидіння не підходить для дитячих 
крісел i-Size «універсальної» 
категорії.

(а) Перш ніж встановлювати дитяче 
крісло, ознайомтеся з чинним 
законодавством вашої країни.

Зніміть та сховайте підголівник, перш 
ніж встановлювати дитяче крісло із 
спинкою на сидіння пасажира.
Після того, як дитяче крісло знято, 
поверніть підголівник на місце.
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Поради

Неправильне встановлення дитячого 
крісла в автомобілі негативно впливає на 
захист дитини у разі ДТП.
Переконайтеся, що під дитячим кріслом 
немає ременя безпеки або пряжки ременя 
безпеки, оскільки вони можуть вплинути 
на стійкість крісла.
Навіть під час коротких поїздок не 
забувайте застібнути ремені безпеки чи 
ремені дитячого крісла, щоб вони якомога 
тісніше прилягали до тіла дитини.
Коли ви встановлюєте дитяче крісло за 
допомогою ременя безпеки, впевніться, 
що ремінь безпеки правильно затягнутий 
на дитячому кріслі й що він міцно утримує 
дитяче крісло на сидінні автомобіля. Якщо 
пасажирське сидіння регулюється, у разі 
необхідності перемістіть його вперед.
У разі розміщення на задньому сидінні 
завжди залишайте достатньо простору 
між переднім сидінням та:
- дитячим кріслом у положенні проти 

напрямку руху;
- ногами дитини в кріслі в положенні за 

напрямком руху.
Для цього перемістіть переднє сидіння 
вперед і, якщо необхідно, поставте спинку 
у вертикальне положення.
Щоб оптимально встановити дитяче 
крісло в положення за напрямком 
руху, переконайтеся, що його спинка 
знаходиться якомога ближче до спинки 
сидіння автомобіля і, якщо можливо, 
торкається її.
Перш ніж встановлювати дитяче крісло із 
спинкою на сидіння пасажира, слід зняти 
підголівник.
Переконайтеся, що підголівник надійно 

схований або закріплений, щоб запобігти 
його руху салоном у разі різкого 
гальмування. Поверніть підголівник на 
місце після того, як знімете дитяче крісло.
Дитина на передньому сидінні
Законодавство, яке регулює перевезення 
дітей на сидінні переднього пасажира, 
розрізняється в різних країнах. 
Ознайомтеся із чинним законодавством 
вашої країни.

зачиненими вікнами на сонці;
- ключі в місцях, доступних для дітей, 

усередині автомобіля.
Для запобігання випадковому 
відкриванню дверей та задніх вікон 
використовуйте дитячий замок.
Будьте уважними і не відчиняйте задні 
вікна більш ніж на третину.
Для того, щоб захистити маленьких дітей 
від сонячного проміння, встановіть бокові 
козирки на задні вікна.

Якщо ви встановили на передньому 
пасажирському сидінні дитяче крісло 
проти напрямку руху, вимкніть передню 
подушку безпеки пасажира.
Інакше існує ризик серйозного 
травмування чи загибелі дитини в разі 
спрацювання подушки безпеки.
Встановлення автокрісла-бустера
Грудна частина ременя безпеки має 
бути розташована на плечі дитини, не 
торкаючись шиї.
Упевніться, що нижня частина ременя 
безпеки правильно розташована на 

стегнах дитини.
CITROËN рекомендує використовувати 
регульоване за висотою автокрісло-
бустер зі спинкою, обладнане напрямною 
для ременя на рівні плечей.
З міркувань безпеки не залишайте:
- дитину чи дітей самих або без нагляду 

в автомобілі,
- дитину чи тварину в автомобілі із 
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Механічний дитячий 
замок

Механічна система для запобігання 
відкриванню задніх дверей за допомогою 
їхньої ручки зсередини.
Важіль червоного кольору розташований на 
торцях обох задніх дверей.
Його позначено символом, нанесеним на 
кузовні елементи.

Блокування

Розблокування
F За допомогою ключа запалювання 

або вбудованого ключа, залежно від 
комплектації, поверніть червоний 
важіль до упору:
- вліво на задніх дверях з лівої сторони,
- вправо на задніх дверях з правої 

сторони.

Не сплутайте важіль дитячого замка, 
червоного кольору, із дублюючим 
важелем блокування, чорного кольору.

Електричний дитячий 
замок

Система дистанційного керування для 
запобігання відкриванню задніх дверей 
зсередини.

Увімкнення 

F За допомогою ключа запалювання 
або вбудованого ключа, залежно від 
комплектації, поверніть червоний 
важіль до упору:
- вправо на задніх дверях з лівої 

сторони,
- вліво на задніх дверях з правої 

сторони.

F Коли запалювання ввімкнено, натисніть 
цю кнопку.

Увімкнеться індикатор у кнопці, з’явиться 
повідомлення про підтвердження 
ввімкнення.
Цей індикатор буде світитися, поки 
ввімкнено дитячий замок.
Двері можна все ще відкрити ззовні.
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Вимкнення
F Коли запалювання ввімкнено, натисніть 

цю кнопку знову.
Індикатор у кнопці згасне, з’явиться 
повідомлення про підтвердження 
вимкнення.
Цей індикатор не світиться, поки дитячий 
замок вимкнено.

Будь-які інші стани індикатора вказують 
на несправність електричного дитячого 
замка.
Зверніться до дилера CITROËN або 
на авторизовану станцію технічного 
обслуговування. для їх перевірки.

Система є незалежною і в жодному 
разі не замінює систему центрального 
блокування.
Перевіряйте положення дитячого замка 
щоразу після увімкнення запалювання.
Завжди виймайте ключ із замка 
запалювання, коли виходите з 
автомобіля, навіть на короткий час.
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Рекомендації щодо керування
Дотримуйтеся правил дорожнього руху 
та не втрачайте пильності за будь-яких 
дорожніх обставин.
Уважно слідкуйте за дорожнім рухом 
і тримайте руки на кермі, щоб мати 
можливість відреагувати на будь-які 
непередбачені обставини.
З міркувань безпеки водію слід виконувати 
будь-які дії, що вимагають уваги, тільки тоді, 
коли автомобіль стоїть на місці.
У тривалих поїздках наполегливо 
рекомендується робити перерву кожні дві 
години.
У складних погодних умовах керуйте 
автомобілем плавно, передбачайте потребу 
загальмувати та збільшити відстань до 
інших автомобілів.

Ніколи не залишайте двигун 
увімкненим у закритому просторі 
без належної вентиляції: двигуни 
внутрішнього згоряння викидають 
токсичні вихлопні гази, наприклад, 
окис вуглецю. Існує ризик отруєння та 
смерті!
У суворий зимовий період (при 
температурах нижче -23°C) слід 
залишити двигун увімкненим на 4 
хвилини, перш ніж рушати, для того, 
щоб гарантувати правильну роботу та 
довговічність механічних елементів 
автомобіля, двигуна та коробки 
перемикання передач.

Важливо!

Ніколи не рушайте з місця із 
увімкненим стоянковим гальмом — 
ризик перегрівання та пошкодження 
гальмівної системи!
Оскільки вихлопна система автомобіля 
дуже нагрівається, ніколи не паркуйте 
автомобіль і не вмикайте двигун на 
легкозаймистих поверхнях (сухій траві, 
опалому листі тощо). Навіть через 
кілька хвилин після вимкнення двигуна 
існує небезпека виникнення пожежі!

Ніколи не залишайте автомобіль 
без нагляду з увімкненим двигуном. 
Якщо необхідно залишити автомобіль 
з увімкненим двигуном, увімкніть 
стоянкове гальмо й переведіть 
важіль коробки перемикання передач 
у нейтральне положення N або P 
залежно від типу коробки.

Рух затопленими 
шляхами
Ми наполегливо не рекомендуємо їздити 
затопленими дорогами, оскільки це може 
спричинити серйозні пошкодження двигуна 
чи коробки перемикання передач, а також 
електричних систем автомобіля.

Якщо вам потрібно перетнути затоплену 

ділянку:
- впевніться, що глибина води не 

перевищує 15 см, враховуючи хвилі, 
викликані іншими учасниками руху,

- вимкніть систему Зупинка і пуск,
- їдьте якомога повільніше, не 

зупиняючись. У жодному разі не 
перевищуйте швидкості 10 км/год,

- не зупиняйтеся та не вимикайте двигун.
Після виїзду з затопленої дороги, кілька 
разів легко натисніть на гальмо, щоб 
просушити гальмівні диски та колодки, як 
тільки дозволять обставини.
У разі виникнення сумнівів щодо справності 
автомобіля зверніться до дилера CITROËN 
або на авторизовану станцію технічного 
обслуговування.
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У разі буксирування

Водіння з причепом ставить більші 
вимоги до буксирного автомобіля і 
вимагає підвищеної уваги від його 
водія.

Розподіл вантажу
F Розподіліть вантаж у причепі таким 

чином, щоб найважчі предмети 
були розміщені якомога ближче до 
осі, а вертикальне навантаження 
наближалося до максимально 
дозволеного, не перевищуючи його.

На висоті повітря розріджується, знижуючи 
потужність двигуна. Максимальне 
навантаження, яке буксирується, слід 
зменшувати на 10 % на кожні 1000 метрів 
висоти над рівнем моря.

Просимо дотримуватися норм 
максимальної ваги вантажу, який 
буксирується.

Боковий вітер
F Врахуйте знижену стійкість до вітру.

Охолодження
Буксирування причепа на схилі підвищує 
температуру охолоджувальної рідини.
Оскільки вентилятор керується за 
допомогою електроніки, його потужність не 
залежить від обертів двигуна.
F Для того, щоб знизити оберти двигуна, 

зменшіть швидкість.
Максимальне навантаження, яке дозволено 
буксирувати на підйомі, залежить від 
нахилу та навколишньої температури.
У будь-якому випадку контролюйте 
температуру охолоджувальної рідини.

F Якщо засвітиться 
попереджувальний індикатор 
та індикатор STOP, якомога 
швидше зупиніть автомобіль і 
вимкніть двигун.

Новий автомобіль
Не буксируйте причеп, доки автомобіль 
не проїде принаймні 1000 кілометрів.

Гальмування
Буксирування причепа збільшує гальмівний 
шлях.
Рекомендовано гальмувати двигуном, щоб 
уникнути перегрівання гальм.

Шини
F Перевірте тиск у шинах буксирного 

автомобіля та причепа, дотримуючись 
рекомендованих значень тиску.

Освітлення
F Перевірте електричне освітлення та 

світлову сигналізацію на причепі, а 
також відрегулюйте пучок світла фар 
автомобіля.

Докладніше про регулювання світла 
фар читайте у відповідному розділі.

Якщо використовується оригінальний 
фаркопф CITROËN, задні датчики 
паркування автоматично вимкнуться, 
щоб не подавати звукового сигналу.

У разі високих температур зовнішнього 
повітря рекомендується після зупинки 
дати двигуну попрацювати на холостих 
обертах упродовж 1–2 хвилин, щоб 
охолодити його.
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Захист від викрадення
Електронний іммобілайзер
Ключ містить електронний чіп із секретним 
кодом. Коли вмикається запалювання, для 
того, щоб уможливити запуск, має відбутися 
розпізнавання цього коду.
Через кілька секунд після вимкнення 
запалювання ця система блокує систему 
керування двигуном, таким чином 
запобігаючи запуску двигуна у разі 
незаконного проникнення.
У разі несправності системи, яка буде 
відображена у повідомленні, двигун не 
ввімкнеться.
Зверніться до дилера CITROËN.

З міркувань безпеки та для запобігання 
викраденню не залишайте свій 
електронний ключ в автомобілі, навіть 
якщо ви знаходитеся поряд.
Радимо носити його з собою.

Увімкнення та вимкнення 
двигуна ключем
Ключ запалювання

Положення ввімкненого 
запалювання
Воно дозволяє користуватися електричним 
обладнанням автомобіля чи заряджати 
портативні пристрої.
Як тільки рівень заряду акумулятора 
знизиться до резервного, система 
перемкнеться у режим економії енергії: 
електричне живлення буде автоматично 
вимкнуте для збереження заряду 
акумулятора.

Не приєднуйте важкі предмети до 
ключа чи пульта дистанційного 
керування, які обтяжуватимуть 
його у замку запалювання і можуть 
спричинити його несправність.

Вимкнення двигуна призводить 
до вимкнення системи підтримки 
гальмування.

Запуск двигуна
Стоянкове гальмо активоване:
F Коли механічна коробка передач 

знаходиться у нейтральному положенні, 
повністю витисніть педаль зчеплення.

F Коли автоматична коробка передач 
знаходиться у положенні N або P, 
повністю витисніть педаль гальма.

F Вставте ключ у замок запалювання; 
система розпізнає код.

F Розблокуйте кермову колонку, 
одночасно повертаючи кермо та ключ.

В окремих випадках вам, можливо, 
доведеться докласти значне 
зусилля для того, щоб розблокувати 
кермо (наприклад, при повністю 
заблокованих колесах).

Він має 3 положення:
- положення 1 (Стоп): вставляння та 

виймання ключа, кермова колонка 
заблокована,

- положення 2 (Запалювання ввімкнено): 
кермова колонка розблокована, 
запалювання ввімкнено, попередній 
підігрів дизельного пального, увімкнення 
двигуна,

- положення 3 (Пуск).
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F Якщо в автомобілі бензиновий двигун, 
увімкніть стартер, повернувши ключ у 
положення 3, не натискаючи педаль 
акселератора, аж до запуску двигуна. 
Коли двигун запрацює, відпустіть ключ.

F Якщо в автомобілі дизельний 
двигун, поверніть ключ у положення 
2, з увімкненим запалюванням, щоб 
запустити двигун системи попереднього 
обігріву.

Зачекайте, доки цей 
попереджувальний індикатор 
на панелі приладів згасне, 
а тоді увімкніть стартер, 
повернувши ключ у положення 
3, не натискаючи педаль 
акселератора, аж до запуску 
двигуна. Коли двигун запрацює, 
відпустіть ключ.

У зимовий період попереджувальний 
індикатор може не гаснути 
довше. Якщо двигун теплий, 
попереджувальний індикатор не 
увімкнеться.

Якщо двигун не завівся одразу, 
вимкніть запалювання. Зачекайте 
кілька секунд, перш ніж знову вмикати 
стартер. Якщо двигун не завівся після 
кількох спроб, не продовжуйте: ви 
ризикуєте пошкодити стартер або 
сам двигун. Зверніться до дилера 
CITROËN або на авторизовану станцію 
технічного обслуговування.

У помірному кліматі не залишайте 
двигун працювати на холостих 
оборотах для прогрівання, а одразу 
рушайте з місця і рухайтеся на помірній 
швидкості.

Ніколи не залишайте двигун 
увімкненим у закритому просторі 
без належної вентиляції: двигуни 
внутрішнього згоряння викидають 
токсичні вихлопні гази, наприклад, 
окис вуглецю. Існує ризик отруєння та 
смерті!
У суворий зимовий період (при 
температурах нижче -23°C) слід 
залишити двигун увімкненим на 4 
хвилини, перш ніж рушати, для того, 
щоб гарантувати правильну роботу та 
довговічність механічних елементів 
автомобіля, двигуна та коробки 
перемикання передач.

Вимкнення двигуна
F Зупиніть автомобіль.
F На холостих обертах двигуна поверніть 

ключ у положення 1.
F Вийміть ключ із замка запалювання.
F Для блокування кермової колонки 

повертайте кермо, аж доки воно не 
заблокується.

Для того, щоб полегшити 
розблокування кермової колонки, 
рекомендується повернути колеса у 
положення прямо вперед, перш ніж 
вимикати двигун.

F Упевніться, що стоянкове гальмо 
належним чином увімкнене, особливо на 
похилій поверхні.

Ніколи не вимикайте запалювання 
до повної зупинки автомобіля. Коли 
двигун вимкнено, системи гальмування 
та підсилення керма також 
вимикаються: виникає ризик втрати 
контролю над автомобілем.

Коли ви виходите з автомобіля, 
заберіть ключ із собою та заблокуйте 
автомобіль.

Режим заощадження енергії
Після вимкнення двигуна (положення 
1 - Стоп) ви можете користуватися 
функціями аудіосистеми та телематики, 
склоочисниками, ближнім світлом фар, 
лампою освітлення салону тощо протягом 
не більше 30 хвилин.
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Докладніше про режим заощадження 
енергії див. у відповідному розділі.

Ключ у замку запалювання
Якщо у замку запалювання залишився 
ключ у положенні 2 (Запалювання 
ввімкнено), запалювання автоматично 
вимкнеться через одну годину.
Для того, щоб знову увімкнути 
запалювання, поверніть ключ у 
положення 1 (Стоп), а тоді назад 
у положення 2 (Запалювання 
ввімкнено).

Увімкнення та вимкнення 
двигуна за допомогою 
системи безключового 
доступу в автомобіль і 
запуску двигуна
Запуск двигуна

F Коротко натисніть кнопку 
START/STOP (ЗУПИНКА/
ПУСК), водночас тиснучи на 
педаль, аж доки двигун не 
запуститься.

Кермова колонка розблокується і двигун 
запуститься.
В автомобілях із дизельним двигуном 
за температури нижче нуля та/або якщо 
двигун холодний, двигун запуститься лише 
після того, як згасне попереджувальний 
індикатор попереднього прогрівання.

Якщо цей попереджувальний 
індикатор увімкнеться після 
натискання кнопки START/STOP 
(ЗУПИНКА/ПУСК):

F В автомобілі з механічною коробкою 
передач потрібно тримати педаль 
зчеплення повністю натиснутою, аж доки 
не згасне попереджувальний індикатор, 
і не натискати повторно кнопку START/
STOP (ПУСК/ЗУПИНКА), доки не 
запрацює двигун.

або

F В автомобілі з автоматичною коробкою 
передач потрібно тримати педаль 
гальма повністю натиснутою, аж доки не 
згасне попереджувальний індикатор, і не 
натискати повторно кнопку START/STOP 
(ПУСК/ЗУПИНКА), доки не запрацює 
двигун.

F Якщо у вас автомобіль із механічною 
коробкою передач, встановіть важіль 
на нейтральну передачу.

F Упевніться, що в салоні автомобіля є 
електронний ключ і повністю витисніть 
педаль зчеплення.

або
F На автоматичній коробці передач 

переведіть важіль коробки передач у 
режим P або N.

F Упевніться, що в салоні автомобіля є 
електронний ключ і повністю витисніть 
педаль гальма.
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Наявність електронного ключа 
безключового доступу в автомобіль і 
запуску двигуна в зоні розпізнавання є 
необхідною.
Якщо електронного ключа у цій зоні 
не буде виявлено, відобразиться 
повідомлення.
Перемістіть електронний ключ у цю 
зону, щоб уможливити запуск двигуна.
Якщо проблема не зникне, див. 
розділ «Ключ не виявлено – резервне 
увімкнення».

Якщо якоїсь із умов для запуску 
двигуна не дотримано, на панелі 
приладів з'явиться повідомлення-
нагадування.
В окремих випадках з’явиться 
повідомлення про те, що під час 
натискання кнопки START/STOP 
(ПУСК/ЗУПИНКА) слід повернути 
кермо, щоб розблокувати кермову 
колонку. Коли потрібно, з'явиться 
відповідне повідомлення.

З міркувань безпеки ніколи не виходьте 
з автомобіля, коли працює двигун.

Вимкнення двигуна
F Зупиніть автомобіль і переведіть двигун на 

холості оберти.
F На механічній коробці передач переведіть 

важіль коробки передач у нейтральне 
положення.

F На автоматичній коробці передач переведіть 
важіль коробки передач у режим P або N.

F Упевніться, що в салоні 
автомобіля є електронний 
ключ і натисніть кнопку 
START/STOP (ПУСК/
ЗУПИНКА).

Якщо автомобіль все ще рухається, 
двигун не вимкнеться.

Ніколи не виходьте з автомобіля, якщо 
електронний ключ знаходиться в 
салоні.

Вимкнення двигуна призводить 
до вимкнення системи підтримки 
гальмування.

Увімкнення запалювання 
(без запуску двигуна)

F Натисніть кнопку START/
STOP (ЗУПИНКА/ПУСК), 
панель приладів увімкнеться, 
але двигун не запуститься.

F Натисніть кнопку ще раз, щоб вимкнути 
запалювання і дозволити блокування 
автомобіля.

З увімкненим запалюванням, 
система автоматично переходить 
у режим заощадження енергії, щоб 
підтримувати адекватний рівень 
заряду акумулятора.

Двигун вимкнеться і кермова колонка 
заблокується.

Коли пульт керування безключового 
доступу в автомобіль і запуску двигуна 
є в салоні, натискання кнопки START/
STOP (ПУСК/ЗУПИНКА) без жодних 
дій з педалями дозволяє ввімкнути 
запалювання.
Ця дія також дає змогу використовувати 
аксесуари (наприклад, аудіосистему, 
освітлення тощо).
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Ключ не виявлено
Резервне увімкнення
У кермову колону вкладено резервний 
зчитувач, який уможливлює запуск 
двигуна, якщо система не виявила ключа 
в зоні виявлення або якщо акумулятор 
електронного ключа розряджений.

F Піднесіть пульт керування до зчитувача 

F Якщо автомобіль обладнано механічною 
коробкою передач, встановіть важіль 
на нейтральну передачу та повністю 
витисніть педаль зчеплення.

F Якщо автомобіль обладнано 
автоматичною коробкою передач, 
виберіть положення P, після чого 
натисніть педаль гальма до упору.

F Натисніть кнопку START/STOP 
(ЗУПИНКА/ПУСК).

Двигун увімкнеться.

Резервний вимикач Аварійне вимкнення

та тримайте його.

Якщо електронний ключ не виявлено або 
його більше немає у зоні виявлення, після 
зачинення дверей чи спроби запустити 
двигун на панелі приладів з'явиться 
повідомлення.

F Щоб підтвердити вказівку вимкнути 
двигун, кнопку START/STOP (ПУСК/
ЗУПИНКА) тримайте натиснутою 
приблизно п'ять секунд.

У разі несправності електронного ключа 
зверніться до дилера CITROËN або 
на авторизовану станцію технічного 
обслуговування.

Лише у разі надзвичайної ситуації двигун 
можна вимкнути без умов (навіть під час 
руху).
Тримайте натиснутою кнопку START/STOP 
(ПУСК/ЗУПИНКА) приблизно п'ять секунд.
У такому разі, кермова колона заблокується 
зразу ж після зупинки автомобіля.
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Стоянкове гальмо
Блокування

Розблокування

F Потягніть угору важіль стоянкового 
гальма, щоб забезпечити нерухомість 
автомобіля на стоянці.

F Легко потягніть угору важіль стоянкового 
гальма, натисніть кнопку розблокування, 
потім повністю опустіть важіль.

Якщо під час руху автомобіля 
вмикається ця контрольна 
лампа і контрольна лампа STOP 
разом зі звуковим сигналом і 
повідомленням на екрані, це 
означає, що стоянкове гальмо 
все ще задіяне чи не повністю 
відпущене.

Ніколи не залишайте дитину саму 
в салоні автомобіля з увімкненим 
запалюванням, оскільки вона може 
вимкнути стоянкове гальмо.

У разі буксирування, паркування на 
крутому схилі або, якщо автомобіль 
дуже навантажений, поверніть колеса 
в сторону бордюру та ввімкніть 
передачу (механічна коробка передач) 
або переведіть важіль селектора в 
положення P (автоматична коробка 
передач).
У разі буксирування дозволено 
паркувати автомобіль на схилах не 
більше 12%.

Механічна 5-ступінчаста 
коробка передач
Увімкнення заднього ходу

Вмикайте задній хід лише тоді, коли 
автомобіль стоїть на місці, а двигун 
працює на холостих обертах.

Вживаючи заходи безпеки та 
спрощуючи запуск двигуна:
- виберіть нейтральну передачу;
- натисніть педаль зчеплення.

F Повністю вижміть педаль зчеплення.
F Перемістіть важіль перемикання 

передач повністю вправо, а потім назад.
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Автоматична коробка 
передач (EAT6)
Шестиступінчаста автоматична коробка 
передач надає вибір між комфортом 
цілковито автоматичної роботи, покращеної 
програмами «Спорт» і «Сніг» або ручним 
перемиканням передач.
Доступні два режими руху:
- автоматичний режим для електронного 

керування коробкою передач 
зі спортивною програмою для 
динамічнішого водіння та з програмою 
сніг для підвищення якості водіння в разі 
поганого зчеплення з поверхнею;

- ручний режим для послідовної зміни 
передач водієм.

Положення селектора 
передач

Відображення на панелі приладів

При переміщенні селектора для 
вибору положення на панелі приладів 
відображається відповідний індикатор.

P. Паркування.
R. Задній хід.
N. Нейтральне положення.
D. Рух (автоматичне керування).
S. Програма «Спорт».
. Програма «Сніг».
1 2 3 4 5 6. Передачі, що вмикаються під 

час ручного керування.
-. Недійсне значення в ручному 

режимі.

Нога на педалі гальма
F Натисніть педаль гальма, 

коли на панелі приладів 
відображається цей індикатор 
(наприклад, під час запуску 
двигуна).

1. Селектор передач.
2. Кнопка «S» (Спорт).
3. Кнопка «T» (Сніг).
4. Схема положення селектора передач.

P. Паркування.
- Автомобіль нерухомий, стоянкове 

гальмо увімкнено або вимкнено.
- Запуск двигуна.
R. Задній хід.
- Маневри заднім ходом, автомобіль 

нерухомий, двигун на холостому ходу.
N. Нейтральне положення.
- Автомобіль нерухомий, стоянкове 

гальмо увімкнено.
- Запуск двигуна.
D. Автоматичний режим.
M + / -. Ручний режим із послідовним 
перемиканням шести передач.
F Натисніть назад, щоб перейти на вищу 

передачу.
або
F Натисніть уперед, щоб перейти на нижчу 

передачу.
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Початок руху
F Увімкніть стоянкове гальмо.
F Виберіть положення P або N.
F Запустіть двигун.
Якщо цих умов не буде дотримано, ви 
почуєте звуковий сигнал і побачите 
відповідне попереджувальне повідомлення.
F Запустіть двигун, натисніть педаль 

гальма.
F Відпустіть стоянкове гальмо.
F Виберіть положення R, D або M.
F Поступово відпустіть педаль гальма.
Автомобіль негайно зрушить із місця.

Якщо положення N вибрано 
ненавмисно під час руху, для 
прискорення дайте змогу двигуну 
повернутися в режим холостого ходу, а 
потім виберіть положення D.
Якщо температура навколишнього 
повітря нижче -23°C, рекомендовано 
прогріти двигун, давши йому 
попрацювати чотири хвилини перед 
початком руху, щоб забезпечити 
правильну роботу і тривалий термін 
служби двигуна та коробки передач.

Якщо вибрати режим R, D або M, 
коли двигун працює на холостих 
обертах із відпущеною педаллю 
гальма, автомобіль рушить навіть без 
натискання педалі акселератора.
Ніколи не залишайте дітей без нагляду 
в автомобілі з увімкненим двигуном.
Під час технічного обслуговування, 
яке здійснюється, коли працює двигун, 
увімкніть стоянкове гальмо й виберіть 
положення P.

Автоматичний режим
F Виберіть положення D для 

автоматичного перемикання шести 
передач.

Коробка передач почне працювати в 
автоматичному адаптивному режимі без 
жодних дій з боку водія. Вона постійно 
обирає найбільш придатну передачу 
відповідно до стилю водіння, дорожніх умов 
і навантаження автомобіля.
Для максимального прискорення без 
перемикання передачі вручну різко 
натисніть педаль акселератора до 
упору («кікдаун»). Коробка передач 
автоматично перейде на нижчу передачу 
або працюватиме на поточній передачі 
до досягнення максимальної частоти 
обертання двигуна.
Під час гальмування коробка передач 
автоматично переходить на нижчу передачу 
для ефективного гальмування двигуном.
Якщо різко відпустити педаль 

У жодному разі не обирайте положення 
N під час руху автомобіля.
У жодному разі не обирайте положення 
P або R, доки автомобіль не 
зупиниться повністю.

акселератора, з міркувань безпеки 
коробка передач не перемкнеться на вищу 
передачу.

Програми «Спорт» і «Сніг»
Ці дві спеціальні програми призначені для 
водіння автомобіля в умовах, що сильно 
відрізняються від звичайних.

Програма S — «Спорт»
F Натисніть кнопку S після запуску 

двигуна.
Коробка передач автоматично 
пристосується до динамічного стилю 
водіння.

На панелі приладів з’явиться 
літера S.
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Програма для снігу 
F Після запуску двигуна натисніть кнопку T.
Коробка передач пристосується до руху 
слизькими дорогами.
Ця програма покращує рушання автомобіля 
і керованість у разі поганого зчеплення з 
поверхнею.

Повернення до стандартного 
автоматичного режиму
F У будь-який час повторно натисніть 

обрану кнопку, щоб вийти із задіяної 
програми й повернутися в автоматичний 
адаптивний режим.

Керування вручну
F Виберіть положення M для послідовного 

перемикання шести передач.
F Перемістіть селектор у напрямку 

позначки +, щоб увімкнути вищу 
передачу.

F Перемістіть селектор у напрямку 
позначки -, щоб увімкнути нижчу 
передачу.

Літера D зникає, а задіяні 
передачі послідовно з’являються 
на панелі приладів.

Якщо частота обертання двигуна 
зависока або занизька, індикація вибраної 
передачі блиматиме кілька секунд, а 
потім відобразиться індикація фактичної 
передачі.
Можна будь-коли змінити положення D 
(автоматичний режим) на положення M 
(ручний режим).
Коли автомобіль стоїть на місці або 
рухається дуже повільно, коробка передач 
автоматично вмикає першу передачу.
Програми «Спорт» і «Сніг» неактивні в 
ручному режимі.

Індикатор неправильно 
обраної передачі

Цей символ відображається, 
якщо передачу не вибрано 
належним чином (селектор між 
двома положеннями).

Зупинка автомобіля
Перед вимкненням двигуна можна задіяти положення 
P або N, щоб увімкнути нейтральну передачу.
В обох випадках, щоб утримувати автомобіль у 
нерухомому положенні, використовуйте стоянкове 
гальмо.

Якщо селектор не перебуває в 
положенні P, коли відкриваються двері 
водія або приблизно через 45 секунд 
після вимкнення запалювання, на 
екрані з’являється повідомлення.
F Поверніть селектор у положення P, 

після чого повідомлення зникне.
Під час руху затопленими дорогами 
або перетинання броду рухайтеся зі 
швидкістю пішохода.

Несправність у роботі

Коли запалювання 
ввімкнене, увімкнення цього 
попереджувального індикатора, 
що супроводжується звуковим 
сигналом і повідомленням на 
екрані, вказує на несправність 
коробки передач.

У такому разі коробка передач перемикається в 
аварійний режим і блокується на 3-й передачі. 
Під час перемикання з положення P на R або з N 
на R відчуватиметься помітний поштовх. Це не 
призведе до пошкодження коробки передач.
Не перевищуйте швидкість приблизно 100 км/ год. 

На панелі приладів з’явиться 
символ .

Перемикати передачі можна лише тоді, коли 
таку змогу дають швидкість автомобіля 
й частота обертання двигуна. В іншому 
випадку коробка передач буде тимчасово 
працювати в автоматичному режимі.
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Існує ризик пошкодження коробки 
передач:
- якщо одночасно натиснути педалі 

акселератора й гальма;
- якщо примусово перевести 

селектор із положення P в інше 
положення, коли акумулятор 
розряджений.

Щоб зменшити витрату пального під 
час тривалої зупинки з увімкненим 
двигуном (у дорожній пробці й інших 
випадках), переведіть селектор у 
положення N та увімкніть стоянкове 
гальмо.

Якщо автомобіль обладнано 
автоматичною коробкою передач, 
не намагайтеся запустити двигун, 
штовхаючи автомобіль.

і не порушуйте місцеві обмеження швидкості.
Зверніться до дилера CITROËN або 
на авторизовану станцію технічного 
обслуговування якомога швидше.

Індикатор зміни 
передачі
(Наявність залежить від типу двигуна).
Ця система допомагає заощаджувати 
пальне, рекомендуючи водієві вибрати 
оптимальну передачу.

Залежно від дорожніх обставин та 
комплектації автомобіля, система може 
рекомендувати пропустити одну або 
декілька передач. Цієї вказівки можна 
дотримуватися, не застосовуючи проміжних 
передач.
Рекомендації щодо зміни передачі 
мають суто інформативний характер. 
Вирішальними факторами для вибору 
передачі мають бути профіль дороги, 
інтенсивність транспортного потоку та 
безпека руху. Водій має щоразу самостійно 
вирішувати, виконувати чи не виконувати 
рекомендацію системи.
Цю функцію не можна вимкнути.

У автомобілях з автоматичною 
коробкою передач ця функція активна 
лише в режимі ручного перемикання.

В окремих автомобілях із дизельним 
двигуном BlueHDi із механічною коробкою 
передач за певних умов водіння ця функція 
може запропонувати змінити передачу на 
нейтральну, щоб двигун перейшов у режимі 
очікування (режим «ЗУПИНКА» системи 
«Зупинка і пуск»). У такому разі на панелі 
приладів з’явиться індикація N.

Приклад:
- Увімкнено третю передачу.
- Ви натискаєте на педаль акселератора.
- Система може запропонувати увімкнути 

вищу передачу.

Рекомендації системи щодо зміни 
передач враховують поточні умови 
руху (нахил поверхні, навантаження 
тощо) і стиль водіння (використання 
потужності двигуна, особливості 
прискорення, гальмування тощо).
Система ніколи не пропонує:
- увімкнути першу передачу,
- увімкнути задній хід,
- перейти на нижчу передачу.

В автомобілях із механічною коробкою 
передач поруч зі стрілкою може 
зазначатися рекомендована передача.

Рекомендації відображаються на панелі 
приладів у вигляді стрілки.
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Система підтримки 
рушання на схилі
Ця система коротко утримує автомобіль 
нерухомо (приблизно 2 секунди) під час 
рушання на схилі, коли ви переносите ногу 
із педалі гальма на педаль акселератора.
Система активна лише коли:
- Автомобіль не рухається, педаль гальма 

натиснуто.
- Кут нахилу поверхні відповідає вимогам.
- Двері водія зачинено.

Не виходьте з автомобіля, коли він 
тимчасово утримується на місці 
системою підтримки рушання на схилі.
Щоб вийти з автомобіля, не вимикаючи 
двигуна, застосуйте стоянкове 
гальмо вручну, тоді переконайтеся, 
що індикатор стоянкового гальма 
на панелі приладів безперервно 
світиться.

Функцію підтримки рушання на схилі не 
можна вимкнути. Проте використання 
стоянкового гальма, щоб утримувати 
автомобіль у нерухомому положенні, 
зупиняє її дію.

Несправність

У разі рушання з місця на підйомі автомобіль 
утримується нерухомо, це призведе до 
короткого зупинення руху автомобіля у разі 
відпускання педалі гальма.
В автомобілі з механічною коробкою передач: у 
випадку вибору першої чи нейтральної передачі.
В автомобілі з автоматичною коробкою передач: 
якщо ввімкнено режим D або М.

У разі рушання з місця на спуску і 
якщо ввімкнено задній хід, автомобіль 
утримується нерухомо протягом кількох 
секунд після відпускання педалі гальма.

Якщо система несправна, світиться 
попереджувальний індикатор та 
відображається повідомлення. Зверніться 
до дилера CITROËN або на авторизовану 
станцію технічного обслуговування для 
перевірки системи.
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Система «Зупинка і пуск»
Система «Зупинка і пуск» тимчасово 
переводить двигун у режим очікування 
(режим «ЗУПИНКА») під час зупинок (на 
світлофорах, у заторах тощо). Двигун 
автоматично перезапускається (режим 
«ПУСК»), щойно ви готові рухатися.
Перезапуск трапляється миттєво, швидко 
й тихо.
Завдяки зменшенню витрати пального та 
зниженню рівня шкідливих викидів і шуму 
під час зупинки, система «Зупинка і пуск» 
ідеально підходить для руху містом.

Перехід двигуна в режим 
«ЗУПИНКА»

Коли автомобіль із механічною 
коробкою передач стоїть 
на місці, якщо перемістити 
важіль перемикання передач 
у нейтральне положення і 
відпустити педаль зчеплення, 
на панелі приладів засвітиться 
попереджувальний індикатор, а 
двигун автоматично перейде в 
режим очікування.

Коли автомобіль з автоматичною 
коробкою передач стоїть 
на місці, якщо перемістити 
важіль перемикання передач у 
нейтральне положення N або 
натиснути педаль гальма, на 
панелі приладів засвітиться 
попереджувальний індикатор, а 
двигун автоматично перейде в 
режим очікування.

Лічильник часу системи 
«Зупинка і пуск».
(хвилини / секунди або години / 
хвилини)

Лічильник часу обчислює час, проведений у 
режимі «ЗУПИНКА» під час поїздки.
Показники скидаються до нуля з кожним 
увімкненням запалювання.

Щоб не заважати під час паркування, 
режим «ЗУПИНКА» не вмикається 
протягом кількох секунд після 
вимкнення заднього ходу.
Робота системи «Зупинка і пуск» не 
впливає на функціонування інших 
систем автомобіля, зокрема гальмівної 
системи, підсилення керма тощо.

Ніколи не заправляйте автомобіль, 
коли двигун перебуває в режимі 
«ЗУПИНКА». Спочатку вимкніть 
запалювання.

Особливі випадки: Режим 
«ЗУПИНКА» недоступний

Режим «ЗУПИНКА» не вмикається за таких 
умов:
- автомобіль перебуває на крутому схилі 

або підйомі;
- відкрито двері водія;
- не пристебнуто ремінь безпеки на місці 

водія;
- швидкість автомобіля не перевищила 

10 км/год. після останнього запуску 
двигуна;

- двигун має працювати для підтримання 
комфортної температури в салоні;

- увімкнено обдування скла для усунення 
конденсату;

- деякі особливі обставини (заряджання 
акумулятора, температура двигуна, 
допоміжні системи гальмування, 
зовнішня температура тощо), за 
яких потрібен двигун для керування 
системою.

У таких випадках індикатор 
блиматиме кілька секунд, а потім 
згасне.

Така поведінка системи є цілком 
нормальною.
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Перехід двигуна в режим 
«ПУСК»

Якщо в автомобілі з механічною 
коробкою передачповністю 
відпустити педаль зчеплення, 
на панелі приладів згасне 
попереджувальний індикатор 
системи, а двигун автоматично 
запуститься.

В автомобілях з автоматичною 
коробкою передач 
попереджувальний індикатор 
вимикається та відбувається 
автоматичний перезапуск 
двигуна, коли:

- ви відпускаєте педаль гальма, при 
цьому важіль перемикання передач 
встановлено в положення D або M;

- педаль гальма відпущено, коли важіль 
перемикання передач перебуває в 
положенні N, і ви перемикаєте передачу 
в положення D або M;

- ви вмикаєте задню передачу.

Особливі випадки: Режим 
«ПУСК» вимикається 
автоматично

- деякі тимчасові обставини (заряджання 
акумулятора, температура двигуна, 
допоміжні системи гальмування, клімат-
контролю тощо), за яких потрібен двигун 
для керування системою автомобіля.

Вимкнення і ввімкнення системи
За певних обставин, наприклад для 
підтримання температури в салоні, може 
виникнути необхідність вимкнути систему 
«Зупинка і пуск».
Систему можна вимкнути в будь-який 
момент, якщо ввімкнено запалювання.
Якщо двигун перебуває в режимі 
«ЗУПИНКА», він запуститься.
Система «Зупинка і пуск» автоматично 
вмикається щоразу після ввімкнення 
запалювання.

У моделях із кнопкою на панелі 
приладів

F Натисніть цю кнопку.
На підтвердження вимкнення системи 
індикатор у кнопці засвітиться і з’явиться 
відповідне повідомлення.

Повторне натискання цієї кнопки знову 
вмикає функцію.
Індикатор згасне, і з’явиться повідомлення.

Під відкритим капотом
Перш ніж починати будь-які роботи 
під капотом, вимкніть систему 
«Зупинка і пуск», щоб уникнути ризику 
травмування через автоматичний 
перехід у режим «ПУСК».

З міркувань безпеки та для підтримки 
комфорту в салоні автомобіля режим 
«ПУСК» вимикається автоматично за таких 
умов:
- відкриваються двері водія;
- відстібається ремінь безпеки на місці 

водія;
- якщо швидкість автомобіля перевищує 3 

км/год.;

У таких випадках індикатор 
блиматиме кілька секунд, а потім 
згасне.

Така поведінка системи є цілком 
нормальною.
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Рух затопленими шляхами
Перед в’їздом на затоплену ділянку 
наполегливо радимо вимкнути систему 
«Зупинка і пуск».
Докладніше про поради з керування, 
зокрема на затоплених шляхах, 
читайте у відповідному розділі.

Несправність

У разі несправності системи індикатор у 
кнопці блиматиме кілька секунд, а потім 
світитиметься.
Зверніться до дилера CITROËN або 
на авторизовану станцію технічного 
обслуговування для перевірки.

Якщо на момент виникнення несправності 
двигун перебуває в режимі «ЗУПИНКА», він 
може заглухнути.
На панелі приладів засвітяться всі 
попереджувальні індикатори.
Тоді потрібно вимкнути запалювання і знову 
запустити двигун.

Для роботи системи «Зупинка і пуск» 
необхідний спеціальний акумулятор 
12 В із особливими технічними 
характеристиками.
Будь-які роботи з таким акумулятором 
мають виконуватися виключно в 
дилера CITROËN або на авторизованій 
станції технічного обслуговування.
Докладніше про акумулятор 12 В 
читайте у відповідному розділі.

Розпізнавання знаків 
обмеження швидкості та 
рекомендованої швидкості
Завдяки цій системі обмеження швидкості, 
розпізнане камерою, відображається на 
панелі приладів.
Спеціалізовані обмеження, що стосуються, 
наприклад, вантажівок, не відображаються.
Відображуване на панелі приладів 
обмеження швидкості змінюється, коли 
автомобіль проїжджає повз знак обмеження 
швидкості для легкових автомобілів.

Одиниця вимірювання швидкості (милі 
або кілометри на годину) залежить від 
країни перебування.
Візьміть це до уваги, щоб 
дотримуватися обмеження швидкості.
Щоб система могла правильно 
працювати в різних країнах, одиниці 
вимірювання швидкості на панелі 
приладів мають відповідати прийнятим 
у країні, територією якої ви їдете.
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Система автоматичного зчитування 
дорожніх знаків призначена для 
допомоги в керуванні й не може 
гарантувати правильне відображення 
обмежень швидкості за будь-яких умов.
Знаки обмеження швидкості, фактично 
наявні на дорозі, завжди мають 
пріоритет перед обмеженнями, які 
показує система.
Ця система жодною мірою не звільняє 
водія від обов’язку зберігати пильність 
на дорозі.
Водій повинен дотримуватися 
правил дорожнього руху й вибирати 
швидкісний режим відповідно до 
дорожніх і погодних умов.
Іноді система може припинити 
відображати обмеження швидкості, 
якщо протягом заданого часу не буде 
виявлено жодного знаку з обмеженням.
Система призначена для 
розпізнавання знаків, що відповідають 
вимогам Віденської конвенції про 
дорожні знаки і сигнали.

Для правильної роботи системи 
підтримуйте ділянку скла перед 
камерою в чистоті.

Принцип роботи

Увімкнення / Вимкнення
Увімкнути й вимкнути цю систему можна в 
меню налаштувань автомобіля.

Відображення на панелі приладів

Для відображення:

За допомогою камери, розташованої вгорі 
лобового скла, система виявляє і зчитує 
знаки обмеження швидкості і завершення 
ділянки з обмеженням швидкості.
Система також бере до уваги відомості 
про обмеження швидкості з навігаційної 
системи.

Система ввімкнена: На панелі приладів 
відображається індикація «MAX».
Після даних бортового комп’ютера 
відображається інформація, пов’язана із 
системою розпізнавання знаків обмеження 
швидкості.

F Натисніть цю кнопку, розташовану на кінці 
перемикача режимів роботи склоочисників.

F Натисніть кнопку на кермі.
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Водій може налаштувати швидкість 
автомобіля з урахування інформації, 
наданої системою.
З’явиться повідомлення і почне блимати 
індикація «MEM»: якщо обмежувач 
швидкості або круїз-контроль увімкнено, 
система запропонує налаштування 
швидкості.

Для отримання актуальних відомостей 
про обмеження швидкості регулярно 
оновлюйте карти навігаційної системи.

Систему ввімкнено, але вона не знаходить 
інформації про обмеження швидкості.

Система відобразить значення, щойно 
виявить обмеження швидкості, і з’явиться 
повідомлення. Обмеження в роботі

Законодавство щодо обмежень швидкості є 
різним у кожній країні.
Система не враховує додаткові обмеження 
швидкості, які можуть застосовуватися за 
таких умов:
- складні погодні умови (дощ, сніг);
- забруднена атмосфера;
- рух із причепом чи трейлером;
- рух із тимчасовим запасним колесом 

зменшеного розміру або ланцюгами для 

пересування по снігу;
- рух із пробитим колесом, полагодженим 

за допомогою комплекту швидкого 
ремонту;

- недостатній водійський стаж тощо.

Робота системи може бути порушена або 
унеможливлена через такі обставини:
- погана видимість (через недостатнє 

освітлення, снігопад, дощ, туман);
- ділянка вітрового скла перед камерою 

забруднена, вкрита конденсатом, 
льодом, снігом, пошкоджена або закрита 
наклейкою;

- несправність камери;
- застарілі або помилкові дані на карті;
- дорожні знаки приховано за 

перешкодами (іншими автомобілями, 
рослинністю, снігом);

- знаки обмеження швидкості не 
відповідають стандартам, пошкоджені 
або деформовані.
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Докладніше про обмежувач 
швидкості та круїз-контроль читайте 
у відповідних розділах.

Засоби керування на кермі

Відображення на панелі 
приладів

Збереження налаштування 
швидкості в пам’яті

Якщо налаштування швидкості 
відрізняється від обмеження, 
розпізнаного системою, менше ніж 
на 10 км/год., індикація «MEM» не 
відображається.

Збереження налаштувань 
швидкості
Функція збереження налаштувань є 
допоміжним інструментом системи 
розпізнавання знаків обмеження 
швидкості.

Водій може змінити поточне налаштування 
швидкості на пропоноване значення 
обмеження, натиснувши кнопку 
запам’ятовування для обмежувача 
швидкості і круїз-контролю.
Нове значення швидкості замінює 
попереднє налаштування для обмежувача 
швидкості та/або круїз-контролю.

1. Виберіть режим обмежувача 
швидкості/круїз-контролю.

2. Збережіть значення швидкості.

3. Відображення обмеження швидкості.
4. Підказка про збереження 

налаштування швидкості.
5. Поточна швидкість автомобіля.
6. Поточне налаштування швидкості.

F Увімкніть обмежувач швидкості/круїз-
контроль.

Відображається інформація обмежувача 
швидкості або круїз-контролю.

Коли буде розпізнано знак обмеження 
швидкості, система відобразить обмеження 
і запропонує зберегти його як нове 
налаштування швидкості.
На екрані кілька секунд блиматиме 
індикація «MEM».
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F Натисніть кнопку один 
раз, щоб подати запит 
на збереження значення 
швидкості.

З’явиться повідомлення з проханням 
підтвердити запит другим натисканням.

F Натисніть кнопку ще раз, щоб 
підтвердити і зберегти нове 
налаштування швидкості.

Через визначений час екран повернеться 

до стандартного вигляду.

Обмежувач швидкості
Ця система не дає автомобілю 
розвинути швидкість вище 
запрограмованого водієм 
обмеження.

Обмежувач швидкості вмикається вручну.
Нижня межа діапазону програмування 
становить 30 км/год.
Запрограмовані значення швидкості 
зберігаються в пам’яті системи після 
вимкнення запалювання.

Обмежувач швидкості є системою 
допомоги в керуванні, яка за жодних 
обставин не звільняє водія від 
обов’язку дотримуватися обмежень 
швидкості та зберігати пильність на 
дорозі.

Засоби керування на кермі

5. Застосування швидкості, 
запропонованої системою 
розпізнавання знаків обмеження 
швидкості.

Докладніше про розпізнавання знаків 
обмеження швидкості див. у відповідному 
розділі.

1. Вибір режиму обмежувача швидкості.
2. Зменшення запрограмованого 

значення.
3. Збільшення запрограмованого 

значення.
4. Увімкнення/призупинення дії 

обмежувача швидкості.
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Відображення на панелі приладів

6. Індикатор ввімкненого або вимкненого 
обмежувача швидкості.

7. Обраний режим обмежувача 
швидкості.

8. Запрограмоване значення швидкості.
9. Швидкість, запропонована системою 

розпізнавання обмеження швидкості.

Увімкнення

F Якщо налаштування швидкості вас 
влаштовує (останнє значення швидкості, 
запрограмоване в системі), натисніть 
кнопку 4, щоб увімкнути обмежувач 
швидкості.

F Якщо натиснути кнопку 4 ще раз, роботу 
функції буде призупинено (поставлено 
на паузу).

Налаштування граничної 
швидкості
Щоб змінити налаштування граничної швидкості:
F коротко натискайте кнопки 2 або 3, із кожним 

натисканням збільшуючи або зменшуючи значення на 
1 км/год.;

F натискайте й утримуйте кнопки 2 або 3, щоб збільшувати 
або зменшувати значення з кроком 5 км/год.

Щоб змінити значення обмежувача 
швидкості на значення, запропоноване 
системою розпізнавання знаків, виконайте 
такі дії:
F пропонована швидкість відображається 

на панелі приладів;

Тимчасове перевищення 
запрограмованої швидкості
F Якщо потрібно тимчасово перевищити 

запрограмоване граничне значення 
швидкості, натисніть педаль 
акселератора із зусиллям, долаючи 
точку опору.

Дія обмежувача швидкості тимчасово 
припиниться, а граничне значення на екрані 
блиматиме.

F Поверніть коліщатко 1 у положення 
LIMIT, щоб вибрати режим обмежувача 
швидкості; роботу функції буде 
призупинено.

F один раз натисніть кнопку 5; система 
запропонує підтвердити намір 
збереження;

F щоб зберегти запропоновану швидкість, 
натисніть кнопку 5 іще раз.

Швидкість відобразиться на панелі 
приладів як нове налаштування.

На стрімких схилах та в разі різкого 
прискорення обмежувач швидкості 
не здатен запобігти перевищенню 
запрограмованого граничного 
значення.
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Якщо граничне значення швидкості 
перевищено не внаслідок дій 
водія, попередження на екрані 
супроводжуватиметься звуковим сигналом.
Щойно швидкість знизиться до 
запрограмованого значення, 
обмежувач відновить роботу; індикація 
запрограмованої граничної швидкості 
припинить блимати.

Вимкнення
F Поверніть ручку 1 в положення 0: 

інформація обмежувача швидкості 
зникне з екрану.

Несправність

Ряд блимаючих рисок свідчить про 
несправність обмежувача швидкості.
Зверніться до дилера CITROËN або 
на авторизовану станцію технічного 
обслуговування для перевірки.

Килимки, не схвалені компанією 
CITROËN, можуть заважати роботі 
обмежувача швидкості.
Щоб запобігти можливому 
заклинюванню педалей:
- розташуйте килимок правильно;
- не кладіть один килимок поверх 

іншого.

Круїз-контроль
Ця система автоматично 
підтримує швидкість, 
запрограмовану водієм, без 
необхідності в натисканні педалі 
акселератора.

Круїз-контроль вмикається вручну.
Швидкість руху автомобіля має 
становити щонайменше 40 км/год., а 
також:
- в автомобілях із механічною 

коробкою передач має бути 
увімкнена третя або вища передача,

- в автомобілях з автоматичною 
коробкою передач важіль селектора 
має бути в положенні D, а якщо 
вибрано режим M – на другій або 
вищій передачі.

Круїз-контроль залишається 
ввімкненим після перемикання 
передачі на автомобілях із механічною 
коробкою передач і системою «Зупинка 
і пуск».

Робота круїз-контролю може бути 
тимчасово перервана:
- натисканням регулятора 4 або педалі 

гальма,
- автоматично, у разі втручання системи 

динамічної стабілізації.

У разі вимкнення запалювання 
всі налаштування швидкості буде 
скасовано.
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Круїз-контроль є системою допомоги 
в керуванні, яка за жодних обставин 
не звільняє водія від обов’язку 
дотримуватися швидкісного режиму й 
зберігати пильність на дорозі.
З міркувань безпеки радимо постійно 
тримати ноги поруч із педалями.

Відображення на панелі приладів

6. Індикація вибраного режиму круїз-
контролю.

7. Індикація стану круїз-контролю: 
призупинено/відновлено.

8. Запрограмоване значення швидкості.
9. Швидкість, запропонована системою 

розпізнавання обмеження швидкості.

Увімкнення

F Щоб призупинити дію круїз-контролю, 
натисніть кнопку 4.

F Для відновлення роботи круїз-контролю 
знову натисніть кнопку 4.

1. Вибір режиму круїз-контролю.
2. Установлення поточної швидкості 

автомобіля як крейсерської або 
зменшення значення крейсерської 
швидкості.

3. Установлення поточної швидкості 
автомобіля як крейсерської або 
збільшення значення крейсерської 
швидкості.

4. Призупинення/відновлення роботи 
круїз-контролю.

5. Застосування швидкості, 
запропонованої системою 
розпізнавання знаків обмеження 
швидкості.

Докладніше про розпізнавання знаків 
обмеження швидкості див. у відповідному 
розділі.

F Поверніть коліщатко 1 в положення 
CRUISE (Круїз-контроль), щоб вибрати 
режим круїз-контролю; роботу функції 
буде призупинено.

F Щоб увімкнути систему круїз-контролю 
й задати швидкість, коли автомобіль 
досягне бажаної швидкості, натисніть 
кнопку 2 або 3: поточну швидкість буде 
встановлено як швидкість режиму круїз-
контролю.

Тепер можна відпустити педаль 
акселератора.
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Змінаналаштування 
крейсерської швидкості
Круїз-контроль має бути ввімкнено.

З міркувань безпеки (для уникнення 
різкого прискорення або гальмування) 
рекомендовано, щоб задана 
крейсерська швидкість не дуже 
відрізнялася від поточної.

Для зміни налаштування крейсерської швидкості, починаючи 
з поточної швидкості автомобіля, виконайте такі дії:
F коротко натискайте кнопки 2 або 3, із кожним 

натисканням збільшуючи або зменшуючи значення на 
1 км/год.;

F натискайте й утримуйте кнопки 2 або 3, щоб збільшувати 
або зменшувати значення з кроком 5 км/год.

Будьте обережні: довге утримування 
кнопок 2 та 3 призводить до різкої зміни 
швидкості автомобіля.

Щоб змінити значення швидкості круїз-
контролю з використанням значення, 
запропонованого системою розпізнавання 
знаків, виконайте такі дії:
F пропонована швидкість відображається 

на панелі приладів;
F один раз натисніть кнопку 5; система 

запропонує підтвердити намір 
збереження;

F щоб зберегти запропоновану швидкість, 

натисніть кнопку 5 іще раз.
Швидкість відобразиться на панелі 
приладів як нове налаштування.

Тимчасове перевищення 
запрограмованої швидкості
За потреби (для обгону тощо) можна 
перевищити запрограмовану швидкість, 
натиснувши педаль акселератора.
Дію круїз-контролю буде тимчасово 
скасовано, а індикація запрограмованої 
швидкості на екрані почне блимати.

Щоб повернутися до запрограмованої 
швидкості, просто відпустіть педаль 
акселератора.
Щойно швидкість знизиться до 
запрограмованого значення, круїз-
контроль відновить роботу: індикація 
запрограмованої швидкості припинить 
блимати.

Коли автомобіль рухається вниз 
стрімким схилом, круїз-контроль 
не здатен запобігти перевищенню 
запрограмованого значення швидкості.

Можливо, у такій ситуації доведеться 
задіяти гальма. Це призведе до 
автоматичного призупинення роботи круїз-
контролю.
Щоб відновити роботу системи, натисніть 
кнопку 4 на швидкості понад 40 км/год.

Вимкнення
F Поверніть коліщатко 1 у положення «0»: 

інформація круїз-контролю зникне з 
екрану.

Несправність

Ряд блимаючих рисок свідчить про 
несправність системи круїз-контролю.
Зверніться до дилера CITROËN або 
на авторизовану станцію технічного 
обслуговування. для перевірки.
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Користуйтеся системою круїз-контроль 
тільки тоді, коли можете їхати з 
постійною швидкістю протягом певного 
проміжку часу і на відповідній відстані 
від інших автомобілів.
Не користуйтеся системою круїз-
контролю в межах міста, в умовах 
інтенсивного руху, на стрімких або 
звивистих шляхах, на слизьких або 
підтоплених ділянках, а також в умовах 
поганої видимості (під час зливи, 
туману, снігопаду тощо).
За деяких обставин може бути 
неможливо досягти заданої 
крейсерської швидкості або 
підтримувати її (наприклад, під час 
буксирування чи руху на крутому 
підйомі або коли автомобіль дуже 
навантажено).

Використання килимків, не дозволених 
компанією CITROËN, може 
перешкоджати роботі системи круїз-
контролю.
Щоб запобігти можливому 
заклинюванню педалей:
- розташуйте килимок правильно;
- не кладіть один килимок поверх 

іншого.

Сигнал ризику зіткнення 
і автоматичне екстрене 
гальмування

Умови ввімкнення та 
роботи
У верхній частині лобового скла автомобіля 
розташована камера, а на деяких 
автомобілях є також радарний датчик у 
передньому бампері.

Система вмикається на швидкості 
приблизно 7 км/год. і вимикається на 
швидкості нижче 5 км/год.
Вона враховує такі фактори:
- автомобілі, які рухаються в тому ж 

напрямку або стоять;
- пішоходи на смузі руху (велосипеди, 

мотоцикли, тварини та предмети на 
дорозі можуть не виявлятися).

Система має на меті допомагати 
водієві та підвищувати безпеку на 
дорозі.
Проте водій зобов’язаний постійно 
відстежувати дорожні умови і 
дотримуватися правил дорожнього 
руху.
Система жодною мірою не звільняє 
водія від обов’язку зберігати пильність.

Ця система допомоги в керуванні має три 
функції:
Сигнал ризику зіткнення: повідомляє 
водія про ризик зіткнення автомобіля з 
автомобілем попереду або з пішоходом у 
смузі руху.
Інтелектуальна підтримка екстреного 
гальмування: доповнює гальмування, якщо 
дій із боку водія недостатньо.
Автоматичне екстрене гальмування: 
ця функція активується після 
попереджувального сигналу, якщо водій 
не зреагував достатньо швидко і не почав 
гальмувати.
Якщо водій не реагує на ситуацію, ця 
функція допомагає уникнути зіткнення 
або зменшити його наслідки, знижуючи 
швидкість автомобіля.
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Щойно система виявляє потенційну 
перешкоду, вона готує гальмівний 
ланцюг на випадок автоматичного 
гальмування. При цьому може 
виникати незначний шум і відчуття 
уповільнення.

Обмеження в роботі
Систему рекомендується вимикати через 
меню налаштувань автомобіля за таких 
обставин:
- під час буксирування причепа;
- під час перевезення довгих предметів на 

багажних дугах або в багажнику на даху;
- перед використанням автоматичної 

мийки з увімкненим двигуном;
- перш ніж ставити автомобіль на 

роликовий стенд на станції технічного 
обслуговування;

- під час буксирування автомобіля з 
увімкненим двигуном;

- у разі використання тимчасового 
запасного колеса зменшеного розміру 
(залежно від комплектації);

- після ударного пошкодження лобового 
скла біля камери системи виявлення;

- коли не працюють стоп-сигнали.

Попередження можуть надходити 
надто пізно, не надходити зовсім або 
здаватися необґрунтованими.
У зв’язку з цим завжди будьте пильні та 
в будь-який момент готові діяти, щоб 
уникнути аварії.

Сигнал ризику зіткнення
Залежно від ступеню ризику зіткнення, 
виявленого системою, і порогу 
попередження, вибраного водієм, система 
може видавати і відображати на панелі 
приладів попередження різного рівня.

Рівень 1: тільки візуальний 
сигнал, який попереджає про те, 
що ви перебуваєте надто близько 
до автомобіля попереду.
Відображається повідомлення 
«Автомобіль близько».

Це попередження видається на основі часу 
руху між вашим автомобілем і автомобілем 
попереду.

Рівень 2: візуальне та звукове 
попередження про неминуче 
зіткнення.
Відображається повідомлення 
«Гальмуйте!».

Рівень тривоги залежить від часу до 
можливого зіткнення. Враховується 
динаміка автомобіля, швидкість вашого 
автомобіля та транспортного засобу 
попереду, умови навколишнього 
середовища, робочі умови автомобіля 
(поворот, натискання педалей тощо), щоб 
своєчасно надати оповіщення.

Коли швидкість наближення вашого 
автомобіля до іншого автомобіля 
надто висока, попередження першого 
рівня може не з’явитися: замість нього 
система одразу видає попередження 
другого рівня.
Зверніть увагу: попередження 
першого рівня не з’являється, коли 
вибрано поріг спрацьовування 
«Близько».

Налаштування порогу 
спрацьовування попередження
Від цього порогу залежить, як система 
повідомлятиме вас про наявність перед 
вами рухомого або нерухомого автомобіля 
чи пішохода на вашій смузі руху.
Поточний поріг можна змінити в меню 
«Автомобіль» / «Керування» на 
сенсорному екрані.
Можна вибрати один із трьох стандартних 
порогів:
- «Distant (Далеко)»;
- «Normal (Нормально)»;
- «Close (Близько)».
Останній вибраний поріг зберігається в 
пам’яті після вимкнення запалювання.
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Інтелектуальна підтримка 
екстреного гальмування
Якщо водій гальмує недостатньо активно 
для того, щоб уникнути зіткнення, система 
допомагає йому (в межах законів фізики).
Ця допоміжна функція вмикається лише 
тоді, коли водій тисне на педаль гальма.

Автоматичне екстрене гальмування

Ця функція має знизити швидкість удару 

Якщо камера підтвердила 
наявність автомобіля або 
пішохода, цей індикатор блимає 
один раз, коли функція активує 
гальма автомобіля.

Зверніть увагу: коли спрацьовує 
автоматичне екстрене 
гальмування, ви маєте взяти на 
себе керування автомобілем і 
загальмувати педаллю, щоб 
допомогти автоматичному 
гальмуванню або завершити його.

Водій може в будь-який момент взяти 
на себе керування автомобілем, різко 
повернувши кермо та/або натиснувши 
педаль акселератора.

Момент, коли спрацьовує функція 
гальмування, може залежати від дій 
водія, як-от повертання керма або 
натискання педалі акселератора.

Коли ця функція спрацьовує, ви можете 
відчути легку вібрацію педалі гальма.
Якщо автомобіль повністю 
зупиняється, автоматичне гальмування 
триває ще протягом 1–2 секунд.

Якщо функцію автоматичного 
екстреного гальмування не ввімкнено, 
засвітиться цей попереджувальний 
індикатор і з’явиться повідомлення.
На автомобілі з автоматичною 
коробкою передач у разі автоматичного 
екстреного гальмування до повної 
зупинки натисніть і утримуйте педаль 
гальма, щоб автомобіль не рушив 
знову.

Умови роботи функції

У момент виявлення рухомого автомобіля 
швидкість вашого автомобіля має бути в 
діапазоні від 5 до 85 км/год.
У момент виявлення нерухомого 
автомобіля швидкість вашого автомобіля 
не має перевищувати 80 км/год.
У момент виявлення пішохода швидкість 
вашого автомобіля не має перевищувати 
60 км/год.
Система ESC має бути справною.
Має бути ввімкнено систему DSC.
Усі ремені безпеки пасажирів мають бути 
пристебнуті.
Автомобіль має рухатися по не дуже 
звивистій дорозі зі стабільною швидкістю.

Після удару функція автоматично 
перестає працювати. Зверніться до 
дилера CITROËN або на авторизовану 
станцію технічного обслуговування для 
перевірки систем.

або уникнути фронтального зіткнення, коли 
водій не реагує на обставини.
Використовуючи дані з камери, вона 
надсилає команду системі гальмування 
автомобіля.
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Вимкнення і ввімкнення
За замовчуванням система автоматично 
вмикається щоразу після запуску двигуна.
Увімкнути і вимкнути цю систему можна 
в меню Vehicle / Driving (Автомобіль/
Керування).

Про вимкнення системи 
повідомляє ввімкнення 
індикатора, а також поява 
повідомлення.

Несправність
У разі несправності в 
системі засвітиться цей 
попереджувальний індикатор, 
з’явиться відповідне 
повідомлення і пролунає звуковий 
сигнал.

Камера може працювати неналежним 
чином або взагалі не працювати за 
таких обставин:
- погана видимість (через недостатнє 

освітлення, снігопад, сильний дощ 
або туман тощо);

- засліплення (фарами зустрічного 
автомобіля, низьким сонцем, 
віддзеркаленням від вологої дороги, 
зміною тіні й світла, під час виїзду з 
тунелю тощо);

- перешкоди, що блокують камеру 
(бруд, лід, сніг тощо).

За таких обставин робота системи 
виявлення може погіршитись.

Регулярно очищуйте лобове скло, 
особливо ділянку перед камерою.
Не допускайте нагромадження снігу 
на капоті або даху автомобіля, тому 
що він може закрити камеру системи 
виявлення.

Переконайтеся, що датчик (камеру) не 
заблоковано брудом, пилом, льодом, снігом 
тощо.
Якщо несправність не зникає, зверніться 
до дилера CITROËN або на авторизовану 
станцію технічного обслуговування для 
перевірки системи.

Сигнал про неуважність водія
Рекомендується робити перерви в 
керуванні, щойно ви відчуваєте втому, або 
щонайменше кожні дві години.
Залежно від комплектації ця функція лише 
видає попередження про тривалий час 
за кермом або поєднує контроль часу із 
системою виявлення втоми водія.

Ця система жодною мірою не звільняє 
водія від обов’язку зберігати пильність 
на дорозі.
Не сідайте за кермо, коли ви втомлені.

Увімкнення / Вимкнення
Увімкнути й вимкнути цю систему можна в 
меню налаштувань автомобіля.
Докладніше про меню читайте в розділі 
«Панель приладів» у частині, що 
присвячена наявному у вас типу екрану.

Стан системи зберігається в пам’яті після 
вимкнення запалювання.
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Попередження про 
тривалий час за кермом

Система видає це попередження, 
коли виявляє, що водій не зробив 
перерви після двох годин за 
кермом на швидкості вищій за 
65 км/год.

У цьому випадку на екрані з’являється 
повідомлення, яке пропонує відпочити, а 
також лунає звуковий сигнал.
Якщо водій не дослухається поради, 
попередження повторюватиметься 
щогодини, поки автомобіль не зупиниться.

Система скидає лічильник, коли 
виконується одна з таких умов:
- автомобіль стоїть на місці більш ніж 

15 хвилин із увімкненим двигуном;
- запалювання вимикається на декілька 

хвилин;
- ремінь безпеки водія відстібується, і 

його двері відкриваються.

Коли швидкість автомобіля падає 
нижче 65 км/год., система переходить у 
режим очікування.
Контроль за часом перебування за 
кермом відновлюється, коли швидкість 
автомобіля зростає понад 40 км/год.

Система виявлення втоми водія
Залежно від комплектації, паралельно 
з попередженням про тривалий час 
за кермом може працювати система 
виявлення втоми водія.

Система оцінює рівень втоми 
водія шляхом визначення 
змін траєкторії руху відносно 
маркування на дорозі.

Ця система призначена в першу чергу для 
швидкісних автодоріг (для швидкості вище 
65 км/год.).

Коли система вирішує, що траєкторія руху 
автомобіля вказує на певний ступінь втоми 
або відсутності уваги з боку водія, вона 
видає попередження першого рівня.
Водій бачить повідомлення «Be careful!» 
(Обережно!), яке супроводжується звуковим 
сигналом.

Після трьох попереджень першого рівня 
система видає нове попередження з 
повідомленням «Take a break! (Зробіть 
перерву!)», яке супроводжується більш 
виразним звуковим сигналом.

За певних дорожніх умов (наприклад, 
через погану поверхню дороги або 
сильний вітер) система може видавати 
попередження незалежно від рівня 
втоми водія.
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Робота системи може бути порушена 
або унеможливлена через такі 
обставини:
- погана видимість (недостатнє 

освітлення дороги, снігопад, 
сильний дощ, густий туман тощо);

- засліплення (фарами зустрічного 
автомобіля, низьким сонцем, 
віддзеркаленням від вологої дороги, 
зміною тіні й світла, під час виїзду з 
тунелю тощо);

- ділянка вітрового скла перед 
камерою забруднена, вкрита 
конденсатом, льодом, снігом, 
пошкоджена або закрита 
наклейкою;

- відсутність, зношеність, погана 
видимість (через сніг або бруд) 
дорожньої розмітки або наявність 
зайвої розмітки (наприклад, через 
дорожні роботи);

- мала відстань до автомобіля 
попереду, який блокує дорожню 
розмітку;

- вузька або звивиста дорога тощо.

Система попередження 
про вихід зі смуги руху
Ця система за допомогою камери розпізнає 
суцільні й переривчасті лінії, виявляє 
випадкове перетинання поздовжньої 
дорожньої розмітки.
Для підвищення безпеки руху камера 
аналізує зображення, і якщо увага водія 
розсіюється, а швидкість перевищує 60 км/
год., система видає попередження в разі 
неочікуваної зміни напрямку руху.
Ця система особливо корисна на 
автострадах і головних дорогах.

Ця система є допоміжним засобом і 
жодною мірою не звільняє водія від 
обов’язку зберігати пильність.

Увімкнення / Вимкнення

Цю функцію можна ввімкнути і вимкнути за 
допомогою цієї кнопки.
Індикатор у кнопці вказує на стан функції:
- Світиться: функцію увімкнено.
- Не світиться: функцію вимкнено.

Стан системи зберігається в пам’яті після 
вимкнення запалювання.

Виявлення
У разі виявлення неочікуваної 
зміни напрямку водія 
повідомляє про це блимання 
попереджувального індикатора 
на панелі приладів і звуковий 
сигнал.

Попередження не видається, коли 
ввімкнено покажчик повороту, а також 
протягом приблизно 20 секунд після його 
вимкнення.
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Несправність

У разі несправності цей 
попереджувальний індикатор 
блиматиме приблизно 10 секунд, 
тоді вимкнеться.

Зверніться до дилера CITROËN або на 
авторизовану станцію технічного обслуговування.

Виявлення може перериватись за 
таких умов:
- зношені лінії дорожньої розмітки;
- слабкий контраст між розміткою і 

поверхнею дороги;
- забруднення лобового скла;
- певні погодні умови (туман, сильний 

дощ, снігопад, затінення, яскраве 
сонце або пряме сонячне світло, 
наприклад під час сходу/заходу 
сонця або під час виїзду з тунелю 
тощо).

Система контролю 
сліпих зон

Система попереджає водія про наявність 
іншого автомобіля в секторі сліпої зони 
огляду (на ділянці, що є поза зоною 
видимості з місця водія), коли це може 
становити небезпеку.

Попереджувальний індикатор засвічується 
в боковому дзеркалі з відповідного боку:
- миттєво, коли інший автомобіль виконує 

обгін або випередження;
- із затримкою у приблизно одну 

Ця система допомоги в керуванні 
підвищує безпеку руху й за жодних 
обставин не замінює собою 
внутрішнє дзеркало заднього огляду 
та бокові дзеркала. Водій має 
постійно контролювати рух інших 
автомобілів, оцінювати відстань до 
них та їхню відносну швидкість, а 
також прогнозувати їхні рухи, перед 
прийняттям рішення про зміну смуги 
руху.
Ця система є допоміжним засобом і 
жодною мірою не звільняє водія від 
обов’язку зберігати пильність.

Увімкнення / Вимкнення
Увімкнення та вимкнення системи 
виконується через меню налаштувань 
автомобіля.

На панелі приладів засвітиться 
цей індикатор.

Рух у сліпих зонах відстежують датчики, 
розташовані на передньому та задньому 
бамперах.
Стан системи зберігається в пам’яті після 
вимкнення запалювання.

секунду під час повільного обгону чи 
випередження іншого автомобіля.

Щоб вимкнути систему, знову виберіть 
меню налаштування.
Індикатор згасне.
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Система вимикається автоматично 
під час буксирування з використанням 
фаркопфа, схваленого CITROËN.

Використання
Попередження надається за допомогою 
попереджувального індикатора, який 
засвічується на відповідному боковому 
дзеркалі, щойно система виявляє 
транспортний засіб (легковий автомобіль, 
вантажівку, велосипед).
Для цього мають виконуватися такі умови:
- усі транспортні засоби рухаються в тому 

ж напрямку та в сусідніх смугах;
- швидкість автомобіля має становити від 

12 до 140 км/год.;
- ви обганяєте чи випереджаєте інший 

автомобіль із різницею швидкостей 
менше 10 км/год.;

- інший автомобіль обганяє чи 
випереджає вас із різницею швидкостей 
менше 25 км/год.;

- рух на дорозі нормальний;
- обгін автомобіля деякий період часу, і 

цей автомобіль перебуває у сліпій зоні;
- ви їдете прямою дорогою або дорогою з 

незначними поворотами;
- ваш автомобіль їде без причепа тощо.

Попереджувальний сигнал не буде 
подаватися за таких обставин:
- наявність нерухомих об’єктів 

(припаркованих автомобілів, огорож, 
вуличних ліхтарів, дорожніх знаків тощо);

- зустрічний рух;
- рух звивистою дорогою або крутий 

поворот;

- дуже довгий транспортний засіб 
(вантажівка, автобус тощо), який під час 
випередження одночасно опиняється 
в задній сліпій зоні та в передньому 
секторі огляду водія;

- у разі швидкого обгону;
- під час руху в дуже щільному потоці 

(виявлені системою автомобілі попереду 
й ззаду сприймаються нею як вантажівка 
або нерухомий об’єкт).
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Несправність у роботі
У разі виникнення несправності 
системи цей попереджувальний 
індикатор на панелі приладів 
блиматиме декілька секунд; також 
засвітиться попереджувальний 
індикатор обслуговування, а 
на екрані з’явиться відповідне 
повідомлення.

Зверніться до дилера CITROËN або 
на авторизовану станцію технічного 
обслуговування для перевірки системи.

Певні погодні умови (дощ, град 
тощо) можуть створювати тимчасові 
перешкоди для роботи системи.
Зокрема, під час руху мокрою дорогою 
або після в’їзду з сухої ділянки на 
мокру можуть подаватися хибні 
попередження (наприклад, туман 
із крапельками води у сліпій зоні 
сприймається як автомобіль).
У погану погоду та в зимовий час 
стежте за тим, щоб датчики не були 
вкриті шаром бруду, льодом або снігом.
Стежте за тим, щоб зони 
попереджувальних індикаторів у 
бокових дзеркалах і зони датчиків 
виявлення на передньому й 
задньому бамперах не були закриті 
наклейками або іншими предметами; 
це може перешкоджати правильному 
функціонуванню системи.

Миття струменем води під високим 
тиском
Під час миття автомобіля тримайте 
пістолет на відстані не менше 30 см від 
датчиків.

Датчики паркування

Ця система жодною мірою не звільняє 
водія від обов’язку зберігати пильність 
на дорозі.

Задні датчики паркування

Система вмикається з увімкненням 
заднього ходу.
Увімкнення підтверджується звуковим 
сигналом.

Ця система вказує на близькість перешкоди 
(наприклад, пішохода, автомобіля, дерева, 
воріт), яка потрапляє в поле виявлення 
датчиків, розташованих на бампері.
Певні типи перешкод (наприклад, стовп чи 
дорожні конуси) можуть бути виявлені на 
початку, але «випасти з поля зору» системи 
наприкінці маневру, якщо потраплять у сліпі 
зони датчиків.
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Звукове супроводження

Візуальне супроводження

Система вимикається після вимкнення 
заднього ходу.

Попередження про наближення подається 
за допомогою періодичного звукового 
сигналу, частота якого зростає в міру 
наближення автомобіля до перешкоди.
Динамік, із якого лунає звук (правий 
або лівий), вказує на сторону, з якої 
розташована перешкода.
Коли відстань між автомобілем і 
перешкодою стає меншою за тридцять 
сантиметрів, звуковий сигнал стає 
безперервним.

Вимкнення і ввімкнення
Увімкнути й вимкнути цю систему можна в 
меню налаштувань автомобіля.

У разі буксирування причепа або 
встановлення на фаркопф тримача 
для перевезення велосипедів система 
автоматично вимикається (за умови, 
що фаркопф встановлено відповідно 
до рекомендацій виробника).

Несправність
У разі несправності після 
ввімкнення заднього ходу на 
панелі приладів засвітиться цей 
попереджувальний індикатор і на 
дисплеї з’явиться повідомлення, 
що супроводжуватиметься 
звуковим сигналом.

Зверніться до дилера CITROËN або 
на авторизовану станцію технічного 
обслуговування для перевірки системи.

У погану погоду та в зимовий час 
стежте за тим, щоб датчики не були 
вкриті шаром бруду, льодом або снігом.
Звуковий сигнал (довгий гудок) після 
ввімкнення заднього ходу свідчить про 
можливе забруднення датчиків.
Деякі джерела звуку (мотоцикл, 
вантажівка, відбійний молоток тощо) 
можуть викликати спрацьовування 
звукових сигналів датчиків паркування.

Миття струменем води під високим 
тиском
Під час миття автомобіля спрямовуйте 
струмінь не ближче ніж за 30 см від 
датчиків.Доповнює акустичний сигнал графічне 

зображенням на екрані, де кількість 
поділок збільшується у разі приближення 
автомобіля до перешкоди.
Коли перешкода дуже близько, на екрані 
відображається символ небезпеки.
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Камера заднього ходу

Камера заднього ходу вмикається автоматично 
одночасно з увімкненням передачі заднього ходу.
Зображення відображається на сенсорному 
екрані.

Функція камери заднього ходу може 
бути доповнена датчиками паркування.

Камера заднього виду в жодному разі 
не звільняє водія від необхідності 
пильно стежити за дорогою.

Сині лінії визначають загальний напрямок 
транспортного засобу (відстань між 
лініями відповідає ширині автомобіля із 
дзеркалами).
Червоні лінії визначають відстань 
приблизно 30 см від краю заднього бампера 
автомобіля.
Зелені лінії визначають відстань приблизно 
1 і 2 метри від краю заднього бампера 
автомобіля.
Бірюзові криві визначають максимальний 
діаметр повороту.

Це нормально, що частина номерного знака 
відображається внизу екрана.

Відкривання кришки багажника 
призведе до зникнення зображення.

Регулярно очищуйте камеру заднього 
ходу, використовуючи м’яку суху 
тканину.

Миття струменем води під високим 
тиском
Під час миття автомобіля не 
наближайте форсунки ближче ніж на 
30 см до об’єктива камери.

Система контролю 
тиску в шинах
Ця система автоматично перевіряє тиск 
повітря в шинах під час руху.

Система починає контролювати тиск у всіх 
чотирьох шинах, щойно автомобіль рушає 
з місця.
Інформація від датчиків швидкості 
для кожного колеса порівнюється з 
контрольними значеннями, які потрібно 
оновлювати щоразу після регулювання 
тиску в шинах або заміни колеса.
Якщо тиск в одній або кількох шинах падає, 
система негайно подає попереджувальний 
сигнал.

Система контролю тиску в шинах не 
звільняє водія від обов’язку самостійно 
стежити за станом шин.
Попри наявність цієї системи, водій 
повинен самостійно перевіряти тиск 
у шинах (зокрема в запасному колесі) 
щомісяця та перед кожною довгою 
поїздкою.
Недостатній тиск у шинах погіршує 
стійкість автомобіля на дорозі, 
збільшує гальмівний шлях, спричиняє 
передчасне зношування шин, особливо 
в жорстких умовах експлуатації 
(перевезення важких вантажів, висока 
швидкість, поїздки на великі відстані).



153

6

Керування

Недостатній тиск у шинах також 
призводить до збільшення витрати 
пального.

Нормативний тиск у шинах для вашого 
автомобіля зазначено на наклейці з 
параметрами тиску.
Докладніше про ідентифікаційне 
маркування читайте у відповідному 
розділі.

Перевірка тиску в шинах
Перевіряти тиск потрібно у «холодних» 
шинах (коли автомобіль стоїть не 
менше 1 години або якщо пройдено 
відстань не більше 10 км на помірній 
швидкості).
В інших випадках до значень тиску на 
наклейці потрібно додавати 0,3 бар.

 Ланцюги для пересування по снігу
Після надягання або знімання ланцюгів 
для пересування по снігу система не 
потребує повторної ініціалізації.

Сигналізація про зниження тиску
У разі виявлення зниження тиску 
постійно світиться індикатор, 
лунає звуковий сигнал і може 
відображатися повідомлення на 
екрані (залежно від комплектації 
автомобіля).

F Негайно знизьте швидкість, уникайте 
різких рухів кермом і екстреного 
гальмування.

F Зупиніть автомобіль, щойно це можна 
буде зробити безпечно.

Зниження тиску не завжди 
супроводжується візуально помітною 
деформацією шини.
Не обмежуйтеся візуальною 
перевіркою.

F За наявності компресора, наприклад у 
комплекті для швидкого ремонту шин, 
перевірте тиск у всіх чотирьох шинах, 
коли вони охолонуть.

F Якщо перевірити тиск одразу 
неможливо, їдьте дуже обережно на 
невисокій швидкості.

або
F У разі проколу шини скористайтеся 

комплектом для швидкого ремонту або 
запасним колесом (за його наявності).

Сигналізація про зниження тиску 
вимкнеться лише після повторної 
ініціалізації системи.

Повторна ініціалізація
Система потребує ініціалізації щоразу після 
регулювання тиску в одній або кількох 
шинах чи заміни одного або кількох коліс.

Перед ініціалізацією системи перевірте 
тиск у всіх чотирьох шинах – він має 
відповідати нормативним значенням на 
наклейці з параметрами тиску.
Повідомлення про недостатній тиск 
будуть достовірними лише за умови, 
що на момент ініціалізації тиск у шинах 
відповідав нормі.
Система контролю тиску в шинах 
жодним чином не сповіщає про 
неправильне значення тиску під час 
ініціалізації.

Повторну ініціалізацію потрібно виконувати з увімкненим 
запалюванням в автомобілі, який не рухається:
- у меню налаштування автомобіля, якщо 

в автомобілі передбачений екран,
- на екрані панелі приладів або за 

допомогою кнопки на панелі приладів, 
якщо автомобіль не обладнано екраном,

- на екрані панелі приладів, якщо 
автомобіль не обладнано екраном,
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Сенсорний екран
Налаштування функції 
скидається через меню 
сенсорного екрану Vehicle / 
Driving (Автомобіль/Керування).

F У меню Vehicle / Driving (Автомобіль/
Керування) відкрийте вкладку Driving 
functions (Функції керування).

F На цій сторінці виберіть пункт Under-
inflation reset (Скидання налаштувань 
системи контролю тиску в шинах).

F Для підтвердження натисніть «Yes (Так)».
Якщо повторна ініціалізація пройшла 
успішно, на екрані з’явиться повідомлення і 
пролунає звуковий сигнал.

Монохромний екран С
Налаштування функції можна 
скинути через екран меню 
Personalisation-configuration 
(Особисті налаштування).

F Увійдіть у меню «Define the vehicle parameters 
(Визначення параметрів автомобіля)».

F Відкрийте меню Comfort (Комфорт).
F Відкрийте меню «Tyre inflation (Накачування 

шин)».
F Виберіть функцію Reset (Скинути 

налаштування).
F Для підтвердження натисніть «Yes (Так)».
На підтвердження виконання повторної 
ініціалізації пролунає звуковий сигнал.

Екран панелі приладів

F Коротко натисніть цю кнопку, 
щоб перейти до меню.

F Виберіть відповідний пункт, 
тоді підтвердіть вибір.

Якщо ініціалізацію виконано успішно, має 
пролунати високочастотний звуковий 
сигнал.
Низькочастотний звуковий сигнал означає, 
що ініціалізацію не було виконано.

Кнопка на панелі приладів

F Натисніть та утримуйте цю кнопку.
Якщо ініціалізацію виконано успішно, має 
пролунати високочастотний звуковий 
сигнал.
Низькочастотний звуковий сигнал означає, 
що ініціалізацію не було виконано.

Несправність

У такому випадку система не забезпечує 
контролю тиску в шинах.
Зверніться до дилера CITROËN або 
на авторизовану станцію технічного 
обслуговування для перевірки системи.

Перед початком будь-яких робіт, 
пов’язаних із цією системою, перевірте 
тиск у всіх чотирьох шинах і виконайте 
повторну ініціалізацію.

Якщо попереджувальний індикатор зниження 
тиску в шинах блимає деякий час, а потім починає 
світитися постійно разом із попереджувальним 
індикатором обслуговування, це свідчить про 
несправність системи.
На екрані з’являється повідомлення, яке 
супроводжується звуковим сигналом.
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CITROËN ConnectedCAM™
(Залежно від країни продажу автомобіля).

зіткнення;
- надсилати фотографії та відео через 

електронну пошту, текстові служби 
та соціальні мережі за допомогою 
програми CITROËN ConnectedCAM™ на 
смартфоні.

Оскільки ви несете відповідальність 
за користування програмою CITROËN 
ConnectedCAM™, ви зобов’язані 
дотримуватися правил захисту 
особистих даних (зображення інших 
осіб, номерні знаки автомобілів, 
будівлі, які перебувають під охороною, 
тощо) і правил дорожнього руху. 
Наперед проконсультуйтеся із вашою 
страховою компанією, чи вона приймає 
матеріали, відзняті камерою CITROËN 
ConnectedCAM™, як докази.

Використання
За допомогою бездротової камери, 
встановленої вгорі вітрового скла, можна:
- фотографувати і знімати відео, 

натиснувши відповідну кнопку;
- надсилати GPS-координати автомобіля 

на смартфон;
- записувати відео: датчик (акселерометр) 

автоматично вмикає камеру в разі 

Щоб мати змогу користуватися всіма 
функціями камери, необхідно виконати такі 
дії:
F завантажте на смартфон програму 

«CITROËN ConnectedCAM™»;
F сполучіть смартфон із камерою, 

дотримуючись вказівок програми.

Сполучення необхідне лише під час 
першого підключення. Далі воно 
виконуватиметься автоматично.
Стандартний код сполучення: 
ConnectedCAM.

Увімкнення
F Натисніть і утримуйте цю 

кнопку, щоб увімкнути камеру.
Засвітиться індикатор.

Коли камера ввімкнена, відеозйомка 
ведеться постійно й автоматично.

Вимкнення
F Натисніть і утримуйте цю 

кнопку, щоб вимкнути камеру.
Індикатор згасне.

Якщо вимикати камеру вручну, вона 
залишиться вимкненою навіть після 
перезапуску автомобіля і її доведеться 
вмикати вручну.

Керування фото та відео

F Коротко натисніть цю кнопку, 
щоб зробити знімок.

Звуковий сигнал вказує на те, що запит було 
прийнято.
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F Натисніть і утримуйте цю 
кнопку, щоб записати відео.

Звуковий сигнал вказує на те, що запит було 
прийнято.
За допомогою програми CITROËN 
ConnectedCAM™ можна миттєво 
поширювати фото та відео в соціальних 
мережах або надсилати електронною 
поштою.
Гніздо micro USB також дозволяє зберігати 
дані з камери на інших носіях: комп’ютерах, 
планшетах тощо.

Скидання параметрів системи

Із міркувань безпеки водій не повинен 
користуватися програмою CITROËN 
ConnectedCAM™ на смартфоні 
під час руху автомобіля. Усі дії, які 
вимагають уваги, слід виконувати, коли 
автомобіль стоїть.

Несправність у роботі

У разі виникнення несправності 
системи починає блимати 
попереджувальний індикатор.

Зверніться до дилера CITROËN або 
на авторизовану станцію технічного 
обслуговування для перевірки.

Щоб скинути параметри системи, 
одночасно натисніть і утримуйте ці дві 
кнопки.
Внаслідок цього всі дані, записані камерою, 
буде стерто, а стандартний код сполучення 
камери буде скинуто.



ДОЛИВАЙТЕ З 
УПЕВНЕНІСТЮ
ІЗ МАСТИЛОМ 
TOTAL QUARTZ

Понад 45 років TOTAL 
і CITROËN керуються 
спільними цінностями: 
досконалість, творчий підхід і 
технологічні інновації.
Дотримуючись цих 
стандартів, компаніяTOTAL 
розробила мастила TOTAL 
QUARTZ, пристосовані до 
двигунів CITROËN, що робить 
їх іще економнішими та більш 
дружніми до довкілля.
TOTAL і CITROËN 
перевіряють надійність та 
ефективність своїх виробів 
під час автоперегонів в 
екстремальних умовах.
Мастила TOTAL QUARTZ 
підтримують автомобіль 
у хорошому стані: це ваша 
гарантія для забезпечення 
оптимального терміну 
служби та ефективності 
двигуна.
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Бак для пального
Об’єм бачка:
- В автомобілях із бензиновим двигуном: 

приблизно 45 літрів.
- В автомобілях із дизельним двигуном: 

приблизно 42 або 50 літрів (залежно від 
версії).

Якщо ви залили неправильне пальне 
для свого автомобіля, потрібно 
повністю злити все пальне з баку, не 
запускаючи двигун, і потім залити в 
бак правильне пальне.

Низький рівень пального
Якщо рівень пального низький, 
на панелі приладів засвітиться 
цей попереджувальний індикатор 
у супроводі звукового сигналу 
й повідомлення, і блиматиме 
червоним остання позначка рівня 
пального.

Коли попереджувальний індикатор 
засвічується вперше, в баку залишається 
близько 5 літрів пального.
Попереджувальний індикатор засвічується 
щоразу після ввімкнення запалювання, 
супроводжується текстовим повідомленням 
і звуковим сигналом, допоки в бак не 
буде залито достатньо пального. Частота 
подання звукового сигналу та появи 
повідомлення зростає по мірі зниження 
рівня пального до «0».
Заправте автомобіль якомога швидше, щоб 
уникнути повного вичерпання пального.

Докладніше про повне вичерпання 
пального (для дизельних двигунів) 
див. у відповідному розділі.

Заправка
На внутрішній поверхні люка паливного 
бака є наклейка, на якій зазначено 
дозволений тип пального відповідно до 
типу двигуна.
Щоб покажчик рівня пального відобразив 
зміну рівня, потрібно залити в бак більше 
5 літрів пального.
Під час відкривання кришки горловини 
бака може чутися шум всмоктуваного в бак 
повітря. Це нормальне явище, пов’язане з 
тим, що паливна система герметична.

F Вставте ключ у кришку горловини 
бака і поверніть його вліво, або вручну 
поверніть кришку вліво (залежно від 
версії).

Для безпечного заправлення виконайте 
такі дії:
F Вимкніть двигун.
F Відкрийте люк паливного бака.
F Будьте уважні, щоб вибрати правильну 

колонку з типом пального, яке підходить 
для вашого автомобіля.

F Зніміть кришку й повісьте її на тримач (на 
люку паливного бака).

F Вставте пістолет колонки в горловину 
бака і потисніть його якомога далі, перш 
ніж заливати пальне (небезпека віддачі).

F Утримуйте пістолет у цьому положенні 
під час заливання пального.

Після закінчення заправки виконайте такі 
дії:
F Закрийте горловину кришкою.
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F Поверніть ключ у кришці вправо і вийміть 
його, або вручну поверніть кришку 
вправо (залежно від версії).

F Натисніть на люк паливного бака та 
закрийте його.

Якщо бак повний, не продовжуйте 
доливання після 3-го відстрілювання 
пістолета, це може призвести до 
несправності автомобіля.
Ваш автомобіль обладнано каталітичним 
конвертором, який допомагає зменшити 
рівень шкідливих викидів у відпрацьованих 
газах.
Для бензинових двигунів слід 
використовувати неетиловане пальне.
Заливна горловина вузька, в неї можна 
вставити лише пістолет від колонки з 
неетилованим бензином.

Якщо ваш автомобіль укомплектовано 
системою «Зупинка і пуск», ніколи 
не заправляйте пальне із двигуном у 
режимі «ЗУПИНКА»; потрібно вимкнути 
запалювання за допомогою ключа 
або кнопки «ПУСК/ЗУПИНКА», якщо 
автомобіль обладнано системою 
безключового доступу та запуску 
двигуна.

Відсікання подачі 
пального
Автомобіль оснащений пристроєм безпеки, 
який відсікає подачу пального в разі 
зіткнення.

Клапан захисту 
від неправильного 
пального (на дизельних 
автомобілях)
(Залежно від країни продажу автомобіля).
Механічний пристрій, який запобігає 
заповненню бака дизельного автомобіля 
бензином. Допомагає уникнути 
пошкодження двигуна внаслідок заливання 
неправильного пального.

Використання

Якщо вставити бензиновий роздавальний 
кран у заливну горловину бака дизельного 
автомобіля, він впреться у клапан захисту. 
Вхід у горловину блокується, і заправити 
бак бензином буде неможливо.
Не намагайтеся продовжувати. Замість 
цього вставте дизельний роздавальний 
кран.

При цьому зберігається можливість 
заливання пального з каністри.
Щоб пальне витікало вільно, не 
торкайтеся патрубком каністри до 
клапану захисту і виливайте пальне в 
бак повільним струменем.

Подорожі за кордон
За кордоном роздавальні крани для 
дизельного пального можуть бути 
іншими, тому наявність клапана 
захисту від неправильного пального 
може унеможливити заправку пальним.
Не всі дизельні автомобілі 
комплектуються клапаном захисту 
від неправильного пального, тому 
перед поїздкою за кордон дізнайтеся в 
дилера CITROËN, чи сумісна заливна 
горловина вашого автомобіля з 
роздавальними кранами у країні, в яку 
ви збираєтеся.
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Сумісність пального

Пальне для бензинових 
двигунів
Бензинові двигуни можуть працювати з 
використанням біопального, що відповідає 
вимогам сучасних і перспективних 
європейських стандартів та реалізується 
через мережу автозаправних станцій:

Суміш бензину, який відповідає 
стандарту EN228, із біопальним, що 
відповідає стандарту EN15376.

Єдині дозволені для використання 
бензинові добавки – це добавки, що 
відповідають стандарту B715001.

Пальне для дизельних 
двигунів
Дизельні двигуни можуть працювати з 
використанням біопального, що відповідає 
вимогам сучасних і перспективних 
європейських стандартів та реалізується 
через мережу автозаправних станцій.

Суміш дизельного пального, що 
відповідає стандарту EN16734, з 
біологічним пальним, що відповідає 
стандарту EN14214 (з допустимим 
вмістом метилових ефірів жирних 
кислот до 10 %).
Суміш синтетичного дизельного 
пального, що відповідає стандарту 
EN15940, з біологічним пальним, 
що відповідає стандарту EN14214 
(з допустимим вмістом метилових 
ефірів жирних кислот до 7 %).
Дизельний двигун вашого 
автомобіля може працювати 
на пальному B20 або B30, що 
відповідає стандарту EN16709. 
Але в разі використання такого 
пального, навіть нерегулярно, 
необхідно суворо дотримуватись 
особливого регламенту технічного 
обслуговування, передбаченого для 
«складних умов експлуатації».

Докладніше можна дізнатися у дилера 
CITROËN або на авторизованій станції 
технічного обслуговування.

Категорично забороняється заправляти 
автомобіль будь-якими іншими видами 
пального або біопального (чистими чи 
розведеними оліями рослинного або 
тваринного походження, побутовими 
сортами пального тощо) – це може 
привести до виходу з ладу двигуна та 
його паливної системи.

Єдині дизельні добавки, дозволені 
для використання, – це добавки, що 
відповідають стандарту B715000.

Дизельне пальне за низьких температур
За температур нижче 0 °C утворення 
парафінів у літньому дизельному пальному 
може спричинити проблеми для роботи 
системи подачі пального. Щоб уникнути 
цього, ми рекомендуємо використовувати 
дизельне пальне зимового типу і тримати 
бак заповненим більше ніж на 50 %.
Якщо, незважаючи на це, за температури 
нижче –15 °C виникнуть проблеми із 
запуском двигуна, просто залиште 
автомобіль на деякий час у гаражі або в 
опалюваній майстерні.

Подорожі за кордон
Певні типи пального можуть пошкодити 
двигун вашого автомобіля.
У деяких країнах може знадобитися 
використання особливого пального (з 
конкретним октановим числом, конкретної 
торгової марки тощо) для забезпечення 
правильної роботи двигуна.
Для отримання додаткової інформації 
зверніться до дилера.

Суміш дизельного пального, що 
відповідає стандарту EN590, з 
біологічним пальним, що відповідає 
стандарту EN14214 (з допустимим 
вмістом метилових ефірів жирних 
кислот до 7 %).
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Ланцюги для 
пересування по снігу
У зимових умовах ланцюги для 
пересування по снігу покращують 
зчеплення з поверхнею, а також поведінку 
автомобіля під час гальмування.

Ланцюги для пересування по снігу 
потрібно встановлювати тільки на 
передні колеса. Забороняється 
встановлювати їх на тимчасові запасні 
колеса зменшеного розміру.

Дотримуйтесь законодавства 
вашої країни щодо використання 
ланцюгів для пересування по снігу і 
максимально дозволеної швидкості.

Поради щодо встановлення
F Якщо під час подорожі потрібно 

встановити ланцюги, зупиніть 
автомобіль на рівній поверхні на узбіччі.

F Увімкніть стоянкове гальмо і, якщо 
необхідно, поставте противідкатні 
упори під колеса, щоб автомобіль не 
зісковзував.

F Установіть ланцюги відповідно до 
інструкцій, наданих виробником.

F Рушайте обережно та їдьте протягом 
декількох секунд, не перевищуючи 
швидкості 50 км/год.

F Зупиніть автомобіль і перевірте 
правильність натягу ланцюгів для 
пересування по снігу.

Наполегливо рекомендується перед 
поїздкою потренуватися одягати 
ланцюги на колеса на сухому й рівному 
майданчику.

Уникайте руху зі сніговими ланцюгами 
на дорогах, очищених від снігу, щоб 
не пошкодити шини свого автомобіля 
й дорожнє покриття. Якщо на вашому 
автомобілі встановлено колісні диски 
з алюмінієвого сплаву, стежте за тим, 
щоб ані ланцюги, ані фіксатори не 
торкалися дисків.

Користуйтеся тільки відповідними 
ланцюгами для шин, встановлених на 
вашому автомобілі:

Шини заводської 
комплектації Типи ланцюгів

185/65 R15

Макс. розмір ланки 
9 мм195/65 R15

205/55 R16

205/50 R17
Не можна 
використовувати 
ланцюги

Докладніше про ланцюги для пересування 
по снігу можна дізнатися у дилера CITROËN 
або на авторизованій станції технічного 
обслуговування.
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Буксирування причепа

Ваш автомобіль призначений насамперед 
для перевезення людей і багажу, але 
його також можна використовувати для 
буксирування причепа.

Рекомендуємо використовувати 
оригінальні фаркопфи та 
електропроводку виробництва компанії 
CITROËN, оскільки вони пройшли 
випробування й сертифікацію ще на 
стадії розробки вашого автомобіля, 
та доручати встановлення фаркопфа 
дилеру CITROËN або авторизованій 
станції технічного обслуговування.
Якщо фаркопф встановлює не 
дилер CITROËN, його все одно 
слід встановлювати відповідно до 
інструкцій виробника автомобіля.

Під час буксирування причепа 
автомобіль зазнає підвищених 
навантажень, тому від водія 
вимагається особлива увага.
Докладніше про поради з керування, 
зокрема про буксирування, читайте у 
відповідному розділі.

Враховуйте максимальну дозволену 
масу причепа, зазначену в 
реєстраційному свідоцтві або в 
технічних даних вашого автомобіля.

Докладніше про маси (і буксирувальні 
навантаження, які застосовуються 
до вашого автомобіля), читайте у 
відповідному розділі.

Заглушка
Перш ніж буксирувати, важливо зняти 
заглушку, якщо автомобіль нею обладнано.

Вона розміщена за нижньою 

повітрозабірною решіткою.
Щоб її зняти, зверніться до дилера 
CITROËN або на авторизовану станцію 
технічного обслуговування.
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Система зниження споживання
Система, що керує роботою деяких функцій 
з урахуванням залишкового заряду 
акумулятора.
Під час руху автомобіля система зниження 
споживання тимчасово призупиняє 
роботу деяких функцій, наприклад 
кондиціонування повітря, обігріву заднього 
скла тощо.
Вимкнені функції автоматично ввімкнуться 
знову, щойно дозволять умови.

Режим заощадження енергії
Система, що керує тривалістю роботи 
деяких функцій із метою підтримання 
необхідного рівня заряду акумулятора.
Після зупинки двигуна такі функції та 
механізми, як аудіосистема, телематика, 
склоочисники, ближнє світло фар, 
освітлення салону тощо можна 
використовувати сумарно протягом 
приблизно сорока хвилин.

Увімкнення цього режиму
На екрані панелі приладів з’явиться 
повідомлення про перехід автомобіля в режим 
заощадження енергії, і робота зазначених 
функцій тимчасово призупиниться.

Якщо в цей момент велася розмова 
по телефону, аудіосистема 
підтримуватиме розмову через систему 
гучного зв’язку Bluetooth іще протягом 
приблизно 10 хвилин.

Вихід із режиму
Робота всіх зазначених функцій 
автоматично відновиться після наступного 
запуску двигуна.
Для негайного відновлення роботи 
зазначених функцій запустіть двигун і дайте 
йому попрацювати:
- до десяти хвилин, щоб мати можливість 

користуватися обладнанням протягом 
приблизно п’яти хвилин;

Якщо акумулятор розрядиться, запуск 
двигуна буде неможливим.
Докладніше про акумулятор 12 В 
читайте у відповідному розділі.

- більше десяти хвилин, щоб мати 
можливість користуватися обладнанням 
протягом приблизно тридцяти хвилин.

Запустiть двигун на вказаний час для 
забезпечення достатнього заряду 
акумулятора.
Не зловживайте частими запусками двигуна 
для підзаряджання акумулятора.
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Заміна щітки 
склоочисника
Перед зніманням 
переднього склоочисника

F Протягом однієї хвилини після 
вимкнення запалювання увімкніть 
склоочисники, щоб розташувати їх щітки 
вертикально на вітровому склі.

або
F Через хвилину після вимкнення 

запалювання вирівняйте тримачі вручну.

Знімання
F Підніміть відповідний тримач 

склоочисника.
F Нахиліть щітку склоочисника і зніміть її.

Встановлення
F Встановіть і закріпіть нову щітку 

склоочисника на важелі.
F Обережно опустіть вниз тримач 

склоочисника.

Після встановлення щітки 
переднього склоочисника
F Увімкніть запалювання.
F Увімкніть ще раз склоочисники, щоб 

повернути їх на місце.

Їх заміну має виконувати виключно 
дилер CITROËN або працівники 
авторизованої станції технічного 
обслуговування.

Багажні дуги
З міркувань безпеки та задля 
уникнення пошкодження даху важливо 
використовувати багажні дуги, схвалені 
для вашого автомобіля.

Дотримуйтеся інструкцій щодо монтажу 
й використання, які описані в посібнику, 
наданому в комплекті багажних дуг.

Встановлюючи багажні дуги, 
використовуйте лише чотири точки 
кріплення, розташовані в каркасі даху. 
Точки кріплення заховані за дверима 
автомобіля, коли двері закриті.
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Рекомендації
F Розподіляйте вантаж рівномірно, не 

допускаючи перевантаження однієї 
зі сторін.

F Розташовуйте найважчу частину 
вантажу якомога ближче до даху.

F Надійно закріпіть вантаж та 
прикріпіть попереджувальний 
прапорець, якщо вантаж виступає 
над автомобілем.

F Їдьте обережно: автомобіль буде 
мати більшу площу, відкриту для 
бічних вітрів, що може вплинути на 
стійкість автомобіля.

F Демонтуйте багажні дуги з даху, 
коли вони більше не потрібні.

Максимальна маса вантажу, яку можна 
перевозити на багажних дугах, якщо 
висота вантажу не перевищує 40 см: 
70 кг.
Оскільки це значення може 
змінюватись, перевірте значення 
максимальної маси вантажу в 
посібнику до багажних дуг.
Якщо висота вантажу перевищує 40 см, 
необхідно узгоджувати швидкісний 
режим із дорожніми умовами, щоб 
не пошкодити багажні дуги і їхнє 
кріплення до машини.
Перед транспортуванням 
предметів, довжина яких перевищує 
довжину транспортного засобу, 
обов’язково звіртеся з національним 
законодавством.

Кріплення багажних дуг містить штифт, який 
монтується в отвір у кожній точці кріплення.

Капот

Перш ніж починати будь-які роботи 

Розташування важеля розблокування 
замка капота не дозволяє відкрити 
капот, коли передні ліві двері закриті.

Коли двигун гарячий, будьте обережні 
під час відкривання засувки капота і 
встановлення капота на упор (існує 
ризик опіків); використовуйте захищені 
зони.
Коли капот відкритий, будьте обережні, 
щоб не пошкодити засувку.
Не відкривайте капот під час сильного 
вітру.

Охолоджувальний вентилятор 
може увімкнутися після вимкнення 
двигуна: стежте за тим, щоб сторонні 
предмети й одяг не потрапили в 
лопасті вентилятора.

під капотом, вимкніть систему 
«Зупинка і пуск», щоб уникнути ризику 
травмування через автоматичний 
перехід у режим «ПУСК».
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Відкривання
F Відкрийте передні ліві двері.

F Підніміть засувку й підніміть капот.

F Вийміть упор із фіксатора і вставте 
його у гніздо, щоб зафіксувати капот у 
відкритому положенні.

Закривання
F Вийміть упор капота із гнізда.
F Вкладіть упор у його фіксатор.
F Опустіть капот і відпустіть його над 

самим моторним відсіком. 
F Потягніть капот, щоб пересвідчитися, що 

він міцно закрився на замок.

У зв’язку з наявністю електронних 
систем у моторному відсіку 
рекомендується за можливості уникати 
потрапляння води під відкритий капот 
(під час дощу, на мийці тощо).

F Потягніть на себе важіль, розташований 
у нижній частині дверного отвору.
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Двигуни
Бензиновий

Дизельне

Ці двигуни є прикладами, наведеними в 
якості посібника.
Розташування щупа перевірки рівня 
масла та кришки заливної горловини для 
моторного масла можуть відрізнятися.

1. Бачок омивача вітрового скла.
2. Бачок охолоджувальної рідини 

двигуна.
3. Бачок гальмівної рідини.
4. Акумулятор.
5. Блок запобіжників.
6. Повітряний фільтр.
7. Щуп перевірки рівня оливи у двигуні.
8. Кришка заливної горловини для 

моторної оливи.
9. Окрема точка підключення до маси.
10. Насос для прокачування паливної 

системи. *

Контур дизельного двигуна працює під 
надзвичайно високим тиском.
Будь-які роботи з цією системою мають 
виконуватися виключно у дилера 
CITROËN або на авторизованій станції 
технічного обслуговування.

* Залежно від типу двигуна.
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Перевірка рівнів
Регулярно перевіряйте рівні технічних 
рідин відповідно до інструкцій, що містяться 
в передбаченому виробником графіку 
обслуговування. У разі необхідності доливайте 
рідини, якщо не надано інших вказівок.
Якщо рівень значно знизиться, зверніться до 
дилера CITROËN або на авторизовану станцію 
технічного обслуговування для перевірки.

Рідина повинна відповідати 
рекомендаціям виробника – підходити 
для двигуна автомобіля.

Будьте уважні під час робіт у 
моторному відсіку – у ньому є 
розпечені ділянки, що можуть 
спричинити опіки, а електровентилятор 
може спрацювати в будь-який момент 
(навіть якщо запалювання вимкнено).

Відпрацьовані рідини

Уникайте тривалого контакту 
відпрацьованої оливи чи технічних 
рідин із відкритими ділянками тіла.
Більшість цих рідин токсичні або дуже 
корозійні.

Заборонено виливати відпрацьовану 
оливу і технічні рідини в каналізацію 
або на землю.
Відпрацьовану оливу слід 
збирати в спеціальні контейнери, 
наявні в дилера CITROËN або на 
авторизованій станції технічного 
обслуговування.

Рівень оливи у двигуні
Рівень перевіряється за даними 
індикатора на панелі приладів 
після ввімкнення запалювання (за 
наявності електричного датчика), 
або за допомогою щупа.

Для забезпечення точності показів 
автомобіль має стояти на рівній 
поверхні, а після зупинки двигуна має 
пройти не менше 30 хвилин.

Доливання або заміна оливи між плановими 
технічними перевірками – нормальна й 
необхідна операція. CITROËN рекомендує 
перевіряти рівень оливи і доливати її 
відповідно до потреби кожні 5000 км.

Перевірка за допомогою щупа

Місце розташування вимірювального щупа 
показано на відповідній схемі моторного 
відсіку.
F Візьміться за кольорову ручку щупа й 

повністю витягніть його.
F Протріть стрижень щупа чистою, не 

ворсистою ганчіркою.
F Вставте щуп на місце до упору і знову 

витягніть, щоб побачити на ньому рівень 
оливи: нормальний рівень повинен бути 
між мітками A і B.

А = 
максимальний 
рівень.

В = мінімальний 
рівень.

Якщо рівень перевищує позначку А або 
є нижчим від позначки В, не вмикайте 
двигун.
- Якщо рівень перевищує позначку MAX, 

зверніться до дилера CITROËN або 
на авторизовану станцію технічного 
обслуговування (ризик пошкодження 
двигуна).
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Характеристики оливи
Перш ніж долити або замінити оливу у 
двигуні, переконайтеся, що вона відповідає 
особливостям вашого двигуна і вимогам 
виробника автомобіля.

Доливання оливи у двигун
Місце розташування заливної горловини 
для оливи показано на відповідній схемі 
моторного відсіку.
F Відкрутіть і зніміть кришку заливної 

горловини для оливи.
F Заливайте оливу малими дозами, 

намагаючись не проливати її на двигун 
(існує ризик займання).

F Почекайте кілька хвилин, потім 
перевірте рівень за допомогою щупа.

F За необхідності долийте ще трохи оливи.
F Перевіривши рівень, міцно закрутіть 

кришку заливної горловини для оливи і 
вставте щуп на місце.

Після доливання оливи її рівень 
за показами індикатора на 
панелі приладів після ввімкнення 
запалювання відображатиметься 
правильно лише через 30 хвилин після 
доливання.

Заміна оливи у двигуні

- Якщо рівень не досягає позначки 
мінімального рівня, обов’язково 
долийте масло до належного рівня.

Періодичність цієї операції дивіться в 
передбаченому виробником графіку 
технічного обслуговування.
Щоб уберегти двигун і систему 
нейтралізації відпрацьованих газів від 
виходу з ладу, ніколи не користуйтеся 
присадками до моторної оливи.

Рівень гальмівної рідини
Рівень гальмівної рідини повинен 
бути в зоні мітки максимального 
рівня. Якщо він нижчий, перевірте 
рівень зношування гальмівних 
колодок.

Заміна охолоджувальної 
рідини
Періодичність цієї операції дивіться в 
передбаченому виробником графіку 
технічного обслуговування.

Характеристики рідини
Охолоджувальна рідина має відповідати 
рекомендаціям виробника автомобіля.

Рівень охолоджувальної 
рідини

Регулярно перевіряйте рівень 
охолоджувальної рідини.
Доливання охолоджувальної 
рідини між плановими технічними 
перевірками – нормальна й 
необхідна операція.

Для забезпечення точності показів 
автомобіль має стояти на рівній поверхні, а 
двигун має бути холодним.

Рівень охолоджувальної рідини повинен 
бути в зоні мітки максимального рівня, але 
ніколи не перевищувати її.
Якщо рівень близький до позначки 
мінімального рівня (MIN) або нижчий, 
потрібно долити охолоджувальну рідину.
Низький рівень охолоджувальної 
рідини може призвести до серйозного 
пошкодження двигуна.
Коли двигун теплий, температура 
охолоджувальної рідини регулюється 
вентилятором.
Крім того, система охолодження двигуна 
працює під високим тиском, тому дайте 
йому охолонути не менше однієї години, 
перш ніж доливати охолоджувальну рідину.
Якщо потрібно долити рідину в екстреній 
ситуації, загорніть кришку в ганчірку й 
спочатку відкрутіть її на два оберти, щоб 
знизити тиск у системі й уникнути опіку.
Після зниження тиску зніміть кришку і 
долийте рідину.
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Охолоджувальний вентилятор 
може увімкнутися після вимкнення 
двигуна: стежте за тим, щоб сторонні 
предмети й одяг не потрапили в 
лопасті вентилятора.

Характеристики рідини
Рідина має відповідати рекомендаціям 
виробника автомобіля.

Рівень рідини в бачку 
омивача скла

За потреби доливайте рідину до 
відповідного рівня.

Характеристики рідини
Рідина для омивання скла має доливатися 
у вигляді готової суміші.
Узимку (за температур нижче нуля) для 
збереження елементів системи (насоса, 
бачка, каналів тощо) слід застосовувати 
рідину з антифризом, що підходить для 
таких умов.
Заповнення чистою водою забороняється 
за будь-яких обставин (ризик замерзання, 
утворення вапняних відкладень тощо).

Рівень присадок до дизельного 
пального (дизельний двигун із 
сажовим фільтром)

Про зниження рівня присадки до 
мінімуму інформує ввімкнення 
цього попереджувального 
індикатора в супроводі звукового 
сигналу й повідомлення на панелі 
приладів.

Доливання
Доливання присадки в резервуар слід 
здійснювати в найкоротші терміни і тільки 
в дилера CITROËN або на авторизованій 
станції технічного обслуговування.

Рівень рідини AdBlue
Після досягнення резервного рівня 
спрацьовує попереджувальний сигнал.
Щоб уникнути блокування автомобіля 
згідно з законодавством, необхідно долити 
рідину AdBlue.
Докладніше про рідину AdBlue®та систему 
вибіркової каталізації SCR, зокрема про 
доливання рідини, читайте у відповідному 
розділі.

Поточні перевірки
Якщо не зазначено інше, перевіряйте ці 
компоненти відповідно до передбаченого 
виробником графіку обслуговування  для 
вашого типу двигуна.
В іншому випадку перевірте їх у 
дилера CITROËN або на авторизованій 
станції технічного обслуговування.

Акумулятор 12 В
Акумулятор не потребує 
обслуговування.
Однак потрібно регулярно 
перевіряти правильність 
закріплення клем (у комплектації 
без швидкознімних клем) і 
чистоту контактів.

Докладніше про акумулятор і заходи 
безпеки перед початком робіт з 
акумулятором 12 В читайте у 
відповідному розділі.

Автомобілі, що комплектуються 
системою «Зупинка і пуск», 
обладнані спеціальним свинцево-
кислотним акумулятором напругою 
12 В із особливими технічними 
характеристиками.
Його заміну має виконувати виключно 
дилер CITROËN або працівники 
авторизованої станції технічного 
обслуговування.
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Повітряний фільтр і фільтр салону
Періодичність заміни цих 
компонентів дивіться в 
передбаченому виробником 
графіку обслуговування.

Залежно від умов навколишнього 
середовища (запиленості тощо) і характеру 
експлуатації автомобіля (водіння в місті 
тощо) замінюйте їх удвічі частіше, якщо 
буде потрібно.
Забруднений фільтр салону може погіршити 
роботу системи кондиціонування повітря і 
стати джерелом неприємних запахів.

Фільтр оливи
Фільтр оливи слід міняти за 
кожної заміни оливи у двигуні.
Відомості щодо інтервалів заміни 
цього компонента дивіться в 
передбаченому виробником 
графіку обслуговування.

Сажовий фільтр (на 
дизельних двигунах)

Про початок насичення сажового 
фільтра свідчить постійне світіння 
цього попереджувального 
індикатора, яке супроводжується 
попереджувальним 
повідомленням.

Щойно дозволить дорожня ситуація, 
виконайте регенерацію фільтра: їдьте 
зі швидкістю щонайменше 60 км/год, 
доки контрольна лампа не згасне.
Якщо попереджувальний індикатор 
світиться, це означає низький рівень 
присадки до пального.
Докладніше щодо перевірки рівнів, 
зокрема рівня присадки до дизельного 
пального читайте у відповідному 
розділі.
На новому автомобілі перші операції з 
регенерації сажового фільтра можуть 
супроводжуватись запахом паленого; 
це абсолютно нормально.
Іноді (у виняткових випадках) після 
тривалого руху автомобіля на дуже 
низькій швидкості або роботі на 
холостому ходу у відпрацьованих газах 
може міститися підвищена кількість 
водяної пари, що особливо помітно у 
режимі прискорення. Це не впливає 
на роботу автомобіля і не забруднює 
навколишнє середовище.

Механічна коробка передач
Коробка передач не потребує 
обслуговування (олива в ній не 
змінюється).

Автоматична коробка 
передач

Коробка передач не потребує 
обслуговування (олива в ній не 
змінюється).

Гальмівні колодки
Ступінь зношення гальмівних 
колодок залежить від стилю 
водіння, особливо для 
автомобілів, що експлуатуються 
в міських умовах руху із частими 
короткими поїздками. Перевірка 
стану гальмівної системи може 
виявитися необхідною навіть 
у інтервалі між черговими 
технічними обслуговуваннями 
автомобіля.

Якщо в системі немає витоку, зниження 
рівня гальмівної рідини свідчить про 
зношення гальмівних колодок.

Зношення гальмівних 
дисків

Для отримання інформації щодо 
перевірки гальмівних дисків 
зверніться до дилера CITROËN 
або на авторизовану станцію 
технічного обслуговування.
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Стоянкове гальмо
Якщо спостерігається надмірний 
люфт або неефективність 
цієї системи, слід перевірити 
стоянкове гальмо, не чекаючи 
наступного планового 
обслуговування.

Перевірте систему в дилера CITROËN 
або на авторизованій станції технічного 
обслуговування.

Використовуйте тільки засоби, 
рекомендовані CITROËN, або 
засоби, еквівалентні за якістю і 
характеристиками.
Для забезпечення ефективності 
роботи таких важливих вузлів і 
компонентів, як гальмівна система, 
CITROËN розробляє й пропонує 
спеціальні продукти.
Після миття автомобіля на гальмівних 
дисках і колодках може залишатися 
волога, а в зимових умовах 
експлуатації може утворитися наліт 
інію: ефективність гальмування може 
знизитися. Кілька легких натиснень 
педалі дозволять просушити гальма.

AdBlue® (Двигуни 
BlueHDi)
Щоб не забруднювати навколишнє 
середовище й відповідати новим 
нормативам Euro 6, не погіршуючи 
технічних характеристик та рівня 
економічності своїх дизельних двигунів, 
компанія CITROËN прийняла рішення 
оснащувати свої автомобілі системою, 
що поєднує селективний каталітичний 
нейтралізатор (SCR) (що також називається 
системою вибіркової каталізації) і сажовий 
фільтр (DPF) для очищення відпрацьованих 
газів.

 Система селективного  
каталітичного  
нейтралізатора (SCR)

Каталітичний конвертер, який працює 
з рідиною AdBlue® на основі сечовини, 
перетворює до 85 % оксидів азоту (NOx) 
на азот і воду, нешкідливі для здоров’я й 
навколишнього середовища.

AdBlue® міститься у спеціальному баку 
об’ємом близько 15 літрів. Ємність 
бака забезпечує запас ходу приблизно 
на 18 000 км. Сигнал попередження 
спрацьовує автоматично після досягнення 
резервного рівня: після цього ви можете 
проїхати ще близько 2400 км, перш ніж бак 
спорожніє.

Якщо резервуар AdBlue® порожній, 
система блокує запуск двигуна 
відповідно до законодавства.
Якщо система SCR несправна, то 
рівень викидів автомобіля більше 
не відповідатиме стандарту Euro 6: 
ваш автомобіль буде забруднювати 
навколишнє середовище.
За наявності підтвердженої 
несправності в системі SCR якомога 
швидше зверніться до дилера 
CITROËN або на авторизовану станцію 
технічного обслуговування: через 
1100 км автоматично ввімкнеться 
система блокування запуску двигуна.
У кожному з описаних випадків 
індикатор запасу ходу надає вам 
інформацію про відстань, яку ви 
можете проїхати, перш ніж автомобіль 
буде знерухомлено.

Замерзання рідини AdBlue®

Рідина AdBlue® замерзає за 
температури нижче –11 °C.
У системі SCR є пристрій для підігріву 
резервуара з рідиною AdBlue®, що 
дозволяє експлуатувати автомобіль 
в умовах дуже низьких зимових 
температур.
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Доливання рідини AdBlue®

Заходи безпеки
AdBlue® — це розчин на основі карбаміду. 
Ця рідина не горюча, безбарвна і без запаху 
(якщо зберігається у прохолодному місці).
У разі контакту з шкірою змийте її 
проточною водою з милом. У випадку 
попадання в очі промийте їх великою 
кількістю проточної води або розчину 
для промивання очей протягом не менше 
15 хвилин. У разі появи печіння або 
тривалого подразнення зверніться до 
лікаря.
Якщо ви випадково проковтнули цю рідину, 
промийте рот чистою водою, після чого 
випийте велику кількість води.
За певних умов (наприклад, за високої 
температури) не виключене виділення парів 
аміаку: не вдихайте їх. Пари аміаку чинять 
подразнювальну дію на слизові оболонки 
(очі, ніс та горло).

Зберігайте рідину AdBlue® в 
оригінальній тарі в місцях, недосяжних 
для дітей.
Ніколи не переливайте рідину AdBlue® 
в іншу тару: це може порушити її 
чистоту.

Користуйтеся тільки тією рідиною AdBlue®, 
яка відповідає вимогам стандарту ISO 
22241.

Ніколи не розбавляйте рідину AdBlue® 
водою.
Ніколи не заливайте рідину AdBlue® в 
бак дизельного пального.

Ніколи не доливайте рідину AdBlue® з 
колонок, призначених для вантажних 
автомобілів.

Рекомендації зі зберігання

Каністри з рідиною можна придбати в 
дилера CITROËN або на авторизованій 
станції технічного обслуговування.

Рідина AdBlue® замерзає за температури 
нижче –11 °C і псується за 25 °C. Каністри 
з нею рекомендується зберігати у 
прохолодному місці, захищеному від 
прямих сонячних променів.
У цих умовах рідину можна зберігати 
щонайменше протягом одного року.
Якщо рідина замерзла, її можна буде 
знову використовувати після повного 
розмерзання.

Не зберігайте каністри з рідиною 
AdBlue® у своєму автомобілі.

Порядок дій
Перед початком доливання переконайтеся 
в тому, що автомобіль стоїть на рівній 
горизонтальній поверхні.
У зимовий час стежте за тим, щоб 
температура автомобіля була вищою, ніж 
–11 °C. Інакше ви не зможете перелити 
замерзлу рідину AdBlue® в бак. Щоб 
здійснити доливання, залиште автомобіль у 
теплішому місці на кілька годин.

Паркування автомобіля

F Вимкніть запалювання і витягніть ключ.
або
F За наявності системи безключового 

доступу та запуску двигуна натисніть 
кнопку «ПУСК/ЗУПИНКА», щоб вимкнути 
двигун.
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Як відкрити люк горловини 
паливного бака
F Коли автомобіль розблоковано, 

відкрийте люк заливної горловини.
F Поверніть кришку на чверть оберту 

проти годинникової стрілки.
F Зніміть синю кришку.

Доливання

Важливо: якщо резервуар AdBlue® 
вашого автомобіля повністю порожній, 
про що свідчить оповіщення, а також 
неможливість запуску двигуна, 
необхідно залити не менше 4 літрів і не 
більше 10 літрів рідини.

F У разі проливання рідини під час 
заливання в бак протріть горловину бака 
і місця навколо неї вологою ганчіркою, 
коли каністра буде порожня.

У разі розбризкування рідини негайно 
змийте її холодною водою або витріть 
вологою ганчіркою.
Якщо від пролитої рідини утворилися 
кристали, видаліть їх губкою з теплою 
водою.

Як закрити горловину кришкою
F Одягніть синю кришку на горловину 

бака і поверніть її на чверть оберту за 
годинниковою стрілкою до упору.

F Закрийте люк паливного бака.

Важлива умова: у разі доливання 
рідини після блокування двигуна 
через відсутність AdBlue необхідно 
обов’язково почекати близько 5 хвилин, 
перш ніж увімкнути запалювання. 
При цьому не відчиняйте двері 
водія, не замикайте автомобіль, 
не вставляйте ключ у замок 
запалювання і не використовуйте 
систему безключового доступу та 
запуску двигуна.
Увімкніть запалювання і, почекавши 
10 секунд, запустіть двигун.

F Придбайте каністру з AdBlue®. 
Перевірте термін придатності і уважно 
прочитайте інструкції на етикетці, перш 
ніж заливати вміст контейнера в бак для 
AdBlue® вашого автомобіля.
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Захист накладок AIRBUMP®
Виготовлені з термопластичного 
поліуретану, повторюючи форму повітряних 
бульбашок, вони виконують роль 
амортизаторів.
Накладки розташовані з боків автомобіля 
і захищають кузов, приймаючи на себе 
незначні удари: стовпці на стоянках, 
відкривання дверей, подряпини тощо.

Обслуговування накладок 
AIRBUMP®
Накладки AIRBUMP® не потребують 
жодного спеціального обслуговування.
Їх можна чистити водою чи за 
допомогою будь-якого із доступних у 
мережі CITROËN засобів.
Не поліруйте накладки AIRBUMP®, 
щоб вони прослужили відповідно до 
гарантії.
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Повне вичерпання пального 
(для дизельних двигунів)
У разі повного використання пального в 
автомобілях, обладнаних дизельними 
двигунами, паливну систему необхідно 
прокачати.

Для отримання додаткової інформації 
про Обмежувач горловини 
паливного бака на дизельних 
модифікаціях див. відповідний розділ.

Якщо двигун не запускається з першого 
разу, не намагайтеся його запустити 
ще раз, а знову почніть процедуру з 
самого початку.

Двигуни BlueHDi
F Залийте в паливний бак щонайменше 

п’ять літрів дизельного пального.
F Увімкніть запалювання (без запуску 

двигуна).
F Зачекайте близько 6 секунд і вимкніть 

запалювання.
F Повторіть цю операцію 10 разів.
F Увімкніть стартер, щоб запустити двигун.

Інші двигуни HDi
(За винятком версії BlueHDi)

F Залийте в паливний бак щонайменше 
п’ять літрів дизельного пального.

F Відкрийте капот.
F Якщо необхідно, зніміть кришку, щоб 

отримати доступ до заливного насоса.

F Використовуйте насос для прокачування 
паливної системи, доки не відчуєте опір 
(він може з’явитися вже під час першого 
натискання).

F Увімкніть стартер, щоб запустити двигун 
(якщо двигун не запускається з першої 
спроби, зачекайте приблизно 15 секунд, 
перш ніж спробувати ще раз).

F Якщо двигун не запускається після 
кількох спроб, знову підкачайте пальне 
заливним насосом та спробуйте 
запустити двигун ще раз.

F Встановіть кришку на місце та 
зафіксуйте.

F Закрийте капот.

Комплект для 
тимчасового ремонту 
шин
Компресор і картридж із герметиком дають 
змогу здійснити тимчасовий ремонт 
шини, щоб мати можливість доїхати до 
найближчої СТО.
Цей комплект призначений для ремонту 
більшості проколів шини, які можуть 
трапитися на її протекторі або боковині 
шини.

Електрична система автомобіля 
забезпечує роботу компресора 
протягом часу, необхідного, щоб 
накачати шину після ремонту.

Система контролю тиску в шинах
Після ремонту шини 
попереджувальний індикатор 
продовжує світитися, доки не буде 
виконано повторну ініціалізацію 
системи.
Докладніше про систему контролю 
тиску в шинах див. у відповідному 
розділі.
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Доступ до комплекту

Цей комплект знаходиться в ящику для 
зберігання під підлогою багажника.

Вміст комплекту

1. Компресор 12 В із вбудованим 
манометром.

2. Пляшка герметика із вбудованим 
шлангом.

3. Наклейка з інформацією про 
обмеження швидкості.

Наклейка з інформацією про 
обмеження швидкості повинна бути 
закріплена в салоні в полі зору водія, 
щоб нагадувати йому про те, що 
на автомобілі встановлено колесо 
тимчасового використання.

Не перевищуйте швидкість 80 км/год 
під час руху з шиною, відремонтованою 
за допомогою комплекту цього типу.

F Розгорніть шланг, розташований під 
компресором.

F З’єднайте шланг компресора з ємністю, 
що містить герметик.

Процедура ремонту
F Вимкніть запалювання.
F Закріпіть наклейку з інформацією 

про обмеження швидкості в салоні 
автомобіля.

Не виймайте сторонні предмети, які 
потрапили в шину.

F Переверніть ємність із герметиком 
і закріпіть її в спеціальному пазі на 
компресорі.

F Зніміть ковпачок вентиля з шини, що 
ремонтується, та покладіть його в 
чистому місці.

F Під’єднайте шланг від ємності з 
герметиком до вентиля шини, що 
ремонтується, та міцно затягніть 
з’єднання.
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F Перевірте, чи перебуває перемикач 
компресора в положенні «O».

F Повністю розгорніть електричний 
кабель, розташований під компресором.

Якщо через 5–7 хвилин тиск не досягне 
2 бар, це означає, що шину неможливо 
відремонтувати. Зверніться до дилера 
компанії CITROËN або на авторизовану 
станцію технічного обслуговування по 
допомогу.

F Встановіть перемикач у положення «O».
F Покладіть комплект на місце.

Будьте обережні, герметична речовина 
є шкідливою, якщо її проковтнути, та 
викликає подразнення очей.
Тримайте цю речовину в місцях, 
недоступних для дітей.
Термін використання вказано на 
пляшці.
Після використання не викидайте 
ємність на узбіччя, віднесіть її до 
дилера компанії CITROËN або на 
авторизований майданчик для 
утилізації відходів.
Не забудьте придбати нову ємність 
із герметиком. Це можна зробити в 
дилера компанії CITROËN або на 
авторизованій станції технічного 
обслуговування.

Перевірка та регулювання 
тиску в шинах

Компресор також можна 
використовувати для перевірки та, 
за необхідності, регулювання тиску в 
шинах без введення герметика

F Зніміть ковпачок вентиля з шини та 
покладіть його в чистому місці.

F Розгорніть шланг, розташований під 
компресором.

F Приєднайте шланг до вентиля й міцно 
затягніть з’єднання.

F Підключіть електричний роз’єм 

компресора до розетки автомобіля 12 В.
F Увімкніть запалювання.

F Увімкніть компресор, встановивши 
перемикач у положення «I», і накачайте 
шину, доки тиск не сягне 2,0 бар. 
Герметик вводиться в шину під тиском. 
Під час цієї операції не від’єднуйте 
шланг від вентиля (небезпека 
розбризкування).

F Відразу ж проїдьте приблизно 5 км зі 
швидкістю від 20 до 60 км/год, щоб 
герметик закрив прокол.

F Зупиніться для перевірки якості ремонту 
та тиску в шинах, використовуючи 
комплект.
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F Перевірте, чи перебуває перемикач 
компресора в положенні «O».

F Повністю розгорніть електричний 
кабель, розташований під компресором.

F Підключіть електричний роз’єм 
компресора до розетки автомобіля 12 В.

F Увімкніть запалювання.

F Увімкніть компресор, установивши 
перемикач у положення «I», та 
налаштуйте тиск, як показано на ярлику 
з даними тиску повітря в шинах. Щоб 
зменшити тиск: натисніть чорну кнопку 
на шлангу компресора біля вентиля.

F Після досягнення потрібного тиску 
встановіть перемикач у положення «O».

F Зніміть комплект і покладіть його на 
місце.

Після регулювання тиску в одній або 
кількох шинах необхідно повторно 
ініціалізувати систему контролю тиску 
в шинах.
Докладніше про систему контролю 
тиску в шинах див. у відповідному 
розділі.

Запасне колесо
Процедура заміни пошкодженого колеса на 
запасне колесо за допомогою інструментів, 
що входять до комплекту автомобіля.

Доступ до інструментів

Інструменти зберігаються в багажнику під 
підлогою.
Для отримання доступу:
F відкрийте багажник,
F підніміть підлогу й вийміть її,
F вийміть ящик з інструментами.
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Перелік інструментів Усі ці інструменти призначені саме 
для вашого автомобіля й можуть 
відрізнятися залежно від комплектації.
Не використовуйте їх для будь-яких 
інших цілей.

Домкрат можна використовувати лише для 
заміни колеса з пошкодженою чи пробитою 
шиною.
Використовуйте лише домкрат, який входить 
до комплекту цього автомобіля.
Якщо автомобіль не має оригінального 
домкрату, зверніться до дилера компанії 
CITROËN або на авторизовану станцію 
технічного обслуговування, щоб отримати 
належний домкрат.
Домкрат відповідає європейським стандартам, 
як це визначено Директивою ЄС Машини, 
механізми і машинне обладнання 2006/42/ЄС.
Домкрат не потребує технічного 
обслуговування.

Доступ до запасного колеса

Виймання колеса

1. Балонний ключ.
Для знімання ковпака маточини й 
колісних болтів.

2. Домкрат із вбудованою ручкою.
Використовується для підйому 
автомобіля.

3. Інструмент для зняття ковпачків із 
колісних болтів.
Дає змогу зняти ковпачки з болтів 
або центральну кришку на колесах із 
легкосплавними дисками (залежно від 
комплектації).

4. Знімне буксирне кільце.

Додаткову інформацію про буксирування 
шукайте у відповідному розділі.

Запасне колесо розташоване в багажнику, 
під підлогою.
Залежно від двигуна, запасним колесом 

може бути стандартне колесо або 
малорозмірне колесо (BlueHDi).

F Вийміть ящик з інструментами 
(стандартне запасне колесо).

F Відкрутіть центральну гайку.
F Зніміть кріпильний засіб (гайка та болт).
F Підніміть запасне колесо до себе ззаду.
F Витягніть колесо з багажника.



8

181

У разі несправності

Встановлення колеса на його 
місце Якщо в гнізді немає колеса, кріпильний 

пристрій (гайка й болт) не можна 
встановити.

Знімання колеса

* положення P автоматичної коробки 
передач

Паркування автомобіля
Зупиніть автомобіль там, де він не 
заважатиме руху транспорту: поверхня 
повинна бути рівною, міцною й 
нековзкою.
Застосуйте стоянкове гальмо, вимкніть 
запалювання та ввімкніть першу 
передачу (*), щоб заблокувати колеса.
Переконайтеся, що попереджувальний 
індикатор стоянкового гальма світиться 
на панелі приладів.
Пасажири повинні вийти з автомобіля 
та зачекати в безпечному місці.
Переконайтеся, що домкрат правильно 
розташований в одній із точок підйому 
автомобіля.
Неправильне використання домкрата 
може спричинити падіння автомобіля.
Забороняється перебувати під 
автомобілем, який піднято за 
допомогою домкрату. Використовуйте 
підпірки.

Колесо з декоративним ковпаком
Коли знімаєте колесо, спочатку 
зніміть ковпак вентиля.
Коли встановлюєте колесо на місце, 
затягніть колісні болти, встановіть 
ковпак на місце, вирівнявши його отвір 
із вентилем, а потім долонею потисніть 
ковпак по колу.

Перелік дійF Покладіть колесо назад на його місце в 
багажнику.

F Послабте гайку на болті на кілька 
обертів.

F Розташуйте кріпильний пристрій (гайка 
та болт) у центрі колеса.

F Затягніть центральну гайку, щоб 
правильно зафіксувати колесо.

F Поверніть ящик з інструментами на 

місце (стандартне запасне колесо).

F За допомогою інструмента 3 зніміть 
кожен ковпачок із колісних болтів 
(залежно від комплектації).

F Відпустіть болти, використовуючи тільки 
балонний ключ 1.
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Переконайтеся в стійкому положенні 
домкрата. Якщо земля слизька або 
пухка, домкрат може сповзти або 
осісти. Небезпека травмування!
Будьте уважні і розташуйте домкрат 
лише у визначених місцях для упору 
домкрата A або В під автомобілем, 
переконавшись, що головка домкрата 
розташована в центрі під зоною 
контакту автомобіля. В іншому 
випадку існує небезпека пошкодження 
автомобіля та (або) осідання домкрату. 
Небезпека травмування!

Зберігання пошкодженого колеса
Пошкоджене колесо можна закріпити 
під підлогою, у місці зберігання 
стандартного запасного колеса.
Щоб закріпити легкосплавне колесо, 
спершу зніміть ковпак маточини із 
середини колеса, щоб можна було 
встановити кріпильний пристрій (гайку 
й болт).
Якщо автомобіль обладнано 
малорозмірним запасним колесом, 
пошкоджене колесо неможливо 
закріпити під підлогою. Його потрібно 
покласти в багажник. Застеліть 
внутрішню частину багажника, щоб 
захистити його.

F Встановіть опору домкрата 2 на землю 
та переконайтеся, що вона знаходиться 
безпосередньо під переднім (А) або 
заднім (В) місцем для упору домкрата в 
нижній частині кузова, залежно від того, 
яке з них знаходиться ближче до колеса, 
що потребує заміни.

F Піднімайте домкрат 2, доки його головка 
не торкнеться використовуваної точки 
для упору домкрата А або В. Контактна 
зона A або В автомобіля повинна бути 
правильно вставлена в центральну 
частину головки домкрата.

F Піднімайте автомобіль, доки між 
колесом та поверхнею дороги не буде 
достатньо місця для безперешкодного 
встановлення запасного колеса (не 
проколотого).

F Вийміть болти та покладіть їх у чистому 
місці.

F Зніміть колесо.
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Встановлення колеса

Кріплення запасного колеса
Якщо автомобіль оснащений 
легкосплавними дисками, під 
час затягування болтів шайби не 
контактують із запасним колесом. 
Це нормально. Колесо кріпиться 
за допомогою конічних контактних 
поверхонь болтів.

Після заміни колеса
У разі використання малорозмірного 
запасного колеса не перевищуйте 
швидкість 80 км/год.
Якомога швидше відвідайте дилера 
компанії CITROËN або авторизовану 
станцію технічного обслуговування, 
щоб перевірити затягання болтів і тиск 
у запасному колесі.
Перевірте пошкоджене колесо. Після 
огляду технічний спеціаліст визначить, 
чи можна відремонтувати шину, чи її 
слід замінити.

Перелік дій

F Встановіть колесо на ступиці.
F Максимально закрутіть болти вручну.
F Попередньо затягніть болти, 

використовуючи тільки балонний ключ 1.

F Знову повністю опустіть автомобіль.
F Складіть домкрат 2 та від’єднайте його.

F Затягніть болти, використовуючи лише 
балонний ключ 1.

F Установіть ковпачки на болти (колеса з 
легкосплавними дисками).

F Покладіть інструменти в ящик.
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Заміна лампи
Фари мають полікарбонатні розсіювачі 
з захисним покриттям:
F не очищуйте їх сухою або 

абразивною тканиною, також не 
використовуйте для цього миючі 
засоби або розчинники,

F використовуйте губку та мильну 
воду або засіб із нейтральним 
рівнем кислотності (рН),

F при застосуванні миючого апарату 
високого тиску для вилучення 
стійких забруднень не спрямовуйте 
струмінь безпосередньо на ліхтарі 
або їх краї, щоб не пошкодити їх 
захисне покриття та ущільнення.

Заміна лампи має здійснюватися лише 
через кілька хвилин після вимкнення 
фари (інакше існує ризик отримання 
опіків).
F Не торкайтеся лампи пальцями, 

використовуйте тканину, яка не 
залишає ворсу.

Щоб не пошкодити фару, необхідно 
використовувати лише лампи з 
захистом від ультрафіолетового (УФ) 
випромінення.
Завжди замінюйте згорілу лампу на 
нову того ж самого типу та з тими ж 
характеристиками.

Світлодіоди (LED)
Щоб замінити лампу цього типу, 
необхідно звернутися до дилера 
компанії CITROËN або на авторизовану 
станцію технічного обслуговування.

Галогенові лампи
Щоб забезпечити високоякісне 
освітлення, переконайтесь у тому, що 
лампа правильно розташована в її 
корпусі.

Не торкайтеся фар із технологією 
«Full LED». Небезпека ураження 
електричним струмом!
Зателефонуйте до дилера компанії 
CITROËN або на авторизовану станцію 
технічного обслуговування.

Відкривання капоту та доступ до 
ламп
Двигун гарячий, дійте з обережністю. 
Небезпека отримання опіків!
Будьте обережні з предметами або 
одягом, які можуть потрапити в лопатки 
вентилятора двигуна. Небезпека 
задушення!

За певних погодних умов (напр., низька 
температура чи вологість) запотівання 
внутрішньої поверхні скла фар та 
задніх ліхтарів є нормальним; воно 
зникне через кілька хвилин після 
увімкнення ламп.

Передні світлові прибори
Модель із галогенними фарами

1. Денні ходові вогні та габаритні вогні 
(W21/5W).

2. Покажчики поворотів (PY21W).
3. Фари ближнього світла (H7).
4. Фари дальнього світла (H7).
5. Протитуманні ліхтарі (PSX24W).
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Модель зі світлодіодними 
лампами

Денні ходові вогні / Габаритні 
вогні

1. Денні ходові вогні/габаритні вогні 
(світлодіоди).*

2. Покажчики поворотів (PY21W).
3. Фари ближнього світла (H7).
4. Фари дальнього світла (H7).
5. Протитуманні ліхтарі (PSX24W).

* Світлодіоди — скорочення англійською LED.

F Поверніть тримач лампи на восьму 
частину оберту проти годинникової 
стрілки і вийміть його.

F Витягніть лампу й замініть її.
Щоб встановити на місце, виконайте ці дії у 
зворотному порядку.

Денні ходові вогні та бокові 
габаритні вогні (світлодіоди).
Щоб замінити діодну лампу цього типу, 
зверніться до дилера CITROËN або 
на авторизовану станцію технічного 
обслуговування.

Покажчики повороту

Часте блимання індикатора покажчиків 
поворотів (вліво або вправо) вказує на 
їхню несправність.

F Поверніть тримач лампи на восьму 
частину оберту проти годинникової 
стрілки і вийміть його.

F Витягніть лампу й замініть її.

Щоб встановити на місце, виконайте ці дії у 
зворотному порядку.

Лампи жовтого кольору, такі як 
покажчиків поворотів, повинні 
замінюватися лампами того ж самого 
кольору та з тими ж характеристиками.

Ближнє світло фар

F Зніміть захисну кришку, потягнувши за 
язичок.

F Від’єднайте роз’єм лампи.
F Витягніть лампу та замініть її.

Щоб встановити лампу на місце, виконайте 
описані дії у зворотному порядку, 
повертаючи фіксатори лампи вгору.



186

У разі несправності

Дальнє світло фар

F Зніміть захисну кришку, потягнувши за 
язичок.

F Від’єднайте роз’єм лампи.
F Витягніть лампу та замініть її.

Щоб встановити лампу на місце, виконайте 
описані дії у зворотному порядку, 
повертаючи фіксатори лампи вниз.

Протитуманні фари

Щоб замінити лампу цього типу, зверніться 
до дилера CITROËN або на авторизовану 
станцію технічного обслуговування.

Вбудовані бокові повторювачі 
покажчиків поворотів

Щоб замінити лампу цього типу, також 
можна звернутися до дилера компанії 
CITROËN або на авторизовану станцію 
технічного обслуговування.

F Вставте пласку викрутку між склом 
бокового дзеркала та корпусом 
дзеркала.

F Нахиліть викрутку і, використовуючи її як 
важіль, вийміть дзеркало.

F Від’єднайте вкладку бокового дзеркала, 
натиснувши на два затискачі.

F Натисніть центральну вкладку і вийміть 
бічний повторювач.

F Витягніть тримач лампи і замініть 
несправну лампу.

Щоб встановити на місце, виконайте ці дії у 
зворотному порядку.
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Задні ліхтарі

Заміна ламп

F Зніміть кришку на відповідній бічній 
панелі.

F Від’єднайте роз’єм ліхтаря.
F Викрутіть і зніміть гайку (будьте 

обережні, щоб вона не впала 
всередину крила).

F Від’єднайте ліхтар та обережно витягніть 
його, потягнувши на себе.

Можливо (залежно від комплектації), щоб 
викрутити гайку, потрібні будуть плоскогубці 
або балонний ключ.

Щоб встановити на місце, виконайте ці дії у 
зворотному порядку.

Вставте ліхтар у напрямні, вирівнявши 
його належним чином.
Затягніть із зусиллям, що забезпечить 
герметичність, але не пошкодьте 
ліхтар.

Третій стоп-сигнал (4 лампи 
T10 W5W)

1. Габаритні вогні (R10W).
2. Стоп-сигнали (P21W).
3. Покажчики поворотів (PY21W).
4. Ліхтар заднього ходу (P21W) або 

протитуманна фара (PR21W).

Ці лампи слід заміняти зсередини 
багажника.
F Відкрийте багажник.

F Відсуньте лапки тримача лампи і зніміть 
лампу.

F Поверніть лампу на чверть оберту, 
витягніть її та встановіть нову лампу.

F Відкрийте багажник, зніміть пластикові 
кришки.

F Викруткою натисніть два фіксатори.
F Вийміть лампу через кришку багажника.
F Від’єднайте роз’єм.
F Поверніть тримач несправної лампи на 

чверть оберту та витягніть його.
F Витягніть лампу та замініть її.
Щоб встановити нову лампу, виконайте ці 
дії у зворотному порядку. Перевірте, щоб 
сопло омивача скла перебувало зліва.
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Ліхтарі номерного знаку (W5W)

У разі заміни лампи протягом декількох 
хвилин після вимкнення запалювання, 
будьте обережні і не торкайтеся 
вихлопної труби. Існує небезпека 
отримання опіків!

Підсвічування салону
Лампа освітлення салону 
(W5W)

Лампа освітлення салону зі 
світлодіодами
З питань заміни світлодіодів звертайтеся 
до дилера компанії CITROËN або 
на авторизовану станцію технічного 
обслуговування.

Багажник (W5W)

F Від’єднайте блок, натиснувши на корпус 
ззаду.

F Витягніть лампу та замініть її.
F Встановіть компонент на місце.

Для полегшення зняття виконайте цю 
процедуру, коли кришка багажника 
наполовину відкрита.
F Вставте тонку викрутку в одну із щілин за 

розсіювачем.
F Підніміть розсіювач, щоб від’єднати його.
F Зніміть розсіювач.
F Замініть несправну лампу.
Щоб встановити розсіювач на місце, 
натисніть на нього, щоб зафіксувати на 
місці.

F За допомогою тонкої пласкої викрутки 
відчепіть усю панель, яка оточує лампу 
освітлення салону.

F Витягніть несправну лампу й замініть її.
F Встановіть панель на місце навколо 

лампи освітлення салону та правильно її 
закріпіть.
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Заміна запобіжника
Доступ до інструментів
Щипці для вилучення запобіжників 
розташовані на внутрішньому боці кришки 
блока запобіжників панелі приладів.

F Зніміть кришку, потягнувши її спочатку 
за ліву верхню частину, а потім за праву 
верхню частину.

F Повністю зніміть кришку й переверніть її.

F Вийміть щипці із внутрішнього боку 
кришки.

Щипці для вилучення запобіжників 
розташовані на внутрішньому боці кришки 
блока запобіжників панелі приладів.
F Відкрийте кришку відділення для дрібних 

речей.
F Від’єднайте захисну кришку блоку 

запобіжників.
F Повністю зніміть кришку й переверніть її.
F Вийміть щипці із внутрішнього боку 

кришки.

Заміна запобіжника
Перед заміною запобіжника потрібно 
виконати таке:
F визначте причину несправності й усуньте 

її;
F вимкніть усі електричні споживачі;
F знерухомте автомобіль і вимкніть 

запалювання;
F визначте несправний запобіжник за 

допомогою таблиць розташування та 
схем на наступних сторінках.

Щоб вийняти або встановити запобіжник, 
важливо дотримуватися викладених нижче 
інструкцій.
F за допомогою спеціальних щипців 

витягніть запобіжник із його гнізда та 
перевірте стан запобіжника;

F завжди заміняйте несправний запобіжник 
запобіжником того ж самого виду 
(однакового кольору). Використання 
іншого виду може спричинити 
несправності (небезпека виникнення 
пожежі).

Якщо після заміни запобіжника несправність 
повторюється, необхідно перевірити 
електричну систему автомобіля в дилера 
компанії CITROËN або на авторизованій 
станції технічного обслуговування.

                 ОК           Несправний

                               Щипці

Заміна запобіжника на інший, відсутній 
у наведених нижче таблицях, може 
призвести до серйозної несправності 
автомобіля. Зверніться до дилера 
CITROËN або на авторизовану станцію 
технічного обслуговування.
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Встановлення додаткового 
електрообладнання
Електрична система автомобіля 
призначена для роботи як зі 
стандартним електрообладнанням, так 
і з додатковими пристроями.
Перш ніж встановити на автомобілі 
інше електрообладнання або пристрої, 
зверніться до дилера компанії 
CITROËN або на авторизовану станцію 
технічного обслуговування.

Компанія CITROËN не несе 
відповідальності за витрати, понесені 
на ремонт вашого автомобіля або 
усунення несправностей, що виникли 
внаслідок встановлення приладів, які 
не постачаються та не рекомендовані 
компанією CITROËN і не встановлені 
відповідно до інструкцій, зокрема, 
коли споживання всього додаткового 
підключеного обладнання перевищує 
10 мА.

Запобіжники в панелі 
приладів
Доступ до запобіжників

У нижній частині панелі приладів, під 
кермом, розміщено 2 блоки запобіжників.
F Зніміть кришку, потягнувши її спочатку 

за ліву верхню частину, а потім за праву 
верхню частину.

У нижній частині панелі приладів, у 
відділенні для дрібних речей, розміщено 2 
блоки запобіжників.
F Відкрийте відділення для дрібних речей.
F Від’єднайте захисну кришку блоку 

запобіжників.
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Верхній блок запобіжників

Запобіжник
N°

Номінал
(A) Функції

F29 - Не використовується.

F30 30 Підігрів заднього скла.

F31 10 Підігрів бічних дзеркал.

F32 - Не використовується.

F33 40 Передні вікна з електричними склопідіймачами.

F34 40 Задні вікна з електричними склопідіймачами.

F35 30 Передні сидіння з підігрівом.

F36 - Не використовується.

F37 - Не використовується.

F38 - Не використовується.

F39 - Не використовується.

F40 - Не використовується.
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Запобіжник
N°

Номінал
(A) Функції

F1 10

Електрохромне дзеркало заднього огляду, підігрів 
заднього скла, сажовий фільтр, датчики паркування, 
підсилювач керма, система LPG (зріджений нафтовий 
газ), перемикач педалі зчеплення, регулювання бокових 
дзеркал.

F10(+) - 
F11(заземлення) 30 Блокування/розблокування дверей та люка паливного бака 

(залежно від типу двигуна).

F13 10 Датчик дощу та освітлення, кондиціонування повітря, 
передня камера.

F14 5 Сигналізація, блок телематики.

F16 3 Селектор швидкості автоматичної коробки передач, 
перемикач педалі гальма, система «Зупинка і пуск».

F17 5 Панель приладів, модуль навчання водінню.

F18 5 Кондиціонування повітря, індикатор положення селектора 
передач (автоматична коробка передач).

F19 3 Засоби керування на кермі.

F21 3 Перемикач або кнопка START/STOP (ПУСК/ЗУПИНКА).

F23 5 Контрольні лампи про розстебнуті ремені безпеки

F24 5 Датчики паркування, задня камера, екран телематики.

F25 5 Блок керування подушкою безпеки.

F29 20 Телематична аудіосистема.

F31 15 Аудіосистема (додаткове обладнання).

F32 15 Переднє гніздо живлення на 12 В.

Нижній блок запобіжників



8

193

У разі несправності

F35 5 Регулятор фар, діагностичний роз’єм, додатковий обігрів 
(залежно від комплектації).

F36 5 Передня лампа для читання.

F4 15 Звуковий сигнал.

F10(+) - 
F11(заземлення) 20 Помпа омивання вітрового та заднього скла.

F8 20 Склоочисник заднього скла.

F9 5 Передня лампа освітлення салону.

Запобіжники моторного 
відсіку

Доступ до запобіжників
F Відкрийте кришку.
F Замініть запобіжник.
F Після закінчення ретельно закрийте 

кришку, щоб забезпечити правильне 
ущільнення блоку запобіжників.

Блок запобіжників розташований у 
моторному відсіку біля акумулятора.
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Запобіжник
Номер

Номінал
(A) Функції

F1 40 Кондиціонування повітря

F10 15 Керування двигуном.

F11 20 Керування двигуном.

F12 5 Керування двигуном.

F13 5 Керування двигуном.

F14 5 Стан заряду акумулятора (залежно від типу двигуна).

F15 5 Не використовується.

F16 20 Передня протитуманна фара.

F17 5 Керування двигуном.

F18 10 Права фара дальнього світла.

F19 10 Ліва фара дальнього світла.

F2 60 ABS/ESP.

F20 30 Керування двигуном.

F21 30 Стартер (залежно від типу двигуна).

F22 30 Не використовується.

F23 40 Блок стартера (якщо автомобіль обладнано функцією 
«Зупинка і пуск» і залежно від типу двигуна).

F24 40 Блок запобіжників у салоні автомобіля.

F25 40 Підготовка прикріплення причепа.
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F26 15 Автоматична коробка передач або система LPG.

F27 25 Вбудований інтерфейс систем (BSI).

F28 30 Система контролю викидів дизельного двигуна (AdBlue®).

F29 40 Склоочисники вітрового скла.

F3 50 Блок запобіжників у салоні автомобіля.

F30 40 Підігрівач дизельного двигуна.

F31 80 Додатковий обігрівач (залежно від комплектації).

F32 80 Система підсилювача керма.

F4 30 ABS/ESP.

F5 70 Вбудований інтерфейс систем (BSI).

F6 60 Вентилятор охолодження двигуна.

F7 80 Вбудований інтерфейс систем (BSI).

F8 15 Керування двигуном.

F9 15 Керування двигуном.

Акумулятор 12 В
Порядок запуску двигуна за допомогою 
іншого акумулятора або заряджання 
розрядженого акумулятора.

Загальні відомості
Свинцево-кислотні стартерніі 
акумулятори

Акумулятори містять шкідливі 
речовини, такі як сірчана кислота та 
свинець.
Вони повинні бути утилізовані 
відповідно до діючих нормативно-
правових актів та за жодних обставин 
не повинні викидатися разом із 
побутовими відходами.
Здавайте використані батарейки 
від пульта дистанційного керування 
та автомобільні акумулятори в 
спеціальний пункт збирання відходів.

Перед виконанням операцій з 
акумулятором захистіть очі та обличчя.
Щоб уникнути небезпеки вибуху або 
пожежі, всі роботи з акумулятором 
повинні виконуватися в добре 
провітрюваному приміщенні, подалі від 
відкритого полум’я та джерел іскор.
Після цього помийте руки.
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Ніколи не намагайтеся запустити 
двигун, підключаючи зарядний 
пристрій.
Ніколи не користуйтеся пускозарядним 
пристроєм із робочою напругою 24 В 
або вище.
Переконайтесь у тому, що інший 
акумулятор має номінальну напругу 
12 В, а його ємність принаймні 
дорівнює ємності розрядженого 
акумулятора.
Ці два автомобілі не повинні 
контактувати один з одним.
Вимкніть всі споживачі електроенергії 
на обох автомобілях (аудіосистему, 
склоочисники, освітлення тощо).
Перевірте, щоб кабелі для запуску 
двигуна не розташовувались біля 
рухомих частин двигуна (вентилятора, 
ременів тощо).
Не від’єднуйте позитивну клему (+) під 
час роботи двигуна.

F Підніміть пластмасову кришку на 
позитивному виводі (+) (за наявності).

F Підключіть червоний кабель до 
позитивного виводу (+) розрядженого 
акумулятора A (на металевому 
прямокутному виступі), а потім до 
позитивного виводу (+) акумулятора В 
або бустера.

F Підключіть один кінець зеленого 
або чорного кабелю до негативного 
виводу (–) акумулятора В або бустера 
(або до маси на іншому автомобілі).

F Підключіть інший кінець зеленого 
або чорного кабелю до контакту 
маси C на автомобілі з розрядженим 
акумулятором.

F Запустіть двигун автомобіля з 
робочим акумулятором та дайте йому 
попрацювати протягом декількох хвилин.

F Увімкніть стартер на автомобілі з 
розрядженим акумулятором і дайте 
двигуну попрацювати.

Якщо двигун не запрацює відразу, вимкніть 
запалювання та зачекайте кілька секунд, 
перш ніж спробувати ще раз.

Доступ до акумулятора

(+) Позитивний вивід.
Оснащений швидкознімною клемою.

(–) Негативний вивід.
Оскільки негативний вивід акумулятора 
недоступний, на корпусі правого крила є 
винесена точка з’єднання з масою.

Запуск за допомогою 
іншого акумулятора
Якщо акумулятор автомобіля розряджений, 
двигун можна запустити за допомогою 
іншого акумулятора (зовнішнього або на 
іншому автомобілі) та кабелів для запуску 
двигуна або пускозарядного пристрою 
(бустера).

Акумулятор знаходиться під капотом.
Для доступу до позитивного виводу (+):
F відімкніть капот, потягнувши важіль 

його замка із салону, а потім – ззовні 
автомобіля,

F підніміть капот, закріпіть його підпорою у 
відкритому положенні.
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F Зачекайте, допоки двигун не почне 
працювати на холостому ході, тоді 
від’єднайте кабелі для запуску двигуна у 
зворотному порядку.

F Встановіть пластмасову кришку на 
позитивний вивід (+) (за наявності).

F Дайте двигуну попрацювати протягом 
принаймні 30 хвилин, рухаючись на 
автомобілі або стоячи на місці, щоб 
акумулятор досягнув достатнього рівня 
заряду.

Деякі функції, в тому числі функція 
«Стоп і старт», недоступні, якщо 
акумулятор недостатньо заряджений.

Заряджання акумулятора за 
допомогою зарядного пристрою
Для забезпечення оптимального 
терміну служби акумулятора необхідно 
підтримувати достатній рівень його заряду.
У деяких випадках може знадобитися 
зарядити акумулятор:
- якщо автомобіль використовується лише 

для коротких поїздок,
- якщо автомобіль не використовувався 

протягом кількох тижнів.
Зверніться до дилера CITROËN або 
на авторизовану станцію технічного 
обслуговування.

Щоб самостійно зарядити акумулятор 
автомобіля, використовуйте лише 
зарядний пристрій, призначений для 
свинцево-кислотних акумуляторів із 
номінальною напругою 12 В.

Дотримуйтесь інструкцій, наданих 
виробником зарядного пристрою.
Ніколи не змінюйте полярності.

Від’єднувати акумулятор не потрібно.

F Вимкніть запалювання.
F Вимкніть усі пристрої, які споживають 

електроенергію (аудіосистему, лампи, 
склоочисники тощо).

F Вимкніть зарядний пристрій В перед 
підключенням кабелів до акумулятора, 
щоб уникнути небезпечних іскор.

F Переконайтесь у тому, що кабелі 
зарядного пристрою перебувають у 
хорошому стані.

F Якщо позитивний вивід (+) закритий 
пластмасовою кришкою, підніміть її.

F Підключіть кабелі зарядного пристрою В 
так, як описано нижче:
- позитивний (+) червоний кабель до 

позитивного виводу (+) акумулятора A,
- негативний (–) чорний кабель до 

контакту маси C на автомобілі.
F Після завершення заряджання 

вимкніть зарядний пристрій В, перш ніж 
від’єднувати кабелі від акумулятора A.

Якщо така етикетка присутня, 

необхідно використовувати лише 
зарядний пристрій із робочою напругою 
12 В, щоб уникнути незворотного 
пошкодження електричних 
компонентів, пов’язаних із системою 
«Стоп і старт».

Ніколи не намагайтеся зарядити 
замерзлий акумулятор — він може 
вибухнути!
Якщо акумулятор замерзнув, 
надайте його для перевірки дилеру 
компанії CITROËN або авторизованій 
станції технічного обслуговування, 
де його перевірять на наявність 
пошкодження внутрішніх компонентів 
та розтріскування корпусу, що може 
означати небезпеку витоку токсичної 
та корозійнонебезпечної кислоти.

Від’єднання акумулятора
Щоб підтримувати достатній рівень заряду 
для запуску двигуна, рекомендується 
від’єднувати акумулятор від бортової 
електромережі, якщо автомобіль не 
передбачається експлуатувати протягом 
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Клема з швидкознімним 
затискачем

Не натискайте на важіль надто сильно, 
оскільки фіксація не відбудеться, якщо 
клема розташована неправильно (в 
цьому випадку почніть процедуру 
знову).

Після повторного підключення 
акумулятора

станцію технічного обслуговування.
Виконуючи рекомендації, викладені у 
відповідному розділі, самостійно виконайте 
ініціалізацію або скидання налаштувань 
таких систем:
- пульта дистанційного керування або 

електронного ключа (залежно від 
комплектації),

- вікна з електричними склопідйомниками,
- дата й час,
- попередньо встановлені радіостанції.

Система «Стоп і старт» може не 
працювати під час поїздки після 
першого запуску двигуна.
У цьому випадку система буде 
доступна тільки після тривалої стоянки 
автомобіля, час якої залежить від 
зовнішньої температури та заряду 
акумулятора (приблизно до 8 годин).

тривалого часу.
Перед від’єднанням акумулятора:
F закрийте всі елементи кузова (двері, 

кришку багажника, вікна),
F вимкніть усі пристрої, які споживають 

електроенергію (аудіосистему, 
склоочисники, освітлення тощо),

F вимкніть запалювання та зачекайте 
чотири хвилини.

На акумуляторі необхідно лише від’єднати 
кабель від позитивного виводу (+).

Від’єднання позитивної клеми (+)

F Повністю підніміть важіль A, щоб 
відпустити клему B.

F Зніміть клему В, піднявши її.

Підключення до позитивного виводу (+)

F Повністю підніміть важіль A.
F Установіть відкриту клему В на місце на 

позитивному виводі (+).
F Натисніть клему В повністю вниз.
F Опустіть важіль A, щоб зафіксувати 

клему B.

Після повторного підключення акумулятора 
ввімкніть запалювання та зачекайте 
1 хвилину перед запуском двигуна. Це 
необхідно для ініціалізації електронних 
систем.
Якщо після цієї операції будуть виявлені 
незначні проблеми, зверніться до дилера 
компанії CITROËN або на авторизовану 
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Буксирування
Порядок буксирування вашого автомобіля 
або буксирування іншого автомобіля за 
допомогою буксирного кільця.

Доступ до інструментів

Загальні рекомендації 
Дотримуйтесь чинного законодавства 
своєї країни.
Переконайтеся, що вага 
буксирувального автомобіля більша за 
вагу буксированого.
Водій повинен залишатись за кермом 
буксированого автомобіля та мати 
дійсні водійські права.
Під час буксирування автомобіля з 
опорою на всі чотири колеса завжди 
використовуйте сертифіковане жорстке 
зчеплення. Використання канатів та 
тросів заборонено.
Буксирувальний автомобіль повинен 
рушати з місця повільно.
Коли автомобіль буксирується 
з вимкненим двигуном, системи 
допомоги під час гальмування та 
керування не працюють.
У вказаних нижче випадках завжди 
необхідно викликати евакуатор:
- автомобіль зламався на автостраді 

або швидкісній автомагістралі,
- автомобіль оснащено системою 

постійного повного приводу,
- не вмикається нейтральна 

передача, неможливо розблокувати 
кермо або вимкнути стоянкове 
гальмо,

- при буксируванні автомобіля з 
опорою лише на два колеса,

- якщо немає сертифікованого 
тягово-зчіпного пристрою.

Буксирування вашого 
автомобіля

Буксирне кільце розміщується в багажнику 
під підлогою.
Для отримання доступу:
F відкрийте багажник,
F підніміть підлогу й вийміть її,
F вийміть буксирне кільце з тримача.

F Відкрийте кришку на передньому 
бампері, натиснувши на її лівий бік.

F Повністю прикрутіть буксирне кільце.
F Встановіть тягово-зчіпний пристрій.
F Встановіть важіль перемикача передач 

у нейтральне положення (положення N в 
автомобілях із автоматичною коробкою 
передач).

Недотримання цієї інструкції може 
призвести до пошкодження деяких 
компонентів (систем гальмування, 
трансмісії тощо) та елементів, які 
забезпечують гальмування під час 
запуску двигуна.

F Розблокуйте кермо, повернувши ключ 
запалювання на одне положення, і 
відпустіть стоянкове гальмо.
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Буксирування іншого 
автомобіля

F Увімкніть ліхтарі аварійної сигналізації 
на обох автомобілях.

F Обережно почніть рухатися, їдьте 
повільно та на коротку відстань.

F Зніміть заглушку на задньому бампері, 
натиснувши на неї внизу.

F Повністю прикрутіть буксирне кільце.
F Встановіть тягово-зчіпний пристрій.
F Увімкніть ліхтарі аварійної сигналізації 

на обох автомобілях.
F Обережно почніть рухатися, їдьте 

повільно та на коротку відстань.
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Характеристики 
двигунів та 
буксированих причепів
Двигуни
Характеристики двигуна автомобіля (об’єм, 
максимальна потужність, максимальна 
швидкість, запас ходу, викиди CO2 тощо) 
зазначені в реєстраційному документі, а 
також у рекламних брошурах.
Ці характеристики відповідають значенням 
сертифікування за результатами стендових 
випробувань відповідно до європейського 
регламенту (Директива 1999/99/ЄС).
Для отримання додаткової інформації 
зверніться до дилера компанії CITROËN 
або на авторизовану станцію технічного 
обслуговування.

Вага автомобілів 
та причепів, що 
буксируються
Вага автомобіля й буксированих причепів 
вказана в реєстраційному документі 
автомобіля, а також у рекламних брошурах.

Ці значення також указані в табличці або на 
наклейці виробника.

Для отримання додаткової інформації 
зверніться до дилера компанії CITROËN 
або на авторизовану станцію технічного 
обслуговування.

Вказані значення ДММА й буксирувального 
навантаження дійсні для максимальної 
висоти над рівнем моря 1000 метрів. 
Буксирувальне навантаження потрібно 
зменшити на 10 % на кожні додаткові 
1000 метрів.
Рекомендована вага причіпного 
пристрою — вертикальне навантаження на 
кулю фаркопфа (знімний, з використанням 
інструментів або без них).

ДММА: Дозволена максимальна маса 
автопоїзда.

За високих температур навколишнього 
повітря деякі експлуатаційні й робочі 
характеристики автомобіля можуть 
знижуватися задля захисту двигуна. 
Коли зовнішня температура перевищує 
37 °C, обмежте буксирувальне 
навантаження.

Буксирування з використанням легко 
навантаженого автомобіля може 
негативно впливати на курсову 
стійкість.
Гальмівні дистанції збільшуються під 
час буксирування причепа.
Використовуючи автомобіль для 
буксирування, ніколи не перевищуйте 
швидкість приблизно 100 км/год 
(дотримуйтесь чинного місцевого 
законодавства).

У разі високих температур зовнішнього 
повітря рекомендується після зупинки 
дати двигуну попрацювати на холостих 
обертах упродовж 1–2 хвилин, щоб 
охолодити його.
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Двигуни і максимальне навантаження - БЕНЗИН

Двигун PureTech 68 
BVM

PureTech 82 
BVM PureTech 110 S&S VTI 115 EAT6

Коробки передач
Механічна 

5-ступінчаста
(BVM5)

Механічна 
5-ступінчаста

(BVM5)

Механічна 
5-ступінчаста

(BVM5)

Автоматична 
6-ступінчаста

(EAT6)

Автоматична 
6-ступінчаста

(EAT6)

Код EB2FB - MA EB2F - MA EB2DT - BE - 
STTd

EB2DT - AT6III - 
STTd

EB2DTM - AT6III 
- STTd

EC5F - AT6III

Коди варіантів
Wheel 640 = /A...
Wheel 620 = /B…

SXHMP6/B0 - 
SXHMP6/A0

SXHMZ6/…
B0 - B1 - A0 

- B0M - A0M - 
A0G - A1G - B0G 

- B1G

SXHNZ6/A0S SXHNZT/A0S
SXHNVT/A0S SXNFPT/A0

Об’єм (см3) 1 199 1 199 1 199 1 199 1 587

Максимальна потужність: за стандартом ЄС (кВт) 50 60 81 81 85

Пальне Неетиловане Неетиловане Неетиловане Неетиловане Неетиловане

Максимальна маса причепа з гальмівною системою (у межах 
дозволеної максимальної маси автопоїзда) на схилі 10 або 12% (кг) 450 450 600 450 450

Причіп без гальм (кг) 450 450 450 450 450

Рекомендоване навантаження на буксирний пристрій (кг) 46 46 46 46 46
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Двигуни і максимальне навантаження - дизель
Двигун BlueHDi 75 S&S BVM HDI 90 BlueHDi 100 S&S BVM

Коробки передач Механічна 5-ступінчаста
(BVM5)

Механічна 5-ступінчаста
(BVM5)

Механічна 5-ступінчаста
(BVM5)

Код DV6FE - BE - STTd DV6DM - BE DV6FD - BE - STTd

Коди варіантів
Wheel 640 = /A...
Wheel 620 = /B…

SXBHW6/…
B0S - B1S - A0S SX9HJC/B0 - SX9HJC/A0 SXBHY6/B0S - SXBHY6/A0S

Об’єм (см3) 1 560 1 560 1 560

Максимальна потужність: за стандартом ЄС (кВт) 55 66 73

Пальне Дизельне Дизельне Дизельне

Максимальна маса причепа з гальмівною системою (у межах 
дозволеної максимальної маси автопоїзда) на схилі 10 або 12% (кг) 600 600 600

Причіп без гальм (кг) 450 450 450

Рекомендоване навантаження на буксирний пристрій (кг) 46 46 46



204

Технічні дані

Розміри (в мм)
Розміри відповідають незавантаженому 
автомобілю.

* Дзеркала складені.
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Ідентифікаційні позначення
Різні видимі маркування для ідентифікації 
автомобіля та визначення його 
експлуатаційних характеристик.

A. Ідентифікаційний номер автомобіля 
(VIN) під капотом.
Номер вигравіювано на кузові.

В. Ідентифікаційний номер автомобіля 
(VIN) на панелі приладів.
Номер на табличці, видимій крізь вітрове 
скло.

С. Табличка виробника.
Ця захищена табличка прикріплена до 
правих дверей.
На ній вказано таку інформацію:
- назва виробника,
- номер Європейського затвердження 

типового зразка всього автомобіля,
- ідентифікаційний номер автомобіля 

(VIN),
- максимальна дозволена вага автомобіля 

(повна маса автомобіля або GVW),
- дозволена максимальна вага автомобіля 

з причепом (повна маса автопоїзда або 
ДММА),

- максимальне навантаження на передню 
вісь,

- максимальне навантаження на задню 
вісь.

D. Табличка з кодом фарби та 
параметрами шин.
Ця табличка прикріплена в отворі дверей 
водія.
На ній вказано таку інформацію про шини:
- тиск повітря в шинах для порожнього та 

завантаженого автомобіля,
- технічні характеристики шини: розміри 

та тип, а також показники навантаження 
та швидкості,

- тиск повітря в шині запасного колеса.
На ній також вказано код кольору 
декоративного покриття кузова.

Спочатку автомобіль може 
оснащуватися шинами з більш 
високими показниками навантаження 
та швидкості, ніж ті, які вказані в 
табличці, що не впливає на тиск їх 
накачування.

Перевірка тиску в шинах
Тиск в шинах слід перевіряти, коли вони 
перебувають у холодному стані, принаймні 
щомісяця.
Значення тиску на етикетці дійсні для 
холодних шин. Якщо автомобіль рухався 
довше ніж 10 хвилин або проїхав відстань 
понад 10 км на швидкості понад 50 км/год, 
його шини нагріються; у такому разі слід 
додати 0,3 бар (30 кПа) до тиску, вказаного 
на етикетці.

Ніколи не зменшуйте тиск у нагрітій 
шині.

Недостатній тиск в шинах збільшує 
споживання пального.
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CITROËN Connect Nav

Навігаційна система CITROËN Connect Nav

Супутникова навігація 
GPS. Програми. 
Мультимедійна 
аудіосистема. Телефон з 
Bluetooth®

Зміст

Перше знайомство  2
Засоби керування на кермі  3
Меню  4
Голосові команди  5
Навігація  11
Підключений навігатор  15
Програми  18
Радіо  23
Радіо DAB (цифрове звукове мовлення)  25
Мультимедійна система  26
Телефон  28
Конфігурація  33
Типові запитання  37

Описані нижче функції та 
налаштування можуть відрізнятись 
залежно від варіанта та комплектації 
вашого автомобіля.

З міркувань безпеки сполучення 
мобільного телефону Bluetooth із 
системою гучного зв’язку Bluetooth 
аудіосистеми, яке потребує особливої 
уваги водія, слід здійснювати в 
нерухомому автомобілі з увімкненим 
запалюванням.

Система захищена таким чином, що 
вона працюватиме тільки у вашому 
автомобілі.
Відображення повідомлення Energy 
Economy Mode (Режим економії 
енергії) сигналізує про те, що система 
переходить у режим очікування.

Наведене нижче посилання надає 
доступ до кодів OSS (англ. Open Source 
Software, програмне забезпечення з 
відкритим кодом) цієї системи.
https://www.groupe-psa.com/fr/oss/
https://www.groupe-psa.com/en/oss/
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CITROËN Connect Nav

Перше знайомство
Коли двигун працює, натискання 
вимикає звук.
При вимкненому запалюванні 
натискання вмикає систему.

Регулювання гучності.

Використовуйте кнопки з будь-якої сторони 
або під сенсорним екраном для доступу до 
меню, а потім натискайте віртуальні кнопки 
на сенсорному екрані.

Залежно від моделі, використовуйте 
кнопки Source (Джерело) або Menu (Меню) 
з будь-якої сторони сенсорного екрану 
для доступу до меню, а потім натискайте 
віртуальні кнопки на сенсорному екрані.

Меню можна відобразити в будь-який час. 
Для цього короткочасно торкніться екрану 
трьома пальцями.

Всі сенсорні області екрану білі.
Натисніть хрестик, щоб повернутися на 
попередній рівень.
Натисніть OK для підтвердження.

Сенсорний екран належить до 
ємнісного типу.
Щоб очистити екран, використовуйте 
м’яку, неабразивну тканину (тканину 
для протирання окулярів) без 
додаткових засобів.
Не торкайтеся екрану гострими 
предметами.
Не торкайтеся екрану мокрими руками.

* залежно від комплектації. 

У верхній частині сенсорного екрану 
постійно відображається певна інформація:
- Повторити інформацію щодо 

кондиціонування повітря (залежно від 
варіанта) та надати прямий доступ до 
відповідного меню.

- Перейти безпосередньо до вибору 
джерела звуку, до переліку радіостанцій 
(або переліку назв залежно від 
джерела).

- Перейти до сповіщень, електронних 
листів, оновлень карти та, залежно від 
послуг, навігаційних повідомлень.

- Перейти до налаштувань сенсорного 
екрану та цифрової панелі приладів.

Вибір джерела звуку (залежно від варіанта):
- Радіостанції FM/DAB * / AM*.
- Кнопка USB.
- Програвач CD Player (компакт-дисків) 

(залежно від моделі).
- Медіапрогравач, підключений через 

додатковий роз’єм (залежно від моделі).
- Телефон, підключений через Bluetooth і 

систему мультимедійної передачі даних 
Bluetooth* (потокове передавання).
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У меню Settings (Налаштування) 
можна створити профіль лише для 
одного користувача або групи людей 
зі спільними інтересами та здійснити 
різні налаштування (попередньо 
вибрані радіостанції, налаштування 
аудіосистеми, журнал навігатора, 
обрані контакти тощо). Ці параметри 
починають діяти автоматично.

У дуже жарких умовах гучність може 
обмежуватися для захисту системи. 
Вона може перейти в режим очікування 
(екран та звук вимкнено) принаймні на 
5 хвилин
Повернення до нормальної роботи 
відбувається автоматично, коли 
температура в салоні автомобіля 
знижується.

Засоби керування на кермі
Залежно від моделі.

Голосові команди:
Цей засіб керування 
розташований на кермі або на 
краю перемикача освітлення 
(залежно від моделі).
Короткочасне натискання: 
голосові команди системи.
Тривале натискання: голосові 
команди смартфона, що 
подаються через систему.

 або 

Збільшити гучність.

 або 

Вимкнути або відновити звук.
Або
Вимкніть звук, одночасно 
натиснувши кнопки збільшення та 
зменшення гучності.
Відновіть звук, натиснувши 
одну з двох кнопок регулювання 
гучності.

 або 

Зменшити гучність.

 або 

Мультимедіа (короткочасне 
натискання): змінити джерело 
мультимедійної системи.
Телефон (короткочасне натискання): 
почати набір телефонного номеру.
Поточний виклик (короткочасне 
натискання): доступ до меню 
телефону.
Телефон (тривале натискання): 
відхилити вхідний дзвінок, 
завершити розмову або перейти 
до меню телефону за відсутності 
розмови по телефону або 
здійснення виклику.

 або 

Радіо (обертання): розпочати 
автоматичний пошук попередньої 
або наступної станції.
Мультимедіа (обертання): 
попередня/наступна композиція, 
перейти по списку.
Короткочасне натискання: 
підтвердити вибір. Якщо нічого не 
вибрано, доступ до попередньо 
встановлених радіостанцій.

Радіо: відобразити перелік 
станцій.
Мультимедіа: відобразити 
перелік композицій.
Радіо (натискання та утримання): 
оновити перелік прийнятих 
станцій.
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Меню
Залежно від моделі або залежно від 
варіанта
Кондиціонування повітря

Керування різними параметрами 
температури та потоку повітря.

Підключений навігатор

 або 

Введіть критерії маршруту та 
виберіть пункт призначення.
Використовуйте послуги, доступні 
в режимі реального часу залежно 
від комплектації.

Програми

 або 

Використовуйте певні програми 
на смартфоні, підключеному 
через системи CarPlay®, 
MirrorLinkTM або Android Auto.
Перевірте стан підключень по 
Bluetooth ® та Wi-Fi.

Радіо та мультимедійна система

 або 

Виберіть джерело звуку, 
радіостанцію, перегляд 
фотографій.
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Телефон

 або 

Підключіть телефон через 
Bluetooth®, читайте повідомлення 
та електронні листи, надсилайте 
швидкі повідомлення.

Конфігурація

 або 

Налаштуйте особистий профіль 
та (або) налаштуйте звук (баланс, 
акустичне поле тощо) та дисплей 
(мову, одиниці вимірювання, дату, 
час тощо).

Автомобіль

 або 

Вмикання, вимикання та 
налаштування певних функцій 
автомобіля.

Голосові команди
Засоби керування на кермі

Натискання цієї кнопки активує 
функцію голосових команд.

Щоб забезпечити якісне розпізнавання 
голосових команд системою, 
дотримуйтесь таких рекомендацій:
- говоріть звичайним тоном, не 

розбиваючи слів і не підвищуючи 
голос;

- завжди чекайте звукового сигналу, 
перш ніж говорити;

- для найкращої роботи системи 
рекомендується, щоб вікна та 
панорамний люк були закриті, 
щоб уникнути сторонніх перешкод 
(залежно від варіанта).

- перш ніж промовити голосову 
команду, попросіть інших пасажирів 
не розмовляти.
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Перше знайомство
Приклад голосової команди для 
навігації:
«Navigate to address, 11 Regent 
Street, London (Їхати до вул. 
Спортивної, 159, Київ)».
Приклад голосової команди для 
радіо та мультимедійної системи:
«Play artist, Madonna 
(Грати артиста, Анатолій 
Солов’яненко)».
Приклад голосової команди для 
телефону:
«Call David Miller 
(Зателефонувати Івану 
Петриненку)».

Голосові команди доступні 12 мовами 
(англійська, французька, італійська, 
іспанська, німецька, голландська, 
португальська, польська, турецька, 
російська, арабська, бразильська); 
їх слід подавати мовою, яку раніше 
обрано та встановлено в системі.
Для деяких голосових команд існують 
синоніми.
Приклад: «Guide to» (Прямувати до), 
«Navigate to» (Навігація до), «Go to» 
(Їхати до) та ін.
Голосові команди арабською мовою: 
«Navigate to address» (Їхати за 
адресою) та «Display POI in the city» 
(Відобразити корисні місця в місті) 
відсутні.

Інформація. Використання системи

Натисніть кнопку керування 
голосом Push To Talk 
(Натискай та розмовляй) 
та скажіть команду 
після звукового сигналу.
Пам’ятайте, що ви можете 
перервати відповідь системи 
в будь-який час, натиснувши 
цю кнопку.Якщо ви ще раз 
натиснете її, коли система 
очікує ваших інструкцій, 
сеанс голосового керування 
буде завершено.Якщо 
вам потрібно почати все 
спочатку, скажіть «Cancel» 
(Скасувати).Якщо бажаєте 
скасувати дію, скажіть 
«Undo» (Відмінити).Щоб 
отримати інформацію та 
підказки в будь-який момент, 
просто скажіть «Help» 
(Довідка).Якщо системі 
бракуватиме інформації 
для виконання команди, 
система наведе приклади 
або надасть покрокові 
інструкції.У режимі «Novice» 
(Новачок) надається більше 
інформації.Ви можете 
змінити режим діалогу 
на «Expert» (Досвідчений 
користувач), коли достатньо 
ознайомитеся з роботою 
системи.

Глобальні голосові 
команди

Ці команди можна подавати, 
перебуваючи на будь-якій сторінці 
екрану, після натискання кнопки Voice 
command (Голосова команда) або 
Telephone (Телефон), розташованої на 
кермовому колесі, коли не відбувається 
розмова по телефону.
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Голосові команди 
навігації

Ці команди можна подавати, 
перебуваючи на будь-якій сторінці 
екрану, після натискання кнопки Voice 
command (Голосова команда) або 
Telephone (Телефон), розташованої на 
кермі, коли не відбувається розмова по 
телефону.

Голосові команди Довідкові повідомлення

Help (Довідка) Я можу допомогти вам із багатьма 
питаннями. Ви можете сказати: «help with 
phone» (Довідка про телефон), «help with 
navigation» (Довідка про навігацію), «help 
with media» (Довідка про мультимедійну 
систему) або «help with radio» (Довідка про 
радіо). Для отримання загального огляду 
щодо використання засобів керування 
голосом ви можете сказати «Help with voice 
controls» (Довідка про голосове керування).

Voice command help (Довідка про голосові команди)

Navigation help (Довідка про навігацію)

Radio help (Довідка про радіо)

Media help (Довідка про мультимедійні системи)

Telephone help (Довідка про телефон)

Set dialogue mode as <...> (Встановити режим діалогу <...>) Вибрати режим «Beginner» (Початківець) або «Expert» (Експерт).

Select profile <...> (Обрати профіль <...>) Обрати профіль 1, 2 або 3.

Yes (Так) Скажіть «Yes» (Так), якщо все правильно, 
або скажіть «No» (Ні), й ми почнемо 
спочатку.No (Ні)
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Голосові команди Довідкові повідомлення

Navigate home (Їхати додому) Щоб розпочати прокладання маршруту або додати 
зупинку, скажіть «Navigate to» (Їхати до), а потім адресу 
або ім’я контакту. Наприклад, «Navigate to address, 11 
Regent Street, London» (Їхати до вул. Спортивної, 159, 
Київ) або «Navigate to contact, John Miller» (Потрапити до 
контакту, Джон Міллер). Ви можете вказати улюблений 
або нещодавній пункт призначення. Наприклад, 
«Navigate to preferred address, Tennis club» (Їхати до 
обраної адреси, до тенісного клуба), «Navigate to 
recent destination, 11 Regent Street, London» (Їхати до 
нещодавнього пункту призначення: вул. Спортивна, 
159, Київ). Інакше достатньо просто промовити «navigate 
home» (їхати додому). Щоб переглянути корисні місця 
на карті, можна промовити щось на кшталт «show hotels 
in Banbury» (показати готелі в Бердичеві) або «show 
nearby petrol station» (показати найближчу АЗС). Щоб 
отримати додаткову інформацію, попросіть «help with 
route guidance» (допомога з навігацією маршрутом).

Navigate to work (Їхати на роботу) 

Navigate to preferred address (Їхати до обраної адреси) <...>

Navigate to contact (Їхати до контакту)<...>

Navigate to address (Їхати за адресою) <...>

Show nearby POI (Показати найближче 
місце інтересу) <...> 

Remaining distance (Відстань, що залишилася)  Щоб отримати відомості про поточний 
маршрут, скажіть «tell me the remaining 
time» (показати час, що залишився), 
«distance» (відстань) або «arrival time» (час 
прибуття). Щоб дізнатися про інші команди, 
скажіть «help with navigation» (допомогти з 
навігацією).

Remaining time (Час, що залишився)

Arrival time (Час прибуття)

Stop route guidance (Припинити навігацію) 

Залежно від країни команди щодо 
місця призначення (адреси) слід 
подавати мовою, що використовується 
системою.

Голосові команди для керування 
радіо та мультимедійною системою

Ці команди можна подавати, 
перебуваючи на будь-якій сторінці 
екрану, після натискання кнопки Voice 
command (Голосова команда) або 
Telephone (Телефон), розташованої на 
кермовому колесі, коли не відбувається 
розмова по телефону.
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Голосові команди Довідкові повідомлення

Tune to channel (Налаштуватися на 
станцію) <...> 

Ви можете вибрати радіостанцію, сказавши 
«tune to» (налаштуватися на) та додавши назву 
радіостанції або частоту. Наприклад, «tune to 
channel Talksport» (налаштуватися на станцію 
ПроСпорт) або «tune to 98.5 FM» (налаштуватися 
на 98,5 FM). Щоб прослуховувати вже 
налаштовану радіостанцію, скажіть «tune to 
preset number» (налаштуватися на збережену 
радіостанцію під номером). Наприклад, «tune 
to preset number five» (налаштуватися на 
збережену радіостанцію під номером п’ять).

What's playing (Що зараз грає) Щоб відобразити інформацію про поточну 
композицію, виконавця та альбом, скажіть 
«What's playing (Що зараз грає?)».

Play song (Грати пісню) <...> Щоб вибрати тип музичного твору, який 
ви бажаєте прослухати, скористайтеся 
командами «play» (грати) або «listen to» 
(прослухати). Ви можете зробити вибір 
за категоріями «song» (пісня), «artist» 
(виконавець) або «album» (альбом). Скажіть 
щось на кшталт: «play artist, Madonna» 
(грати артиста, Мадонна), «play song, Hey 
Jude» (грати пісню, Гей, Джуд) або «play 
album, Thriller» (грати альбом, Трилер).

Play artist (Грати артиста) <...>

Play album (Грати альбом) <...>

Голосові команди для роботи із 
мультимедіа працюють лише за умови 
підключення носія через порт USB.

Голосові команди для 
здійснення телефонних дзвінків

Якщо до системи під’єднано телефон, 
ці голосові команди можна подавати 
з будь-якої головної сторінки екрану, 
спершу натиснувши кнопку «Telephone» 
(Телефон) на кермовому колесі, 
за відсутності наразі триваючої 
телефонної розмови.
Якщо жоден телефон не під’єднано 
через Bluetooth, лунає голосове 
повідомлення: «Please first connect 
a telephone» (Спершу підключіть 
телефон), після чого сеанс голосового 
зв’язку буде завершено.
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Голосові команди Довідкові повідомлення

Call contact (Зателефонувати контакту) 
<...>*

Щоб здійснити телефонний виклик, скажіть 
«call» (телефонувати), після чого назвіть ім’я 
контактної особи, наприклад: «Call David 
Miller» (Зателефонувати Івану Петриненку). 
Ви також можете уточнити тип телефону, що 
викликається, наприклад: «Call David Miller at 
home» (Зателефонувати Івану Петриненку на 
домашній телефон). Щоб здійснити виклик за 
номером телефону, скажіть «dial» (набрати), 
а потім — номер телефону, приміром «Dial 
107776 835 417» (Набрати номер 0671111111). 
Ви можете перевірити свою голосову пошту, 
промовивши «call voicemail» (телефонувати 
на голосову пошту). Щоб надіслати текстове 
повідомлення, скажіть «send quick message 
to» (надіслати швидке повідомлення до), 
після чого скажіть ім’я контактної особи, а 
потім наведіть швидке повідомлення, яке 
ви бажаєте надіслати. Приміром, «send 
quick message to David Miller, I'll be late» 
(надіслати швидке повідомлення до Івана 
Петриненка. Я запізнююся). Щоб відобразити 
список викликів, скажіть «display calls» 
(Показати дзвінки). Щоб отримати додаткову 
інформацію про SMS-повідомлення, скажіть 
«help with texting» (допомогти із текстовими 
повідомленнями).

Dial <...> (Набрати номер <...>)*

Display contacts (Показати контакти)*

Display calls (Показати дзвінки)*

Call (message box | voicemail) 
(Зателефонувати на голосову пошту)*

Голосові команди для надсилання 
текстових повідомлень

*  Ця функція доступна лише в тому 
випадку, якщо телефон, підключений 
до системи, підтримує завантаження 
контактів та даних про недавні виклики, і 
якщо таке завантаження виконане.

Якщо до системи під’єднано телефон, 
ці голосові команди можна подавати 
з будь-якої головної сторінки екрану, 
спершу натиснувши кнопку «Telephone» 
(Телефон) на кермовому колесі, 
за відсутності наразі триваючої 
телефонної розмови.
Якщо жоден телефон не під’єднано 
через Bluetooth, лунає голосове 
повідомлення: «Please first connect 
a telephone» (Спершу підключіть 
телефон), після чого сеанс голосового 
зв’язку буде завершено.
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Голосові команди Довідкові повідомлення

Send text to (Надіслати текст до) <...> Щоб прослухати ваші повідомлення, ви 
можете сказати «listen to most recent message» 
(прослухати останнє повідомлення). Якщо ви 
бажаєте надіслати текстове повідомлення, 
можете скористатися наявними швидкими 
повідомленнями, готовими до використання. 
Щоб скористатися таким повідомленням, 
скажіть щось на кшталт «send quick 
message to Bill Carter, I'll be late» (надіслати 
швидке повідомлення Ользі Михайленко, 
Я запізнююсь). Перевірте, які швидкі 
повідомлення підтримує ваш телефон.
Скажіть «call» (дзвонити) або «send quick 
message to» (надіслати швидке повідомлення 
до), після чого виберіть рядок зі списку. Для 
навігації по списку, який відображається 
на екрані, ви можете сказати «go to start» 
(перейти на початок), «go to end» (перейти в 
кінець), «next page» (наступна сторінка) або 
«previous page» (попередня сторінка). Щоб 
скасувати вибір, скажіть «undo» (скасувати). 
Щоб скасувати поточну дію та розпочати 
знову, скажіть «cancel» (скасувати).

Listen to most recent message 
(Прослухати останнє повідомлення)*

Система надсилає лише попередньо 
збережені «Quick messages» (Швидкі 
повідомлення).

Навігація
Вибір місця призначення
До нового місця призначення

 або 

Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Navigation 
(Навігація).

Щоб перейти на допоміжну сторінку, 
натисніть кнопку MENU (Меню).

Виберіть Enter address 
(Зазначити адресу).

Виберіть Country (Країна).

Вкажіть City (Місто), Street (Вулиця) та Number (Номер 
будинку), після чого підтвердіть правильність зазначених 
даних, натиснувши на пропозиції, що відображаються.

*  Ця функція доступна лише в тому 
випадку, якщо телефон, підключений 
до системи, підтримує завантаження 
контактів та даних про недавні виклики, і 
якщо таке завантаження виконане.
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Натисніть OK, щоб вибрати 
Guidance criteria (Критерії 
маршруту).

Та/або

Виберіть See on map 
(Подивитися на карті), щоб 
вибрати Guidance criteria 
(Критерії маршруту).

Щоб розпочати навігацію, 
натисніть OK.

Змінюйте масштаб, натискаючи кнопки 
на екрані, або збільшуючи/зменшуючи 
зображення на екрані двома пальцями.

Щоб користуватися функцією навігації, 
треба зазначити City (Місто), Street 
(Вулиця) та Number (Номер будинку) 
за допомогою віртуальної клавіатури 
або зі списку Contact (Контакт) або 
History (Хронологія) адрес.

Якщо не задано номер будинку, 
маршрут буде прокладено до одного з 
кінців вулиці.

До недавнього місця 
призначення

 або 

Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Navigation 
(Навігація).

Щоб перейти на допоміжну сторінку, 
натисніть кнопку MENU (Меню).

Виберіть My destinations (Мої 
пункти призначення).

Виберіть вкладку Recent (Останні).

Виберіть адресу зі списку, щоб відобразити 
Guidance criteria (Критерії маршруту).

Щоб розпочати навігацію, 
натисніть OK.

Виберіть Position (Положення), щоб 
географічно визначити пункт прибуття.

Маршрут до My home (Мій 
дім) або My work (Моя робота)

 або 

Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Navigation 
(Навігація).

Щоб перейти на допоміжну сторінку, 
натисніть кнопку MENU (Меню).

Виберіть My destinations (Мої 
пункти призначення).

Виберіть вкладку Preferred (Пріоритетні).

Виберіть My home (Мій дім).

Або

Виберіть My work (Моя робота).

Або

Виберіть збережене обране місце 
призначення.
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До контактної особи

 або 

Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Navigation 
(Навігація).

Щоб перейти на допоміжну сторінку, 
натисніть кнопку MENU (Меню).

Виберіть My destinations (Мої 
пункти призначення).

Виберіть вкладку Contact (Контакти).

Щоб розпочати навігацію, виберіть контакт 
зі списку.

До корисних місць (POI)

Корисні місця (POI) зазначені у різних 
категоріях.

 або 

Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Navigation 
(Навігація).

Щоб перейти на допоміжну сторінку, 
натисніть кнопку MENU (Меню).

Виберіть Points of interest 
(Корисні місця).

Виберіть вкладку Travel 
(Подорож), Leisure (Дозвілля), 
Commercial (Магазини), Public 
(Публічні місця) або Geographic 
(За географічним положенням).

Або
Виберіть Search (Пошук) та 
введіть назву та адресу POI 
(бажаного корисного місця).

Щоб розпочати визначення 
маршруту, натисніть OK.

До відмітки на карті

 або 

Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Navigation 
(Навігація).

Перегляньте карту, пересуваючи пальцем 
по екрану.

Виберіть місце призначення, натиснувши на 
відповідну точку на карті.

Торкніться екрану, щоб 
розмістити маркер та відобразити 
підменю.

Щоб розпочати навігацію, 
натисніть цю кнопку.

Або

Натисніть цю кнопку, щоб 
зберегти адресу, яка 
відображається.

Тривале натискання на об’єкт 
відкриває список корисних місць, 
розташованих поблизу.
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До місця, визначеного 
координатами GPS

 або 

Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Navigation 
(Навігація).

Перегляньте карту, пересуваючи пальцем 
по екрану.

Натисніть цю кнопку, щоб 
відобразити карту світу.
Використовуючи сітку та функцію 
масштабування, виберіть бажану 
країну або регіон.

Натисніть цю кнопку, щоб ввести 
координати GPS.

У центрі екрану відобразиться 
маркер із координатами Latitude 
(Широта) й Longitude (Довгота).

Щоб розпочати навігацію, 
натисніть цю кнопку.

Або

Натисніть цю кнопку, щоб 
зберегти адресу, яка 
відображається.

АБО

Натисніть цю кнопку, щоб ввести 
координати Latitude (Широта) 
за допомогою віртуальної 
клавіатури.

Та

Натисніть цю кнопку, щоб ввести 
координати Longitude (Довгота) 
за допомогою віртуальної 
клавіатури.

TMC (канал повідомлень 
щодо дорожньої ситуації)

Повідомлення TMC (каналу 
повідомлень щодо дорожньої 
ситуації) відповідають європейському 
стандарту трансляції даних про стан на 
автомобільних дорогах через систему 
RDS на радіочастотах діапазону FM; 
інформація транслюється в режимі 
реального часу.
Дані TMC відображаються на карті 
системи GPS-навігації і негайно 
беруться до уваги у процесі навігації, 
дозволяючи водіям уникати місць 
дорожньо-транспортних пригод, 
заторів та закритих ділянок доріг.

Небезпечні зони відображаються 
відповідно до чинного законодавства 
та за наявності підписки на цю послугу.
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Підключений навігатор
Залежно від варіанта

Відповідно до комплектації автомобіля

Мережеве з’єднання на рівні 
автомобіля

АБО

Мережеве з’єднання 
забезпечується користувачем

Доступ до системи 
підключеної навігації

Як захід безпеки, користування 
смартфоном за кермом суворо 
заборонене.
Усі відповідні операції та дії необхідно 
виконувати, спершу зупинивши 
автомобіль.

Для доступу до системи підключеної 
навігації можна скористатися бортовою 
системою «Екстреного виклику для 
отримання допомоги» або своїм 
смартфоном як модемом.
Увімкніть та налаштуйте спільний 
доступ на смартфоні.

Мережеве з’єднання на рівні 
автомобіля

Система автоматично з’єднується 
з модемом служби «Екстреного 
виклику для отримання 
допомоги» та не вимагає зв’язку зі 
смартфоном користувача.

Мережеве з’єднання 
забезпечується користувачем

Підключіть кабель USB.
Підключений кабелем USB 
смартфон буде заряджатися.

Активуйте функцію Bluetooth на 
телефоні та забезпечте його 
видимість для всіх (див. розділ 
«Підключення і програми») 
пристроїв.

Виберіть мережу Wi-Fi, знайдену 
системою, та під’єднайтеся до 
неї (див. розділ «Підключення і 
програми»).

Обмеження щодо використання:
- З системою CarPlay® спільний 

доступ можливий лише в режимі Wi-
Fi.

- З системою MirrorLinkTM спільний 
доступ можливий лише через 
з’єднання USB.

Якість послуг залежить від якості 
мережевого з’єднання.

Нова технологія TOMTOM 
TRAFFIC забезпечує доступність 
послуг.

Підключення USB

Підключення Bluetooth

Підключення Wi-Fi
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У системі підключеної навігації 
доступні такі послуги.
Пакет підключених послуг:
- Weather (Погода),
- Filling stations (Автозаправні 

станції),
- Car park (Автостоянка),
- Traffic (Рух на дорогах),
- Локальний пошук POI (корисних 

місць).
Пакет Danger zone (Небезпечна зона) 
(опція).

Оскільки технології та стандарти 
постійно змінюються, щоб забезпечити 
коректність процесу обміну даними 
між смартфоном та системою, 
рекомендовано оновляти операційну 
систему смартфону, а також дату й 
час у смартфоні та системі.

Налаштування 
підключеного навігатора

У меню Settings (Налаштування) 
можна створити профіль лише для 
одного користувача або групи людей 
із спільними інтересами та здійснити 
різні налаштування (попередньо 
вибрані радіостанції, налаштування 
аудіосистеми, журнал навігатора, 
обрані контакти тощо). Ці параметри 
починають діяти автоматично.

 або 

Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Navigation 
(Навігація).

Щоб перейти на допоміжну сторінку, 
натисніть кнопку MENU (Меню).

Виберіть Settings 
(Налаштування).

Виберіть Map (Карта).

Активуйте або вимкніть:
- Allow declaration of danger 

zones (Дозволити оголошення 
небезпечних зон).

- Guidance to final destination 
on foot (Маршрут пішки до 
кінцевого пункту призначення)

- Authorize sending information 
(Дозволити надсилання 
інформації)

Такі налаштування необхідно 
виконувати для кожного профілю.

Виберіть Alerts (Попереджувальні 
сигнали).

Активуйте або вимкніть Warn of 
danger zones (Попереджати про 
небезпечні зони).

Оберіть цю кнопку.

Активувати: Give an audible 
warning (Подавати звуковий 
сигнал)

Щоб отримати доступ до підключеного 
навігатора, потрібно вибрати цю 
опцію: Authorise sending information 
(Дозволити надсилання інформації).

Небезпечні зони відображаються 
відповідно до чинного законодавства 
та за наявності підписки на цю послугу.
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Для отримання інформації про 
небезпечні зони необхідно відмітити 
цю опцію: Allow declaration of danger 
zones (Дозволити оголошення 
небезпечних зон).

 або 

Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Navigation 
(Навігація) .

Натисніть кнопку Declare a new 
danger zone (Оголосити нову 
небезпечну зону), розташовану 
у верхньому рядку сенсорного 
екрану.

Виберіть опцію Type (Тип), щоб 
вибрати тип небезпечної зони.

Виберіть опцію Speed 
(Швидкість) та введіть відповідні 
значення за допомогою 
віртуальної клавіатури.

Щоб зберегти налаштування 
та отримувати інформацію, 
натисніть OK.

Оновлення пакету 
«Небезпечні зони»

Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Settings 
(Налаштування).

Щоб перейти на допоміжну сторінку, 
натисніть кнопку OPTIONS (Параметри).

Виберіть System settings 
(Налаштування системи).

Виберіть вкладку System info 
(Системна інформація).

Виберіть View (Огляд), щоб 
відобразити версії різних модулів, 
встановлених у системі.

Виберіть Update(s) due (Наявні 
оновлення).

Ви можете завантажити оновлення 
системи та карти з веб-сайту фірми.
На сайті також зазначена процедура 
оновлення.

Перегляд інформації про погоду

 або 

Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Navigation 
(Навігація).

Натисніть цю кнопку, щоб 
відобразити список послуг.

Виберіть View map (Подивитися 
карту).

Виберіть Weather (Погода).

Натисніть цю кнопку, щоб 
відобразити основну інформацію.

Повідомлення про 
небезпечні зони

Натисніть цю кнопку, щоб 
відобразити детальну інформацію 
про погоду.

Температура, що відображається на 
06:00, є максимальною температурою 
на день.
Температура, що відображається на 
18:00, є мінімальною температурою 
на ніч.
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Програми
Інтернет-браузер

 або 

Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Applications 
(Програми).

Натисніть Connectivity (Зв’язок), щоб 
перейти до функції Internet Browser 
(Інтернет-браузер).
Щоб відобразити головну сторінку 
браузера, натисніть Internet Browser 
(Інтернет-браузер).

Виберіть країну перебування.

Натисніть OK, щоб зберегти 
введені дані та запустити 
браузер.

З’єднання з Інтернетом відбувається 
через одне з підключень до Інтернету, 
що забезпечується в автомобілі 
користувача.

Зв’язок

 або 

Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Applications 
(Програми).

Натисніть Connectivity (Зв’язок), щоб 
перейти до функцій CarPlay®, MirrorLinkTM 
або Android Auto.

Програми

 або 

Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Applications 
(Програми).

Щоб відобразити головну сторінку програм, 
натисніть Applications (Програми).

Режим зв’язку із 
смартфоном CarPlay®

Як захід безпеки, користування 
смартфоном за кермом суворо 
заборонене.
Усі відповідні операції та дії необхідно 
виконувати, спершу зупинивши 
автомобіль.

Синхронізація персонального 
смартфону дозволяє користувачам 
відображати програми, адаптовані 
до технології роботи із смартфонами 
CarPlay® на екрані системи автомобіля, 
за умови, що функція CarPlay® на 
смартфоні вже є активованою.
Зважаючи на те, що технології та 
стандарти постійно змінюються, 
рекомендуємо забезпечити 
своєчасне оновлення операційної 
системи смартфону.
Список сумісних смартфонів 
наведений на веб-сайті виробника у 
вашій країні.

Підключіть кабель USB. 
Підключений кабелем USB 
смартфон буде заряджатися.
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 або 

Натисніть на кнопку Telephone 
(Телефон), щоб відобразити 
інтерфейс CarPlay®.

Або

Підключіть кабель USB. 
Підключений кабелем USB 
смартфон буде заряджатися.

 або 

У меню системи натисніть 
Applications (Програми), щоб 
відобразити основну сторінку.

Натисніть Connectivity (Зв’язок), щоб 
перейти до функції CarPlay®.

Натисніть CarPlay, щоб 
відобразити інтерфейс CarPlay®.

У результаті під’єднання кабелю USB 
функція CarPlay® деактивує режим 
Bluetooth® системи.

Режим зв’язку із 
смартфоном MirrorLinkTM

Як захід безпеки, користування 
смартфоном за кермом суворо 
заборонене.
Усі відповідні операції та дії необхідно 
виконувати, спершу зупинивши 
автомобіль.

Синхронізація персонального 
смартфону дозволяє користувачам 
відображати програми, адаптовані 
до технології роботи зі смартфонами 
MirrorLinkTM на екрані системи 
автомобіля.
Оскільки технології та стандарти 
постійно змінюються, щоб забезпечити 
процес обміну даними між смартфоном 
та системою, необхідно розблокувати 
смартфон; також рекомендовано 
оновити операційну систему 
смартфону, дату й час у смартфоні 
та в системі.
Перелік сумісних смартфонів 
наведений на веб-сайті виробника у 
вашій країні.

З міркувань безпеки перегляд програм 
можливий лише після зупинки 
автомобіля; відображення буде 
припинене, якщо автомобіль почне 
рухатися.

Функція MirrorLinkTM передбачає 
використання лише сумісних 
смартфонів та програм.

Підключаючи смартфон до 
системи, рекомендується 
запустити на ньому Bluetooth®.

Підключіть кабель USB. 
Підключений кабелем USB 
смартфон буде заряджатися.

 або 

У меню системи натисніть 
Applications (Програми), щоб 
відобразити основну сторінку.

Натисніть Connectivity (Зв’язок), щоб 
перейти до функції MirrorLinkTM.

Щоб запустити програму в 
системі, натисніть MirrorLinkTM.



20

CITROËN Connect Nav

Залежно від смартфона може знадобитися 
активувати функцію MirrorLinkTM.

У процесі активації відобразяться 
декілька екранних сторінок із 
поясненням певних функцій.
Погодьтеся на запуск та 
завершіть з’єднання.

Після того, як з’єднання буде встановлено, 
відобразиться сторінка із програмами, 
завантаженими у ваш смартфон та 
адаптованими до технології MirrorLinkTM.

Доступ до різних аудіоджерел здійснюється 
з бокової ділянки сторінки MirrorLinkTM за 
допомогою сенсорних кнопок на верхній 
смузі.
Доступ до меню системи відкритий у будь-
який час за допомогою відповідних кнопок.

Якість мережевого з’єднання може 
обумовлювати певну затримку під час 
завантаження тих чи інших програм.

З’єднання смартфону за 
технологією Android Auto

Як захід безпеки, користування 
смартфоном за кермом суворо 
заборонене.
Усі відповідні операції та дії необхідно 
виконувати, спершу зупинивши 
автомобіль.

Синхронізація персонального 
смартфону дозволяє користувачам 
відображати програми, що адаптовані 
до технології роботи із смартфонами 
Android Auto на екрані системи 
автомобіля.
Оскільки технології та стандарти 
постійно змінюються, щоб забезпечити 
процес обміну даними між смартфоном 
та системою, необхідно розблокувати 
смартфон; також рекомендовано 
оновити операційну систему 
смартфону, дату й час у смартфоні 
та в системі.
Перелік сумісних смартфонів 
наведений на веб-сайті виробника у 
вашій країні.

З міркувань безпеки перегляд програм 
можливий лише після зупинки 
автомобіля; відображення буде 
припиненое, якщо автомобіль почне 
рухатися.

Функція Android Auto передбачає 
використання лише сумісних 
смартфонів та програм.

Підключіть кабель USB. 
Підключений кабелем USB 
смартфон буде заряджатися.

 або 

У меню системи натисніть 
Applications (Програми), щоб 
відобразити основну сторінку.

Натисніть Connectivity (Зв’язок), щоб 
перейти до функції Android Auto.

Щоб запустити програму в 
системі, натисніть Android Auto.

У процесі активації відобразяться 
декілька екранних сторінок із 
поясненням певних функцій.
Погодьтеся на запуск та 
завершіть з’єднання.
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Доступ до різних аудіоджерел здійснюється 
з бокової ділянки сторінки Android Auto за 
допомогою сенсорних кнопок на верхній 
смузі.
Доступ до меню системи відкритий у будь-
який час за допомогою відповідних кнопок.

У режимі Android Auto функцію 
відображення меню в результаті 
короткочасного натискання на екран 
трьома пальцями деактивовано.

Якість мережевого з’єднання може 
обумовлювати певний час затримки 
під час завантаження тих чи інших 
програм.

Підключення Bluetooth®

З міркувань безпеки, виконання будь-
яких операцій сполучення мобільного 
телефону Bluetooth із системою гучного 
зв’язку Bluetooth аудіосистеми слід 
виконувати в нерухомому автомобілі 
з увімкненим запалюванням.

Активуйте функцію Bluetooth на 
телефоні та забезпечте його 
«видимість для всіх» (параметр 
налаштування телефону).

Порядок дій для виконання на 
телефоні

Виберіть назву системи серед 
знайдених пристроїв.

В бортовій системі прийміть запит на 
з’єднання, що надходить із телефону.

Щоб завершити сполучення з будь-
якого боку (з боку телефону або з боку 
системи), переконайтеся в тому, що 
система й телефон використовують 
однаковий код.

Порядок дій для виконання на 
екрані системи

 або 

Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Connect-App 
(Підключення і програми).

Щоб перейти на допоміжну сторінку, 
натисніть кнопку OPTIONS (Параметри).

Натисніть Bluetooth connection 
(Підключення Bluetooth).

Виберіть Search (Пошук).
Відобразиться перелік знайдених 
телефонів.

Якщо процедуру сполучення виконати 
не вдається, спробуйте вимкнути і знов 
увімкнути Bluetooth на телефоні.

Виберіть назву вибраного 
телефону в переліку.

Залежно від типу телефону вам може 
бути запропоновано прийняти/не 
приймати запит на передачу даних 
телефонної книжки (контактів) та 
повідомлень.
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Колективне підключення

Система забезпечує можливість з’єднання 
телефону в трьох режимах:
- Telephone (Телефон) (голосовий режим, 

лише телефон),
- Streaming (Потокове передавання) 

(передавання бездротовим каналом та 
відтворення аудіофайлів, що містяться в 
телефоні),

- Mobile internet data (Мобільний 
Інтернет).

Режим Mobile internet data 
(Мобільний Інтернет) має бути 
активовано у випадку підключення 
навігатора (якщо в системі автомобіля 
не передбачений сервіс «Екстреного 
виклику для отримання допомоги»); 
при цьому спершу треба активувати 
колективний доступ до з’єднання на 
смартфоні.

Виберіть один або декілька 
режимів.

Натисніть OK для підтвердження.

Підключення Wi-Fi
Підключення до мережі через з’єднання Wi-
Fi на смартфоні.

 або 

Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Connect-App 
(Підключення і програми).

Щоб перейти на допоміжну сторінку, 
натисніть кнопку OPTIONS (Параметри).

Виберіть Wi-Fi network 
connection (Підключення до 
мережі Wi-Fi).

Виберіть вкладку Secured 
(Захищене з’єднання), Not 
secured (Не захищене) або 
Stored (Збережені параметри).

Виберіть мережу.

За допомогою віртуальної 
клавіатури введіть Key (Ключ) 
мережі Wi-Fi та Password 
(Пароль).

Натисніть OK, щоб встановити 
з’єднання.

Функції з’єднання Wi-Fi та колективного 
доступу Wi-Fi є взаємовиключеними.

Колективний доступ до 
з’єднання Wi-Fi
Створення локальної мережі Wi-Fi в 
системі.

 або 

Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Connect-App 
(Підключення і програми).

Щоб перейти на допоміжну сторінку, 
натисніть кнопку OPTIONS (Параметри).

Виберіть Share Wi-Fi connection 
(Спільне підключення Wi-Fi).

Виберіть вкладку Activation (Увімкнення), 
щоб увімкнути або вимкнути режим 
спільного підключення Wi-Fi.
Та/або

Виберіть Settings (Налаштування), щоб 
змінити назву мережі системи та пароль.
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Натисніть OK для підтвердження.

Щоб забезпечити захист від 
несанкціонованого доступу та зробити 
систему якомога безпечнішою, 
рекомендовано користуватися 
складним кодом безпеки або паролем.

Керування підключеннями

 або 

Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Connect-App 
(Підключення і програми).

Щоб перейти на допоміжну сторінку, 
натисніть кнопку OPTIONS (Параметри).

Виберіть Manage connection 
(Керування підключенням).

За допомогою цієї функції ви можете 
переглядати доступ до підключених послуг, 
контролювати доступність послуг та 
змінювати режим підключення.

Радіо
Вибір радіостанції

 або 

Натисніть Radio Media (Радіо 
і мультимедійна система), щоб 
відкрити головну сторінку.

Натисніть Frequency (Частота).

Натисніть одну з кнопок, щоб 
виконати автоматичний пошук 
радіостанцій.

Або

Щоб здійснити пошук частоти 
вручну, перемістіть курсор вгору 
або вниз.

Або

 або 

Натисніть Radio Media (Радіо 
і мультимедійна система), щоб 
відкрити головну сторінку.

Щоб перейти на допоміжну сторінку, 
натисніть кнопку OPTIONS (Параметри).

На сторінці другого рівня виберіть 
Radio stations (Радіостанції).

Натисніть Frequency (Частота).

За допомогою віртуальної 
клавіатури введіть відповідні 
значення.
Спочатку введіть одиниці, потім 
клацніть у зоні десятих та введіть 
цифри після коми.

Натисніть OK для підтвердження.

Якість радіоприйому може 
погіршуватись при користуванні 
електричним обладнанням, не 
схваленим виробником, наприклад 
зарядними пристроямиUSB, 
під’єднаними до розетки 12 В.
Сигнал (в тому числі в режимі RDS) 
можуть блокувати об’єкти зовнішнього 
середовища, такі як пагорби, будівлі, 
тунелі, підземні автостоянки тощо. 
Це — нормальне явище, пов’язане із 
принципом поширення радіохвиль; 
воно не вказує на несправності 
аудіообладнання.
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Утримайте бажану кнопку 
натиснутою, щоб занести 
радіостанцію в пам’ять системи.

Вмикання/вимикання RDS

 або 

Натисніть Radio Media (Радіо 
і мультимедійна система), щоб 
відкрити головну сторінку.

Щоб перейти на допоміжну сторінку, 
натисніть кнопку OPTIONS (Параметри).

Виберіть Radio settings 
(Налаштування радіо).

Виберіть General (Загальні).

Увімкніть/вимкніть Station follow 
(Утримання станції).

Натисніть OK для підтвердження.

Активована система RDS дозволяє вам 
продовжувати слухати обрану станцію, 
автоматично підлаштовуючи систему в 
разі зміни частоти. При цьому в деяких 
умовах відповідне покриття станції 
RDS не гарантується в будь-якому 
районі/місці країни, оскільки трансляція 
радіосигналу може не охоплювати 
100 % її території. Це пояснює можливі 
втрати сигналу під час подорожі.

Відображення текстової 
інформації

Функція Radio Text (Радіотекст) 
забезпечує відображення текстових 
даних, що передаються радіостанцією 
та стосуються радіостанції або 
композиції, що наразі транслюється.

 або 

Натисніть Radio Media (Радіо 
і мультимедійна система), щоб 
відкрити головну сторінку.

Щоб перейти на допоміжну сторінку, 
натисніть кнопку OPTIONS (Параметри).

Виберіть Radio settings 
(Налаштування радіо).

Виберіть General (Загальні).

Налаштування станції та 
запис її в пам’ять
Виберіть радіостанцію або частоту.
(зверніться до відповідного розділу)
Натисніть Presets (Записані в пам’ять 
радіостанції).

Увімкніть/вимкніть функцію 
Display radio text (Відображення 
радіотексту).

Натисніть OK для підтвердження.
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Виберіть Announcements (Оголошення).

Увімкніть/вимкніть Traffic 
announcement (Повідомлення 
про рух на дорогах).

Натисніть OK для підтвердження.

Радіо DAB (цифрове 
бездротове радіомовлення)
Цифрове звукове радіомовлення

Цифрове радіо забезпечує більш 
якісний прийом сигналу.
Різні багатоканальні системи 
пропонують на вибір радіостанції, 
організовані в алфавітному порядку.

 або 

Натисніть Radio Media (Радіо 
і мультимедійна система), щоб 
відкрити головну сторінку.

Виберіть джерело аудіосигналу.

Натисніть Band (Діапазон), щоб обрати 
діапазон DAB.

Автоматичне перемикання DAB-FM

Мережа DAB не покриває 100 % 
території.
Якщо якість прийому радіосигналу 
знижується, функція «Автоматичне 
перемикання DAB-FM» дозволяє вам 
і надалі прослуховувати ту ж саму 
станцію завдяки автоматичному 
перемиканню на відповідну аналогову 
станцію FM (якщо така є).

 або 

Натисніть Radio Media (Радіо 
і мультимедійна система), щоб 
відкрити головну сторінку.

Щоб перейти на допоміжну сторінку, 
натисніть кнопку OPTIONS (Параметри).

Виберіть Radio settings 
(Налаштування радіо).

Виберіть General (Загальні).

Відтворення повідомлень TA

Функція TA (Traffic Announcement —
повідомлення про рух на дорогах) 
надає пріоритет попередженням 
TA. Ця функція працює коректно 
лише за умови якісного прийому 
сигналу радіостанції, що транслює 
такі повідомлення. Коли передається 
інформація про дорожній рух, 
поточна мультимедійна трансляція 
автоматично переривається, щоб водій 
міг почути TA-повідомлення. Звичайну 
трансляцію попередньої програми буде 
відновлено наприкінці повідомлення.
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Увімкніть/вимкніть Station follow 
(Утримання станції).

Натисніть OK.

Якщо функцію «Автоматичне 
перемикання DAB-FM» активовано, 
перемикання на аналогову станцію FM 
супроводжується часовою затримкою в 
декілька секунд та, іноді, зміною рівня 
гучності.
Після того, як якість цифрового сигналу 
буде відновлено, система автоматично 
повернеться до режиму DAB.

Якщо станція DAB, яку ви 
прослуховуєте, недоступна в 
діапазоні FM (опція DAB-FM 
відображена світло-сірим), або якщо 
функцію «Перемикання DAB-FM» не 
активовано, звук перерветься, якщо 
потужність цифрового сигналу стане 
занадто низькою.

Media (Мультимедійна система)

Порт USB

Вставте флеш-накопичувач USB у порт 
USB або під’єднайте пристрій USB до порту 
USB за допомогою відповідного кабелю (не 
додається).

Щоб захистити систему, не 
користуйтеся USB-розгалуджувачами.

Система формує плейлисти (списки 
відтворення) (у тимчасовій пам’яті) — ця 
операція може зайняти від декількох 
секунд до декількох хвилин під час першого 
з’єднання.
Щоб скоротити час очікування, зменшіть 
кількість немузичних файлів та папок.
Списки відтворення оновлюються в 
результаті кожного вимкнення запалювання 
або під’єднання накопичувача USB. Списки 
запам’ятовуються: якщо до них не вносити 
зміни, у подальшому час, потрібний для 
їхнього завантаження, скорочуватиметься.

Гніздо Auxiliary (Додаткове 
з’єднання) (AUX)
(залежно від моделі/залежно від 
комплектації)

Це джерело доступне лише в тому випадку, 
якщо в налаштуваннях аудіо відмічено 
пункт Auxiliary input (Додатковий вхід).
Підключіть портативний пристрій 
(програвач MP3 тощо) до гнізда додаткового 
входу за допомогою аудіокабелю (не 
додається).

Спочатку налаштуйте гучність на 
портативному пристрої (встановіть високу 
гучність). Після цього відрегулюйте гучність 
вашої аудіосистеми.
Відображення вмісту та застосування 
органів керування забезпечується з 
портативного пристрою.

CD-програвач
(залежно від моделі/залежно від 
комплектації)
Завантажте компакт-диск (CD) у програвач.
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Вибір джерела

 або 

Натисніть Radio Media (Радіо 
і мультимедійна система), щоб 
відкрити головну сторінку.

Виберіть Source (Джерело).

Виберіть джерело.

Потокове передавання 
аудіо через Bluetooth®

Функція потокового передавання дозволяє 
слухати музику зі смартфона.

Активувавши профіль Bluetooth, 
відрегулюйте гучність на портативному 
пристрої (встановіть гучність високого рівня).
Після цього відрегулюйте гучність вашої 
аудіосистеми.

Якщо відтворення не розпочинається 
автоматично, можливо, потрібно розпочати 
відтворення аудіо на телефоні.
Керування відтворенням здійснюється з 
портативного пристрою або за допомогою 
сенсорних кнопок системи.

Після з’єднання в режимі потокового 
передавання аудіо телефон 
вважається джерелом вмісту 
мультимедіа.

Підключення програвачів Apple®

Підключіть програвач Apple® до гнізда USB 
за допомогою звукового кабелю (він не 
входить до комплекту).
Відтворення розпочинається автоматично.

Керування здійснюється через 
аудіосистему.

Вміст упорядковано за категоріями 
під’єднаного портативного пристрою 
(виконавці/альбоми/жанри/списки 
відтворення/аудіокниги/подкасти).
Упорядкування вмісту за 
замовчуванням — за виконавцями. 
Щоб змінити упорядкування вмісту, 
поверніться на перший рівень меню, 
після чого виберіть бажану категорію 
(наприклад, списки відтворення) та 
підтвердіть вибір, щоб потім у меню 
вибрати бажану композицію.

Версія програмного забезпечення 
аудіосистеми може бути несумісною з 
версією вашого програвача Apple®.

Інформація та рекомендації

Система підтримує можливість 
підключення USB-накопичувачів, 
пристроїв BlackBerry® та програвачів 
Apple® через гнізда USB. Кабель 
адаптера не додається.
Керування пристроєм здійснюється за 
допомогою функцій аудіосистеми.
Інше зовнішнє обладнання, яке 
не розпізнається в результаті 
підключення, має під’єднуватися 
через додатковий роз’єм за допомогою 
аудіокабелю (не додається) або в 
режимі потокового зв’язку Bluetooth, 
залежно від режиму забезпечення 
сумісності.

Щоб захистити систему, не 
користуйтеся USB-розгалуджувачем.

Аудіообладнання відтворюватиме лише 
аудіофайли з розширенням «.wma», «.aac», 
«.flac», «.ogg» та «.mp3» та на швидкості 
цифрового потоку, що становить 32–
320 кбіт/с.
Змінна швидкість в бітах (Variable Bit Rate, 
VBR) також підтримується.
Читання файлів інших типів («.mp4» тощо) 
не підтримується.
Файли «.wma» мають бути стандартними 
файлами типу wma 9.
Частоти, що підтримуються — 32, 44 та 
48 кГц.
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Рекомендовано обмежувати назви файлів 
20-ма символами та не використовувати 
спеціальні символи (такі як: « » ? . ; ù), 
щоб уникнути проблем із читанням та 
відображенням.

Використовуйте лише накопичувачі USB у 
форматі FAT32 (File Allocation Table).

Рекомендовано використовувати 
оригінальні кабелі USB портативного 
пристрою, що використовується.

Для того, щоб відтворювати записані диски 
CDR або CDRW, записуючи вміст на диск, 
оберіть, якщо можливо, стандарти запису 
ISO 9660, рівень 1, 2 або Joliet.
Якщо диск записано в іншому форматі, він 
може відтворюватися некоректно.
Рекомендовано використовувати однакові 
стандарти запису вмісту на індивідуальні 
диски та здійснювати запис на найнижчій 
можливій швидкості (не більше 4 разів), щоб 
забезпечити оптимальну акустичну якість.
В окремих випадках, виконуючи 
багатосесійний запис на диск, 
рекомендовано застосовувати стандарт 
Joliet.

Телефон
Сполучення з телефоном 
по Bluetooth®

З міркувань безпеки сполучення 
мобільного телефону Bluetooth із 
системою гучного зв’язку Bluetooth 
аудіосистеми, яке потребує особливої 
уваги водія, слід здійснювати в 
нерухомому автомобілі з увімкненим 
запалюванням.

Активуйте функцію Bluetooth на 
телефоні та забезпечте його 
«видимість для всіх» (параметр 
налаштування телефону).

Порядок дій для виконання на 
телефоні

Виберіть назву системи в 
переліку знайдених пристроїв.

На бортовій системі прийміть запит на 
з’єднання, що надходить із телефону.

Щоб завершити сполучення з будь-
якого боку (з боку телефону або з боку 
системи), переконайтеся в тому, що 
система й телефон використовують 
однаковий код.

Порядок дій для виконання на 
екрані системи

 або 

Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Telephone 
(Телефон).

Натисніть Bluetooth search 
(Пошук Bluetooth).

Або

Виберіть Search (Пошук).
Відобразиться перелік знайдених 
телефонів.

Якщо процедуру сполучення виконати 
не вдається, спробуйте вимкнути і знов 
увімкнути Bluetooth на телефоні.
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Виберіть назву обраного 
телефону з переліку.

Колективне підключення
Система забезпечує можливість з’єднання 
телефону в трьох режимах:
- Telephone (Телефон) (голосовий режим, 

лише телефон),
- Streaming (Потокове передавання) 

(передавання бездротовим каналом та 
відтворення аудіофайлів, що містяться в 
телефоні),

- Mobile internet data (Мобільний 
Інтернет).

Увімкнення режиму Mobile internet 
data (Мобільний Інтернет) є 
обов’язковим у випадку підключення 
навігатора; для цього треба спершу 
активувати спільний доступ до 
з’єднання на смартфоні.

Виберіть один або декілька 
режимів.

Натисніть OK для підтвердження.

Залежно від типу телефону вам може 
бути запропоновано прийняти/не 
приймати запит на передачу даних 
телефонної книжки (контактів) та 
повідомлень.

Автоматичне підключення

Якщо у користувача, який повертається 
до автомобіля, є телефон, що був 
під’єднаний останнім, його буде 
автоматично розпізнано та впродовж 
30 секунд після вмикання запалювання 
під’єднано без участі користувача 
(якщо Bluetooth активовано).

Зміна режиму підключення:

 або 

Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Telephone 
(Телефон).

Щоб перейти на допоміжну сторінку, 
натисніть кнопку OPTIONS (Параметри).

Щоб відобразити перелік 
сполучених пристроїв, 
виберіть Bluetooth connection 
(Підключення Bluetooth).

Натисніть кнопку «додатково».

Виберіть один або декілька 
режимів.

Натисніть OK для підтвердження.

Здатність системи налаштуватися 
тільки на один режим залежить від 
телефону.
Усі три режими можна налаштувати за 
замовчуванням.

Доступність послуг залежить від 
параметрів мережі, SIM-картки та 
сумісності пристроїв Bluetooth, що 
застосовуються. Щоб дізнатися про 
сервіси, до яких ви маєте доступ, 
перевірте інструкції до вашого 
телефону, а також проконсультуйтеся з 
вашим оператором мобільного зв’язку.

Профілі, сумісні з системою: HFP, OPP, 
PBAP, A2DP, AVRCP, MAP та PAN.

Додаткова інформація наведена на веб-
сайті виробника (інформація про сумісність, 
додаткову допомогу тощо).
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Керування сполученими 
телефонами

Ця функція дозволяє з’єднати або 
роз’єднати зовнішній пристрій, а також 
видалити дані про сполучення.

 або 

Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Telephone 
(Телефон).

Щоб перейти на допоміжну сторінку, 
натисніть кнопку OPTIONS (Параметри).

Щоб відобразити перелік 
сполучених пристроїв, 
виберіть Bluetooth connection 
(Підключення Bluetooth).

Натисніть назву вибраного 
телефону в переліку, щоб 
скасувати з’єднання.
Щоб відновити з’єднання, 
натисніть повторно.

Вилучення телефону

Виберіть кошик у верхньому 
правому куті екрану, щоб 
відобразити кошик поруч із 
вибраним телефоном.

Натисніть на кошик поруч із 
вибраним телефоном, щоб 
вилучити телефон.

Відповідь на телефонний дзвінок
Вхідний виклик супроводжується дзвінком 
та відображенням відповідного екрану на 
дисплеї поверх поточного вмісту.

Без утримання натисніть на 
кнопку TEL на кермі, щоб 
прийняти вхідний виклик.

Та

Натисніть з утриманням

на кнопку TEL на кермі, щоб 
відхилити виклик.

або

Виберіть End call (Завершити 
дзвінок).

Як здійснити виклик

Користування телефоном під час руху 
є не рекомендованим.
Припаркуйте автомобіль.
Здійсніть виклик за допомогою органів 
керування, передбачених на кермі.

Виклик на новий номер

 або 

Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Telephone 
(Телефон).

За допомогою віртуальної 
клавіатури введіть потрібний 
номер телефону.

Щоб розпочати виклик, натисніть 
Call (Виклик).
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Виклик на номер контакту

 або 

Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Telephone 
(Телефон).

Або натисніть з утриманням

на кнопку TEL на кермі.

Виберіть Contact (Контакт).

Із запропонованого переліку виберіть 
потрібний контакт.

Виберіть Call (Виклик).

Виклик на недавній номер

 або 

Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Telephone 
(Телефон).

Або

Натисніть з утриманням

на кнопку на кермі.

Виберіть Calls (Виклики).

Із запропонованого переліку виберіть 
потрібний контакт.

Ви завжди можете здійснити виклик 
безпосередньо з телефону; але 
з міркувань безпеки слід спершу 
припаркувати автомобіль.

Керування контактами/
записами

 або 

Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Telephone 
(Телефон).

Виберіть Contact (Контакт).

Щоб додати новий контакт, 
виберіть Create (Створити).

У вкладці Telephone (Телефон) введіть 
номер телефону контактної особи.

У вкладці Address (Адреса) введіть адреси 
контактної особи.

У вкладці Email (Електронна пошта) 
введіть адреси електронної пошти 
контактної особи.

Функція Email (Електронна пошта) 
підтримує введення адрес електронної 
пошти; втім, система не підтримує 
розсилання електронних повідомлень.
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Керування повідомленнями

 або 

Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Telephone 
(Телефон).

Щоб перейти на допоміжну сторінку, 
натисніть кнопку OPTIONS (Параметри).

Щоб відобразити перелік 
повідомлень, виберіть Messages 
(Повідомлення).

Виберіть вкладку All (Усі), Sent 
(Вихідні) або Incoming (Вхідні).

Виберіть дані повідомлення, 
обраного з переліку.

Щоб надіслати швидке 
повідомлення серед наявних 
у системі, натисніть Answer 
(Відповідь).

Щоб розпочати виклик, натисніть 
Call (Виклик).

Щоб прослухати повідомлення, 
натисніть Play (Відтворити).

Наявність доступу до Messages 
(Повідомлень) залежить від сумісності 
смартфону з бортовою системою.
Залежно від смартфону доступ до 
повідомлень та електронних листів 
може бути уповільненим.

Доступність послуг залежить від 
параметрів мережі, SIM-картки та 
сумісності пристроїв Bluetooth, що 
застосовуються.
Щоб дізнатися про сервіси, до 
яких ви маєте доступ, зверніться 
до інструкцій вашого смартфону, а 
також проконсультуйтеся з вашим 
оператором мобільного зв’язку.

Керування швидкими 
повідомленнями

 або 

Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Telephone 
(Телефон).

Щоб перейти на допоміжну сторінку, 
натисніть кнопку OPTIONS (Параметри).

Щоб відобразити список 
повідомлень, виберіть 
Quick messages (Швидкі 
повідомлення).

Виберіть Delayed (Затримуюся), 
My arrival (Прибуваю), Not 
available (Зайнятий(-а)) або 
вкладку Other (Інше), на якій 
ви можете створювати нові 
повідомлення.
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Щоб створити нове повідомлення, 
натисніть Create (Створити).

Виберіть повідомлення, обране в 
одному із переліків.

Щоб вибрати отримувачів, 
натисніть Transfer (Передати).

Щоб розпочати прослуховування 
повідомлення, натисніть Play 
(Відтворити).

Робота з електронною поштою

 або 

Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Telephone 
(Телефон).

Щоб перейти на допоміжну сторінку, 
натисніть кнопку OPTIONS (Параметри).

Щоб відобразити перелік 
повідомлень, виберіть Email 
(Електронна пошта).

Виберіть вкладку Incoming 
(Вхідні), Sent (Вихідні) або Not 
read (Непрочитані).

Виберіть повідомлення, обране в одному із 
переліків.

Щоб розпочати прослуховування 
повідомлення, натисніть Play 
(Відтворити).

Наявність доступу до Email 
(Електронної пошти) залежить від 
сумісності смартфону з бортовою 
системою.

Конфігурація
Налаштування звуку

 або 

Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Settings 
(Налаштування).

Виберіть Audio settings 
(Налаштування звуку).

Виберіть Ambience (Атмосфера).

Або

Position (Положення).

Або

Sound (Звук).

Або

Voice (Голос).

Або

Ringtone (Мелодія дзвінка).

Натисніть OK, щоб зберегти 
налаштування.
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Функція балансу/розповсюдження 
(або об’ємного поширення системою 
Arkamys©) адаптує якість звучання до 
кількості пасажирів у автомобілі.
Функція доступна лише в конфігурації з 
передніми та задніми гучномовцями.

Налаштування звуку Ambience (Атмосфера) 
(6 доступних типів звукового поля), а також 
Bass (Низькі частоти), Medium (Середні 
частоти) та Treble (Високі частоти) — є 
різними та незалежними для кожного джерела 
звуку.
Увімкніть або вимкніть Loudness (Гучність).
Налаштування для Position (Положення) 
(All passengers (Усі пасажири), Driver (Водій) 
та Front only (Лише передні)) спільні для всіх 
джерел звуку.
Увімкніть або вимкніть Touch tones (Сенсорне 
управління звуком), Volume linked to speed 
(Прив’язка гучності до швидкості) та 
Auxiliary input (Додатковий вхід).

Бортова аудіосистема: Arkamys© 
Sound Staging оптимізує баланс/
розповсюдження звуку в салоні.

Налаштування профілів

З міркувань безпеки, налаштування 
мають виконуватися тільки в 
автомобілі, що не рухається.

 або 

Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Settings 
(Налаштування).

Щоб перейти на допоміжну сторінку, 
натисніть кнопку OPTIONS (Параметри).

Виберіть Setting of the profiles 
(Налаштування профілів).

Виберіть Profile 1 (Профіль 1), Profile 2 
(Профіль 2), Profile 3 (Профіль 3) або 
Common profile (Загальний профіль).

Натисніть цю кнопку, щоб ввести 
назву профілю за допомогою 
віртуальної клавіатури.

Натисніть OK для підтвердження.

Натисніть цю кнопку, щоб додати 
фотографію до профілю.

Вставте накопичувач USB із 
фотографією в порт USB.
Виберіть фотографію.

Щоб дозволити передачу 
фотографії, натисніть OK.

Повторно натисніть OK, щоб 
зберегти налаштування.

Поле для фотографії має квадратну 
форму; якщо оригінальна фотографія 
іншого формату, система змінить цей 
формат.

Натисніть цю кнопку, щоб 
ініціалізувати вибраний профіль.
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Виберіть Ambience (Атмосфера).

Або

Position (Положення).

Або

Sound (Звук).

Або

Voice (Голос).

Або

Ringtone (Мелодія дзвінка).

Натисніть OK, щоб зберегти 
налаштування.

Зміна налаштувань 
системи

 або 

Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Settings 
(Налаштування).

Щоб перейти на допоміжну сторінку, 
натисніть кнопку OPTIONS (Параметри).

Виберіть Screen configuration 
(Налаштування екрану).

Виберіть Animation (Анімація).

Активуйте або вимкніть: 
Automatic scrolling 
(Автоматичне прокручування 
тексту).

Виберіть Brightness (Яскравість).

Щоб налаштувати яскравість 
екрану та/або панелі приладів, 
переміщуйте курсор.

 або 

Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Settings 
(Налаштування).

Щоб перейти на допоміжну сторінку, 
натисніть кнопку OPTIONS (Параметри).

Виберіть System settings 
(Налаштування системи).

При ініціалізації вибраного профілю 
система за замовчуванням обирає 
мовою інтерфейсу англійську.

Виберіть Profile (Профіль) (1, 2 або 3), 
з яким будуть пов’язані Audio settings 
(Налаштування звуку).

Виберіть Audio settings 
(Налаштування звуку).

Виберіть Units (Одиниці), щоб змінити 
одиниці відстані, споживання пального та 
температури.
Щоб повернутися до первісних 
налаштувань, виберіть Factory settings 
(Заводські налаштування).

У результаті скидання налаштувань 
системи до заводських мовою 
інтерфейсу за замовчуванням буде 
обрано англійську.

Виберіть System info (Системна 
інформація), щоб відобразити версії різних 
модулів, встановлених у системі.
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Вибір мови

 або 

Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Settings 
(Налаштування).

Щоб перейти на допоміжну сторінку, 
натисніть кнопку OPTIONS (Параметри).

Щоб змінити мову, виберіть 
Languages (Мови).

Налаштування дати

 або 

Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Settings 
(Налаштування).

Щоб перейти на допоміжну сторінку, 
натисніть кнопку OPTIONS (Параметри).

Виберіть Setting the time-date 
(Налаштування часу й дати).

Виберіть Date (Дата).

Натисніть цю кнопку, щоб 
визначити дату.

Натисніть OK для підтвердження.

Виберіть формат відображення 
дати.

Налаштування часу й дати доступне 
лише за умови, якщо функцію 
«Синхронізація GPS» вимкнено.
Перехід на літній та зимовий час 
здійснюється шляхом зміни часової 
зони.

Налаштування часу

 або 

Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Settings 
(Налаштування).

Щоб перейти на допоміжну сторінку, 
натисніть кнопку OPTIONS (Параметри).

Виберіть Setting the time-date 
(Налаштування часу й дати).

Виберіть Time (Час).

Натисніть цю кнопку, щоб 
налаштувати час за допомогою 
віртуальної клавіатури.

Натисніть OK для підтвердження.

Натисніть цю кнопку, щоб 
визначити часову зону.
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Натисніть OK для підтвердження.

Система не забезпечує автоматичний 
перехід з літнього на зимовий час 
(залежно від країни).

Кольорові теми

З міркувань безпеки дії щодо зміни 
кольорової теми мають виконуватися 
лише в автомобілі, що не рухається.

 або 

Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Settings 
(Налаштування).

Виберіть Colour schemes 
(Кольорові теми).

Виберіть кольорову тему 
в переліку та підтвердіть 
натисканням OK.

Кожного разу після зміни кольорової 
теми виконується перезапуск системи 
та тимчасово відображається чорний 
екран.

Виберіть формат відображення 
часу (12 г/24 г).

Увімкніть або вимкніть 
синхронізацію з GPS (UTC).

Типові запитання

Нижче згруповані відповіді на типові 
запитання щодо аудіосистеми.



38

CITROËN Connect Nav

Навігація

ЗАПИТАННЯ ВІДПОВІДЬ РІШЕННЯ

Не вдалося прокласти/
розрахувати маршрут.

Навігаційні параметри можуть конфліктувати з 
особливостями поточного місцезнаходження автомобіля 
(наприклад, система не може виключити з маршруту платну 
автомагістраль, якщо автомобіль вже перебуває на ній).

Перевірте налаштування маршруту в меню 
Navigation (Навігація).

Корисні місця не відображаються. Корисні місця не вибрані. Виберіть з переліку корисне місце.

Звукове попередження про 
«Небезпечні зони» не працює.

Звукове попередження неактивне або рівень 
гучності надто низький.

Активуйте звукові попередження в меню Navigation (Навігація) 
та перевірте рівень гучності в налаштуваннях звуку.

Система не пропонує об’їзд 
місця дорожньо-транспортної 
пригоди на дорозі.

Критерії маршруту не враховують повідомлення 
системи TMC.

Виберіть налаштування функції Traffic info (Інформація про стан 
на автошляхах) у переліку налаштувань маршруту (Without (Не 
використовувати), Manual (Вручну) або Automatic (Автоматичний режим)).

Я отримую попередження 
про Danger zone (Небезпечну 
зону), якої немає на моєму 
маршруті.

Окрім маршруту система попереджає про всі 
«Небезпечні зони», що знаходяться в області 
сканування попереду автомобіля. Система може 
видати попередження про небезпечні зони, 
виявлені на близьких або паралельних шляхах.

Збільшіть масштаб карти, щоб визначити точне 
положення «Danger zone (Небезпечну зону)». 
Виберіть On the route (На маршруті), щоб більше не 
отримувати попередження, які не є навігаційними 
інструкціями, або щоб скоротити час повідомлення.

Деякі затори на автошляхах 
не позначаються на карті в 
режимі реального часу.

Після вмикання система отримуватиме повідомлення про 
ситуацію на автошляхах лише через декілька хвилин.

Дочекайтеся, поки інформація про стан руху буде коректно отримуватися системою (на 
карті відображатимуться піктограми, що відповідають інформації про стан автошляхів).

У деяких країнах інформація про стан руху 
передається лише для основних автошляхів 
(автомагістралей тощо).

Це — звичайна ситуація. Система працює лише 
з доступною інформацією про ситуацію на 
автошляхах.

Дані висоти над рівнем моря 
не відображаються.

Після вмикання ініціалізація GPS може зайняти 
до 3 хвилин, перш ніж буде забезпечене коректне 
отримання інформації від 4 супутників.

Дочекайтеся, поки систему не буде остаточно 
запущено, щоб вона отримувала дані GPS від 
принаймні 4 супутників.

Географічні особливості місцевості (наявність 
тунелю тощо) або погодні умови можуть впливати 
на прийом сигналу GPS.

Це — звичайна ситуація. Якість роботи системи 
залежить від умов прийому сигналів GPS.

Система навігації втратила 
з’єднання.

Під час запуску та в певних географічних умовах 
з’єднання може бути недоступним.

Переконайтеся в тому, що підключені послуги 
активовані (налаштування, контракт).
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Radio (Радіо)

ЗАПИТАННЯ ВІДПОВІДЬ РІШЕННЯ

Якість прийому сигналу налаштованої 
радіостанції поступово знижується, або 
збережені станції не працюють (звук 
відсутній, відображується частота 87,5 МГц 
тощо).

Автомобіль знаходиться надто далеко 
від передавача радіостанції, або в цій 
географічній місцевості такий передавач 
взагалі відсутній.

Увімкніть функцію RDS за допомогою 
функціонального меню, щоб активувати 
функцію пошуку більш потужного 
передавача, наявного в цій географічній 
місцевості.

Елементи рельєфу та інфраструктури 
(пагорби, будівлі, тунелі, підземні 
паркування тощо) блокують прийом, у тому 
числі в режимі RDS.

Це — нормальне явище; воно не вказує на 
несправності аудіообладнання.

Антена відсутня або пошкоджена (приміром, 
під час проїзду через автомийку або в’їзду 
на підземне паркування).

Потурбуйтеся про перевірку антени 
дилером.

Неможливо знайти окремі радіостанції з 
перелікурадіостанцій, що отримуються.
Назва радіостанції змінюється.

Сигнал радіостанції не приймається, або її 
назва у переліку змінилася.
Деякі радіостанції надсилають іншу 
інформацію замість їхньої назви (приміром, 
назву композиції).
Система сприймає цю інформацію як назву 
станції.

Натисніть кнопку Update list (Оновити 
перелік) у меню другого рівня Radio stations 
(Радіостанції).
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Media (Мультимедійна система)

ЗАПИТАННЯ ВІДПОВІДЬ РІШЕННЯ

Відтворення вмісту на моєму накопичувачі 
USB розпочинається лише після тривалої 
паузи (2–3 хвилини).

Деякі файли, наявні на накопичувачі, 
можуть істотно уповільнювати доступ до 
накопичувача для зчитування його вмісту 
(час, зазначений у специфікації, може 
уповільнитися до 10 разів).

Видаліть непотрібні файли, наявні на 
накопичувачі, та обмежте кількість підпапок 
у файловій структурі накопичувача.

Компакт-диск кожного разу видається назад 
або не відтворюється.

Компакт-диск завантажено перевернутим, 
його неможливо прочитати, на ньому 
відсутні аудіофайли, або присутні 
файли у форматі, який не розпізнається 
аудіосистемою.
Компакт-диск було записано у форматі, який 
не підтримується програвачем (udf тощо).
Компакт-диск захищено системами проти 
піратського перезапису, які не розпізнаються 
аудіосистемою.

Переконайтеся в тому, що компакт-диск 
правильно вставлено у програвач.
Перевірте стан компакт-диску: надто 
пошкоджені компакт-диски можуть не 
відтворюватися.
Якщо компакт-диск містить записані дані, 
перевірте їхній формат: зверніться до 
рекомендацій у розділі «АУДІО».
Аудіосистема не зчитує DVD-диски.
Диски, якість запису вмісту яких є 
недостатньою, не зчитуються аудіосистемою.

Після завантаження компакт-диску або 
під’єднання накопичувача USB відтворення 
вмісту починається після тривалої паузи.

Якщо вставлено новий накопичувач, 
система зчитує певні дані (назва, 
виконавець тощо). Таке зчитування може 
зайняти від декількох секунд до декількох 
хвилин.

Це — звичайна ситуація.

Якість звучання компакт-диска надто низька. Завантажено подряпаний або низькоякісний 
компакт-диск.

Завантажте якісні компакт-диски та 
зберігайте їх за прийнятних умов.

Неприйнятне налаштування звуку (низькі частоти, 
високі частоти, параметри звукового поля).

Поверніть налаштування низьких частот та високих частоту на 
0, не вибираючи «атмосферу» (налаштування звукового поля).

Деякі символи даних мультимедіа, що наразі 
відтворюється, не відображаються коректно.

Аудіосистема не підтримує відображення 
окремих символів.

Використовуйте в назвах композицій і папок 
стандартні символи.

Відтворення або потокова передача не 
розпочинаються.

Під’єднаний пристрій не розпочинає 
відтворення автоматично.

Запустіть відтворення з пристрою.

Назви композицій та тривалість відтворення не 
відображаються на екрані потокового передавання аудіо.

Профіль Bluetooth не дозволяє передавати 
таку інформацію.



41

.

CITROËN Connect Nav

Telephone (Телефон)

ЗАПИТАННЯ ВІДПОВІДЬ РІШЕННЯ

Я не можу під’єднати телефон каналом 
Bluetooth.

Функцію Bluetooth на телефоні може бути 
вимкнено, або телефон не є «видимим».

Переконайтеся в тому, що в телефоні 
активовано функцію Bluetooth.
Переконайтеся в тому, що телефон 
переведено в режим «видимість для всіх».

Телефон Bluetooth не сумісний із системою. Перевірте сумісність телефону із системою 
на веб-сайті виробника (послуги).

Гучність телефону, під’єднаного через 
Bluetooth, надто низька.

Параметри звуку залежать від налаштувань 
системи та телефону.

Якщо потрібно, підвищіть гучність 
аудіосистеми до максимального рівня, а 
також, за потреби, підвищіть гучність на 
телефоні.

Шум середовища впливає на якість 
телефонного зв’язку.

Необхідно вжити заходів для зниження рівня шуму 
середовища (зачиніть вікна, зменшіть швидкість 
вентилятора, уповільніть автомобіль тощо).

Деякі контакти зазначені у переліку двічі. Опції синхронізації контактів виконують 
синхронізацію контактів на SIM-карті, 
контактів у пам’яті телефону або контактів 
на обох носіях. Якщо синхронізація 
виконується для контактів на обох носіях, 
деякі контакти можуть дублюватися.

Виберіть Display SIM card contacts (Показати 
контакти на SIM-карті) або Display telephone 
contacts (Показати контакти на телефоні).

Контакти зазначені в алфавітному порядку. Деякі телефони пропонують опції 
відображення даних. Залежно від заданих 
налаштувань контакти можуть передаватися 
в певному порядку.

Відкоригуйте налаштування відображення 
телефонного довідника.

Система не отримує SMS-повідомлення. У режимі Bluetooth надсилання текстових 
SMS-повідомлень до системи не 
підтримується.
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Settings (Налаштування)

ЗАПИТАННЯ ВІДПОВІДЬ РІШЕННЯ

У результаті зміни налаштувань високих та низьких 
частот скасовуються налаштування еквалайзера.
У результаті зміни налаштувань еквалайзера 
скидаються налаштування високих та низьких 
частот.

У результаті вибору налаштувань 
еквалайзера призначаються певні 
налаштування високих та низьких частот та 
навпаки.

Відкоригуйте високі та низькі частоти або 
еквалайзер, щоб забезпечити бажану 
музичну атмосферу.

Коли змінюються налаштування балансу, 
скасовуються налаштування розповсюдження.
Коли змінюються налаштування 
розповсюдження, скасовуються налаштування 
балансу.

У результаті вибору налаштувань 
розповсюдження призначаються певні 
налаштування балансу та навпаки.

Відкоригуйте налаштування балансу або 
налаштування розповсюдження таким 
чином, щоб забезпечити бажану якість 
звучання музичного вмісту.

Різні джерела аудіо можуть забезпечувати 
різну якість звучання.

Щоб забезпечити оптимальну якість 
прослуховування, можна налаштувати 
параметри аудіо для різних джерел звуку — 
це може забезпечити відмінності звучання в 
результаті зміни джерел.

Переконайтеся в тому, що параметри 
аудіо налаштовані відповідно до 
особливостей джерел, що прослуховуються. 
Рекомендовано задавати параметри аудіо 
(Bass: (Низькі частоти:), Treble: (Високі 
частоти:), Balance (Баланс)) на середньому 
рівні; задайте None для музичної атмосфери, 
увімкніть функцію корекції гучності в режимі 
прослуховування CD або значення Inactive 
(Неактивно) в режимі радіо.

Якщо двигун вимкнено, система припиняє 
роботу після декількох хвилин використання.

Якщо двигун вимкнено, час функціонування 
системи залежить від стану/рівня зарядки 
акумулятора.
У звичайному стані вимкнення система 
автоматично переходить до режиму економії 
електроенергії, щоб підтримати належний 
рівень заряду акумулятора.

Щоб підвищити рівень заряду акумулятора, 
ввімкніть запалювання.

Не вдається налаштувати дату й час. Налаштування дати й часу доступне лише 
за умови, якщо функцію синхронізації із 
супутником вимкнено.

Меню Settings (Налаштування)/Options 
(Параметри)/Time-Date setting (Налаштування 
часу й дати). Виберіть вкладку Time (Час) і 
вимкніть синхронізацію GPS (UTC).
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Мультимедійна 
аудіосистема. Програми. 
Телефон з Bluetooth®

Зміст

Перше знайомство  2
Засоби управління на кермі  3
Меню  4
Програми  6
Радіо  7
Радіо DAB (цифрове звукове мовлення)  9
Мультимедійна система  10
Телефон  12
Конфігурація  18
Типові запитання  21

Описані нижче функції та 
налаштування можуть відрізнятись 
залежно від варіанта та комплектації 
вашого автомобіля.

З міркувань безпеки сполучення 
мобільного телефону Bluetooth із 
системою гучного зв’язку Bluetooth 
аудіосистеми, яке потребує особливої 
уваги водія, слід здійснювати в 
нерухомому автомобілі з увімкненим 
запалюванням.

Система захищена таким чином, що 
вона працюватиме тільки у вашому 
автомобілі.
Відображення повідомлення Energy 
Economy Mode (Режим економії 
енергії) сигналізує про те, що система 
переходить у режим очікування.

Наведене нижче посилання надає 
доступ до кодів OSS (англ. Open Source 
Software, програмне забезпечення з 
відкритим кодом) цієї системи.
https://www.groupe-psa.com/fr/oss/
https://www.groupe-psa.com/en/oss/
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Перше знайомство
Коли двигун працює, натискання 
вимикає звук.
При вимкненому запалюванні 
натискання вмикає систему.

Регулювання гучності.

Використовуйте кнопки з будь-якої сторони 
або під сенсорним екраном для доступу до 
меню, а потім натискайте віртуальні кнопки 
на сенсорному екрані.

Залежно від моделі, використовуйте 
кнопки Source (Джерело) або Menu (Меню) 
з будь-якої сторони сенсорного екрану 
для доступу до меню, а потім натискайте 
віртуальні кнопки на сенсорному екрані.

Меню можна відобразити в будь-який час. 
Для цього короткочасно торкніться екрану 
трьома пальцями.

Всі сенсорні області екрану білі.
Для повернення на рівень назад або 
підтвердження дії натисніть на сіру зону.
Для повернення на рівень назад або 
підтвердження дії натисніть на чорну 
стрілку.

Сенсорний екран належить до 
ємнісного типу.
Щоб очистити екран, використовуйте 
м’яку, неабразивну тканину (тканину 
для протирання окулярів) без 
додаткових засобів.
Не торкайтеся екрану гострими 
предметами.
Не торкайтеся екрану мокрими руками.

* залежно від комплектації. 

У верхній частині сенсорного екрану 
постійно відображається певна інформація:
- Повторити інформацію щодо 

кондиціонування повітря (залежно від 
варіанта) та надати прямий доступ до 
відповідного меню.

- Нагадується інформація меню Радіо та 
мультимедійна система та Телефон.

- Доступ до налаштувань сенсорного 
екрану та цифрової панелі приладів.

Вибір джерела звуку (залежно від варіанта):
- Радіостанції FM/DAB * / AM*.
- Телефон, підключений через Bluetooth і 

систему мультимедійної передачі даних 
Bluetooth* (потокове передавання).

- Програвач компакт-дисків (залежно від 
моделі).

- Ключ USB.
- Медіапрогравач, підключений через 

додатковий роз’єм (залежно від моделі).

У меню Settings (Налаштування) 
можна створити профіль лише для 
одного користувача або групи людей 
зі спільними інтересами та здійснити 
різні налаштування (попередньо 
вибрані радіостанції, налаштування 
аудіосистеми, звукове поле тощо). 
Ці параметри починають діяти 
автоматично.
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У дуже жарких умовах гучність може 
обмежуватися для захисту системи. 
Вона може перейти в режим очікування 
(екран та звук вимкнено) принаймні на 
5 хвилин
Повернення до нормальної роботи 
відбувається автоматично, коли 
температура в салоні автомобіля 
знижується.

Засоби керування на кермі
Засоби керування на 
кермі — тип 1

Радіо:
Вибір попередньої/наступної 
збереженої радіостанції.
Вибір попереднього/наступного 
пункту в меню або в переліку.
Мультимедійна система:
Вибір попередньої/наступної 
композиції.
Вибір попереднього/наступного 
пункту в меню або в переліку.

Радіо:
Короткочасне натискання: 
відображення списку 
радіостанцій.
Тривале натискання: оновлення 
списку.
Мультимедійна система:
Короткочасне натискання: 
відображення переліку папок.
Тривале натискання: 
відображення доступних опцій 
сортування.

Зміна аудіоджерела (радіо, USB, 
AUX за наявності під’єднаного 
обладнання; компакт-диск; 
потокова передача).

Підтвердження вибору.

Збільшити гучність.

Зменшити гучність.

Відключення/відновлення звуку 
одночасним натисканням кнопок 
підвищення та зниження гучності.

Засоби керування на 
кермі — тип 2

Залежно від моделі.

Голосові команди:
Цей засіб керування 
розташований на кермі або на 
краю перемикача освітлення 
(залежно від моделі).
Коротке натискання: голосові 
команди зі смартфона через 
систему.
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 або 

Збільшити гучність.

 або 

Вимкнути або відновити звук.
Або
Вимкніть звук, одночасно 
натиснувши кнопки збільшення та 
зменшення гучності.
Відновіть звук, натиснувши 
одну з двох кнопок регулювання 
гучності.

 або 

Зменшити гучність.

 або 

Мультимедіа (коротке натискання): 
вибрати джерело мультимедіа.
Телефон (короткочасне натискання): 
почати набір телефонного номеру.
Поточний виклик (короткочасне 
натискання): доступ до меню 
телефону.
Телефон (тривале натискання): 
відхилити вхідний дзвінок, завершити 
розмову або перейти до меню 
телефону за відсутності розмови по 
телефону або здійснення виклику.

 або 

Радіо (повертання): попередня/
наступна збережена радіостанція.
Мультимедіа (обертання): 
попередня/наступна композиція, 
перміщення по списку.
Короткочасне натискання: 
підтвердити вибір. Якщо нічого не 
вибрано, доступ до попередньо 
встановлених радіостанцій.

Радіо: відобразити перелік 
станцій.
Мультимедіа: відобразити 
перелік композицій.
Радіо (натискання та утримання): 
оновити перелік прийнятих 
станцій.

Меню
Залежно від моделі або залежно від 
варіанта
Кондиціонування повітря

Керування різними параметрами 
температури та потоку повітря.
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Програми
Доступ до обладнання, яке можна 
налаштувати.

Радіо та мультимедійна система
Вибір аудіоджерела або 
радіостанції.

Телефон
Підключіть телефон через 
Bluetooth®.
Керування певними програмами 
на смартфоні здійснюється через 
MirrorLinkTM, CarPlay® або Android 
Auto.

Налаштування

Налаштуйте особистий профіль 
та (або) налаштуйте звук (баланс, 
акустичне поле тощо) та дисплей 
(мову, одиниці вимірювання, дату, 
час тощо).

Керування
Вмикання, вимикання та 
налаштування певних функцій 
автомобіля.
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Програми
Перегляд фото
Вставте USB-накопичувач у гніздо USB.

Щоб захистити систему, не 
користуйтеся розгалуджувачем USB.

Система зчитує папки та файли зображень 
у таких форматах: .tiff; .gif; .jpg/jpeg; .bmp; 
.png.

Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Applications 
(Програми).

Натисніть Photos (Фотографії).

Виберіть папку.

Виберіть зображення для 
перегляду.

Натисніть цю кнопку, щоб 
відкрити докладні відомості про 
фотографії.

Щоб повернутись на рівень вгору, 
натисніть на стрілку назад.

Керування повідомленнями

Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Applications 
(Програми).

Натисніть SMS.

Відкрийте вкладку SMS.

Натисніть цю кнопку, щоб 
відкрити параметри повідомлень.

Натисніть цю кнопку, щоб 
виконати пошук контакту.

Відкрийте вкладку Quick 
Messages (Швидкі повідомлення).

Навігація

Налаштування системи 
керування та вибір місця 
призначення через канал 
MirrorLinkTM, CarPlay® або Android 
Auto.

Натисніть цю кнопку, щоб 
відкрити параметри повідомлень.
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Радіо
Вибір радіостанції

Натисніть Radio Media (Радіо і 
мультимедійна система), щоб 
відкрити головну сторінку.

Натисніть одну з кнопок, щоб 
виконати автоматичний пошук 
радіостанцій.

Або

Щоб здійснити пошук частоти 
вручну, перемістіть курсор вгору 
або вниз.

Або

Натисніть, щоб вибрати частоту.

Виберіть частотний діапазон FM 
або AM за допомогою віртуальної 
клавіатури.

Натисніть OK для підтвердження.

Якість радіоприйому може 
погіршуватись при користуванні 
електричним обладнанням, не 
схваленим виробником, наприклад 
зарядними пристроями USB, 
під’єднаними до розетки 12 В.
Сигнал (в тому числі в режимі RDS) 
можуть блокувати об’єкти зовнішнього 
середовища, такі як пагорби, будівлі, 
тунелі, підземні автостоянки тощо. 
Це — нормальне явище, пов’язане із 
принципом поширення радіохвиль; 
воно не вказує на несправності 
аудіообладнання.

Налаштування частотного діапазону
Натисніть Radio Media (Радіо і 
мультимедійна система), щоб 
відкрити головну сторінку.

Щоб перейти на допоміжну сторінку, 
натисніть кнопку OPTIONS (Параметри).

Натисніть Band (Діапазон), щоб 
змінити частотний діапазон.

Натисніть на сіру ділянку для 
підтвердження.

Налаштування станції та 
запис її в пам’ять
Виберіть радіостанцію або частоту.

Коротко натисніть на контур 
зірочки. Якщо зображення зірочки 
суцільне, цю радіостанцію вже 
збережено.

Або

Виберіть радіостанцію або частоту.

Натисніть Preset (Зберегти).

Утримайте бажану кнопку 
натиснутою, щоб занести 
радіостанцію в пам’ять системи.

Вмикання/вимикання RDS
Натисніть Radio Media (Радіо і 
мультимедійна система), щоб 
відкрити головну сторінку.

Щоб перейти на допоміжну сторінку, 
натисніть кнопку OPTIONS (Параметри).

Увімкніть або вимкніть параметр 
RDS.

Натисніть на сіру ділянку для 
підтвердження.
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Коли режим RDS увімкнено, ви 
можете продовжувати слухати одну 
радіостанцію завдяки автоматичному 
переналаштуванню на різні частоти. 
Проте інколи покриття станції в режимі 
RDS може не охоплювати всю країну, 
бо не кожна радіостанція працює на 
всій території. Це пояснює можливі 
втрати сигналу під час подорожі.

Відображення текстової 
інформації

Функція Radio Text (Радіотекст) 
забезпечує відображення текстових 
даних, що передаються радіостанцією 
та стосуються радіостанції або 
композиції, що наразі транслюється.

Натисніть Radio Media (Радіо і 
мультимедійна система), щоб 
відкрити головну сторінку.

Щоб перейти на допоміжну сторінку, 
натисніть кнопку OPTIONS (Параметри).

Увімкніть або вимкніть параметр 
News (Новини).

Натисніть на сіру ділянку для 
підтвердження.

Відтворення повідомлень TA

Функція TA (Traffic Announcement — 
повідомлення про рух на дорогах) 
надає пріоритет попередженням 
TA. Ця функція працює коректно 
лише за умови якісного прийому 
сигналу радіостанції, що транслює 
такі повідомлення. Коли передається 
інформація про дорожній рух, 
поточна мультимедійна трансляція 
автоматично переривається, щоб водій 
міг почути TA-повідомлення. Звичайну 
трансляцію попередньої програми буде 
відновлено наприкінці повідомлення.

Натисніть Radio Media (Радіо і 
мультимедійна система), щоб 
відкрити головну сторінку.

Щоб перейти на допоміжну сторінку, 
натисніть кнопку OPTIONS (Параметри).

Увімкніть або вимкніть параметр 
TA.

Натисніть на сіру ділянку для 
підтвердження.

Audio settings (Налаштування звуку)
Натисніть Radio Media (Радіо і 
мультимедійна система), щоб 
відкрити головну сторінку.

Щоб перейти на допоміжну сторінку, 
натисніть кнопку OPTIONS (Параметри).

Натисніть Audio settings 
(Налаштування звуку).

Відкрийте вкладку з параметрами 
Tone (Тон), Balance (Баланс), 
Ringtones (Мелодія дзвінка) або 
Sound (Звук).

Натисніть на стрілку назад для 
підтвердження.

На вкладці Tone (Тон) звукові параметри 
Ambience (Атмосфера) , а також Bass 
(Низькі частоти), Medium (Середні 
частоти) і Treble (Високі частоти) 
налаштовується окремо і незалежно для 
кожного звукового джерела.
На вкладці Balance (Баланс) параметри All 
passengers (Усі пасажири), Driver (Водій) 
та Front only (Лише передні) є загальними 
для всіх джерел.
На вкладці Sound (Звук) увімкніть або 
вимкніть параметри Volume linked to 
speed (Прив’язка гучності до швидкості), 
Auxiliary input (Додатковий вхід) та 
Touch tones (Звуки сенсорних кнопок).
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Функція балансу/розповсюдження 
(або об’ємного поширення системою 
Arkamys©) адаптує якість звучання до 
кількості пасажирів у автомобілі.

Бортова система відтворення звуку 
Arkamys© Sound Staging оптимізує 
баланс і розподілення звуку по салону.

Радіо DAB (цифрове 
бездротове радіомовлення)
Цифрове звукове радіомовлення

Цифрове радіо забезпечує більш 
якісний прийом сигналу.
Різні багатоканальні системи 
пропонують на вибір радіостанції, 
організовані в алфавітному порядку.

Натисніть Radio Media (Радіо і 
мультимедійна система), щоб 
відкрити головну сторінку.

Щоб перейти на допоміжну сторінку, 
натисніть кнопку OPTIONS (Параметри).

Натисніть Waveband (Частотний 
діапазон) і виберіть DAB band 
(Діапазон DAB).

Натисніть на сіру ділянку для 
підтвердження.

FM-DAB Tracking 
(Перемикання FM-DAB)

Мережа DAB не покриває 100 % 
території.
Коли сигнал цифрового радіо слабкий, 
функція FM-DAB Tracking (перемикання 
FM-DAB) дозволяє продовжувати 
слухати одну радіостанцію, 
автоматично перемикаючись на 
відповідну аналогову станцію в 
діапазоні FM (якщо вона є).

Натисніть Radio Media (Радіо і 
мультимедійна система), щоб 
відкрити головну сторінку.

Щоб перейти на допоміжну сторінку, 
натисніть кнопку OPTIONS (Параметри).

Увімкніть або вимкніть параметр 
FM-DAB Tracking (Перемикання 
FM-DAB).

Натисніть на сіру ділянку для 
підтвердження.
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Media (Мультимедійна система)
Порт USB

Вставте флеш-накопичувач USB у порт 
USB або під’єднайте пристрій USB до порту 
USB за допомогою відповідного кабелю (не 
додається).

Щоб захистити систему, не 
користуйтеся розгалуджувачем USB.

Система формує плейлисти (списки 
відтворення) (у тимчасовій пам’яті) — ця 
операція може зайняти від декількох 
секунд до декількох хвилин під час першого 
з’єднання.
Щоб скоротити час очікування, зменшіть 
кількість немузичних файлів та папок.
Списки відтворення оновлюються в 
результаті кожного вимкнення запалювання 
або під’єднання накопичувача USB. Списки 
запам’ятовуються: якщо до них не вносити 
зміни, у подальшому час, потрібний для 
їхнього завантаження, скорочуватиметься.

Додатковий роз’єм (AUX)
(залежно від моделі/залежно від 
комплектації)

Це джерело доступне лише в тому випадку, 
якщо в налаштуваннях аудіо відмічено 
пункт Auxiliary input (Додатковий вхід).

Підключить портативний пристрій 
(програвач MP3 тощо) до гнізда додаткового 
входу за допомогою аудіокабелю (не 
додається).
Спочатку налаштуйте гучність на 
портативному пристрої (встановіть високу 
гучність). Після цього відрегулюйте гучність 
вашої аудіосистеми.
Відображення вмісту та застосування 
органів керування забезпечується з 
портативного пристрою.

Якщо функцію FM-DAB Tracking 
(перемикання FM-DAB) увімкнено, 
система перемикається на аналогову 
FM-станцію із затримкою в декілька 
секунд; крім того, іноді відчувається 
різниця в гучності.
Щойно якість цифрового сигналу 
покращується, система автоматично 
повертається в режим DAB.

Якщо відповідної станції DAB немає 
в діапазоні FM або функцію FM-DAB 
Tracking (перемикання FM-DAB) не 
активовано, трансляція переривається, 
коли сигнал стає надто слабким.



11

.

CITROËN Connect Radio

Вибір джерела
Натисніть Radio Media (Радіо і 
мультимедійна система), щоб 
відкрити головну сторінку.

Натисніть кнопку SOURCES (Джерела).

Виберіть джерело.

Streaming (Потокове 
передавання через)
Bluetooth®

Функція Streaming (потокового передавання) 
дозволяє слухати музику зі смартфона.

Активувавши профіль Bluetooth, 
відрегулюйте гучність на портативному 
пристрої (встановіть гучність високого 
рівня).
Потім налаштуйте гучність у системі.

Якщо відтворення не починається 
автоматично, спробуйте запустити аудіо на 
смартфоні.
Керування відтворенням здійснюється з 
портативного пристрою або за допомогою 
сенсорних кнопок системи.

Смартфон, підключений у режимі 
Streaming (потокового передавання), 
вважається джерелом мультимедіа.

Підключення програвачів Apple®

Підключіть програвач Apple® до гнізда USB 
за допомогою звукового кабелю (він не 
входить до комплекту).
Відтворення розпочинається автоматично.

Керування здійснюється через 
аудіосистему.

Вміст упорядковано за категоріями 
під’єднаного портативного пристрою 
(виконавці/альбоми/жанри/списки 
відтворення/аудіокниги/подкасти); ви 
також можете використовувати для 
систематизації структуру у формі 
бібліотеки.
За замовчуванням композиції 
систематизуються за виконавцями. 
Щоб змінити упорядкування вмісту, 
поверніться на перший рівень меню, 
після чого виберіть бажану категорію 
(наприклад, списки відтворення) та 
підтвердіть вибір, щоб потім у меню 
вибрати бажану композицію.

Версія програмного забезпечення 
аудіосистеми може бути несумісною з 
версією вашого програвача Apple®.

Інформація та рекомендації

Система підтримує можливість 
підключення USB-накопичувачів, 
пристроїв BlackBerry® та програвачів 
Apple® через гнізда USB. Кабель 
адаптера не додається.
Керування пристроєм здійснюється за 
допомогою функцій аудіосистеми.
Інше зовнішнє обладнання, яке 
не розпізнається в результаті 
підключення, має під’єднуватися 
через додатковий роз’єм за допомогою 
аудіокабеля (не додається) або в 
режимі потокового зв’язку Bluetooth, 
залежно від режиму забезпечення 
сумісності.

Щоб захистити систему, не 
користуйтеся розгалуджувачем USB.

Аудіообладнання відтворює лише звукові 
файли у форматах WAV, WMA, AAC, OOG 
та MP3 з бітрейтом від 32 до 320 кбіт на 
секунду.
Змінна швидкість в бітах (Variable Bit Rate, 
VBR) також підтримується.
Читання файлів інших типів («.mp4» тощо) 
не підтримується.
Файли «.wma» мають бути стандартними 
файлами типу wma 9.
Підтримується частота 11, 22, 44 та 48 кГц.
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Рекомендовано обмежувати назви файлів 
20-ма символами та не використовувати 
спеціальні символи (такі як: « » ? . ; ù), 
щоб уникнути проблем із читанням та 
відображенням.

Використовуйте лише накопичувачі USB у 
форматі FAT32 (File Allocation Table).

Рекомендовано використовувати 
оригінальні кабелі USB портативного 
пристрою, що використовується.

Для того, щоб відтворювати записані диски 
CDR або CDRW, записуючи вміст на диск, 
оберіть, якщо можливо, стандарти запису 
ISO 9660, рівень 1, 2 або Joliet.
Якщо диск записано в іншому форматі, він 
може відтворюватися некоректно.
Рекомендовано використовувати однакові 
стандарти запису вмісту на індивідуальні 
диски та здійснювати запис на найнижчій 
можливій швидкості (не більше 4 разів), щоб 
забезпечити оптимальну акустичну якість.
В окремих випадках, виконуючи 
багатосесійний запис на диск, 
рекомендовано застосовувати стандарт 
Joliet.

Телефон

Режим зв’язку зі 
смартфоном MirrorLinkTM

Як захід безпеки, користування 
смартфоном за кермом суворо 
заборонене.
Усі відповідні операції та дії необхідно 
виконувати, спершу зупинивши 
автомобіль.

Синхронізація персонального 
смартфону дозволяє користувачам 
відображати програми, адаптовані 
до технології роботи із смартфонами 
MirrorLinkTM на екрані системи 
автомобіля.
Оскільки технології та стандарти 
постійно змінюються, щоб забезпечити 
процес обміну даними між смартфоном 
та системою, необхідно розблокувати 
смартфон; також рекомендовано 
оновити операційну систему 
смартфону, дату й час у смартфоні 
та в системі.
Перелік сумісних смартфонів 
наведений на веб-сайті виробника у 
вашій країні.

З міркувань безпеки перегляд програм 
можливий лише після зупинки 
автомобіля; відображення буде 
припинене, якщо автомобіль почне 
рухатися.

Для використання функції MirrorLink 

TM необхідні сумісний смартфон і 
програми.

Коли телефон не підключений 
через Bluetooth®

Підключіть кабель USB. 
Підключений кабелем USB 
смартфон буде заряджатися.

У системі натисніть Telephone 
(Телефон), щоб відкрити головну 
сторінку.

Щоб запустити програму в 
системі, натисніть MirrorLinkTM.

Залежно від смартфона може знадобитися 
активувати функцію MirrorLinkTM.
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Під час цієї процедури на екрані 
з’являється декілька сторінок із 
поясненням певних функцій.
Погодьтеся на запуск та 
завершіть з’єднання.

Підключаючи смартфон до 
системи, рекомендується 
запустити на ньому Bluetooth®.

Коли телефон підключений 
через Bluetooth®

У системі натисніть Telephone 
(Телефон), щоб відкрити головну 
сторінку.

Натисніть кнопку PHONE (ТЕЛЕФОН), щоб 
відобразити додаткову сторінку.

Щоб запустити програму в 
системі, натисніть MirrorLinkTM.

Коли з’єднання буде встановлено, 
відкриється сторінка з програмами, що вже 
завантажено на смартфон і які підтримують 
технологію MirrorLinkTM.

Доступ до різних аудіоджерел здійснюється 
з бокової ділянки сторінки MirrorLinkTM за 
допомогою сенсорних кнопок на верхній 
смузі.
Доступ до меню системи відкритий у будь-
який час за допомогою відповідних кнопок.

Якість мережевого з’єднання може 
обумовлювати певну затримку під час 
завантаження тих чи інших програм.

Режим зв’язку із 
смартфоном CarPlay®

Як захід безпеки, користування 
смартфоном за кермом суворо 
заборонене.
Усі відповідні операції та дії необхідно 
виконувати, спершу зупинивши 
автомобіль.

Синхронізація персонального 
смартфону дозволяє користувачам 
відображати програми, адаптовані 
до технології роботи із смартфонами 
CarPlay® на екрані системи автомобіля, 
за умови, що функція CarPlay® на 
смартфоні вже є активованою.
Зважаючи на те, що технології та 
стандарти постійно змінюються, 
рекомендуємо забезпечити 
своєчасне оновлення операційної 
системи смартфону.
Перелік сумісних смартфонів 
наведений на веб-сайті виробника у 
вашій країні.

Підключіть кабель USB. 
Підключений кабелем USB 
смартфон буде заряджатися.

У системі натисніть Telephone 
(Телефон), щоб відкрити 
інтерфейс CarPlay®.

Або

Якщо телефон вже підключений 
через Bluetooth®:
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Підключіть кабель USB. 
Підключений кабелем USB 
смартфон буде заряджатися.

У системі натисніть Telephone 
(Телефон), щоб відкрити головну 
сторінку.

Натисніть кнопку PHONE (ТЕЛЕФОН), щоб 
перейти на додаткову сторінку.

Натисніть CarPlay, щоб 
відобразити інтерфейс CarPlay®.

У результаті під’єднання кабелю USB 
функція CarPlay® деактивує режим 
Bluetooth® системи.

Ви можете в будь-який момент 
перейти до навігації CarPlay®, 
натиснувши кнопку Navigation 
(Навігація) в системі.

З’єднання смартфону за 
технологією Android Auto

Як захід безпеки, користування 
смартфоном за кермом суворо 
заборонене.
Усі відповідні операції та дії необхідно 
виконувати, спершу зупинивши 
автомобіль.

Завантажте програму Android 
Auto на свій смартфон.

Синхронізація персонального 
смартфону дозволяє користувачам 
відображати програми, що адаптовані 
до технології роботи зі смартфонами 
Android Auto на екрані системи 
автомобіля.
Оскільки технології та стандарти 
постійно змінюються, щоб забезпечити 
процес обміну даними між смартфоном 
та системою, необхідно розблокувати 
смартфон; також рекомендовано 
оновити операційну систему 
смартфону, дату й час у смартфоні 
та в системі.
Перелік сумісних смартфонів 
наведений на веб-сайті виробника у 
вашій країні.

З міркувань безпеки перегляд програм 
можливий лише після зупинки 
автомобіля; відображення буде 
припинене, якщо автомобіль почне 
рухатися.

Функція Android Auto передбачає 
використання лише сумісних 
смартфонів та програм.

Коли телефон не підключений 
через Bluetooth®

Підключіть кабель USB. 
Підключений кабелем USB 
смартфон буде заряджатися.

У системі натисніть Telephone 
(Телефон), щоб відкрити головну 
сторінку.

Щоб запустити програму в 
системі, натисніть Android Auto.

Залежно від смартфона може знадобитися 
активувати функцію Android Auto.
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Під час цієї процедури на екрані 
з’являється декілька сторінок із 
поясненням певних функцій.
Погодьтеся на запуск та 
завершіть з’єднання.

Підключаючи смартфон до 
системи, рекомендується 
запустити на ньому Bluetooth®

Коли телефон підключений 
через Bluetooth®

У системі натисніть Telephone 
(Телефон), щоб відкрити головну 
сторінку.

Натисніть кнопку PHONE (ТЕЛЕФОН), щоб 
відобразити додаткову сторінку.

Щоб запустити програму в 
системі, натисніть Android Auto.

Доступ до різних аудіоджерел здійснюється 
з бокової ділянки сторінки Android Auto за 
допомогою сенсорних кнопок на верхній 
смузі.
Доступ до меню системи відкритий у будь-
який час за допомогою відповідних кнопок.

Якість мережевого з’єднання може 
обумовлювати певну затримку під час 
завантаження тих чи інших програм.

Сполучення з телефоном 
по Bluetooth®

З міркувань безпеки сполучення 
мобільного телефону Bluetooth із 
системою гучного зв’язку Bluetooth 
аудіосистеми, яке потребує особливої 
уваги водія, слід здійснювати в 
нерухомому автомобілі з увімкненим 
запалюванням.

Активуйте функцію Bluetooth на 
телефоні та забезпечте його 
«видимість для всіх» (параметр 
налаштування телефону).

Порядок дій для виконання на 
телефоні

Виберіть назву системи з 
переліку пристроїв, що виявив 
телефон.

На бортовій системі прийміть запит на 
з’єднання, що надходить із телефону.

Щоб завершити сполучення з будь-
якого боку (з боку телефону або з боку 
системи), переконайтеся в тому, що 
система й телефон використовують 
однаковий код.

Порядок дій для виконання на 
екрані системи

Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Telephone 
(Телефон).

Натисніть Bluetooth search 
(Пошук Bluetooth).
Відобразиться перелік знайдених 
телефонів.

Виберіть назву вибраного 
телефону в переліку.
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Якщо у користувача, який повертається 
до автомобіля, є телефон, що був 
під’єднаний останнім, його буде 
автоматично розпізнано та впродовж 
30 секунд після вмикання запалювання 
під’єднано без участі користувача 
(якщо Bluetooth активовано).

Зміна режиму підключення:

Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Telephone 
(Телефон).

Натисніть кнопку PHONE (ТЕЛЕФОН), щоб 
перейти на додаткову сторінку.

Натисніть Bluetooth connection 
(Підключення Bluetooth), щоб 
відкрити перелік сполучених 
пристроїв.

Натисніть кнопку докладних 
відомостей для пристрою.

Система забезпечує можливість з’єднання 
телефону в трьох режимах:
- Telephone (Телефон) (голосовий режим, 

лише телефон),
- Streaming (Потокове передавання) 

(передавання бездротовим каналом та 
відтворення аудіофайлів, що містяться в 
телефоні),

- Internet data (Інтернет-дані).

Виберіть один або декілька 
режимів.

Натисніть OK для підтвердження.

Здатність системи налаштуватися 
тільки на один режим залежить від 
телефону.
Усі три режими можна налаштуватися 
за замовчуванням.

Доступність послуг залежить від 
параметрів мережі, SIM-картки та 
сумісності пристроїв Bluetooth, що 
застосовуються. Щоб дізнатися про 
сервіси, до яких ви маєте доступ, 
зверніться до інструкцій з вашого 
телефону, а також проконсультуйтеся з 
вашим постачальником послуг.

Профілі, сумісні з системою: HFP, OPP, 
PBAP, A2DP, AVRCP, MAP та PAN.

Додаткова інформація наведена на веб-
сайті виробника (інформація про сумісність, 
додаткову допомогу тощо).

Керування сполученими 
телефонами

Ця функція дозволяє з’єднати або 
роз’єднати зовнішній пристрій, а також 
видалити дані про сполучення.

Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Telephone 
(Телефон).

Натисніть кнопку PHONE (ТЕЛЕФОН), щоб 
перейти на додаткову сторінку.

Якщо процедуру сполучення виконати 
не вдається, спробуйте вимкнути і знов 
увімкнути Bluetooth на телефоні.

Залежно від типу телефону вам може 
бути запропоновано прийняти/не 
приймати запит на передачу даних 
телефонної книжки (контактів) та 
повідомлень.

Автоматичне підключення
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Натисніть Bluetooth connection 
(Підключення Bluetooth), щоб 
відкрити перелік сполучених 
пристроїв.

Натисніть назву вибраного 
телефону в переліку, щоб 
скасувати з’єднання.
Щоб відновити з’єднання, 
натисніть повторно.

Вилучення телефону

Натисніть на позначку кошика в 
правому верхньому куті екрану, 
і поруч із вибраним телефоном 
з’явиться зображення кошика.

Натисніть на кошик поруч із 
вибраним телефоном, щоб 
вилучити телефон.

Відповідь на телефонний дзвінок
Вхідний виклик супроводжується дзвінком 
та відображенням відповідного екрану на 
дисплеї поверх поточного вмісту.

Щоб прийняти виклик, коротко 
натисніть кнопку PHONE 
(ТЕЛЕФОН) на кермі.

Та

Натисніть з утриманням

натисніть з утриманням кнопку 
PHONE (ТЕЛЕФОН) на кермі.

Або

Натисніть End call (Завершити 
дзвінок).

Як здійснити виклик

Користування телефоном під час руху 
є не рекомендованим.
Припаркуйте автомобіль.
Здійсніть виклик за допомогою 
органів керування, передбачених на 
кермовому колесі.

Виклик на новий номер

Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Telephone 
(Телефон).

За допомогою віртуальної 
клавіатури введіть потрібний 
номер телефону.

Щоб розпочати виклик, натисніть 
Call (Виклик).

Виклик на номер контакту
Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Telephone 
(Телефон).

Або натисніть з утриманням

кнопку PHONE (ТЕЛЕФОН) на 
кермі.

Натисніть Contacts (Контакти).

Із запропонованого переліку виберіть 
потрібний контакт.

Натисніть Call (Виклик).
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Виклик на недавній номер

Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Telephone 
(Телефон).

Або

Натисніть з утриманням

на кнопку на кермі.

Натисніть Recent calls (Останні виклики).

Із запропонованого переліку виберіть 
потрібний контакт.

Ви завжди можете здійснити виклик 
безпосередньо з телефону; але 
з міркувань безпеки слід спершу 
припаркувати автомобіль.

Встановлення мелодії виклику
Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Telephone 
(Телефон).

Щоб перейти на допоміжну сторінку, 
натисніть кнопку OPTIONS (Параметри).

Натисніть Ring volume (Гучність 
дзвінка), щоб відобразити панель 
гучності.

За допомогою стрілок або 
курсора налаштуйте гучність.

Конфігурація
Налаштування профілів

З міркувань безпеки, налаштування 
мають виконуватися тільки в 
автомобілі, що не рухається.

Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Settings 
(Налаштування).

Натисніть Profiles (Профілі).

Виберіть Profile 1 (Профіль 1), Profile 2 
(Профіль 2), Profile 3 (Профіль 3) або 
Common profile (Загальний профіль).

Натисніть цю кнопку, щоб ввести 
назву профілю за допомогою 
віртуальної клавіатури.

Натисніть ОК, щоб зберегти 
налаштування.
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Натисніть на стрілку назад для 
підтвердження.

Натисніть цю кнопку, щоб 
активувати профіль.

Знову натисніть на стрілку назад 
для підтвердження.

Натисніть цю кнопку, щоб 
ініціалізувати вибраний профіль.

Налаштування яскравості

Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Settings 
(Налаштування).

Натисніть Brightness 
(Яскравість).

За допомогою курсора 
налаштуйте яскравість екрану та/
або панелі приладів (залежно від 
версії).

Натисніть на сіру ділянку для 
підтвердження.

Зміна налаштувань 
системи

Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Settings 
(Налаштування).

Натисніть Configuration 
(Конфігурація), щоб перейти на 
додаткову сторінку.

Натисніть System configuration 
(Налаштування системи).

Виберіть Units (Одиниці), щоб змінити 
одиниці відстані, споживання пального та 
температури.

Щоб відновити початкові параметри, 
натисніть Factory settings (Заводські 
налаштування).

Після відновлення заводських 
налаштувань за замовчуванням 
(залежно від версії) встановлюється 
англійська мова.

Виберіть System info (Системна 
інформація), щоб відобразити версії різних 
модулів, встановлених у системі.

Натисніть на стрілку назад для 
підтвердження.

Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Settings 
(Налаштування).

Натисніть Configuration 
(Конфігурація), щоб перейти на 
додаткову сторінку.

Натисніть Screen configuration 
(Налаштування екрану).

Натисніть Brightness (Яскравість).

За допомогою курсора 
налаштуйте яскравість екрану та/
або панелі приладів (залежно від 
версії).

Натисніть Animation (Анімація).

Активуйте або вимкніть: 
Automatic scrolling 
(Автоматичне прокручування 
тексту).

Виберіть Animated transitions 
(Анімовані переходи).

Натисніть на стрілку назад для 
підтвердження.



20

CITROËN Connect Radio

Вибір мови
Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Settings 
(Налаштування).

Натисніть Configuration 
(Конфігурація), щоб перейти на 
додаткову сторінку.

Натисніть Language (Мова), щоб 
змінити мову.

Натисніть на стрілку назад для 
підтвердження.

Налаштування часу
Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Settings 
(Налаштування).

Натисніть Configuration 
(Конфігурація), щоб перейти на 
додаткову сторінку.

Натисніть Date and time (Дата й 
час).

Виберіть Time (Час).

Натисніть цю кнопку, щоб 
налаштувати час за допомогою 
віртуальної клавіатури.

Натисніть ОК, щоб зберегти зміни 
часу.

Натисніть цю кнопку, щоб 
визначити часову зону.

Виберіть формат відображення 
часу (12 г/24 г).

Увімкніть або вимкніть 
синхронізацію з GPS (UTC).

Щоб зберегти налаштування, 
натисніть на стрілку назад.

Система не виконує автоматичний 
перехід із зимового часу на літній і 
навпаки (залежно від країни продажу).

Встановлення дати
Щоб відобразити основну 
сторінку, натисніть Settings 
(Налаштування).

Натисніть Configuration 
(Конфігурація), щоб перейти на 
додаткову сторінку.

Натисніть Date and time (Дата й 
час).

Виберіть Date (Дата).

Натисніть цю кнопку, щоб 
визначити дату.

Натисніть на стрілку назад, щоб 
зберегти дату.

Виберіть формат відображення 
дати.

Знову натисніть на стрілку назад 
для підтвердження.
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Налаштування часу й дати доступне 
лише за умови, якщо функцію «GPS 
Synchronisation (Синхронізація GPS)» 
вимкнено.
Перехід на літній та зимовий час 
здійснюється шляхом зміни часової 
зони.

Типові запитання
Нижче згруповані відповіді на типові 
запитання щодо аудіосистеми.
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Radio (Радіо)

ЗАПИТАННЯ ВІДПОВІДЬ РІШЕННЯ

Якість прийому сигналу налаштованої 
радіостанції поступово знижується, або 
збережені станції не працюють (звук 
відсутній, відображується частота 87,5 МГц 
тощо).

Автомобіль знаходиться надто далеко 
від передавача радіостанції, або в цій 
географічній місцевості такий передавач 
взагалі відсутній.

Увімкніть функцію RDS на верхній панелі, 
щоб система автоматично шукала 
найпотужніший передавач у вашому 
географічному регіоні.

Елементи рельєфу та інфраструктури 
(пагорби, будівлі, тунелі, підземні 
паркування тощо) блокують прийом, у тому 
числі в режимі RDS.

Це — нормальне явище; воно не вказує на 
несправності аудіообладнання.

Антена відсутня або пошкоджена (приміром, 
під час проїзду через автомийку або в’їзду 
на підземне паркування).

Потурбуйтеся про перевірку антени 
дилером.

У переліку радіостанцій, сигнал із яких 
приймає система, немає деяких станцій.
Назва радіостанції змінюється.

Сигнал радіостанції не приймається, або її 
назва упереліку змінилася.

Натисніть на круглу стрілку на вкладці List 
(Список) (Список) сторінки Radio (Радіо).

Деякі радіостанції надсилають іншу 
інформацію замість їхньої назви (приміром, 
назву композиції).
Система сприймає цю інформацію як назву 
станції.
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Media (Мультимедійна система)

ЗАПИТАННЯ ВІДПОВІДЬ РІШЕННЯ

Відтворення вмісту на моєму накопичувачі 
USB розпочинається лише після тривалої 
паузи (2–3 хвилини).

Деякі файли, наявні на накопичувачі, 
можуть істотно уповільнювати доступ до 
накопичувача для зчитування його вмісту 
(час, зазначений у специфікації, може 
уповільнитися до 10 разів).

Видаліть непотрібні файли, наявні на 
накопичувачі, та обмежте кількість підпапок 
у файловій структурі накопичувача.

Деякі символи даних мультимедіа, що наразі 
відтворюється, не відображаються коректно.

Аудіосистема не підтримує відображення 
окремих символів.

Використовуйте в назвах композицій і папок 
стандартні символи.

Відтворення або потокова передача не 
розпочинаються.

Під’єднаний пристрій не розпочинає 
відтворення автоматично.

Запустіть відтворення з пристрою.

Назви композицій та тривалість відтворення 
не відображаються на екрані потокового 
передавання аудіо.

Профіль Bluetooth не дозволяє передавати 
таку інформацію.
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ЗАПИТАННЯ ВІДПОВІДЬ РІШЕННЯ

Я не можу під’єднати телефон каналом 
Bluetooth.

Функцію Bluetooth на телефоні може бути 
вимкнено, або телефон не є «видимим».

Переконайтеся в тому, що в телефоні 
активовано функцію Bluetooth.
Переконайтеся в тому, що телефон 
переведено в режим «видимість для всіх».

Телефон Bluetooth не сумісний із системою. Перевірте сумісність телефону із системою 
на веб-сайті виробника (послуги).

Гучність телефону, під’єднаного через 
Bluetooth, надто низька.

Параметри звуку залежать від налаштувань 
системи та телефону.

Якщо потрібно, підвищіть гучність 
аудіосистеми до максимального рівня, а 
також, за потреби, підвищіть гучність на 
телефоні.

Шум середовища впливає на якість 
телефонного зв’язку.

Необхідно вжити заходів для зниження рівня 
шуму середовища (зачиніть вікна, зменшіть 
швидкість вентилятора, уповільніть 
автомобіль тощо).

Контакти зазначені в алфавітному порядку. Деякі телефони пропонують опції 
відображення даних. Залежно від заданих 
налаштувань контакти можуть передаватися 
в певному порядку.

Відкоригуйте налаштування відображення 
телефонного довідника.

Telephone (Телефон)
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Settings (Налаштування)

ЗАПИТАННЯ ВІДПОВІДЬ РІШЕННЯ

У результаті зміни налаштувань високих та 
низьких частот скасовуються налаштування 
еквалайзера.
У результаті зміни налаштувань 
еквалайзера скидаються налаштування 
високих та низьких частот.

У результаті вибору налаштувань 
еквалайзера призначаються певні 
налаштування високих та низьких частот та 
навпаки.

Відкоригуйте високі та низькі частоти або 
еквалайзер, щоб забезпечити бажану 
музичну атмосферу.

Коли змінюються налаштування 
балансу, скасовуються налаштування 
розповсюдження.
Коли змінюються налаштування 
розповсюдження, скасовуються 
налаштування балансу.

У результаті вибору налаштувань 
розповсюдження призначаються певні 
налаштування балансу та навпаки.

Відкоригуйте налаштування балансу або 
налаштування розповсюдження таким 
чином, щоб забезпечити бажану якість 
звучання музичного вмісту.

Різні джерела аудіо можуть забезпечувати 
різну якість звучання.

Щоб забезпечити оптимальну якість 
прослуховування, можна налаштувати 
параметри аудіо для різних джерел звуку — 
це може забезпечити відмінності звучання в 
результаті зміни джерел.

Переконайтеся в тому, що параметри аудіо 
налаштовані відповідно до особливостей 
джерел, що прослуховуються. Установіть 
середнє положення для всіх звукових 
параметрів.

Якщо двигун вимкнено, система припиняє 
роботу після декількох хвилин використання.

Якщо двигун вимкнено, час функціонування 
системи залежить від стану/рівня зарядки 
акумулятора.
У звичайному стані вимкнення система 
автоматично переходить до режиму економії 
електроенергії, щоб підтримати належний 
рівень заряду акумулятора.

Щоб підвищити рівень заряду акумулятора, 
ввімкніть запалювання.
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Аудіосистема з підтримкою Bluetooth®

Аудіосистема з підтримкою Bluetooth®

Зміст

Перше знайомство  2
Засоби керування на кермі  3
Меню  4
Радіо  4
Радіо DAB (цифрове звукове мовлення)  6
Мультимедійна система  8
Телефон  11
Типові питання  16

Описані нижче функції та 
налаштування можуть відрізнятись 
залежно від комплектації вашого 
автомобіля.

З міркувань безпеки сполучення 
мобільного телефону Bluetooth із 
системою гучного зв’язку Bluetooth 
аудіосистеми, яке потребує особливої 
уваги водія, слід здійснювати в 
нерухомому автомобілі з увімкненим 
запалюванням.

Аудіосистема створена таким чином, 
що працює лише у вашому автомобілі.
Щоб уникнути ураження електричним 
струмом, пожежі та механічних 
несправностей, усі роботи із системою 
мають виконувати лише дилер або 
авторизована станція технічного 
обслуговування.

Щоб уникнути розряджання 
акумулятора, система може 
вимкнутись через декілька хвилин 
після вимкнення двигуна.
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Перше знайомство
Натискання: увімкнення/
вимкнення.
Поворот: регулювання гучності.

Коротке натискання: зміна 
джерела аудіо (радіо, USB, AUX 
(якщо підключене обладнання), 
CD, потокове передавання).
Довге натискання: відображення 
меню Telephone (Tелефону) 
(якщо підключено телефон).

Налаштування параметрів аудіо:
передній/задній мікшер; лівий/
правий баланс; високі/низькі 
частоти; гучність; атмосфера.
Увімкнення та вимкнення 
автоматичного регулювання 
звуку (залежно від швидкості руху 
автомобіля).

Radio (Радіо):
Короткочасне натискання: 
відображення списку 
радіостанцій.
Тривале натискання: оновлення 
списку.
Media (Мультимедійна система):
Короткочасне натискання: 
відображення переліку папок.
Тривале натискання: 
відображення доступних опцій 
сортування.

Вибір режиму відображення:
дата; функції аудіо; бортовий 
комп’ютер; телефон.

Підтвердження або відображення 
контекстного меню.

Кнопки 1–6.
Коротке натискання: вибір 
збереженої радіостанції.
Довге натискання: зберігання 
радіостанції.

Radio (Радіо):
Автоматичний покроковий пошук 
радіостанцій вгору чи вниз.
Media (Мультимедійна система):
Вибір попередньої/наступної 
композиції з CD, USB, потокового 
передавання.
Прокручування списку.

Radio (Радіо):
Ручний покроковий пошук 
радіостанцій вгору чи вниз.
Вибір попередньої/наступної 
папки з MP3-файлами.
Media (Мультимедійна система):
Вибір попередньої/наступної 
папки/жанру/виконавця/списку 
відтворення на USB-пристрої.
Прокручування списку.

Скасування поточної операції.
Перехід на один рівень вгору (в 
меню або структурі папок).

Доступ до головного меню.

Увімкнення або вимкнення TA-
повідомлень (повідомлень про 
рух на дорогах).
Довге натискання: вибір типу 
повідомлень.

Вибір частотного діапазону FM/
DAB/AM.
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Засоби керування на кермі
Засоби керування на 
кермі — тип 1

Radio (Радіо):
Вибір попередньої/наступної 
збереженої радіостанції.
Вибір попереднього/наступного 
пункту в меню або в списку.
Media (Мультимедійна система):
Вибір попередньої/наступної 
композиції.
Вибір попереднього/наступного 
пункту в меню або в переліку.

Radio (Радіо):
Короткочасне натискання: 
відображення списку 
радіостанцій.
Тривале натискання: оновлення 
списку.
Media (Мультимедійна система):
Короткочасне натискання: 
відображення списку папок.
Тривале натискання: 
відображення доступних опцій 
сортування.

Не під час телефонного 
виклику:
Коротке натискання: зміна 
джерела аудіо (радіо, USB, AUX 
(якщо підключене обладнання), 
CD, потокове передавання); 
підтвердження, якщо відкрите 
меню Telephone (Телефон).
Довге натискання: відкриття меню 
Telephone (Телефон).
У разі телефонного виклику:
Коротке натискання: прийняття 
виклику.
Довге натискання: відхилення 
виклику.
Під час телефонного виклику:
Коротке натискання: відкриття 
контекстного меню.
Довге натискання: завершення 
виклику.

Підтвердження вибору.

Збільшити гучність.

Зменшити гучність.

Відключення/відновлення звуку 
одночасним натисканням кнопок 
підвищення та зниження гучності.

Засоби керування на 
кермі — тип 2

Доступ до головного меню.

Збільшити гучність.

Вимкнути або відновити звук.

Зменшити гучність.

Не під час телефонного 
виклику:
Коротке натискання: зміна 
джерела аудіо (радіо, USB, AUX 
(якщо підключене обладнання), 
CD, потокове передавання); 
підтвердження, якщо відкрите 
меню Telephone (Телефон).
Довге натискання: відкривання 
меню Telephone (Телефон).
У разі телефонного виклику:
Коротке натискання: приймання 
виклику.
Довге натискання: відхилення 
виклику.
Під час телефонного виклику:
Коротке натискання: відкривання 
контекстного меню.
Довге натискання: завершення 
виклику.



4

Аудіосистема з підтримкою Bluetooth®

Запуск розпізнавання голосу на 
смартфоні через систему.

Radio (Радіо):
Короткочасне натискання: 
відображення списку 
радіостанцій.
Тривале натискання: оновлення 
списку.
Media (Мультимедійна система):
Короткочасне натискання: 
відображення списку папок.
Тривале натискання: 
відображення доступних опцій 
сортування.

Radio (Радіо):
Вибір попередньої/наступної 
збереженої радіостанції.
Вибір попереднього/наступного 
пункту в меню або в списку.
Media (Мультимедійна система):
Вибір попередньої/наступної 
композиції.
Вибір попереднього/наступного 
пункту в меню або в списку.
Натискання на коліщатко: 
підтвердження.

Меню
Залежно від варіанта.

Multimedia (Мультимедійна система): 
Media settings (Налаштування 
мультимедійної системи), Radio settings 
(Налаштування радіо).
Telephone (Телефон): Call (Виклик), 
Directory management (Керування 
каталогом), Telephone management 
(Керування телефоном), Hang up 
(Завершити розмову).
Trip computer (Бортовий 
комп’ютер).

Maintenance (Обслуговування): 
Діагностика, Warning log (Журнал 
попереджень) тощо.
Connections (Підключення): 
керування підключеннями, пошук 
пристроїв.
Personalisation-configuration 
(Персоналізація і налаштування): 
Define the vehicle parameters (Визначення 
параметрів автомобіля), Choice of 
language (Вибір мови), Display configuration 
(Налаштування екрану), Choice of units 
(Вибір одиниць), Date and time adjustment 
(Налаштування дати й часу).

Натисніть кнопку MENU (Меню).

Переміщaйтесь від одного меню 
до іншого.

Увійдіть до меню.

Радіо
Вибір радіостанції

Натисніть кнопку SOURCE 
(ДЖЕРЕЛО) потрібну кількість 
разів, щоб вибрати бажану 
радіостанцію.

Натисніть цю кнопку, щоб вибрати 
діапазон частот (FM/AM/DAB).

Натисніть одну з кнопок, щоб 
виконати автоматичний пошук 
радіостанцій.

Натисніть одну з кнопок, щоб 
виконати ручний пошук потрібної 
радіочастоти (вгору або вниз).

Натисніть цю кнопку, щоб 
відкрити список радіостанцій, що 
транслюються в даному регіоні.
Щоб оновити цей список, 
утримуйте кнопку протягом 
більш ніж двох секунд. Під час 
оновлення звук переривається.
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RDS

Сигнал (в тому числі в режимі RDS) 
можуть блокувати об’єкти зовнішнього 
середовища, такі як пагорби, будівлі, 
тунелі, підземні автостоянки тощо. 
Це — нормальне явище, пов’язане із 
принципом поширення радіохвиль; 
воно не вказує на несправності 
аудіообладнання.

Якщо режим RDS недоступний, символ 
RDS на екрані перекреслений.

Коли режим RDS увімкнено, ви 
можете продовжувати слухати одну 
радіостанцію завдяки автоматичному 
переналаштуванню на різні частоти. 
При цьому в деяких умовах відповідне 
покриття станції RDS не гарантується 
в будь-якому районі/місці країни, 
оскільки трансляція радіосигналу може 
не охоплювати 100 % її території. Це 
пояснює можливі втрати сигналу під 
час подорожі.

Коротка процедура

В режимі Radio (Радіо) натисніть кнопку ОК, 
щоб безпосередньо увімкнути або вимкнути 
режим RDS.

Виберіть Audio functions (Функції 
аудіо).

Натисніть ОК.

Виберіть функцію FM waveband 
preferences (Налаштування 
діапазону FM).

Натисніть ОК.

Виберіть Frequency tracking 
(RDS) (Пошук частоти (RDS)).

Натисніть ОК, і надпис RDS 
з’явиться на екрані.

Відтворення повідомлень TA

Функція TA (Traffic Announcement —
повідомлення про рух на дорогах) 
надає пріоритет попередженням 
TA. Ця функція працює коректно 
лише за умови якісного прийому 
сигналу радіостанції, що транслює 
такі повідомлення. Коли надходить 
повідомлення про рух на дорогах, 
відтворення звуку з поточного 
джерела (радіо, CD тощо) автоматично 
переривається, щоб ви могли почути 
інформацію. Звичайну трансляцію 
попередньої програми буде відновлено 
наприкінці повідомлення.

Будьте обережні, збільшуючи гучність, 
щоб почути TA-повідомлення. Коли 
відтворення попереднього джерела 
аудіо відновиться, рівень звуку може 
бути зависоким.

Щоб увімкнути або вимкнути 
повідомлення про рух на дорогах, 
натисніть кнопку TA.

Довга процедура
Натисніть кнопку MENU (МЕНЮ).
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Отримання інформаційних 
повідомлень

Функція INFO надає пріоритет 
попередженням TA. Для роботи цій 
функції потрібний хороший сигнал 
від радіостанції, яка передає такі 
повідомлення. Коли надходить 
повідомлення, відтворення звуку з 
поточного джерела (радіо, CD, USB 
тощо) автоматично переривається, 
щоб ви могли почути інформацію. 
Звичайну трансляцію попередньої 
програми буде відновлено наприкінці 
повідомлення.

Щоб відкрити перелік категорій, 
натисніть з утриманням одну з 
кнопок.

Виберіть потрібні категорії.

Увімкніть або вимкніть прийом 
відповідних повідомлень.

Відображення текстової інформації

Радіотекст — це інформація, яку 
передає радіостанція і яка пов’язана з 
відповідною станцією або піснею.

Коли на екрані відображається 
назва радіостанції, натисніть 
кнопку ОК, щоб відкрити 
контекстне меню.

Виберіть RadioText (TXT) display 
(Відображення радіотексту 
(TXT) і натисніть ОК для 
збереження.

Радіо DAB (цифрове 
бездротове радіомовлення)
Залежно від варіанта

Якщо поточна радіостанція DAB 
недоступна в діапазоні FM, елемент 
DAB FM перекреслено.

1 Відображення параметра: якщо 
параметр активний, але недоступний, 
він відображається перекресленим.

2 Відображення назви поточної станції.

3 Збережені станції, кнопки 1–6.
Коротке натискання: вибір збереженої 
радіостанції.
Довге натискання: зберігання 
радіостанції.

4 Відображення назви багатоканальної 
служби, що використовується (інша 
назва — «ансамбль»).

5 Відображення радіотексту для 
поточної радіостанції.

6 Потужність сигналу для радіостанції, 
що транслюється.
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Відображення переліку всіх 
радіостанцій та багатоканальних 
служб.

Цифрове звукове радіомовлення

Цифрове радіо забезпечує підвищену 
якість звуку, а також пропонує 
додаткові категорії повідомлень про 
рух на дорогах (інформаційних TA-
повідомлень).
Різні багатоканальні служби 
пропонують вибір радіостанції, що 
розташовано за алфавітом.

Вибір діапазону (FM1, FM2, DAB 
тощо).

Вибір станції в межах однієї 
багатоканальної служби.

Запуск пошуку попередньої 
або наступної багатоканальної 
служби.

Довге натискання: вибір категорій 
новин (транспорт, новини, розваги 
та спеціальна інформація; 
доступність залежить від станції).

Коли на екрані відображається назва 
радіостанції, натисніть кнопку ОК, щоб 
відкрити контекстне меню.
(Frequency search (RDS) (Пошук 
частоти (RDS)), DAB / FM auto tracking 
(Автоматичне перемикання DAB/FM), 
RadioText (TXT) display (Відображення 
радіотексту (TXT)), відомості про 
станцію тощо).

Перемикання станцій DAB/FM
Покриття DAB не охоплює 100 % 
території країни.
Коли сигнал цифрового радіо 
слабкий, функція DAB / FM auto 
tracking (перемикання DAB/FM) 
дозволяє продовжувати слухати 
одну радіостанцію, автоматично 
перемикаючись на відповідну 
аналогову станцію в діапазоні FM 
(якщо вона є).
Коли режим DAB / FM auto tracking 
(перемикання DAB/FM) увімкнено, 
автоматично вибирається станція DAB.

Натисніть кнопку MENU (МЕНЮ).

Виберіть Multimedia 
(Мультимедійна система) і 
підтвердіть вибір.

Виберіть DAB / FM auto tracking 
(Автоматичне перемикання 
DAB/FM) і підтвердіть вибір.

Якщо функцію DAB / FM auto tracking 
(перемикання DAB/FM) увімкнено, 
система перемикається на аналогову 
FM-станцію із затримкою в декілька 
секунд; крім того, іноді відчувається 
різниця в гучності.

Якщо відповідної станції DAB немає 
в діапазоні FM (параметр DAB/FM 
заблоковано) або функцію DAB / FM 
auto tracking (перемикання FM-DAB) не 
активовано, трансляція переривається, 
коли сигнал стає надто слабким.

Під час зміни регіону рекомендується 
оновити перелік збережених 
радіостанцій.
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Media (Мультимедійна система)
Гніздо USB

Щоб захистити систему, не 
користуйтеся розгалуджувачем USB.

Будь-яке додаткове обладнання, 
що підключається до системи, має 
відповідати стандарту стосовно даного 
виробу або стандарту IEC 60950-1.

кількість немузичних файлів та папок. 
Списки відтворення оновлюються кожного 
разу, коли під’єднується новий USB-
накопичувач.

Портативний пристрій, що підключено 
до гнізда USB, автоматично 
заряджається.

Режим відтворення
Доступні наведені нижче режими 
відтворення:
- Normal (Нормальне): композиції 

відтворюються в порядку, що залежить 
від організації вибраних файлів.

- Random (Довільне): композиції в 
альбомі або папці відтворюються в 
довільному порядку.

- Random on all media (Довільно на 
всьому носії): усі композиції, що 
збережені на носії, відтворюються в 
довільному порядку.

- Repeat (Повторення): відтворюються 
лише треки з поточного альбому або 
папки.

Натисніть цю кнопку, щоб 
відкрити контекстне меню функції 
мультимедіа.

Натисніть цю кнопку, щоб вибрати 
режим відтворення.

Натисніть цю кнопку для 
підтвердження.

Вставте USB-накопичувач у гніздо USB 
або підключіть USB-пристрій до гнізда USB 
за допомогою відповідного кабелю (він не 
входить до комплекту).
Система автоматично перемкнеться на 
джерело USB.

Система формує плейлисти (списки 
відтворення) (у тимчасовій пам’яті) — ця 
операція може зайняти від декількох 
секунд до декількох хвилин під час першого 
з’єднання.
Щоб скоротити час очікування, зменшіть 

Вибраний параметр відображається зверху 
екрану.

Вибір композиції для 
відтворення

Натисніть одну з цих кнопок, 
щоб перейти до попередньої або 
наступної композиції.

Натисніть одну з цих кнопок, 
щоб перейти до попередньої або 
наступної папки.

Систематизація файлів
Натисніть з утриманням цю 
кнопку, щоб відкрити перелік 
варіантів систематизації.

Виберіть варіант: Folder 
(Папка)/Artist (Виконавець)/Genre 
(Жанр)/Playlist (Список 
відтворення).
Залежно від доступності варіантів 
і типу пристрою.

Натисніть ОК, щоб вибрати 
варіант систематизації, а 
потім натисніть ОК знову для 
підтвердження.
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Відтворення файлів

Коротко натисніть цю кнопку, щоб 
відобразити поточний варіант 
систематизації.

Використовуйте кнопки вліво, 
вправо, вгору та вниз для 
переміщення по списку.

Щоб підтвердити вибір, натисніть 
ОК.

Натисніть одну з цих кнопок, 
щоб перейти до попередньої або 
наступної композиції в списку.
Натисніть і утримуйте одну з 
цих кнопок, щоб перемотати 
відтворення вперед або назад.

Натисніть одну з цих кнопок, щоб 
перейти до попереднього або 
наступного елементу категорії 
Папка/Виконавець/Жанр/Список 
відтворення* в списку.

Додатковий роз’єм (AUX)
(залежно від моделі/залежно від 
комплектації)

Будь-яке додаткове обладнання, 
що підключається до системи, має 
відповідати стандарту стосовно даного 
виробу або стандарту IEC 60950-1.

Натисніть кнопку SOURCE 
(ДЖЕРЕЛО) потрібну кількість 
разів, щоб вибрати варіант AUX.

Спочатку налаштуйте гучність на портативному 
пристрої (встановіть високу гучність). Після 
цього відрегулюйте гучність вашої аудіосистеми. 
Відображення вмісту та застосування органів 
керування забезпечується з портативного пристрою.

Не підключайте пристрій одночасно до 
додаткового роз’єму та гнізда USB.

CD-програвач
Вставляйте лише круглі компакт-диски.
Деякі системи боротьби з піратством на 
оригінальних дисках або компакт-дисках, 
скопійованих за допомогою персонального 
записувального пристрою, можуть 
навмисно створювати помилки, що не 
відображаються на якості відтворення на 
оригінальному програвачі.
Вставте компакт-диск у програвач; 
відтворення почнеться автоматично.

Система не розпізнає зовнішні CD-
програвачі, що підключаються до 
гнізда USB.

Щоб відтворити диск, який вже 
вставлено в програвач, натисніть 
кнопку SOURCE (ДЖЕРЕЛО) 
потрібну кількість разів, щоб 
вибрати варіант CD.

Натисніть одну з кнопок, щоб 
вибрати композицію на компакт-
диску.

Натисніть кнопку LIST (СПИСОК), 
щоб відкрити перелік треків на 
компакт-диску.

Натисніть і утримуйте одну з 
цих кнопок, щоб перемотати 
відтворення вперед або назад.*  Залежно від доступності варіантів і типу 

пристрою.

Підключіть портативний пристрій 
(програвач MP3 тощо) до гнізда додаткового 
входу за допомогою аудіокабелю (не 
додається).
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Відтворення MP3-диска

Вставте MP3-диск у CD-програвач.
Аудіообладнання виконає пошук усіх 
музичних треків, перш ніж починати 
відтворення (це може тривати від кількох 
секунд до кількох десятків секунд).

CD-програвач може відтворювати до 
255 MP3-файлів на 8 рівнях структури 
папок на одному диску.
Проте рекомендується 
використовувати не більше двох 
рівнів, щоб скоротити затримку перед 
початком відтворення.
Під час відтворення програвач не 
дотримується структури папок.
Усі файли відображаються на одному 
рівні.

Щоб відтворити диск, який вже 
вставлено в програвач, натисніть 
кнопку SOURCE (ДЖЕРЕЛО) 
потрібну кількість разів, щоб 
вибрати варіант CD.

Натисніть одну з кнопок, щоб 
вибрати папку на компакт-диску.

Натисніть одну з кнопок, щоб 
вибрати композицію на компакт-
диску.

Натисніть кнопку LIST (СПИСОК), 
щоб відкрити перелік папок на 
MP3-диску.

Натисніть і утримуйте одну з 
цих кнопок, щоб перемотати 
відтворення вперед або назад.

Потокове передавання 
аудіо через Bluetooth®

Функція потокового передавання дозволяє 
відтворювати музичні файли з телефону 
через динаміки автомобіля.

Підключіть телефон.
(Див. розділ Сполучення з телефоном).

Активуйте джерело потокового 
передавання, натиснувши кнопку 
SOURCE (ДЖЕРЕЛО).
У деяких випадках відтворення 
аудіофайлів можна запустити з 
клавіатури.

Аудіофайли також можна вибирати за 
допомогою кнопок на панелі керування 
аудіосистемою і засобів керування на кермі. 
На екран може виводитись контекстна 
інформація.
Для цього телефон має підтримувати 
відповідну функцію. Якість звуку залежить 
від якості передавання даних із телефону.

Підключення програвачів Apple®

Підключіть програвач Apple® до гнізда USB 
за допомогою звукового кабелю (він не 
входить до комплекту).
Відтворення розпочинається автоматично.
Керування здійснюється через 
аудіосистему.

Композиції систематизуються з 
використанням даних із портативного 
пристрою (виконавці/альбоми/жанри/списки 
відтворення/аудіокниги/подкасти).

Версія програмного забезпечення 
аудіосистеми може бути несумісною з 
версією вашого програвача Apple®.

Інформація та рекомендації
CD-програвач відтворює файли у форматах 
MP3, WMA, WAV та AAC з бітрейтом від 32 
до 320 кбіт на секунду.
Він також підтримує режим тегів (ID3-теги, 
WMA-теги).
Файли інших форматів (MP4 тощо) не 
зчитуються.
WMA-файли мають відповідати стандарту 
WMA 9.
Підтримується частота 11, 22, 44 та 48 кГц.
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Назви файлів мають містити до 20 символів 
без спеціальних знаків (таких як « ? ; ù), 
щоб уникнути проблем із читанням та 
відображенням.

Для того, щоб відтворювати записані диски 
CDR або CDRW, записуючи вміст на диск, 
оберіть, якщо можливо, стандарти запису 
ISO 9660, рівень 1, 2 або Joliet.
Якщо диск записано в іншому форматі, він 
може відтворюватися некоректно.
Рекомендовано використовувати однакові 
стандарти запису вмісту на індивідуальні 
диски та здійснювати запис на найнижчій 
можливій швидкості (не більше 4 разів), щоб 
забезпечити оптимальну акустичну якість.
В окремих випадках, виконуючи 
багатосесійний запис на диск, 
рекомендовано застосовувати стандарт 
Joliet.

Щоб захистити систему, не користуйтеся 
розгалуджувачем USB.

Використовуйте лише USB-
накопичувачі, відформатовані з 
використанням файлової системи 
FAT32.

Рекомендується використовувати 
оригінальні USB-кабелі Apple®.

Телефон
Сполучення з телефоном 
через Bluetooth®

З міркувань безпеки, зокрема тому, 
що відповідні дії сильно відволікають 
увагу водія від дороги, виконання будь-
яких операцій сполучення мобільного 
телефону Bluetooth із системою гучного 
зв’язку Bluetooth аудіосистеми слід 
виконувати в нерухомому автомобілі 
з увімкненим запалюванням.

Активуйте Bluetooth на телефоні та 
переведіть його до режиму «видимий 
для усіх» (в налаштуваннях телефону).

Доступність послуг залежить 
від мережі, SIM-карти та 
сумісності Bluetooth-телефону, що 
використовується.
Щоб дізнатися про сервіси, до 
яких ви маєте доступ, зверніться 
до інструкцій вашого телефону, а 
також проконсультуйтеся з вашим 
постачальником послуг.

Порядок дій для виконання на 
телефоні

Виберіть назву системи з 
переліку пристроїв, що виявив 
телефон.

Система може відтворювати через гніздо 
USB файли у форматах MP3, WMA, WAV, 
CBR та VBR з бітрейтом від 32 до 320 кбіт 
на секунду.
Читання файлів інших типів («.mp4» тощо) 
не підтримується.
WMA-файли мають відповідати стандарту 
WMA 9.
Підтримується частота 11, 22, 44 та 48 кГц.
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Порядок дій для виконання на 
екрані системи

Натисніть кнопку MENU (МЕНЮ).

Виберіть Connections 
(Підключення).

Підтвердіть вибір за допомогою 
кнопки ОК.

Виберіть Search for a device 
(Знайти пристрій).

Підтвердіть вибір за допомогою 
кнопки ОК.

З’явиться вікно з повідомленням про пошук.

У переліку пристроїв, які виявила система, 
виберіть телефон для сполучення. За один 
раз можна створити сполучення лише з 
одним телефоном.
Сполучення

Щоб завершити сполучення з будь-
якого боку (з боку телефону або з боку 
системи), переконайтеся в тому, що 
система й телефон використовують 
однаковий код.

Якщо виконати сполучення не вдалося, ви 
можете спробувати знову (кількість спроб не 
обмежена).
На екрані з’явиться повідомлення, що 
підтверджує сполучення.

Інформація та рекомендації
В меню Telephone (Телефон) доступні 
наведені нижче функції: Directory 
(Каталог), якщо обладнання вашого 
телефону повністю сумісне, Call log 
(Журнал викликів), View paired devices 
(Перегляд сполучених пристроїв).
Залежно від типу телефону вам може бути 
запропоновано підтвердити доступ системи 
для використання кожної з цих функцій.

Більш докладні відомості (сумісність, 
додаткова довідка тощо) можна знайти 
на веб-сайті виробника.

Керування підключеннями

Коли телефон підключається до 
системи, автоматично створюється 
бездротове підключення для 
керування, а також для передавання 
звуку.
Здатність системи налаштуватися 
тільки на один режим залежить від 
телефону. За замовчуванням може 
бути підключено обидва профілі.

Натисніть кнопку MENU (МЕНЮ).

Виберіть Connections 
(Підключення).

Підтвердіть вибір за допомогою 
кнопки ОК.

Виберіть Connections 
management (Керування 
підключеннями) і підтвердіть 
вибір. На екрані з’явиться перелік 
сполучених пристроїв.

Підтвердіть вибір за допомогою 
кнопки ОК.

Вказує, що пристрій підключено.

Номер позначає профіль підключення 
до системи:
- 1 для мультимедіа або 1 для 

телефону.
- 2 для мультимедіа і телефону.

Вказує на підключення профілю 
передавання звуку.

Вказує на профіль бездротового 
підключення телефону.

Виберіть телефон.

Підтвердіть вибір за допомогою 
кнопки ОК.
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Потім виберіть та підтвердіть 
наведені нижче параметри:
- Connect telephone (Підключити 

телефон)/Disconnect telephone 
(Відключити телефон):

підключення та відключення 
лише телефону та профілю 
бездротової гарнітури.

- Connect media 
player (Підключити 
медіапрогравач)/Disconnect 
media player (Відключити 
медіапрогравач):

підключення та відключення лише 
потокового передавання даних.

- Connect telephone + media 
player (Підключити телефон 
і медіапрогравач)/Disconnect 
telephone + media player 
(Відключити телефон і 
медіапрогравач):

підключення та відключення 
телефону (бездротової гарнітури 
та потокового передавання).

- Delete connection (Скасувати 
підключення): видалення 
сполучення.

Видаляючи сполучення із системи, 
не забудьте також видалити його з 
телефону.

Підтвердіть вибір за допомогою 
кнопки ОК.

Відповідь на телефонний дзвінок
Вхідний виклик супроводжується дзвінком 
та відображенням відповідного екрану на 
дисплеї поверх поточного вмісту.

Виберіть вкладку YES (ТАК) на 
екрані за допомогою кнопок.

Підтвердіть вибір за допомогою 
кнопки ОК.

Натисніть цю кнопку на кермі, щоб 
прийняти виклик.

Як здійснити виклик
В меню Telephone (Телефон) виконайте такі дії.
Виберіть Call (Виклик).

Виберіть Dial (Набрати номер).

Або

Виберіть Directory (Каталог).

Або
Виберіть Calls list (Перелік викликів).

Підтвердіть вибір за допомогою 
кнопки ОК.

Натискайте цю кнопку протягом 
більш ніж двох секунд, щоб 
відкрити каталог, а потім 
перейдіть до потрібного елементу 
за допомогою коліщатка.

Завершення виклику
В меню Telephone (Телефон) виконайте 
такі дії.
Виберіть End call (Завершити дзвінок).

Натисніть ОК, щоб завершити виклик.

Під час виклику натискайте одну 
з цих кнопок протягом більш ніж 
двох секунд.

Система відкриє каталог контактів 
телефону (якщо він підтримує цю 
функцію та підключений через 
Bluetooth).

Деякі телефони дозволяють надсилати 
через Bluetooth контакти до каталогу 
аудіосистеми.
Контакти, імпортовані таким чином, 
зберігаються в одному каталозі, який 
видно всім користувачам незалежно 
від того, який телефон підключено.
Меню каталогу недоступне, якщо він 
пустий.

Керування викликами
Під час виклику натисніть кнопку 
ОК, щоб відкрити контекстне 
меню.
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Завершення виклику
У контекстному меню виберіть 
Hang up (Завершити розмову), 
щоб завершити виклик.

Підтвердіть вибір за допомогою 
кнопки ОК.

Вимкнення мікрофона
(щоб абонент вас не чув)

В контекстному меню:
- виберіть Micro OFF 

(Мікрофон вимкнено), щоб 
вимкнути мікрофон;

- скасуйте вибір Micro OFF 
(Мікрофон вимкнено), щоб 
увімкнути мікрофон.

Підтвердіть вибір за допомогою 
кнопки ОК.

Режим телефону
В контекстному меню:
- виберіть Telephone mode 

(Режим телефону), щоб 
перевести виклик на телефон 
(наприклад, щоб вийти з 
машини під час розмови);

- скасуйте вибір Telephone 
mode (Режим телефону), 
щоб перевести виклик на 
систему автомобіля.

Підтвердіть вибір за допомогою 
кнопки ОК.

Якщо зв’язок було перервано, після 
повернення до автомобіля з’єднання 
Bluetooth автоматично відновлюється, 
а звук повертається до системи (якщо 
телефон підтримує цю функцію).
У деяких випадках на телефоні необхідно 
увімкнути комбінований режим.

Інтерактивне голосове меню

У контекстному меню виберіть 
DTMF tones (Тональні сигнали 
DTMF) і підтвердіть готовність 
використовувати цифрову 
клавіатуру для навігації по 
інтерактивному голосовому меню.

Підтвердіть вибір за допомогою 
кнопки ОК.

Відповідь на другий дзвінок
У контекстному меню виберіть 
Switch (Перемкнути) і 
підтвердіть вибір, щоб 
повернутись до виклику, який 
було поставлено на утримання.

Підтвердіть вибір за допомогою 
кнопки ОК.

Каталог
Щоб відкрити каталог, натисніть 
та утримуйте SRC/TEL.

Виберіть Directory (Каталог), 
щоб побачити перелік контактів.

Підтвердіть вибір за допомогою 
кнопки ОК.

Щоб змінити контакти, збережені 
в системі, натисніть MENU 
(МЕНЮ), виберіть Telephone 
(Телефон) і підтвердіть вибір.
Виберіть Directory management 
(Керування каталогом) і 
підтвердіть вибір.
Доступні такі дії:
- Consult an entry 

(Переглянути запис);
- Delete an entry (Видалити 

запис);
- Delete all entries (Видалити 

всі записи).

Система відкриє каталог 
контактів телефону (якщо 
він підтримує цю функцію та 
підключений через Bluetooth).
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Деякі телефони дозволяють 
надсилати через Bluetooth 
контакти до каталогу 
аудіосистеми.
Контакти, імпортовані таким 
чином, зберігаються в одному 
каталозі, який видно всім 
користувачам незалежно від того, 
який телефон підключено.
Меню каталогу недоступне, якщо 
він пустий.

Розпізнавання голосу
Ця функція дозволяє використовувати 
розпізнавання голосу на телефоні через 
систему.

Щоб почати розпізнавання голосу (залежно 
від типу елементів керування на кермі):

Натисніть з утриманням на кінець 
перемикача керування освітленням.

АБО

Натисніть цю кнопку.

Для розпізнавання голосу необхідний 
сумісний смартфон, який спочатку слід 
підключити до системи автомобіля 
через Bluetooth.
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ЗАПИТАННЯ ВІДПОВІДЬ РІШЕННЯ

Коли двигун вимкнено, аудіосистема 
вимикається через декілька хвилин.

Час роботи аудіосистеми з вимкнутим 
двигуном залежить від заряду акумулятора.
Якщо вона вимикається, це нормально: 
аудіосистема переходить до економічного 
режиму, щоб уникнути розряджання 
акумулятора.

Щоб підвищити рівень заряду акумулятора, 
ввімкніть запалювання.

На дисплеї з’являється повідомлення the 
audio system is overheated (перегрівання 
аудіосистеми).

З метою захисту від зависокої навколишньої 
температури система перемикається до 
режиму автоматичного теплового захисту, в 
якому зменшується гучність або зупиняється 
відтворення з CD-програвача.

Вимкніть систему на декілька хвилин, щоб 
дозволити їй охолонути.

Типові запитання
Нижче згруповані відповіді на типові запитання щодо аудіосистеми.
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Радіо
ЗАПИТАННЯ ВІДПОВІДЬ РІШЕННЯ

Різні джерела аудіо (радіо, CD тощо) 
забезпечують різну якість звуку.

Щоб досягти оптимального звучання, 
параметри аудіо (Volume (гучність), Bass 
(низькі) Treble (високі частоти) та Ambience (, 
Loudness (атмосфера)) можна налаштувати з 
урахуванням особливостей певного джерела, 
і якщо потім його змінити, ви можете почути 
різницю у звучанні.

Переконайтеся, що налаштування звуку (гучність, 
Bass (низькі частоти) та Ambience (високі) 
частоти, Loudness (атмосфера)) відповідають 
вибраному джерелу. Рекомендується встановити 
параметри аудіофункцій (Bass (низькі частоти), 
високі частоти, баланс між передніми і задніми 
динаміками, а також правим і лівим) на середнє 
значення, вибрати None () для параметра 
музичної атмосфери, а також увімкнути 
коригування гучності в режимі CD чи вимкнути 
його в режимі радіо.

Не працюють збережені радіостанції 
(немає звуку, відображається частота 
87,5 МГц тощо).

Вибрано неправильний частотний діапазон. Натисніть кнопку BAND (ДІАПАЗОН) і виберіть 
діапазон (FM, FM2, DAB, AM), для якого 
збережені радіостанції.

Відображається повідомлення про рух на дорогах (TA-
повідомлення). Я не отримую інформації про рух на дорогах.

Радіостанція не входить до регіональної мережі 
станцій, що передають відомості про рух на дорогах.

Перемкніться на станцію, що транслює таку 
інформацію.

Якість прийому сигналу налаштованої 
радіостанції поступово знижується, 
або збережені станції не працюють 
(звук відсутній, відображається 
частота 87,5 МГц тощо).

Автомобіль знаходиться надто далеко від 
передавача радіостанції, або в цій географічній 
місцевості такий передавач взагалі відсутній.

Увімкніть функцію RDS, щоб система 
автоматично шукала найпотужніший передавач 
у вашому географічному регіоні.

Елементи рельєфу та інфраструктури (пагорби, 
будівлі, тунелі, підземні паркінги тощо) 
блокують прийом, у тому числі в режимі RDS.

Це — нормальне явище; воно не вказує на 
несправності аудіообладнання.

У вас немає антени, або її було пошкоджено 
(наприклад, на автомийці або підземній 
автостоянці).

Потурбуйтеся про перевірку антени дилером.

Звук зникає на 1–2 секунди в режимі 
радіо.

Під час цього короткого періоду зникнення 
звуку система RDS шукає іншу частоту, що 
забезпечує кращий прийом сигналу зі станції.

Вимкніть RDS, якщо це трапляється надто 
часто і завжди на одному маршруті.



18

Аудіосистема з підтримкою Bluetooth®

Media (Мультимедійна система)

ЗАПИТАННЯ ВІДПОВІДЬ РІШЕННЯ

З’єднання Bluetooth переривається. Можливо, заряд акумулятора периферійного 
пристрою недостатній.

Зарядіть акумулятор периферійного 
пристрою.

На екрані з’являється повідомлення USB 
device error (Помилка USB-пристрою).

Система не розпізнає USB-накопичувач.
Можливо, USB-накопичувач пошкоджено.

Переформатуйте USB-накопичувач.

Компакт-диск кожного разу видається назад 
або не відтворюється.

Компакт-диск завантажено перевернутим, 
його неможливо прочитати, на ньому 
відсутні аудіофайли, або присутні 
файли у форматі, який не розпізнається 
аудіосистемою.
Компакт-диск захищено системами проти 
піратського перезапису, які не розпізнаються 
аудіосистемою.

- Переконайтеся в тому, що компакт-диск 
правильно вставлено у програвач.

- Перевірте стан компакт-диску: надто 
пошкоджені компакт-диски можуть не 
відтворюватися.

- Якщо компакт-диск містить записані дані, 
перевірте їхній формат: зверніться до 
рекомендацій у розділі «Аудіо».

- Диски, якість запису вмісту яких 
є недостатньою, не зчитуються 
аудіосистемою.

Якість звучання компакт-диска надто низька. Завантажено подряпаний або низькоякісний 
компакт-диск.

Завантажте якісні компакт-диски та 
зберігайте їх за прийнятних умов.

Неприйнятне налаштування звуку (низькі 
частоти, високі частоти, параметри 
звукового поля).

Поверніть налаштування низьких частот 
та високих частот на 0, не вибираючи 
«атмосферу» (налаштування звукового поля).

Мені не вдається відтворити музичні файли 
зі смартфона через гніздо USB.

На деяких смартфонах необхідно дозволити 
доступ аудіосистеми до файлів.

Вручну активуйте профіль MTP на 
смартфоні (в меню налаштувань USB).
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Telephone (Телефон)

ЗАПИТАННЯ ВІДПОВІДЬ РІШЕННЯ

Мені не вдається отримати доступ до 
голосової пошти.

Використовувати цю функцію дозволяють 
лише деякі телефони та оператори зв’язку.

Подзвоніть на номер голосової пошти, що 
надав оператор, через меню телефону.

Мені не вдається отримати доступ до 
каталогу моїх контактів.

Перевірте, чи сумісний ваш телефон.

Можливо, ви не надали доступ до контактів 
під час сполучення з телефоном.

Дозвольте або підтвердіть доступ системи 
до контактів на телефоні.

Мені не вдається продовжити розмову, 
повернувшись до машини.

Активовано режим телефону. Скасуйте вибір телефонного режиму, щоб 
перевести виклик на систему автомобіля.

Мені не вдається виконати сполучення з 
телефоном через Bluetooth.

На різних моделях телефонів та версіях 
операційних систем сполучення виконується 
за різною процедурою; крім того, деякі 
телефони не сумісні із системою.

Перш ніж починати сполучення, видаліть 
сполучення з телефоном із системи і 
сполучення із системою з телефону, щоб 
перевірити, чи сумісний ваш телефон.
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CONDUENT
4Dconcept

Xeroxx

Копіювати чи перекладати цей документ 
у цілому або частково без письмового 
дозволу компанії Automobiles CITROËN 
заборонено.

З урахуванням положень європейського 
законодавства (Директиви 2000/53) щодо 
автотранспортних засобів, строк служби 
яких закінчився, компанія Automobiles 
CITROËN заявляє, що виконує вимоги, 
встановлені цим законодавством і 
використовує продукти повторної 
переробки для виготовлення нових виробів 
на продаж.

Надруковано в ЄС
Ukrainien
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