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ПРО ЦЕ ПОСІБНИК 

Дякуємо, що вибрали Ford. Мірекомендуємо 
витратити трохи часу на знайомство з 
вашим автомобілем, прочитавши цей 
посібник. Чим більше ви знаєте про це, 
тим більшу безпеку та задоволення ви 
отримуєте від управління ним. 

  УВАГА  

Водіння під час відволікання може 
призвести до втрата управління 
транспортним засобом, аварія 
татравма. Ми стабільно 
рекомендуємо це 

ви використовуєте граничну обережність, 

використовуючи будь-які пристрій, який 

може відвернути фокус віддорога. Ваша 

головна відповідальність - безпечне 

обслуговування вашої машини. Ми 

рекомендуємо 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E154903 
 

A

B 

 

 

Правосторонній. 

Ліва сторона. 

проти використання будь-якого ручного 
устрій за кермом та заохочуйте до 
використання системи голосового 
управління, коли це можливо. 
Переконайтесь, що ви знаєте всіх 
відповідників законів, які можуть вплинути 
на використання електронних пристроїв 
під час руху. 

 

 

Примітка: У цьому посібнику описані функції 
та варіанти, доступні в цілому ряді доступних 
моделей, іноді навіть до того, як вони 
загальнодоступні. Тут ми можемо описати 
варіанти, не встановлені на придбаному Вами 
транспортному засобі. 

Примітка: У деяких випадках у цьому 
посібнику можна відобразити функції, які 
використовуються в різних моделях, тому на 
вашому автомобілі можуть бути відображені 
по-різному. 

Примітка: Завжди використовувати та 
використовувати свій транспортний засіб 
відповідно до всіх чинних законів 
нормативних актів. 

Примітка: Передайте цей посібник, коли 
продаєте свій автомобіль. Це невід'ємна 
частина вашоготранспортного засобу. 

Цей посібник може визначити 
розташування компонентів як ліву, так і 
праву сторону. Сторона визначається, коли 
сидіння дівиться вперед. 

СЛОВНИК СИМВОЛІВ 

Це деякі з символи, які ви можете бачити 
на своєму транспортному засобі. 

Попередження про безпеку 

 
Див. Посібник з 

експлуатації Система 

кондиціонування 

Антиблокувальна гальмівна система 

 
Уникайте куріння, півмісце та іскор 

Акумулятор 

Кислотна батарея 

 
Гальмівна рідина - не нафтова 
на основі 
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Гальмо система Закріпити ремінь безпеки 

 
Повітря в кабінеті filterFront  подушка безпеки 

 
Перевірте паливо шапка Передні протитуманні фари 

 
Замок або розблокування дверей 

безпеки для дітей Нижній анкер 

дитячого крісла 

Паливний насос 

скинути відсік 

запобіжників 

Ремінець дитячого крісла якір Мігалки попередження про небезпеку 

 
Круїз контроль Підігрів заднього складу 

 
Не відкривати, коли 

гарячий повітряний 

фільтр рухається 

Двигун охолоджуюча 
рідина 

З підігрівом лобове скло 

 
Внутрішнє багажне відділення 
звільнення 

 
Джек 

 
Температура охолоджуючої 

рідини двигуна Машинне 

мастило 

Вибухонебезпечний вентилятор 

Попередження вентилятора 

Зберігати в недоступному для дітей 

Управління освітленням 

Попередження про низький тиск у 

шинах Підтримуйте правильний 

рівень рідини Зверніть увагу на 

інструкцію з експлуатації 
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Панічна сигналізація Допомога 

при паркуванні Стоянне гальмо 

Рідина гідропідсилювача керма 

Електросклопідйомники спереду 

/ ззаду Блокування 

електросклопідйомників 

незабаром Сервісний двигун 

Бічна подушка безпеки Захистіть 

очі 

Контроль стійкості Вимити та 

протерти лобове скло 

 

ЗАПИС ДАНИХ 

Запис даних служби 

Реєстратори службових даних у вашому 
автомобілі здатні збирати та зберігати 

системи. Для правильної діагностики та 
обслуговування автомобілів, Ford Motor 
Company, Ford, Канада, а також для 
обслуговування та ремонтуОб'єкти можуть 
отримувати доступ або ділитися ними серед 
них діагностична інформація про 
транспортний посібник, отримана через 
пряме з'єднання з вашим автомобілем під 
час діагностики або обслуговування вашої 
машини. Крім того, коли ваш автомобіль 
знаходиться у технічному сервісному 
обслуговуванні або ремонті, Ford Motor 
Company, Ford, Канада, а також сервісні та 
ремонтні установи можуть отримувати 
доступ до цих даних або заблокувати їх за 
рахунок вдосконалення автомобіля. Якщо 
ви вирішите використовувати Звіт про стан 
здоров'я транспортного засобу SYNC, ви 
зможете отримати доступ до США (якщо 
вони є), якщо погодитись, що певна 
діагностична інформація може бути 
доступна в електронному вигляді від Ford 
Motor Company та авторизованих сервісних 
центрів Ford, і що діагностична інформація 
може використовувати для будь-якого 
призначення.Див. SYNC ™ (стор. 291). 

Запис даних про подію 

Цей транспортний засіб, що забезпечує 
реєстрацію даних про події. Основне 
призначення реєстратора даних про поділ 
- це запис у певних аваріях або поблизу 
ситуацій, подібних до аварій, наприклад, 
розгортання подушок безпеки або наїзд на 
дорожньому перешкоді; ці дані 
допоможуть зрозуміти, як працювали 
системи транспортного засобу. 
Реєстратор поданих даних призначений 
для запису повідомлень, що стосуються 
динаміки транспортного засобу та 
системи безпеки, за короткого періоду 
часу, як правило, 30 секунд або менше. 

Реєстратор даних про події у цьому 
транспортному засобі призначений для 
запису таких даних, як: 

• Як різноманітно працювали системи у 
вашому транспортному засобі; 

• Незалежно від того, чи були 
ремені безпеки водія та 
пасажира пряжка / застібка; 

діагностичну інформацію про ваш автомобіль. 
Це потенційно включає інформацію про 
характеристики або стан різних систем та 
модулів у транспортному засобі, таких як 
двигун, дросельна заслінка, рульове 
управління або гальмо 

• Як далеко (якщо взагалі) водій 
натискає на педаль газу та / або на 
педаль гальма; і 
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• Як швидко рухався транспортний 
засіб; і 

• Де водій розміщував кермо. 

Ці дані можуть допомогти краще 
зрозуміти обставини, в яких трапляються 
аварії та травми. 

Примітка: Дані реєстратора даних 
подій є записані вашим 
транспортним засобом, лише якщо a 
трапляється нетривіальна ситуація аварії; 
жодні дані не реєструються реєстратором, 
а також дані про звичайні умови перегляду 
та не реєструються особисті дані 
інформації (наприклад, ім'я, стаття, вік та 
місце аварій) (див. обмеження щодо 911 
Assist and Traffic, вказівки та інформація 
про конфіденційність нижче). Однак, 
сторони, такі як правоохоронні організації, 
можуть поєднувати дані реєстраційних 
даних, поповнюючи їх за допомогою 
персональних даних, які регулярно 
отримують під час аварійрозслідування. 

Для зчитування даних, записаних 
реєстратором поділів даних, необхідне 
спеціальне обладнання, а також доступ 
до автомобіля або реєстратора поділу 
даних. Окрім виробника транспортного 
засобу, інші сторони, такі як 
правоохоронні організації, які мають 
таке спеціальне обладнання, можуть 
прочитати інформацію, якщо вони мають 
доступ до транспортного засобу або 
реєстрації даних про події. Компанія Ford 
Motor Company і компанія Ford з Канади 
не отримують доступ до інформації про 
реєстратора даних, що не отримує згоди, 
за винятком випадків, коли 
передбачається розподіл судом або якщо 
це вимагається правоохоронними 
органами, а також державними органами 
або іншими третіми сторонами, які діють 
із законними повноваженнями. Інші 
сторони можуть отримати доступ до 
інформації, незалежно від компанії Ford 
Motor Company та компанії FordКанада. 

Примітка: У той же час, коли це можливо 
Заявка про те, що стосується 
реєструвальників даних, розповсюдження 
на SYNC або його функції, будь-ласка, 
зверніть увагу на такі: Як тільки 911 Assist 
(якщо є) увімкнено (увімкнено), 911 Assist 
може через будь-який спарений та 
підключений стаціонарний телефон 
повідомити аварійним служба, що 
транспортний засіб вказує аварії, що 
призвело до спрацьовування подушок 
безпеки або, в деяких автомобілях, 
спрацьовування відключення паливного 
насоса. 
Перші версії або оновлення до 911 Асист 
також може бути використаний для 
електронного або усного надання 
оператора 911 місце розташування 
транспортного засобу (наприклад, 
широкий і довгий) та / або інші деталі про 
транспортний засіб або аварії або особливі 
дані про мешканців, щоб допомогти 
оператору 911 забезпечити найбільшу 
кількість відповідей на отримані послуги. 
Якщо ви не хочете розкрити цю 
інформацію, не активуйте функцію 911 
Assist.Див. SYNC ™ (стор. 291). 

Крім того, коли ви підключаєтесь до 
Дорожнього руху, Напрямки та 
Інформація (якщо є, лише для США), 
служба використовує технологію GPS та 
вдосконалені датчики транспортного 
засобу для збору поточного місця 
знаходження, руху та швидкості руху 
автомобіля ("інформація про поїздку 
транспортного засобу" ) лише для 
допомоги можна надати вам вказівки, 
звіти про дорожній рух чи бізнес-
пошуки, які вам потрібні. Якщо ви не 
хочете, щоб компанія Ford або її 
представники отримали цю інформацію, 
не активуйте послугу. Для отримання 
додаткової інформації див. Розділ 
"Дорожній рух, напрямки та 
інформація",Правила та умови. 
Подивитися SYNC ™ (стор. 291). 
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ПРОПОЗИЦІЯ КАЛІФОРНІЇ 65 

  УВАГА  

Дещо складові вихлопних газів 
двигуна, деякі компоненти 
транспортного засобу, певні труби, 
що є в транспортних засобах 

і перші продукти, що містять компоненти, 
створюють або виділяють хімічні речовини, 
відомі штати Каліфорнії, що викликають 
рак та вроджені дефекти або інші 
репродуктивні школи. 

 
 

ПЕРХЛОРАТ 

Деякі компоненти вашої машини такі як 
модулі подушок безпеки, ремінь 
безпекинатягувачі та батареї дистанційного 
управління можуть містити перхлоратний 
матеріал. Спеціальне поводження може 
долучитися до обслуговування або 
використання автомобіля після закінчення 
терміну експлуатації. 

Для отримання додаткової інформації 
відвідайте: 

 

Веб-адреса 

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/ 
перхлорат 

КРЕДИТ FORD 

(Тільки для США) 

Ford Credit пропонує повний спектр планів 
фінансування та оренди, щоб допомогти 
вам придбати ваш транспортного засобу. 
Якщо ви фінансуєте або здавали в оренду 
свій автомобіль через Ford Credit, ми 
рекомендуємо ваш бізнес. 

Для вашої зручності ми пропонуємо номер 
можливості з нами з нами, а також 
допомогу в управлінні вашим обліковим 
записом. 

Телефон: 1-800-727-7000 

Для більше інформація щодо Ford Credit, а 
також для доступу Менеджер рахунків, 
будь ласка, перейдіть до 
www.fordcredit.com. 

РЕКОМЕНДАЦІЯ ЗАМІННИХ 
ЧАСТИН 

Ваш автомобіль побудований на найвищому 
рівністандартів із використанням якісних 
деталей. Ми рекомендуємо 
використовувати додаткові деталі Ford та 
Motorcraft, коли ваш автомобіль вимагає 
планового технічного обслуговування або 
ремонту. Ви можете чітко ідентифікувати 
справжні деталі Ford та Motorcraft, 
шукаючи бренди Ford, FoMoCo або 
Motorcraft за деталями або їх упаковці. 

Планове технічне обслуговування 
та механічні ремонти 

Один із найкращих способів у цьому 
переконанні що ваш транспортний засіб 
надає багаторічну службу - це підтримує його 
відповідно до нашого рекомендації з 
використанням деталей які відповідають 
вимогам, викладеним у цьому посібнику 
користувача. Оригінальні деталі Ford та 
Motorcraft відповідають за це вимогам або 
перевищують їх. 

Ремонт зіткнень 

Ми сподіваємось, що ми ніколи не натискаємо 
з зіткненням, але аварії трапляються. 
СправжнійЗапасні частини зіткнень Ford 
зустрічаються наші суворі вимоги до 
прилягання, коробки, цілісність 
конструкцій, захист від корозії та стійкість 
до вживання. Під час розробки автомобіля 
ми перевіряємо, що ці дані забезпечують 
запланований рівень захисту як цілісну 
систему. Чудовий спосіб точно знати, що ви 
отримуєте такий рівень захисту, - ми 
використовуємо оригінальні запчастини до 
зіткнення Ford. 
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Гарантія на запасні частини 

Оригінальні запасні частини Ford та 
Motorcraft - це єдині запасні частини 
скористайтесь гарантією Ford. 
Пошкодженняспричинені вашим 
транспортним засобом 
внаслідокнесправність деталей, що не 
належать до Ford, може не покриватися 
Гарантією Ford. Для отримання додаткової 
інформації зверніть увагу на умови та умови 
гарантії Ford. 

 

СПЕЦІАЛЬНІ ЗАМОВЛЕННЯ 

Обмежена гарантія на новий 
транспортний засіб 

Детальний опис того, що поширюється, а 
що не поширюється обмежена гарантія 
нового автомобіля, звертається до 
Посібника з гарантії, який надається вам 
разом з посібником власника. 

Спеціальні інструкції 

Для вашої додаткової безпеки ваш автомобіль 
підходитьзі складним електронним 
управлінням. 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Якщо це не зробить, ви ризикуєте 
загинути або нанести серйозні травми 
собі та іншому підтримувати інструкції, 
вибрані 

символ попередження. Недотримання 
конкретних попередніх таінструкції можуть 
призвати до травмування. 

Дитина, встановлена на попередньому 
сидінні або дитячі сидіння НІКОЛІ не 
слід розміщувати перед активним 

пасажирська подушка безпеки. 
 

 

Вбудована діагностика (OBD-II) 

Вбудована діагностика вашого 
автомобіля Система (OBD-II) має порт 
даних для діагностики, ремонту та 
перепрограмування за допомогою 
засобів діагностичного сканування. 
Встановлення, не затверджений Ford, 
додатковий пристрій OBD, який використовує 
порт під час звичайної їзди, наприклад 

віддалений моніторинг страхової компанії, 
дистанційна діагностика транспортного 
засобу, телематика або перепрограмування 
руху може спричинити перешкоди або 
пошкодити системи автомобіля. Ми не 
рекомендуємо та не розуміємо 
використовуйте будь-яких не 
затверджених Ford додаткових пристроїв 
OBD. Гарантія автомобіля не може покрити 
пошкодження, спричинені будь-яким не 
затвердженим Ford додатковим пристроєм 
OBD. 

 

МОБІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ 
ОБЛАДНАННЯ 

Використання мобільного зв'язку 
обладнання стає все більш важливим у 
ведених ділових та особистих справах. 
Однак, ви не повинні перешивати власну 
або чужу безпеку, використовуючи таке 
обладнання. Мобільний зв'язок може 
підвищити рівень безпеки та захист при 
правильному використанні, особливо в 
надзвичайних ситуаціях. Безпека повинна 
бути попередньою при використанні 
обладнання мобільного зв'язку, щоб 
зменшити перегляд цих переваг. 
Об'єднання мобільного зв'язку включає, 
але не обмежує їх використання, 
стаціонарні телефони, пейджери, 
портативні пристрої електронної пошти, 
пристрої обміну текстовими 
повідомленнями та портали двосторонньої 
радіостанції. 

  УВАГА  

Водіння під час відволікання може 
призвести до втрата управління 
транспортним засобом, аварія 
татравма. Ми стабільно рекомендуємо 
це 

ви використовуєте граничну обережність, 
використовуючи будь-які пристрій, який 
може відвернути фокус віддорога. Ваша 
головна відповідальність - безпечна 
експлуатація вашого автомобіля. Ми не 
рекомендуємо використовувати будь-який 
ручний склад під час руху та заохочуємось 
використовувати голосові системи, коли це 
можливо. Переконайтесь, що ви знаєте всіх 
відповідників законів, які можуть вплинути 
на використання електронних пристроїв під 
час руху. 
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Вступ 

Фокус (CDH) Канада / Сполучені Штати Америки, 
enUSA 

 

 

 

ЕКСПОРТ УНІКАЛЬНИХ ВАРІАНТІВ 

Для вашого конкретного глобального регіону, 
ваш транспортний засіб може бути 
оснащений функціями та опціями, які 
відрізняються від характеристик та 
параметри, описані в цьому посібнику 
користувача. Ринок унікальнийможе бути 
доданий додаток, який доповнює цю книгу. 
Посилаючись на унікальний додаток на 
ринок, якщо він надається, ви можете 
правильно визначити особливості, 
рекомендації та технічні характеристики, 
які є унікальними для вашого автомобіля. 
Цей посібник для власників написав 
переважно для ринків США та Канади. 
Характеристики та обладнання, перелічені 
у якісні стандарти, можуть бути 
використані для одиниць, побудовані для 
експорту. Зверніться до цього посібника 
для власника, щоб отримати всю необхідну 
інформацію та попереднє повідомлення. 
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Навколишнє середовище 

Фокус (CDH) Канада / Сполучені Штати Америки, 
enUSA 

 

 

 

ЗАХИСТ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

Ви повинні зіграти свою роль у захисті 
навколишнього середовища. Правильне 
використання транспортного 
засобудозволена утилізація відходів, 
прибирання та мастильні матеріали - значні 
кроки до цієї мети. 
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З одного погляду 

Фокус (CDH) Канада / Сполучені Штати Америки, 
enUSA 

 

 

 

ПЕРЕДНІЙ ЕКСТЕР'ЄР ОГЛЯД 
 

A Див. Розділ Паливо та заправка (стор. 134). 

B Див. Розділ Блокування та розблокування (стор. 63). 

C Див. Заміна щіток склоочисника (стор. 220). D Див. 

Розділ Технічне обслуговування (стор211). 

Е Див. Заміна лампочки (стор. 223). 
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З одного погляду 

Фокус (CDH) Канада / Сполучені Штати Америки, 
enUSA 

 

 

 

ОГЛЯД ЗАДНЬОГО ЕКСТЕР'ЄРУ 
 

A Див. Заміна лампочки (стор. 223). 

B Див. Заміна щіток склоочисника (стор. 220). C.

 Див. Заміна лампочки (стор. 223). 

D Див. Заміна дорожнього колеса (стор. 257). Е

 Див. Колеса та шини (стор. 238). 
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З одного погляду 

Фокус (CDH) Канада / Сполучені Штати Америки, 
enUSA 

 

 

 

ОГЛЯД ІНТЕР'ЄРУ АВТОМОБІЛЯ 
 

A Див. Трансмісія (стор. 143). 

B Див. Розділ Блокування та розблокування 

(стор. 63). C. Див. Електричні вікна (стор. 

86). 

D Див. Підголівники (стор. 116). 

E Див. Розділ Кріплення ременів безпеки (стор. 

34). F Див. Задні сидіння(стор. 119). 

G Див. Сидіння вручну (стор. 118).Див. Сидіння (стор. 118). H

 Див. Стоянкове гальмо (стор. 151). 

Я Див. Відкриття та закриття витяжок (стор. 211). 
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З одного погляду 

Фокус (CDH) Канада / Сполучені Штати Америки, 
enUSA 

 

 

 

ІНСТРУМЕНТ ОГЛЯД ПАНЕЛІ 
 

A Вентиляційні відвори. 

B Індикатори напрямку. Див. Індикатори напрямку (стор. 83). 

C Керування відображенням інформації. Див. Розділ Керування відображає 

інформацію (стор. 75). D Кластер приладів. Див. Кластер приладів (стор. 91). 

E Голосове управління. Див. Пункт Голосове управління (стор. 75). 

F Важіль склоочисника. Див. Склоочисники та омівачі (стор. 77). 

G Інформаційно-розважальний дисплей. Див. MyFord Touch ™ (стор. 329). H

 Вимикач спалаху небезпеки. Див. Індикатори попередження про небезпеку (стор. 

191). 

I Аудіоблок. Див. Аудіоблок (стор. 276). 

J Кліматичний контроль. Див. Контроль клімату (стор. 

109). К Вимикач допомоги при паркуванні. Див. 

Допоміжні засоби паркування (стор. 155). 

L Допоміжний блок живлення. Див. Додаткові точки живлення (стор. 

122). М Порт USB. Див. Порт USB (стор. 290). 
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З одного погляду 

Фокус (CDH) Канада / Сполучені Штати Америки, 
enUSA 

 

 

 

N Кнопка запуску без ключа. Див. Запуск без ключа (стор. 

124). О Перемикач запалювання. Див. Перемикач запалення 

(стор. 124). 

P Регулювання керми. Див. Налаштування керми (стор. 74). Питання Вимикачі круїз-

контролю. Див. Розділ використання круїз-контролю (стор. 163). 

Р. Управління освітленням. Див. Освітлення (стор. 79). 
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Дитина Безпека 

Фокус (CDH) Канада / Сполучені Штати Америки, 
enUSA 

 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЯ 

Дивіться наступним розділом вказівки 
щодо правильного використання засобів 
безпеки для дітей. 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Завжди переконайтесь, що ваша дитина 
надійно закріплена в пристроях, який 
відповідає за її зростання, віку та 

вага. Системи безпеки для дітей слід 
купувати окремо від вашого 
автомобіля.Недотримання цих інструкцій і 
вказівки можуть призвести до підвищення 
ризику серйозних травм або смерті вашої 
дитини. 

Усі діти формуються по-різному. 
Рекомендації щодо обмеження 
безпеки ґрунтуються на ймовірних 

пороги зростання, віку та ваги дитини від 
Національної безпеки дорожнього 
рухуАдміністрація та інші організації із 
безпеки, або це мінімальні вимоги 
законодавства. Ford рекомендує 
проконсультуватися з сертифікованим 
технічним забезпеченням безпеки 
пасажирів для дітей (CPST) та 
проконсультуватися в педіатром, щоб 
переконатися, що ваше дитяче крісло 
підходить для нашої дитини, і 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

сумісний з та правильно встановити у 
вашому транспортному засобі. Щоб знайти 
приміщення для встановлення дитячого 
крісла та CPST, зв’яжіться з безкоштовним 
номером NHTSA за номером 1-888-327-
4236 або перейдіть за 
адресоюhttp://www.nhtsa.dot.gov. У Канаді, 
звернутися до місцевого Сент-Джона 
Служба швидкої допомоги для створення 
CPST або для отримання додаткової 
інформації, зв’язку з провінційним 
міністерством транспорту, знаходження 
місця служби швидкої допомоги в Сент-
Іоані, пошуку служб швидкої допомоги в 
Іоанні в Інтернеті, або транспорту Канади 
за номером 1-800-333 -0371 
(http://www.tc.gc.ca). Неправильне 
використання дітей у безпечних ситуаціях, 
створене спеціально для їх зростання, віку 
та ваги, може призвести до збільшення 
ризику серйозних травм або смерті нашої 
дитини. 

Не залишайте дітей чи тваринбез 
огляду в транспортному засобі. У 
спекотні дні температури в 
багажнику або 

салон автомобіля може піднятися дуже 
швидко. Опромінення людей або тварини 
при таких високих температурах навіть 
протягом короткого часу можуть 
спричинити смерть або серйозні травми, 
пов'язані із спекою, що включають 
пошкодження мозку. Маленькі діти 
особливо схильні до ризику. 
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Дитина Безпека 

Фокус (CDH) Канада / Сполучені Штати Америки, 
enUSA 

 

 

 

Рекомендації щодо обмеження безпеки для дітей 
 

Дитина Розмір дитини, зріст, вага або вік Рекомендована 
стриманість 

типу 

Немовлята 
або 
малюків 

Діти вагою 18 кг або менше (як правило, 
віком від чотирьох або молодше). 

Використовуйте дитину 
сидіння безпеки (іноді 

його називають дитячим 
візком, кабріолетом або 
сидінням для малюків). 

Маленький діти Дійте, які перерослі або переставляють 
відповідним розміром розміщуватись у 

дитячому кріслі безпеки (загалом, дітьми, 
зростом до 1,45 м, мають вік старших 

чотирьох і менше 12 років, і протягом 40 
фунтів (18 кг) та 80 фунтів (36 кг) і вище 

до 100 фунтів (45 кг), якщо це 
рекомендує виробник дитячих 

утримуючих пристроїв). 

Використовуйте 
позиціонування 
ременя сидіння-
підсилювач 

Більше дітей Дійте, які переросли або переставили 
відповідним чином помітити в підсилювач 

позиціонування ременя місце (як правило, 
діти, які принаймні 4 фути 9 дюймів (1,45 
м) у висоту або більше 80 фунтів (36 кг) 

або 100 фунтів (45 кг), якщо 
рекомендується відремонтована 

дитиноюне виробник). 

Використовуйте ремінь 
безпеки автомобіля маючи 
надійний ремінь на колінах 

і низько через стегна, 
плечовий пояс по центру 

через плече і груди, а 
спинка сидіння 
вертикальна. 

 

• За законом ви зобов'язані правильно 
використовувати безпечне сидіння для 
немовлят та дітей раннього віку в США та 
Канада. 

• Багато штатів і провінцій цього вимагають 
маленькі діти використовують 
схвалений бустерсидінь, поки вони не 
досягнуть восьми років, висотою 1,45 
метра або 36 фунтів (80 фунтів). 
Перевірте місцеві та державні чи 
провінні закони щодо конкретних вимог 
щодо безпеки дітей у вашому 
транспортному засобі. 

• За можливості, завжди правильно 
підтримувати дітей віком до 12 років у задніх 

відділеннях вашого автомобіля. Статистика 
нещасних випадків свідчить про те, що діють 
безпечно, якщо їх правильно підтримувати в 
задніх сидіннях, ніж у передніх.Подивитися 
Система зондування переднього пасажира 

(стор.  

43).ВСТАНОВЛЕННЯ ДИТЯЧИХ  

 



Дитина Безпека 

Фокус (CDH) Канада / Сполучені Штати Америки, 
enUSA 

 

 

 

Використовуйте дитяче безпечне сидіння 
(яке іноді називають дитячим кріслом, 
конвертованим кріслом або сидінням для 
малюнків) для немовлят, дітей молодшого 
віку або дітей із вагою 18 фунтів (18 
кілограмів) або менше (як правило, віком 
чотири або менше). 

Використання колінних та плечових 
ременів 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Подушки безпеки можуть отримати або 
поранити дитину в дитячому кріслі. 
Ніколи не ставте дитяче крісло, яке 
спрямоване назад, перед активною 
подушкою безпеки. 

Якщо вам потрібно використовувати дитяче 
крісло, направлення вперед на передньому 
сидінні переміщувати сидіння, на якому 
дитяче крісло встановлено все давно. 

Подушки безпеки можуть отримати або 
поранити дитину в дитячому кріслі. Діти 
до 12 років повинні бути рекомендовані 
тим, хто підтримується в 

заднє сидіння, коли це можливо. 

Залежно від того, де ви закріпили 
дитяче утримання, і від дизайну 
дитячого утримуючого пристрою, ви 
можете заблокувати 

доступ до певного зміну безпеки пряжки та 
нижній анкер LATCH, роблячі ці функції 
потенційно непридатними. Щоб зменшити 
ризик травмування, пасажири повинні 
використовувати місця для сидіння лише 
там, де вони можуть бути забезпечені 
таким чином. 

 
 

При встановленні дитячої безпеки сидіння з 
комбінованими поясно-плечовими змінами 

• Використовуйте відповідну пряму 
зміну безпеки для це положення 
сидіння. 

• Вставте язиковий ремінь у відповідну 
пряжку, доки не почуєте клацання і не 
відчуваєте, як він зафіксується. 
Переконайтесь, що язик надійно 
закріплений у пряжі. 

• Тримайте кнопку відпускання пряжки 
направляючи вгору та в сторону від 
сидіння безпеки, язиком між дитячим 
кріслом та кнопкою відпускання, щоб 
запобігти випадковому відставанню. 

• Поставивши сидіння автомобіля, коли 
буде встановлено дитяче крісло, у 
вертикальному положенні. 

• Покласти ремінь безпеки в режимах 
автоматичного блокування. Див. Крок 
5. Цей транспортний засіб не вимагає 
використання фіксатора. 

Віконайте наступні кроки під час 
встановлення дитячого крісла з 
комбінованими поясно-плечовими змінами: 

Примітка: Незважаючи на те, що 
зображення дитячого крісла є дитячим 
кріслом, спрямованим вперед, через одне 
одне для встановлення дитини, що виходить 
іззаду сидіння. 

 
 
 
 
 
 
 
 

E142528 
 

1. Розташуйте безпеку дитини сидіння на 
сидіння з комбінованим колінним та 
плечовим ременем. 

 
 
 
 
 
 
 

E142529 
 

2. Потягніть плечовий пояс, а потім 
візьміться за плечовий і колінний 
ремені. 
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E142530 

 

3. Підтримуючи плечовий і колінний пояс 
порції разом, прокладіть язик через 
дитяче крісло відповідно до інструкції 
виробника дитячого крісла. 
Переконайтесь, що ремінь ременя не 
скручений. 

 

 
E142531 

4. Вставте язиковий ремінь у відповідний 
застібка (пряма, найближча до 
напрямку, з якого виходить язик) для 
цього положення сидіння, доки не 
почуває клацання і не відчуває 
зачеплення засувки. Переконайтесь, 
що язик надійно зафіксований, 
потягнувшись за нього. 

E142875 
 

5. Покласти втягувач в автомат режим 
блокування, візьміться за плече частини 
ременя і тягніть вниз, поки весь ремінь 
не витягнеться. 

Примітка: Режим автоматичного блокування 
доступний для попереднього пасажиру та 
заводу мість 

6. Дайте ремені втягнутись, щоб 
знятимлявість. Ремінь клацає, коли він 
в'ягується, вказуючи, що він 
знаходиться в режимах автоматичного 
блокування. 

7. Спробуйте витягнути ремінь з 
ретрактора щоб переконатися, що 
втягувач знаходиться в автоматичний 
режим блокування (ви не можете 
витягнути більше змін). Якщо значення 
не зафіксовано, відредагуйте ремінь та 
повторіть 5 та 6. 

 
 

 
 

E142533 
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8. Зніміть ремінь, що залишився з ременями. 
Зніміть сидіння з додатковою вагою, 
наприклад, натискаючи або стоячи на 
колінах на дитячому пристрої, що 
підтримує плечовий ремінь за 
замовленнямзмусити провісання від 
ременя. Це єПотрібно використати 
залишкову здатність, яка буде 
існувати, коли додаткову вагу дитини 
додадуть до дитячого утримуючого 
пристрою. Також ви можете допомогти 
досягти відповідної щільності дитячого 
крісла до вашого автомобіля. Іноді 
невеликий нахіл до прямих додаткових 
допоможе зняти ремінь, що залишився. 

9. Прикріпіть ремінь прив'язки (якщо 
дитяче крісло обладнаний). 

 
 
 
 
 
 
 

10. Перш ніж посадити дитину на сидіння, 
примусово пересунути сидіння вперед 
іназад, щоб переконатися, що сидіння 
надійно підтримується на місці. Щоб 
перевірити це, відвідайте сидіння біля 
шляху зміни та спробуйте 
переглянути його вбік і вперед і 
назад. Для правильної установки слід 
рухатись не більше 1 дюйма (2,5 
сантиметра). 

Ford рекомендує звернутися до 
сертифікованого спеціаліста з безпеки 
дітей-пасажирів NHTSA, щоб переконатися, 
що дитяче крісло правильно встановити. У 
Канаді зверніться до місцевого відділу 
швидкої допомоги у Сент-Джонсі щодо 
створення сертифікованого обладнання 
пасажирських сидінь. 

Використання ніжніх керівників та 
прив'язок для дітей (LATCH) 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Ніколи не прикріплюйте два дитячих 
крісла безпекидо того ж якоря. Під 
час аварії один якір може бути 
недостатньо міцним 

підтримуйте два кріплення дитячого крісла 
безпеки, і це може зламатись, спричинюючи 
серйозні травми або смерть. 

Залежно від того, де ви закріпили дитяче 
утримання, і від дизайну дитячого 
утримуючого пристрою, ви можете 
заблокувати 

доступ до певного зміну безпеки пряжки або 
нижній анкер LATCH, роблячі ці функції 
потенційно непридатними. Щоб зменшити ризик 
травмування, пасажири повинні 
використовувати місця для сидіння лише там, де 
вони можуть бути забезпечені таким чином. 

 
 

ЗАМІКА Система складається з трьох опорних 
точок транспортного засобу: двох нижніх якорів, 
знайдених там, де стикаються спинка сидіння та 
подушка сидіння (так звана сидіння сидіння), і 
один верхній анкерний анкер, розташований за 
цим місцем сидіння. 
Безпека для дітей, сумісна з LATCH сидіння 
мають два жорстких кріплення на ремінцях, які 
з'єднуються з двома ніжніми якорями в місцях 
сидіння, обласних засувок у вашому 
транспортному засобі. Цей тип кріплення вітає 
від необхідності використання ременів безпеки 
для зміцнення дитячого крісла, проте, 
обмеження безпеки, все, що можна 
використовувати для підкріплення дитячого 
крісла. Для дитячих сидінь, спрямованих 
вперед, верхній ремінь в'язків також повинен 
бути прикріплений до відповідного анкеру 
верхніх в'язків, якщо верхній ремінь в'язків 
забезпечений вашим дитячим кріслом. 
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Ваш автомобіль має нижній анкер LATCH 
для встановлення дитячого крісла біля місця 
для сидіння, відомого символу дитячого 
крісла. 

 

E169083 

 

Якіри LATCH розташовані в задній частині 
заднього сидіння між подушкою та спинкою 
сидіння над символами, як показано. 
Підтримуйте інструкції виробника дитячого 
крисла, щоб правильно встановити дитяче 
крісло з кріпленнями LATCH. Підтримуйте 
інструкції щодо кріплення дитячих 
безпечних систем за допомогою ремінців. 

Прикріпіть LATCH нижнє кріплення 
дитячого крісла лише до вказаних 
підручників. 

Використання внутрішніх ніжніх 
керівників з позицій підвісних систем 
(використання центрального управління) 

  УВАГА  

Стандартизований відстань для 
нижніх керівників LATCH має 11 
дюймів (28 сантиметрів) від центру 
до центру. Не 

для центру використовуйте ніжні анкери 
LATCH положення для сидіння, якщо 
лише інструкції виробника дитячого 
крисла не можна запровадити і не 
вказувати використання керівництва, яке 
знайдеться на відстані принаймні так 
далеко, як ті, що є в цьому 
транспортному засобі. 

 
 

Нижні анкери в центрі іншого ряду задніх 
сидінь, розташованих на відстані 18 дюймів 
(46 сантиметрів), один від одного. Дитяче 
крісло з жорсткими кріпленнями LATCH не 
можна встановити в центральному положенні 
сидіння. 
Дитячі крісла, сумісні з LATCH (із 
закріпленнями на стрічковій стрічці), 
можуть бути використані лише в цьому 
місці для визначення умов, що 
передбачають інструкції виробників 
дитячого крісла, що дозволяють 
використовувати із зазначеним інтервалом 
кріплення. Не прикріплюйте дитяче крісло 
до жодного нижнього анкери, якщо до 
нього кріпите сусіднє дитяче крісло. 

Кожного розуму, коли ви використовуєте 
сидіння безпеки, перевіряйте що сидіння 
правильно прикріплене до нижніх 
анкерівників та анкерних анкет, якщо це 
можливо. Потягніть дитяче крісло з боку в 
бік, вперед і назад, де воно кріпиться до 
вашої машини. Сидіння повинно рухатися 
менше одного дюйма, коли ви робите це 
для правильної установки. 

Якщо крісло безпеки не закріплено 
відповідним чином, ризик травмування 
дитини внаслідок небезпеки значно зростає. 
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Поєднання ременя безпеки та 
Застібка Нижні анкери для 
кріплення дитячих крісел безпеки 

При комбінованому використанні або ремінь 
безпеки або нижній анкер LATCHможе бути 
прикріплений спочатку для умов 
відповідної інсталяції. Прикріпіть ремінь 
прив'язки пізніше, якщо він додається до 
дитячого крісла. 

Використання ремінців Tether 

Багато дитячих крісел, 
спрямованих вперед, мають 
ремінь для кріплення який 
простягається з тильної сторони 

дитяче крісло безпеки і причіплює до 
точок кріплення, яка називає верхнім 
якорем прив'язки. Ремені для кріплення 
доступні як аксесуари для багатьох 
старих систем безпеки. 

Зверніться до виробника вашого дитяче 
крісло для отримання інформації про 
замовлення ремінця для в'язків або для 
отримання подальшого зменшення в'язків, 
якщо відшкодування в'язків на вашому 
системному рівні безпеки не досягає 
відповідного анкерування верхніх в'язків у 
вашому транспортному засобі. 

Задні сидіння вашого автомобіля обласні із 
вбудованими анкерами для кріплення 
ремінців за сидіннями, як описано нижче. 

Чотири двері: анкери для кріплення у вашому 
транспортному засобі розташовані під 
кришкою з маркуванням із символом 
прив'язки прив'язки (показано з назва). 

П'ять дверей: анкерні анкери у вашому 
транспортного засобу знаходяться на 
задній панелі заднього сидіння. 
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Якір кріплення ремінця у вашому 
транспортному засобі знаходяться в 
наступних позиціях (показано зверху): 

Виконувати наступні кроки для 
встановлення дитячого безпечного 
крісла з кріпильними анкерами: 

Примітка: Якщо ви використовуєте дитяче 
крісло з жорсткими кріпленнями LATCH, не 
затягуйте стягуючий ремінь, крім того, щоб 
підняти дитяче крісло з подушки сидіння 
автомобіля, коли дитина сидить у ньому. 
Тримайте ремінь прив'язки просто щільно, не 
піднімаючи передню частину дитячого крісла. 
Підтримуючи дитяче крісло, просто 
торкаючись вашим транспортним сидінням, ви 
отримуєте найкращий захист під час сильної 
аварії. 

Чотири двері 

1. Прокладіть ремінь прив'язки до дитячого 
крісла над спинкою сидіння. Для підвісних 
місць для сидіння прокладіть зменшене 
кріплення під підголівником та між 
стійкими підголівниками. Для центральних 
міст сидіння прокладіть зменшення 
кріплення через верхню частину 
підголівника. 
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2. Знайдіть правильний якір для 
обраного місця сидіння. 

3. Відкрийте кріплення анкерного кріплення. 
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4. Прикріпіть ремінь прив'язки до якоря, як 
показано. Якщо помилка прив'язується 
неправильно, дитяче крісло безпеки не 
може підтримувати приєднаних осіб у разі 
аварії. 

5. Затягніть кріплення дитячого 
крісларемінець відповідно до інструкцій 
виробника. Якщо крісло безпеки не 
закріплено відповідним чином, ризик 
травмування дитини внаслідок 
небезпеки значно зростає. 

Якщо ваша дитяча система використовує 
ремінець для кріплення, це і дитяче 
утримання крісло виробник рекомендує його 
використання, ми також рекомендувати його 
використання. 

П'ять дверей 

1. Прокладіть ремінь прив'язки до дитячого 
крісла над спинкою сидіння. Для підвісних 
місць для сидіння прокладіть зменшене 
кріплення під підголівником та між 
стійкими підголівниками. Для 
центрального планування прокладання 
обмеженого кріплення через верхню 
частину підголівника. 

 

2. Знайдіть правильний якір для 
обраного місця сидіння. 
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3. Прикріпіть ремінь прив'язки до якоря, як 
показано. Якщо помилка прив'язується 
неправильно, дитяче крісло безпеки не 
може підтримувати приєднаних осіб у разі 
аварії. 

4. Затягніть кріплення дитячого крісла 
ремінець відповідно до інструкцій 
виробника. 

Якщо крісло безпеки не закріплено 
відповідним чином, ризик травмування 
дитини внаслідок небезпеки значно зростає. 

Якщо ваша система підтримки дітей 
підтримує засоби для зміцнення, і виробник 
дитячого обладнання, що підтримує пристрої, 
рекомендує його використовувати, Ford 
також рекомендує його використовувати. 
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БУСТЕР-МІСЦЯ 

  УВАГА  

Ніколи не можна приймати дитину 
розміщувати плечовий ремінь під 
рукою дитини або позаду тому тому що 
це 

зменшує захист верхньої частини тіло і 
може збільшити ризик травмування або 
смерті внаслідок аварій. 

 

 

Використовуйте позиціонування ременя 
сидіння для дітей, які переростають або 
переставляють необхідним розміром 
розміщуватись у дитячому безпечному 
сидінні (якщо діти мають менше ніж 1,4 
фута (1,45 метра), мають вік старше 
чотири роки) 
(4) та віком до дванадцяти (12) років, і від 40 
фунтів (18 кілограмів) та 80 фунтів (36 
кілограмів) і до 100 фунтів (45 кілограмів), 
якщо це рекомендує виробник дитячих 
утримувачів). Багато штатних та 
провінційних законів вимагають, щоб діти 
користувались затвердженими сидіннями-
підсилювачами до досягнення ними восьми 
років, зростання 4,4 фута 9 дюймів (1,45 
метра) у висоту або 80 фунтів (36 
кілограмів). 

Бустерні сидіння слід використовувати, поки 
не можна відповідь ТАК на ВСІ ці питання, 
коли сидіти без підсилювача: 

 

 
 

• Чи робить ремінь на колінах 
спирається низько на стегнах? 

• Чи плечовий ремінь зосереджений на 
плече і груди? 

• Чи можете дитина так сидіти? всю 
поїздку? 

Завжди використовуйте сидіння-
підсилювач разом з колом та плечовим 
ременем вашого автомобіля. 

Типи сидінь-підсилювачі 
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• Підсилювач спинки мість 

Якщо ваше сидіння-підсилювач зі спинкою 
буде зменшено, зніміть екран. ЯкщоПосадка 
автомобіля низька спинка сидіння або 
відсутність підголовника, підсилювальне 
сидіння без спинок може опублікувати 
голову нашої дитини (як виміряно на 
вершині вуха) над верхньою частиною 
сидіння. За допомогою цього варіанту 
можна перекласти підсилювачі списків в 
іншому стані сидіння з більш високою 
спинкою сидіння або підголівником, а 
також колінними та плечовими змінами, а 
також подумати про використання 
підсилювача з високою спинкою. 
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• Чи можна дитині сидіти повністю до 
спинки сидіння автомобіля, зручно 
зігнувши коліну біля краю подушки 
сидіння? 

• Чи можете дитина сидіти, не сутулившись? 
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• Підсилювач високої спіни 
мість 

Якщо з підсилювачем сидіння без спинки ви не 
можете знайти відповідне положення для 
сидіння підтримує голову нашої дитини, 
краще підсилювальне сидіння було б кращим 
вибором. 

Дітячі та бустерні сидіння різняться за 
розміром та формула. Виберіть підсилювача, 
якийтримає пояс на колінах низько та 
щільно прилягає до стегону, який не 
підпорядковує життя, і дозволяє 
регулювати плечовий пояс, щоб 
відреагувати грудне клітку та щільно 
відпочити біля центру плечі. Наступні 
малюнки порівнюють ідеальну посадку (в 
центрі) з плечовим ременем, який незручно 
припадає до шиї, і плечовим ременем, який 
може зісковзнути з плечі. На виході також 
показано, як пояс на колінах повинен бути 
низьким і щільно прилягати до дитини. 
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Якщо сидіння-бустер ковзається на сидіння 
автомобіля, якщо воно використовується, 
розмістіть a прогумована сітка, що 
продається у вигляді поліцейських або 
кілимівпідкладка під сидінням може 
покращити цей стан. Не вводьте під 
сидіння підсилювача предметів товстіго за 
цей. Перевірте сидіння-підсилювач 
інструкцій виробників. 

 

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ДИТЯЧИХ 
СІДЕЛЬ 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Подушки безпеки можуть отримати або 
поранити дитину в дитячому кріслі. 
Ніколи не ставте дитяче крісло, яке 
спрямоване назад, перед активною 
подушкою безпеки. 

Якщо вам потрібно використовувати дитяче 
крісло, направлення вперед на передньому 
сидінні переміщення сидіння автомобіля за 
будь-якого дитячого крісла встановлюється 
повністю назад. Якщо можливо, всі діти 
віком до 12 років повинні бути створені для 
підтримки у задній частині системи. Якщо 
всім дітям неможливо правильно 
встановити та підтримувати на задньому 
сидінні, правильно підтримувати найбільшу 
дитину на передньому сидінні. 

Завжди обережно дотримуйтесь 
інструкцій та попередніх, наданих 
виробником будь-якої дитини 

обмежувач, щоб визначити, що відповідає за 
підтримку режиму розміру, зросту, вазі чи 
віку нашої дитини. Підтримуйте інструкції та 
попереднього виробника дитячих систем, що 
підтримують систему безпеки щодо 
встановлення та використання разом із 
інструкціями 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

попереднє, надане виробничим вашим 
автомобілем. Захисне сидіння, яку 
встановлено або застосовано неправильно, 
не відповідає за зросту, віку чи вазі нашої 
дитини або не відповідає за певні потреби, 
може збільшити ризик серйозних травм 
абосмерть. 

Ніколи не дозволяйте пасажиру 
тримати дитину на колінах під час руху 
вашого автомобіля. Пасажир не може 

захистити дитину від травм внаслідок аварій, 
яка може призвести до серйозних травм або 
смерті. 

Ніколи не використовуйте подушки, 
книги та рушники для збільшення 
дитини. Вони можуть ковзати і 
збільшити ймовірність 

травми або смерті в аварії. 

Завжди стримуйте незайняту дитину 
сидіння або сидіння-підсилювача. Ці 
об'єкти можуть стати стати снарядами в 
результаті аварій або 

раптова централізація, що може збільшити 
ризик серйозних травм. 

Ніколи не можна приймати дитину 
розміщувати плечовий ремінь під 
рукою дитини або позаду тому тому що 
це 

зменшує захист верхньої частини тіло і 
може збільшити ризик травмування або 
смерті внаслідок аварій. 

Щоб зменшити ризик травмування, не 
залишайте дітей чи домашніх тварин без 
огляду в собі транспортного засобу. 
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Рекомендації щодо встановлення дитячих обмежувачів безпеки для дітей 
 

 

 
Тип 

стримув

ання 

 

Поєднана 
вага 

дитячого та 
дитячого 

крісла 

Використовуйте будь-який спосіб кріплення, як зазначено 
нижче X 

ЗАМІЧКА 

(нижній 
анкер і 
верхній 

анкер) 

ЗАМІЧКА 

(тільки 
ніжні 

анкери) 

Запобіжний 
ремінь та 

анкер 

верхнього 
пов'язаного 

пристрою 

Запобіжний 
ремінь і 

засувка 

(нижній 
анкер і 

верхній 
анкерний 

анкер) 

Тільки 
ремінь 

безпеки 

Дитина 
ззаду 
сидіння 

До 65 
фунтів 
(29,5 кг) 

 
X 

  
X 

Дитина 
ззаду 
сидіння 

Більше 65 

фунтів 

(29.5 кг) 

    
X 

Дитяче 
крісло, 

спрямова
не вперед 

До 65 
фунтів 
(29,5 кг) 

X 

 

X X 

 

Дитяче 
крісло, 

спрямова
не вперед 

Більше 65 

фунтів 

(29.5 кг) 

  

X X 

 

Примітка: Дитяче крісло повинно щільно 
прилягати до сидіння транспортного засобу, 
на якому воно знаходиться встановлених. Це 
може знадобитисящоб підняти або зняти 
підголівник.Див. Сидіння (стор 116). 

 

БЛОКУВАННЯ ДІТЕЙ 

Кількість ці замки встановлені, задні двері 
неможливо відкрити з все середньо. 

 
 
 
 

 
 Замки, захищені від дітей, розташовані у 
задній країні кожних задніх дверей і 
повинні бути приєднані окремо для 
кожних дверей. 
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Ліва сторона 

Поверніть проти годинникової стрілки, щоб 
зафіксувати, і за годинникову стрілку, щоб 
розблокувати. 

Правосторонній 

Поверніть за годинниковою стрілкою для 
блокування та для розблокування проти 
годинникової стрілки. 
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ПРИНЦИП РОБОТИ 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Завжди їдьте на машині та їдьте зі своєї 
машини спинка сидіння вертикально 
та ремінь на колінах щільно прилягає 
до стегона. 

Щоб зменшити ризик отримання 
травми, переконайтесь, що діти сидять 
там, де їх можна застосувати таким 
чином. 

Ніколи не дозволяйте пасажиру 
тримати дитину на колінах під час 
руху вашого автомобіля. Пасажир не 
може 

захистити дитину від травми в ДТП. 

Усі пасажири вашої машини, 
включаючи водію, ми завжди маємо 
потребу в тому, щоб одягати ремені 
безпеки, навіть 

скільки додаткове обмеження повітряної 
подушкипередбачена система. 
Неправильне подання змінної безпеки 
може серйозно збільшити ризик отримання 
травми або смерті. 

Надзвичайно небезпечно визначити у 
вантажному відділі, всередині або 
зовнішньому транспортному засобі. В 
аварії люди їдуть 

ці райони частіше отримують серйозні 
поранення або загибель. Не дозволяйте 
людям їздити в будь-якому зоні вашого 
автомобіля, яка не є такоюоблачні сидіння та 
безпекою ремені. Переконайтесь, що всі 
люди у вашому транспортному засобі 
сидять на сидіннях і правильно 
забезпечують зменшення безпеки. 

Внаслідок аварій з переписуванням 
людини, яка не має змін, більша 
кількість слів до смерті, ніж людина, 
яка носить страховку 

ремінь. 

Кожне місце сидіння у вашому 
транспортному засобі є спеціальний 
блок ременів безпеки, який 
створюється з однієї такої пряжки 

один язик, який призначений для 
використовувати як пару. 1) 
Використовуйте плечовий ремінь лише на 
зовнішньому плечі. Ніколи не носіть 
плечовий ремінь під пахвою. 2) Ніколи не 
накидайте ремінь безпеки на шию через 
внутрішнє плече. 3) Ніхто не використовує 
один ремінь більше ніж для однієї людини. 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Якщо можливо, всі діти віком до 12 
років повинні бути створені для 
підтримки на задньому сидінні. 

Невиконання цього може спричинити 
серйозно збільшити ризик отримати 
травму або смерть. 

Ремені безпеки та сидіння можуть 
нагрітись у транспортному засобі, 
закритому в сонячному погоді; вони 
могли згоріти 

маленька дитина. Перевірте чохли на 
сидіння та пряжки перед тим, як посадити 
дитину де-небудь біля них. 

Мешканці передніх і задніх сидінь, 
включаючи вагітних жінок, повинні 
носити ремені безпеки для оптимальна 

захист при аварії. 
 

 

Усі місця для сидіння у вашому 
транспортному засобі мають поясні та 
плечові ремені безпеки. Всі пасажири 
транспортного засобу повинні завжди 
зважати на те, щоб одягати свої ремені 
безпеки, навіть якщо передбачається 
додаткова система забезпечення безпеки 
подушок. 

Система ременів безпеки використовується з: 

• Ремені безпеки на колінах і плечах. 

• Плечовий ремінь безпеки з 
автоматичний режим блокування, 
(крім змін безпеки водію). 

• Регулятор висоти на передніх підвісних 
місцях для сидіння. 

• Напружитель ременя безпеки спереду 
позашляхові місця для сидіння. 

• Датчик натягу ременя на положення 
переднього підвісного пасажирського 
сидіння. 

· Попереднє світло світлозміни 
безпеки та дзвонити. 

 
· Датчики аварій та системи 
управління з індикатором 
готовності. 
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Передні натягувачі ременів 
безпекиположення про визнання 
визначених для закріплення обмежень 
безпеки при активації. При фронтальних та 
найближчих лобових аваріях натягуючих 
ременів безпека може спрацьовувати 
окремо, якщо аварія достатньо важлива, 
разом із передніми подушками безпеки. 
Натягувачі можуть також активуватися, 
коли бічна завіса розблокована подушкою 
безпеки. 

 

КРІПЛЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ 
РЕМНІВ 

Передня підвісна та задня безпека 
Обмеженнями в транспортному засобі є 
комбіновані колінні та плечові ремені. 

 

 
E142587 

1. Вставте язиковий ремінь у відповідний 
пряжка (пряжка, найближча до 
напрямку, звідки йде язик), доки не 
почуває клацання і не відчуває, як 
воно зафіксується. Переконайтесь, що 
язик надійно закріплений у пряжі. 

 

 
E142588 

2. Щоб відкріпити, натисніть кнопку 
відпуску і вийняти язик з пряжка. 

Використання обмежених засобів 
безпеки під час Вагітність 

  УВАГА  

Завжди катайтесь та їдьте зі своїми 
спинка сидіння вертикально, а ремінь 
безпеки правильно закріплений. 
Колінна частина 

ремінь безпеки треба щільно підлягати і 
знаходитись низько поперечним стегоном. 
Плечова частина змінної безпеки повинна 
бути розташована за всіма груповими 
клітками. Вагітна жінка також слід 
дотримуватися цієї практики. Дивіться 
наступний малюнок. 
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Вагітним жінкам слід завжди носити ремінь 
безпеки. Частина колінного зміну 
комбінованого колінного та плечового 
ременів повинна бути приєднана низько на 
стегнах під животом і несе так щільно, 
оскільки це може забезпечити комфорт. 
Плечовий пояс потрібно приєднати так, 
щоб передати середину плечі та центру 
грудей. 

Блокування ременя безпеки 
Режими 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Після будь-якої аварії транспортного 
засобу, безпека ремінна система на 
всіх пасажирських місцях треба бути 
перевіреним 

уповноважений дилер, щоб перевірити, чи 
функція автоматичного блокування втягувача 
для дитячих крісел все ще працює 
відповідним чином. ВКрім того, слід 
перевірити всі дані безпеки для відповідної 
роботи. 

Ремінь і втягуючий вузол підлягає 
заміні, якщо ремінь безпеки 
автоматично блокується втягувачем 

функція або будь-яка інша функція зміни 
безпеки безпеки не працює за допомогою 
відповідних даних при перевірці 
уповноваженим дилером. Помілка 
замініремінь та втягуючий вузол може 
збільшити ризик травми в аваріях. 

 
 

Усі обмежувачі безпеки в транспортному 
засобі є комбінація поясні та плечові 
ремені. Ремінь безпеки водія - це перший 
тип блокування. Передні підвісні 
пасажирські та задні ремені безпеки мають 
звичайні типи режимів блокування, описані 
в наступному випадку: 

Чутливий режим автомобіля 

Це звичайний режим втягувача, який можна 
вільний плечовий ремінь регулювання 
довжини відповідно до ваших рухів та 
блокування у відповідь на рух автомобіля. 
Наприклад, якщо водій раптового гальмує 
або різко повертається за поворот, або 
транспортний засіб отримує удар близько 5 
миль / рік 
(8 км / рік) або більше, комбіновані ремені 
безпеки блокується, щоб допомогти 
зменшити рух водії та пасажирів вперед. 

Крім того, в'ягувач призначений для 
блокування, якщо лямка відстежується 
занадто швидко. Якщо це сталося, нехай 
ремінь трохи втягнеться ізнову витягнути 
павутину повільно та контрольовано. 

Режим автоматичного блокування 

У цьому режимі плечовий ремінь є 
автоматично попередньо блокується. Пояс 
все ще будевтягнути, щоб усунути провісання 
плеча ремінь. Автоматрежим блокування 
недоступного на рівні безпеки водія. 

Коли використовуємо автоматичне 
блокування Режим 

Цей режим слід використовувати будь-
коли, коли дитяче крісло безпеки, крім 
підсилювача, встановлюється у 
пасажирських передніх або задніх місцях 
для сидіння. Діти віком до 12 років, коли це 
можливо, повинні бути забезпечені завдяки 
підтримці в задніх відділеннях.Див. Дитина 
Безпека (стор. 20). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

35 



Ремені безпеки 

Фокус (CDH) Канада / Сполучені Штати Америки, 
enUSA 

 

 

 

Як приєднатися до автоматичного 
блокування Режим 

 
 
 
 
 
 

E142591 

 

1. Пряжка об'єднання колін і 
плечового явища. 

2. Візьміться за плечову частину і тягніть 
донізу, поки весь ремінь не 
витягнетьсяд назовні 

Дайте ремені втягнутись. Коли ремінь 
втягнеться, ви почуєте клацання. Це 
означає, що зменшення безпеки зараз 
перетворюється на режим автоматичного 
блокування. 

Як відключити режим 
автоматичного блокування 

Відмініть комбінований колінний і 
плечовий ремені та дайте йому повний 
вхід, щоб вимкнути режим 
автоматичного блокування та активувати 
чутливий (аварійний) режим блокування 
автомобіля. 

Подовжувач зменшення безпеки 
внаслідок 

  УВАГА  

Не використовуйте розширення для 
зміни підходить плечового пояса 
через тулуб. 

Використовуйте лише розширення, 
виготовлене компанією того самого 
постачальника, що і ремінь безпеки. 
Виробник ідентифікація етикетки, 
розміщення або на кінці стрічки, або 
втягувачів для обшивки. Крім того, 
використовуйте подовжувач змінної 
безпеки, якщо він зменшує безпеку, 
навіть короткий для вас, коли він 
повністю розв'язаний. 

 

БЕЗПЕКА Регулювання висоти 
ременя 

  УВАГА  

Встановити ремінь безпеки регулятор 
висоти, щоб ремінь лежав на 
середині вашої плечі. Невдача 

правильно відрегулювати ремінь безпеки 
зменшити ефективність зміни безпеки та 
збільшити ризик травмування внаслідок 
аварій. 

 
 

Відрегулюйте високе плечового явища так, 
щоб ремінь лежав біля сусідньої вашої 
плече. 

 
 

Якщо запобіжний ремінь занадто короткий, 
коли він повністю розтягнутий, блок 
подовжувача можна отримати в 
уповноваженому дилері. 

 
E183582 

 

Для відрегулювання високого плечового зміну: 

1. Натисніть кнопку і посуньте регулятор 
висоти вгору або вниз. 
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2. Відпустіть кнопку та натисніть 
регулятор висоти, щоб переконатися, 
що він зафіксований на місці. 

 
 
 

 
Умови експлуатації 

ПАСОК БЕЗПЕКИ 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЛАМПИ ТА 
ІНДИКАТОРА 

Це лампа загоряється, і, якщо 
ремінь безпеки водію не була, 
пролунає звукове попередження 

закріплюється при включеному запалюванні 
транспортного засобу. 

 

Якщо ... Потім ... 

Ремінь безпеки водія не застібається перед 
тим, як вимикач запалення повертається в 

положення увімкнення ... 

Індикатор попереднього зміну світиться 1-2 
хвилини, і звучить попередній сигнал 4-8 

секунд. 

Ремінь безпеки водію застібається, коли 
індикатор світиться та лунає попередній 

звуковий дзвінок ... 

Попереднє світло та попереднє зміна 
безпеки перезвон вимкнути. 

Попередній ремінь безпеки водія застібався 
перемикач запалення повернутий у 

положення ції ... 

Попереднє світло світла та індикатор змінної 
безпеки перезвон залишається 
вимкненим. 

 

 
БЕЗПЕЧНИЙ ПОЯСНИЙ 
МІНДЕР 

Belt-Minder ™ 

Ця функція підтримує безпеку функція 
попереднього попередження про ремінь, 
створення додаткового нагадування, якість 
періодичного звучання та підсвічування 
попереднього змінного рівня безпеки, коли 
ви переглядаєте сидіння у воді або у вас є 
пасажир перед попереднім сидінням, а 
також ремінь безпеки відсутній 

Система використовує інформацію зсистема 
зондування переднього пасажира, щоб 
визначити, чи присутній пасажир перед 
попереднім сидінням і, відже, потенційно 
потребує попередження. Щоб уникнути 
активації 
Функція Belt-Minder для об'єктів, які 
використовують розмір напередодні 
пасажирського сидіння попереднє 
отримання отримує лише пасажири перед 
попереднім сидінням, визначеною 
системою зондування попереднього 
пасажира. 

Якщо попереднє попередження Belt-Minder 
закінчиться (попереднє проходження 
протягом п'яти хвилин) для одного пасажира 
(водія або попереднього пасажира), інший 
пасажир все ще може спричинити 
Функція Belt-Minder для ввімкнення. 
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Якщо ... Потім ... 

Ви та пасажир перед попереднім сидінням 
застібає ремені безпеки, перед тим, як 
перемикати запалення увімкнено або 
проходить менше 1-2 хвилин після 

увімкнення запалення ... 

Функція Belt-Minder не активується. 

Ви або пасажир переднього сидіння не 
застібайте ремені безпеки, залиште свій 

транспортний засіб не досягне щонайменше 
9 міль / рік (9,7 км / рік), і пройде 1-2 

хвилини після ввімкнення розширення ... 

Функція Belt-Minder активує, Світловий 
індикатор запобіжного явища світиться, а 
попередній сигнал луни складає 6 секунд 
кожні 25 секунд, повторюючи тестування 

протягом 5 хвилин або покидаючи та 
пасажира перед попереднім сидінням не 

затримуючи ремені безпеки. 

Ремінь безпеки для водію або попереднього 
пасажира відстає близько 1 хвилини під час 
руху автомобіля щонайменше 6 миль / рік 
(9,7 км / рік) і проходить більше 1-2 хвилин 

після увімкнення розширення ... 

Функція Belt-Minder активує, Світловий 
індикатор запобіжного явища світиться, а 
попередній сигнал луни складає 6 секунд 
кожні 25 секунд, повторюючи тестування 

протягом 5 хвилин або покидаючи та 
пасажира перед попереднім сидінням не 

затримуючи ремені безпеки. 
 

Деактивація та активація функцій 
Belt-Minder 

  УВАГА  

Поки система дозволяє якщо ви її 
деактивуєте, ця система буде 
призначена для поліпшення ваших 
шансів 

надійно підпері ременем і пережити аварію. 
Рекомендуємо залишити систему активовано 
для себе та інших, хто може 
використовувати транспортний засіб. 

 
 

Примітка: Попередження водії та пасажира 
вмикаються та вимикаються самостійно. Коли 
ви виконуєте цю процедуру для однієї 
позиції сидіння, не змінюєте іншу станцію, це 
слід призначити. 

Примітка:Якщо роу є використання MyKey ™, 
роу не можевимкніть Belt-Minder. Крім того, 
якщо ви раніше відключили Belt-Minder, це 
буде рe-enabled під час the використання of 
MyKey ™. Див. MyKey ™ (стор. 58). 

Перш ніж підходити до 
програмування, уважно прочитайте 
книги 1–4 процедури. 

Перш ніж виконувати процедуру, 
переконайтеся що: 

• Паркувальне гальмо встановлено. 

• Коробка передач є в парку (P) 
(автоматична коробка передач) або 
нейтралі 
(N) (механічна коробка передач). 

• Запалювання вимкнено. 

• Ремені безпеки водії та переднього 
пасажира розстібаються. 

1. Увімкніть запалення. Не 
запускайтетранспортного засобу. 

2. Зачекайте, поки індикатор запобіжного 
явища не вимкнеться (приблизно одна 
хвилина) Після 2 зачекайте ще 5 
секунд, перш ніж перейти до 3. Після 
того, як ви почнете через 3, ви повинні 
завершити процедуру за 60 секунд. 
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3. Для вибору місця, яке ви вимикаєте, 
зафіксуйте, а потім відмініть ремінь 
безпеки тричі при змінішвидкість, що 
закінчується в відстані стані. Після 
кроку 3 загоряється індикатор 
запобіжного зміни. 

4. Поки індикатор запобіжного явища 
світитися на, застібніть, а потім 
відстаньте пасок безпеки. Після кроку 4 
запобіжний реміньдля підтвердження 
ближче означає попередній індикатор. 

• Це змінити функція вимкненої для 
цього місця сидіння, якщо вона зростає 
увімкнено. 

• Це змініть функцію для цього сервісу, 
якщо воно зросте вимкнено. 

 

ОБМЕЖЕННЯ ДИТИНИ І 
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
РЕМЕНЬ 

Огляньте ремені безпеки автомобіля та 
дитинусистема безпеки сидінь періодично, 
щоб переконатися, що вони працюють за 
допомогою відповідних людей і не 
пошкоджені. Перегляньте ремені безпеки 
автомобіля та дитячого крісла, щоб 
переконатися, що на них немає порізів, 
розривів та порізів. Замінити при 
необхідності. Всі вузли ременів безпеки 
автомобіля, що включають в'язалки, 
застібки, передні вузли застібок ременів 
безпеки, вузли опорних прямих пальців 
(якщо є), регулятори висоти плечових 
ременів (якщо є), попередні плечові 
ременів на спинці сидіння (якщо є), 
безпека дітей крила кріплення крила та 
кріплення кріплення, а також кріплення 
апаратних засобів слідкує за перевіркою 
після аварій. Прочитайте інструкції 
виробника дитячого навчального закладу 
для отримання додаткової інформації щодо 
огляду та технічного обслуговування, що 
стосується дитячого утримуючого 
пристрою. 

Компанія Ford Motor рекомендує замінити 
всі вузли обмеженої безпеки, які 
використовуються на транспортних 
засобах, які зазначили аварії. Однак, якщо 
аварія була незначною, і, відповідно, дилер 
виявив, що ремені не демонструють 
пошкодження та продовжують 
співпрацювати з ними, їх не потрібно 
замінювати. Склади ременів безпеки, які не 
використовуються під час аварії, також слід 
перевірити та замінити, якщо зафіксовано 
проходження шкідливого або 
неправильного використання. 

Правильно перегляньте для змінної безпеки. 
Див. Автомобіль Догляд (сторінка 231). 
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Система особистої безпеки безпека 
покращення загального рівня фронтальної 
аваріїзахист для пасажирів передніх сил і 
призначень для подальшого зменшення 
ризику отримання травми, пов'язаної з 
подушкою безпеки. Система може 
аналізувати різні умови пасажирів та важку 
небезпеку, аніж активувати відповідні 
пристрої безпеки, щоб допомогти краще 
захистити цілий ряд пасажирів у різних 
ситуаціях лобової аварії. 

Система особистого захисту 
автомобіля зробити з: 

• Двоступеневі подушки безпеки водія та 
пасажири додаткових обмежень. 

• Переднє сидіння за бортом ремені 
безпеки з натягувачами, в'ягучі 
енергоменеджменту та датчики 
використання ременів безпеки. 

• Датчик положення водійського сидіння. 

• Система зондування переднього 
пасажира. 

• Індикатор вимкнення та увімкнення 
подушок безпеки пасажира лампа. 

• Передні датчики тяжкості аварії. 

• Обмеження модуль управління з 
датчиками удару та захисту. 

• Сигналізація попередньої звукової 
лампи та звукового сигналу. 

• Електрична провідник для подушкової 
безпеки, датчиків аварій, натяжників 
ременів безпеки, датчиків, що 
використовують передні ремені безпеки, 
датчиків положення водійського сидіння, 
систем зондування попереднього 
пасажира та індикаторних вогнів. 

Як працює система особистої 
безпеки? 

Система особистої безпеки може адаптувати 
стратегію розгортання пристроїв безпеки 
відповідно до важкості аварій та умов 
пасажиру. Колекція датчиків аварій та 
пасажирів надає інформацію про модуль 
управління системою безпеки. Під час 
аварійного модуля управління обмеженими 
пристроями можна задіювати натягуючі 
засоби безпеки, одне або обидва ступіні 
двоступеневих подушок безпеки залежно 
від тяжкості аварій та умов пасажиру. 
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ПРИНЦИП РОБОТИ 
  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Подушки безпеки не надуваються 
повільно або обережно, і ризик 
травмування подушкою безпеки, що 
збільшується, є найбільшим 

до обшивки, що покриває модуль подушки 

безпеки. 
Усі пасажири вашої машини, 
включаючи водію, ми завжди маємо 
потребу в тому, щоб одягати ремені 
безпеки, навіть 

скільки додаткове обмеження повітряної 
подушкипередбачена система. 
Неправильне подання змінної безпеки 
може серйозно збільшити ризик отримання 
травми або смерті. 

Завжди перевозити дітей 12 років 
старий і під спиною сидіння і 
завжди правильно користуватися 
відповідними дитячими 
обмежувачами. Невиконання цього 
може серйозно збільшити ризик 
отримання травми або смерті. 
Ніколи не кладе руку над подушкою 
безпеки модуль як подушка безпеки, 
що розгортається може призвести до 
серйозних переломів рук або 

інші травми. 
Подушки безпеки можуть отримати або 
поранити дитину в дитячому кріслі. 
Ніколи не ставте дитяче крісло, яке 
спрямоване назад, перед активною 
подушкою безпеки. 

Якщо вам потрібно використовувати дитяче 
крісло, направлення вперед на передньому 
сидінні переміщувати сидіння, на якому 
дитяче крісло встановлено все давно. 

Не намагайтеся використовувати, 
відремонтувати або змінити додаткові 
підтримуючі системи подушок 
безпеки або їх запобіжники, як ви 

може бути серйозно поранений або вбитий. 
Зв'яжіться зі своїм авторизованим дилером 
якомога швидше. 

Кілька компонентів системи подушок 
безпеки нагріваються після 
накачування. Щоб зменшити ризик 
отримання травм, не торкайтесь їх після 

інфляція. 
Якщо подушка безпеки розкривається, 
це подушка безпеки не працювати 
знову і потрібно бути негативно 
заміненим. Якщо подушка безпеки 

не замінюється, відремонтована зона 
збільшує ризик травмування внаслідок 
аварій. 

Подушки безпеки є додатковим 
обмежувачем системи та призначені для 
роботи з ремені безпеки для захисту воді та 
правий передній пасажир від певних травм 
верхньої частини тіла. Подушки безпеки не 
надуваються повільно; існує ризик 
травмування при розгортанніподушка 
безпеки. 
Примітка: Ви почуєте гучний тріск і 
побачите хмару нешкідливих 
порошкоподібних залишків, якщо подушка 
безпеки розгорнеться. Це нормально. 
Подушки безпеки швидко надуваються і 
віддуваютьсяпісля активації. Після 
розгортання подушки безпеки, як правило, 
можна помітити димоподібний 
порошкоподібний залишок або відчути 
запах згорілого пального. Це може 
скластися з кукурудного крохмалю, 
калькулятора (для зміцнення мішки) або 
сполуки натрію (наприклад, харчової 
соди), що є результатом процесу горіння, 
що надуває подушку безпеки. Може бути 
присутній незначний рівень гідроксиду 
натрію, який може створити шкіру та очі, 
але жоден залишок не є токсичним. 
Поки система розроблена щоб зменшити 
серйозні травми, зв’язатися з подушкою 
безпеки, що розгортається, також можна 
спричинити саду або набряк. Тим часом 
втрата слуху також можлива внаслідок 
шуму, пов'язаного з подушкою безпеки, що 
розгортається. 
Зважаючи на те, що подушки безпеки 
повинні швидко надуватися і при значній 
силі існує ризик смерті або серйозних травм, 
таких як перелоги, травми обличчя та 
внутрішні травми, особливо для пасажирів, 
які не були закріплені за допомогою 
зафіксованих або в іншому випадку 
потрапили зі стану під час розгортання 
подушок безпеки. Таким чином, 
надзвичайно неприємно, щоб пасажири 
були створені завдяки підтримці такої 
можливості через модуль подушки безпеки, 
що зберігає цей контроль над автомобілем. 
Регулярне технічне обслуговування 
подушок безпеки не потрібноково. 
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ВОДІЙСЬКІ ТА ПАСАЖИРСЬКІ 
ПОДУШКИ 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Ніхто не може прочитати руку чи будь-
які предмети над модулем подушки 
безпеки. Розмістіть руку над 
розкривною подушкою безпеки 

призвести до серйозних переломів рук або 
інших травм. Об'єкти, розміщені на або 
надзона надування подушок безпеки може 
спричинити їх попередньо, що підходять до 
опорної безпеки до вашого обличчя та 
тулуби, що спричинює серйозні травми. 

Подушки безпеки можуть отримати або 
поранити дитину в дитячому кріслі. 
Ніколи не ставте дитяче крісло, яке 
спрямоване назад, перед активною 
подушкою безпеки. 

Якщо вам потрібно використовувати дитяче 
крісло, направлення вперед на передньому 
сидінні переміщувати сидіння, на якому 
дитяче крісло встановлено все давно. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
E151127 

 

Подужки безпеки водію та попереднього 
пасажира будуть розгортатися під час значних 
фронтальних та близьких лобових аварій. 

Система передніх подушок безпеки для 
водіїв та пасажирів створюється з: 

• Модулі подушок безпеки водія та 
пасажира. 

• Система зондування переднього 
пасажира. 

· Датчики аварій та системи 
контролю з індикатором 
готовності. Див. Датчики аварії та 
подушку безпеки 

Показник (стор. 48). 

Правильне регулювання сидіння водію 
та переднього пасажира 

  УВАГА  

Національна безпека дорожнього 
руху Адміністрація (NHTSA) 
рекомендує мінімальну відстань 

щонайменше 10 дюймів (25 сантиметрів) 
між грудьми пасажира та модулем 
подушки безпеки водія. 

 
 

Для правильного розташування 
приєднання даних до подушок безпеки: 

• Перемістіть своє сидіння в задній стороні 
до упору може поки ще зручно 
діставати педалі. 

• Злегка відкиньте сидіння (одне або 
два градуси) від вертикального 
положення. 

Адже мешканці пристосували своїхсидінь і 
пристебнути ремені безпеки, дуже 
важливо, щоб вони продовжували 
правильно сидіти. Правильно сидячий 
пасажир сидить вертикально, 
притулившись до спинки сидіння, 
центрований на подушці сидіння, зручно 
витягнувши ноги на підлозі. 
Неправильне сидіння може збільшити 
імовірність травмування у випадку аварії. 
Наприклад, якщо пасажир сутулиться, лягає, 
повертається набік, сідає вперед, нахиляється 
вперед чи вбік або ставить одну або обидві 
ноги вгору, імовірність травмування під час 
надзвичайно великої величинизбільшено. 

Діти та подушки безпеки 

  УВАГА  

Подушки безпеки можуть отримати або 
поранити дитину в дитячому кріслі. 
Ніколи не ставте дитяче крісло, яке 
спрямоване назад, перед активною 
подушкою безпеки. 

Якщо вам потрібно використовувати дитяче 
крісло, направлення вперед на передньому 
сидінні переміщувати сидіння, на якому 
дитяче крісло встановлено все давно. 
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Діти завжди повинні бути доступними для 
використання стримі. Статистика нещасних 
випадків свідчить про те, що діють безпечно, 
якщо їх правильно підтримувати в задніх 
сидіннях, ніж уположення переднього 
сидіння. Недотримання Ці інструкції можуть 
збільшити ризик травмування внаслідок 
аварій. 

 

ПЕРЕДНЯ СИСТЕМА ЗУМНЕННЯ 
ПАСАЖИРА 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Навіть із вдосконаленими 
обмеженнями Системи для дітей віком 
до 12 років повинні бути 
рекомендовані для підтримки в 
системі 

положення задніх сидінь. Невиконання цього 
може серйозно збільшити ризик отримання 
травмисмерть. 

Неправильно сидячи поза позицією 
або із спінкою сидіння нахілений 
надто далеко може зняти вагу з 
сидіння 

подушка і впливає на рішення фронту 
система зондування пасажирів, що призвело 
до серйозних травм або смерть у результаті 
аварій. Завжди сидіти вертикально, 
спираючись на спинку сидіння, ноги стоячи 
на підлозі. 

Щоб зменшити ризик можливих 
серйозних травм: Не вводьте 
пропозиції в кишеня карти на спинці 
сидіння (якщо є) 

або повісити заперечує спинку сидіння, 
якщо дитина перебуває на передньому 
пасажирському сидінні. Не кладіть предмети 
під переднім пасажиром 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

сидіння або між сидінням і центральна 
консоль (за наявність). Перевірте 
індикаторну лампу вимневої подушки 
безпеки пасажира на необхідний стан. 
Недотримання цих інструкцій може 
призвести до перешкоди систематизації 
зондування пасажирських сидінь. 

Будь-яка зміна або модифікація 
попереднього пасажирського сидіння 
може впливати на характеристики 
попереднього пасажира 

система зондування, яка може серйозно 
збільшити ризик отримання травми або 
смерті. 

 
 

Ця система працює з датчиками, яка є 
частина переднього пасажирського сидіння 
та безпека пояс для виявлення присутності 
правильно посадити мешканця та визначити 
якщо використовувати бути лобовою 
подушкою безпеки попереднього пасажира 
бути ввімкненим (може надутись) чи ні. 

 
 

 

 
 

E188175 

 

Використовується система зондування 
попереднього пасажира індикатор стану 
подушки безпеки пасажира, який світиться, 
вказуючи на те, що спереду фронтальна 
подушка безпеки пасажира або увімкнена 
(увімкнена), або вимкнена (вимкнена). 

Індикаторна лампа розташована в центрі 
стек приладової панелі. 

Примітка: Індикатор стану подушки безпеки 
пасажира Індикаторні лампи ВІМКНЕННЯ та 
УВІМКНЕННЯ світяться в короткому періоді 
часу, коли поширення вперше увімкнено, щоб 
підтвердити свою працездатність. 
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Система зондування переднього пасажира є 
призначений для відключення (не 
роздувати) передньою пасажирською 
лобовою подушкою безпеки, коли 
попереднє пасажирське сидіння 
незалежності, або виявлене заднє дитяче 
крісло, спрямоване вперед дитяче 
кріплення або сидіння-підсилювач. 
Повідомте за допомогою цієї технології 
батькам стабільно рекомендується завжди 
правильно підтримувати дітей на задніх 
сидіннях. Датчик також вимикає передню 
подушку безпеки пасажира та встановлює 
на сидінні бічну подушку безпеки, коли 
пасажирське сидіння порожнє. 

• Колі зондування переднього пасажира 
система відключає (не надуватиме) 
передню пасажирську лобову подушку 
безпеки, індикатор стану пасажирської 
подушки безпеки загоряється 
індикатором ВІМКНЕНО і залишається 
світитись, щоб нагадувати, що перед 
пасажирською лобовою подушкою 
безпеки відключена. 

• Якщо встановлено дитяче утримуюче 
крісло і статус подушки безпеки 
пасажира індикатор загоряється 
лампочкою УВІМК., а потім вимкніть 
транспортний засіб, зменшіть дитяче 
утримання з автомобіля та встановіть 
наново кріплення, підтримуючи 
вказівок виробника дитячого крісла. 

Система зондування переднього пасажира є 
розроблений, щоб увімкнути (травень 
надути) лобову подушку безпеки 
попереднього пасажира в будь-який час, 
коли система відчуває, що людина 
дорослого розміру правильно сидить на 
передньому пасажирському сидінні. 

• Колі зондування переднього пасажира 
система вмикає фронтальну подушку 
безпеки пасажира перед пасажирами 
(може надутися), індикатор стану 
подушки безпеки пасажира світиться 
індикатором УВІМКНЕНО і залишається 
світитися. 

Якщо людина дорослого розміру сидить на 
попередньому пасажирському сидінні, але 
індикатор вимкненої подушки безпеки горить, 
можливо, людина неправильно сидить на 
сидінні. Якщо цетрапляється: 

• Вимкніть транспортний засіб і попросіть 
людей повністю покласти спинку сидіння 
вертикальне положення. 

• Нехай людина сидить вертикально на 
сидінні, розташованому на подушці 
сидіння, зручно витягнувши ногами 
людини. 

• Перезапустити транспортний засіб і 
попросити людей залишатися в цьому 
положенні близько двох хвилин. Це 
дозволяє систематично виявити цю 
особу та увімкнути лобову подушку 
безпеки пасажира. 

• Якщо індикатор OFF не світиться навіть 
після цього людей слід порадити їхати 
на задньому сидінні. 

 

Мешканець Пасажирська подушка 
безпеки індикатор 

стану 

Пасажирська подушка 
безпеки 

Порожній OFF: Горить Інваліди 

УВІМК .: Не 
світитися 

Дитина OFF: Горить Інваліди 

УВІМК .: Не 
світитися 

Дорослий OFF: Не світитися Увімкнено 

УВІМК .: Горить 
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Адже мешканці пристосували своїхсидінь і 
пристебнути ремені безпеки, дуже 
важливо, щоб вони продовжували 
правильно сидіти. Правильно сидячий 
пасажир сидить вертикально, 
притулившись до спинки сидіння, 
центрований на подушці сидіння, зручно 
витягнувши ноги на підлозі. 
Неправильне сидіння може збільшити 
імовірність травмування у випадку аварії. 
Наприклад, якщо пасажир сутулиться, лягає, 
повертається набік, сідає вперед, нахиляється 
вперед чи вбік або ставить одну або обидві 
ноги вгору, імовірність травмування під час 
надзвичайно великої величинизбільшено. 

Якщо ви вважаєте, що стан індикатора 
подушки безпеки пасажира неправильний, 
перевірте таке: 

• Предмети, розташовані під сидінням. 

• Об'єкти між подушка сидіння та 
центральна консоль. 

• Предмети, що звисають із спинки сидіння. 

• Предмети, що зберігаються в кишені 
карти на спинці сидіння. 

• Розміщені предмети на колінах 
мешканця. 

• Втручання вантажу в сидіння. 

• Інші пасажири штовхають або тягнуть за 
собою сидіння. 

• Ноги та коліна задніх пасажирів 
спираються або штовхаються на сидіння. 

Умови перераховані вище можуть 
спричинити вагу правильним відвідуванням 
пасажира буде неправильно 
інтерпретована система зондування 
попереднього пасажира. Людина перед 
попереднім пасажирським сидінням може 
показати важливіші або легші умови, 
описані у списку вище. 

Переконайтесь, що система 
зондування попереднього 
пасажира працює відповідною 
особою, Див. Датчики аварії 

та індикатор подушки безпеки (стор. 48). 

Якщо індикатор готовності подушки 
безпеки горить, виконайте наступне: 

Водій або дорослі пасажири повинні 
перевірити наявність предметів, які можуть 
бути поданими під переднім пасажирським 
сидінням або вантажем, що заважає сидінню. 

Якщо попередньо переглядати у вантажі або 
вантаж заважає з місцем, будь ласка, 
візьміть наступне кроки для усунення 
перешкоди: 

• Затягнути транспортний засіб. 

• Вимкніть транспортний засіб. 

• Водій або дорослі пасажири повинні 
перевірити наявність будь-яких даних 
об'єктів під переднім пасажирським 
сидінням або вантажем, що заважає 
сидінню. 

• Усуньте перешкоди (якщо знайдено). 

• Перезапустити транспортний засіб. 

• Зачекайте принаймні дві хвилини та 
переконайтесь, що індикатор 
готовності подушки безпеки більше не 
світиться 

• Якщо індикатор готовності подушки 
безпеки залишається світим, це може 
бути, а може бути і не бути проблема 
через переднього пасажира система 
зондування. 

Не намагайтеся відремонтувати або 
використовувати систему. Негайно відправте 
свій автомобіль до уповноваженого дилера. 

Якщо потрібно змінити розширення передня 
подушка безпеки система для розміщення 
людей з обмеженими можливостями, 
зв'язок з Центром взаємодії з клієнтами 
Ford. Подивитися Забезпечення 
необхідних послуг (стор 195). 

 

БІЧНІ ПОДУШКИ 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Не розміщуйте рекомендації та не 
встановлюйте обладнання для 
кришти подушки безпеки або 
повідомлення із нею повідомлення 
із спинками сидінь 

(передніх сидінь), або в зоні передніх сидінь 
які можуть зіткнутися з подушкою 
безпеки, що розгортається. Невиконання 
цих інструкцій може збільшити ризик 
травмування людей у випадку аварії. 
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  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Не використовуйте додаткові накладки 
на сидіння. Використання додаткових 
чохлів для сидінь може перешкодити 
розгортанню 

бічні подушки безпеки та збільшують ризик 
травмування під час аварії. 

Не спирайтесь головою на двері. Бічна 
подушка безпеки може поранити 
васрозгортає з боку 

спинка сидіння. 

Не намагайтеся користуватися, 
відновлювати або модифікувати 
подушку безпеки, її запобіжники або 
чохол на сидіння, що містить 

подушку безпеки, якщо ви можете отримати 
серйозні травми або отримати. Звернутися до 
уповноваженого дилера якякомога швидше. 

Якщо бокова подушка безпеки 
розкрилася, вона більше не 
працюватиме. Система бокових 
подушок безпеки (включаючи 

сидіння) повинні бути перевірені та 

підключені уповноваженим дилером. Якщо 

подушку безпеки не замінити, 

невідремонтована зона збільшить ризик 

травмування внаслідок аварій. 

Система складається з наступного: 

• Етикетка або рельєфна бічна панель, 
яка вказує на те, що на вашому 
транспортному засобі встановлено 
бокові подушки безпеки. 

• Бічні подушки безпеки, знайдені в 
усьому середовищі спинок сидінь водію 
та переднього пасажира. 

• Система зондування переднього пасажира. 

· Датчики аварій та системи 
контролю з індикатором готовності. 
Див. Датчики аварії та подушку 
безпеки 

Показник (стор. 48). 

Примітка: Система виявлення пасажира 
деактивує встановлену на пасажирі бічну 
подушку безпеки, якщо виявила порожнє 
пасажира сидіння. 

Проектування та розробка систем бічних 
подушок безпеки включає рекомендовані 
процедури випробування, розроблені 
групові експерти з безпеки автомобілів, 
відомі як Технічна робоча група бічних 
подушок безпеки. Ми рекомендуємо 
процедуру тестування, сприяючи 
зменшенню ризику розвитку 

   травми, що стосуються з розгортанням бічних 

Розташовані білі подушки безпеки на 
зовнішньому стороні спинок сидінь 
передніх сидінь. У певних бокових аваріях 
подушка безпеки на стороні, яка впливає 
на аварію, буде залежати. Подушка 
безпеки була розроблена, щоб 
приєднатися між двома панелями та 
пасажиром, щоб більше посилювати 
захист, що з'являється пасажирам при 
бокових ударах. 

 
 
 
 
 
 
 

E152533 

подушки безпеки. 

 

ВОДІЙСЬКЕ КОЛЕНО ПОДУШКА 

Подушка безпеки коліна водія знаходиться 
під панеллю приладів. Під час аварії,Модуль 
управління обмежувачами може активувати 
водійський колінна подушка безпеки залежно 
від ступеня аварії та умови мешканців. За 
певних аварійних ситуацій та в умовах 
пасажира подушка безпеки коліна водія 
може розгортатися, але передня подушка 
безпеки водія не може активуватися. Як і у 
випадку з передніми та білими подушками 
безпеки, слід правильно регулювати та 
підтримувати, щоб зменшити ризик смерті 
чи серйозних травм. 

Переконайтесь, що колінна подушка 
безпеки працює відповідним чином. 
Див. Крах Датчики та індикатор 
подушок безпеки 

(стор 48). 
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БІЧНІ ЗАВІСНІ ПОДУШКИ 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Не кладуйте пропозиції та не 
монтуйте обладнання біля 
хедлайнера біля бічних повідомлень, 
які можуть бути використані 

контакт із розгортанням бокова завіса 
подушка безпеки. Невиконання цих 
інструкцій може збільшити ризик 
травмування людей у випадку аварії. 

Не спирайтесь головою на двері. 
Подушка безпеки бічної штори може 
поранити вас, коли вона розгортається 
з хедлайнера. 

Не намагайтеся використовувати, 
відремонтувати або модифікувати бічні 
подушки безпеки штор, їх запобіжники, 
обшивку опору A, B або C або 

хедлайнер на транспортному засобі, що 
містить бічні подушки безпеки. Звернутися 
до уповноваженогодилера якомога 
швидше. 

Усі пасажири транспортного засобу, 
включаючи водій потрібно завжди 
носити їх ремені безпеки, навіть коли 
подушка безпеки 

додаткова система використання та 
використанняпередбачена подушка 
безпеки для штору. Неправильне подання 
змінної безпеки може серйозно збільшити 
ризик отримання травми або смерті. 

Не зменшуйте ризик отримання травми 
перестати використовувати або 
розміщувати предмети на шляху 
розгортання бічної завіси 

подушка безпеки. 

Якщо бокові завіси подушки безпеки 
розгорнулися, це бічні завіси не 
буде функціонувати знову. Сторона 

подушки безпеки для штору (включаючи 
обшивку стовпів A, B та C та обшивку) 
повинні бути перевірені та об'єднані за 
допомогою одночасно дилеру. Якщо бокову 
завісу подушки безпеки не замінити, 
відремонтована зона збільшить ризик 
травмування внаслідок аварій. 

 

 

У певних бокових аваріях сторона подушка 
безпеки штори на стороні, на яку 
впливаєаварія буде завищена. Подушки 
безпеки для штор прикріплені до бічного 
рейки даху, позаду обшивки, над кожним 
поруч сидінням. Подушки безпеки для 
бічних шторів призначені для нагляду між 
боковим вікном та мешканцями для 
подальшого посилення захисту, який 
створюється при ударах від бічних ударів. 

Система складається з наступного: 
 

 

• Бокові штори, розташовані над 
оздоблення панелей над передньою і 
задньою сторонами вікна ідентифікує 
ярлик або формулювання покриття 
покриття або обшивки даху. 

• Гнучка підкладка, яка відкривається над 
білими дверцятами, щоб пропустити бік 
розгортання повітряної завіси. 

· Датчики аварій та системи 
управління з індикатором 
готовності. Див. Датчики аварії та 
подушку безпеки 

Показник (стор. 48). 

Діти віком до 12 років завжди повинні бути 
доступними для підтримки на задніх ділянках. 
Повітряні подушки білої штори не заважають 
дітям, підтримувані за допомогою aправильно 
встановити дитяче або бустерне крісло тому 
що він призначений для навчання нижче 
від хедлайнера над дверима вздовж 
відвору бічного вікна. 
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Дизайн та розробка подушок білої штори 
включає рекомендовані процедури 
випробування, розроблені групові 
експерти з безпеки автомобілів, відомі як 
Технічна робоча група бічних подушок 
безпеки. Рекомендовані процедури 
тестування сприяють зменшенню ризику 
отримання травми, пов'язаної з 
розгортанням боків подушок безпеки для 
штору. 

 

ДАТЧИКИ АВАРІЙ І 
ІНДИКАТОР ПОДУШКІВ 

  УВАГА  

Не модифікуйте передній кінець 
вашого автомобіля. Змінення або 
додаванняобладнання на фронт 
кінець вашого 

транспортний засіб, що включає раму, 
бампер, конструкцію передньої частини 
кузова або буксирні гаки, може впливати на 
характеристики систем подушок безпеки, 
збільшуючи ризик отримання травми. 

 
 

Ваш автомобіль має колекцію датчиків 
аварії та пасажирів. Вони надають 
інформацію про модуль управління 
обмежувачами, який розгорне передні 
натягувачі ременів безпеки, подушку 
безпеки водію, подушку коліна водію, 
подушку безпеки пасажира, білі подушки 
безпеки, встановлені на сидіння та 
подушки безпеки бічних шторів. Залежно 
від типу аварії, фронтального чи білого 
удару, модуль управління обмежувачами 
розгорнених відповідей пристроїв безпеки. 

Контроль обмежувача модуль також 
контролює готовність вищезазначених 
пристроїв безпеки плюс датчики аварій та 
пасажирів. Готовність системи безпеки 
відображається попередньою лампою на 
приладовій панелі або резервним 
сигналом, якщо попередня лампа не 
працює. Постійне технічне обслуговування 
подушок безпеки не потрібно. 

На труднощі із системою вказує одне або 
кілька із наступного: 

Після ввімкнення запалення 
лампа не загоріться відразу. 

• Лампа буде блимати або залишатись 
увімкненою. 

• Пролунає серія з п'яти звукових 
сигналів. Шаблон тону 
повторюватиметься періодично доти, 
доки проблема не буде відремонтована. 

Якщо що-небудь з цього трапляється, навіть з 
перервами, негайно перевірити додаткову 
систему для використання у вповноваженому 
дилері. Якщо сервісне обслуговування не 
відбудеться, система не зможе працювати з цим 
у випадку аварії. 

Натягувачі ременів безпеки та спереду 
Додаткові підтримуючі системи подушок 
безпеки, призначені для розгортання, коли 
ваш автомобіль підтримує поздовжнє 
уповільнення достатньо, щоб модуль 
управління обмежувачами розгорнув 
захисний устрій. 

Цей факт, що натягувачі ременів безпеки 
або передні подушки безпеки не 
використовуються обидва пасажири 
передніх сил у аваріях не означають, що із 
системою чогось не так. Це означає, що 
модуль керування обмежувачами 
визначений, що умови аварії не були 
передбачені для розгортання цих пристроїв 
безпеки. 

• Конструкція передніх подушок безпеки 
можна у розгортанні лише при 
фронтальних та найближчих фронтах 
(не при перекиданнях, бокових ударах 
чи ударах іззаду), якщо лише аварія не 
спричиняє достатнього поздравлення 
уповільнення. 

• Дизайн натягувачі ременів безпеки слід 
розгортати у фронтальних та 
передньофронтальних аваріях, а також 
може розгортатися, коли розгортається 
бокова завіса. 
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• Колінна подушка безпеки може 
розробитись на основі важкість 
аварій та умови перебування 
пасажирів. 

• Конструкція бічних подушок 
безпеки а бокові завіси подушки 
безпеки розгортаються в певних 
бокових ударах. Якщо пристрої 
можуть бути використані в інших 
видах аварії, якщо ваш 
транспортний посібник вказує 
достатню кількість бокових рухів 
або деформацій. 

 

УТИЛІЗАЦІЯ ПОДУШОК 

Зв'яжіться зі своїм авторизованим 
дилером якомога швидше. Подушки 
безпеки повинні бути 
використанікваліфікованим 
персоналом. 
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
РАДІОЧАСТОТИ 

Цей устрій відповідає за частки 15 Правил 
FCC та Industry Canada Стандарт (и) RSS 
без звільнення від ліцензій. 
Операція є предметом до наступних двох 
умов: (1) Цей устрій не може 
спричинюватишкідливі перешкоди та (2) 
Цей устрій повинен приймати будь-які 
отримані перешкоди, включаючи 
перешкоди, які можуть спричинити 
небажану роботу. 

Примітка: Зміни або модифікації, які не були 
явно зрозумілі стороною, відповідальні за 
відповідь, можуть запросити користувачів до 
використання обладнання. Термін IC перед 
номером радіосертифікації означає лише те, 
що технічні специфікації Industry Canada були 
дотримані. 

Типовий робочий діапазон вашого 
передавача приблизно 33 фути (10 метрів). 
Транспортні засоби з дистанційним 
запускомфункція матиме більший 
діапазон. Одне з наступного може 
спричинити зменшення робочого 
діапазону: 

• метеорологічні умови 

• сусідні радіовежі 

• конструкції навколо транспортного засобу 

• інші транспортні засоби, 
припарковані повідомлення з вашим 
транспортного засобу 

Радіочастота, що використовує пультом 
дистанційного управління контроль також 
може використовувати разом із іншими 
радіопередачами на коротких відстанях, 
наприклад, аматорськими радіостанціями, 
медичним обладнанням, бездротовими 
науниками, пультами дистанційного 
управління та системними сигналізаціями. 
Якщо часто затриматися, ви не можете 
приєднатися до пультового дистанційного 
управління. Ви можете заблокувати та 
розблокувати двері за допомогою ключа. 

Примітка: Обов'язково зафіксуйте 
транспортний засіб, перш ніж залишити його 
без огляду. 

Примітка: Якщо ви переглядаєте зоні дії, пульт 
дистанційного керування буде працювати, якщо 
натиснути будь-яку кнопку ненавмисно. 

Примітка: Пульт дистанційного керування 
містить чутливі електричні компоненти. Вплив 
вологи або вплив може призвести до постійних 
пошкоджень. 

 

ДИСТАНЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ - 
АВТОМОБІЛІ З: ІНТЕГРОВАНИМ 
КЛЮЧОМ ПЕРЕДАТЧИК 

Вбудований передавач головки(Якщо 

Обладнаний) 

 

E142585 
 

Використовуйте лезо-ключ, щоб запустити 
ваш автомобіль та розблокувати або 
заблокувати водійські двері біля вашого 
автомобіля. Кнопки на клавіші керують 
пультом дистанційного управління. 

 
 
 
 
 
 
 

E138615 

Примітка: Ключові слова вашого 
автомобіля створюються з використанням 
яскравої безпеки, яка містить інформацію 
про рішення ключів. Зберігайте етикетку у 
надійному місці для подальшого 
використання. 
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Програмування нового пульта 
дистанційного управління 
Контроль 

Для програмування додаткової 
віддаленої контол Див. Розділ Безпека 
(стор71). 

Перепрограмування 
розблокування Функція 

Примітка: Якщо натиснути кнопку 
розблокування, або всі двері 
розблоковані, або просто двері води. 
Повертнє натискання кнопок 
розблокування розблокує всі двері. 

Одночасно натисніть та утримуйте 
кнопки розблокування та блокування 
на пульті дистанційного 
керуванняпринаймні чотири секунди 
при вимкненому запалюванні. 
Покажчики напряму зближують двічі 
для підтвердження змін. 

Щоб повернутися до початкової функції 
розблокування, повторіть процес. 

Зміна пульта дистанційного 
управління Акумулятор 

Пульт дистанційного керування 
використовує одна тривольтова 
літієва батарея CR2032 або 
еквівалентна монета. 

Переконайтесь, що старі 
батареї викидаєте в 
екологічно чистий спосіб. 

Зверніться до місцевої влади щодо 
переробки старих акумуляторів. 

1. 

Скрутити тонка монета в гнізді 
передавача поблизу кільця для 
ключів, щоб зняти кришку 
акумулятора. 

2. Вийміть старий акумулятор. 

 

E138620 

3. Вставте новий акумулятор. 
Правильну орієнтацію акумулятора 
див. У символах усіх серед 
передавачів.Натисніть на батарею, 
щоб переконатися він повністю 
знаходиться в корпусі. 

4. Встановіть кришку корпусу 
акумулятора на передавач. 

Примітка: Не витирайте жир на 
клемах акумулятора або на задній 
поверхні друкованої плати. 

Примітка: Заміна акумулятора не 
стирує запрограмовану клавішу з вашої 
машини. 

Місце розташування вашого 
автомобіля 

Натисніть кнопку блокування двічі 
перевірені три секунди. Звукові 
сигнали звучать, а покажчики 
повороту блимають. Ми рекомендуємо 
використовувати цей метод для 
пошуку вашого автомобіля, а не за 
допомогою панічної сигналізації. 

Ріг звучити двічі і покажчики повороту 
не блимають, якщо: 

• Блокування не вдалося. 

• Будь-які двері або підйомні двері 
відкриті. 

• Капюшон відкритий на 
транспортних засобах із 
протиугінною сигналізацією або 
дистанційним запуском. 
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Сигнал тривогі паніки(Якщо облачно) 

Натисніть кнопку, щоб 
подати сигнал тривоги. 
Натисніть кнопку ще раз або 
увімкніть запалення 

Лезо ключа 

Інтелектуальний ключ доступу також 
містить знижене лезо ключа, яку 
можна використовувати для 
розблокування автомобіля. 

замовкнути це. 

Примітка: Панічний сигнал спрацьовує лише коли 2 
запалювання вимкнено. 

ДИСТАНЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ - 
АВТОМОБІЛІ З: 
БЕЗКЛЮЧОВИЙ ВХІД (Якщо 

Обладнаний) 1 

Інтелектуальний ключ доступу 

E87964 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E162192 

Для звільнити лезо ключа: 

1. Натисніть і утримуйте кнопки на 
краях передавача, щоб звільнити 
кришку. Обережно зніміть кришку. 

2. Зніміть лезо ключа. 

Програмування нового пульта 
дистанційного управління 
Контроль 

Для програмування додаткової 
віддаленої контол Див. Розділ Безпека 
(стор71). 

Зміна пульта дистанційного 
управління Акумулятор 

Пульт дистанційного керування 
використовує одну монету 
тривольт-літієва батарея CR2032 або 
еквівалент. 
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Переконайтесь, що старі 
батареї викидаєте в 
екологічно чистий спосіб. 

Зверніться до місцевої влади щодо 
переробки старих акумуляторів. 

 

2 
 
 

 

1 

E87964 1 

E119190 

4. Закрутити вікрутку в положення 
показано щоб відокремити дві 
половини пульта дистанційного 
управління. 

1. Натисніть і утримуйте кнопки на 
краях передавача, щоб звільнити 
кришку. Обережно зніміть кришку. 

2. Зніміть лезо ключа. 
 

 
E105362 

 

3. Використовуйте відповідний 
інструмент, наприклад, 
викруткою, щоб обережно 
відокремити дві половини пульта 
дистанційного управління. 

 
 
 
 

E125860 
 

Примітка: Не торкайтесь контактів 
акумулятора або друкованої плати 
викрутка. 

5. Обережно вийміть акумулятор за 
допомогою викрутка. 

6. Встановіть нову батарею з + вниз. 

7. Виберіть дві половини пульта 
дистанційного управління 
контроль. 

8. Встановити лезо ключа. 

Примітка: Не витирайте жир на 
клемах акумулятора або на задній 
поверхні друкованої плати. 
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Примітка: Заміна акумулятор не видає 
передавач з автомобіля. Передавач повинен 
працювати нормально. 

Місце розташування вашого 
автомобіля 

Натисніть кнопку блокування двічі 
перевірені три секунди. Може звучати 
звуковий сигнал, і покажчики повороту 
блимають. 

Може звучати ріг двічі і покажчики повороту 
не блимають, якщо: 

• Блокування не вдалося. 

• Будь-які двері або підйомні двері відкриті. 

• Капюшон відкритий на транспортних 
засобах із сигналізацією проти 
крадіжок або віддаленого доступу. 

 

ДИСТАНЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ - 
АВТОМОБІЛІ С: БЕЗКЛЮЧОВИЙ 
ВХІД С 

ДИСТАНЦІЙНИЙ СТАРТ (Якщо 

облачно) 

Інтелектуальний ключ доступу (Якщо 

облачно) 

Лезо ключа 

Інтелектуальний ключ доступу також 
містить знижене лезо ключа, яку можна 
використовувати для розблокування 
автомобіля. 

 
 

 
E142431 

 

Посуньте відпустити на задній панелі 
передавача, а потім витягнути лезо. 

 
 
 
 

Інтелектуальний ключ доступу  
 
 
керуєблокування живлення та система 
дистанційного запуску. Ключ повинен бути 
у вашому транспортному засобі, щоб 
увімкнути кнопку стартового натискання. 

E138618 

Примітка: Ключові слова вашого 
автомобіля створюються з використанням 
яскравої безпеки, яка містить інформацію 
про рішення ключів. Зберігайте етикетку у 
надійному місці для подальшого 
використання. 

Програмування нового пульта 
дистанційного управління 
Контроль 

Для програмування додаткової віддаленої 
контол Див. Розділ Безпека (стор71). 

Зміна пульта дистанційного 
управління Акумулятор 

Пульт дистанційного керування 
використовує одну монету тривольт-
літієва батарея CR2032 або еквівалент. 
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Переконайтесь, що старі 
батареї викидаєте в 
екологічно чистий спосіб. 

Зверніться до місцевої влади щодо 
переробки старих акумуляторів. 

 
1. Зніміть лезо ключа з 

передавач. 

 

E142432 
 

2. Під шовану вкладку скрутити 
тонку монету за головкою леза 
ключа, щоб зняти кришку 
акумулятора. 

 
 
 
 
 
 
 

E138622 

3. Вийміть старий акумулятор. 

4. Вставте нову батарею зі знаком + 
вниз. Натисніть на батареющоб 
переконатися, що він буде 
знаходитись у корпусі. 

5. Встановіть кришку корпусу 
акумулятора на передавач і 
встановіть ключ лезо. 

Примітка: Не витирайте жир на клемах 
акумулятора або на задній поверхні 
друкованої плати. 
Примітка: Заміна акумулятор не видає 
передавач з вашої машини. Передавач 
повинен працювати нормально. 

Місце розташування вашого 
автомобіля 
Натисніть кнопку блокування двічі 
перевірені три секунди. Звукові 
сигнали звучать, а покажчики повороту 
блимають. Ми рекомендуємо 
використовувати цей метод для пошуку 
вашого автомобіля, а не за допомогою 
панічної сигналізації. 
Ріг звучити двічі і покажчики повороту 
не блимають, якщо: 
• Блокування не вдалося. 
• Будь-які двері або підйомні двері 

відкриті. 
• Капюшон є відкривається на 

транспортних засобах із 
протиугінною сигналізацією або 
дистанційним запуском. 

Сигнал тривогі паніки(Якщо облачно) 

натисніть кнопку щоб 
активувати будильник. 
Натисніть кнопку ще раз або 
увімкніть запалення 

деактивувати його. 
Примітка: Панічний сигнал спрацьовує 
лише тоді, коли запалення вимкнено. 

Віддалений запуск 
  УВАГА  

Щоб запобігти пошуком вихлопних 
газів не використовуйте 
дистанційний доступ, якщо ваш 
автомобіль стоїть у приміщенні 

або приміщення, які погано 
провірюються. 

 
 

Кнопка віддаленого запуску 
знаходиться на передавач. 

 
Ця функція дозволяє запустити ваш 
автомобіль ззовні. Передавач має 
розширений робочий діапазон. 
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Транспортні засоби з автоматичним клімат-
контролем можна знайти на роботі під час 
дистанційного запуску вашої машини. Див. 
Автоматичний Клімат-контроль (стор. 110). 

Багато штатів і провінцій маютьобмеження 
на використання дистанційного запуску. 
Перевірте місцеві та державні чи провінні 
закони щодо конкретних вимог щодо 
системи віддаленого запуску. 

Примітка: Не використовуйте дистанційний 
доступ, якщо ваш автомобіль мало пального. 

Система віддаленого запуску не працює 
якщо трапляється будь-що з наступного: 

• Запалювання ввімкнено. 

• Сигналізація спрацьовує. 

• Ви вимикаєте цю функцію. 

• Капюшон відкрито. 

• Коробка передач знаходиться в парку (P). 

• Акумулятор вашої машини не 
заряджається. 

• Увімкнувся індикатор несправності 
силової передачі востаннє ви їздили на 
кожному транспортному засобі. 

Дистанційний запуск автомобіля 

Примітка: Ви повинні натиснути кожну 
кнопку за кілька секунд. Якщо ви не 
підтримуєте цю послідовність, ваш автомобіль 
не запускається дистанційно, шукаючи 
повороту, не зближує двічі та не звучить 
звуковий сигнал. 

2. Двічі натисніть кнопку дистанційного 
запуску. Індикатори повороту 
блимають двічі. 

Гудок звучить, якщо система не запускається, 
якщо не ввімкнено тихий запуск. Тихий старт 
запускаєповітродувка повільніше швидкість 
для зменшення шуму. Ви можете увімкнути 
або вимкнути його за допомогою 
інформаційного дисплея.Див. (Стор. 97). 

Потужність під час віддаленого запуску 
вікна не працюють, а радіо не вмикається 
автоматично. 

Габаритні лампи залишаються 
включеними, і ваш автомобіль працює 5, 
10 або 15 хвилин, залежно від 
налаштування. 

Примітка: Якщо ви віддалено запустили 
транспортний засіб з інтелектуальним 
датчиком доступу, перед натисканням педалі 
гальма потрібно натиснути кнопку вимикача 
запалювання на приладовій панелі один раз 
перед тим, як керувати автомобілем. 

Подовження часу роботи двигуна 

Щоб продовжити тривалість роботи двигуна 
вашого автомобіля під час дистанційного 
запуску, повторіть кроки 1 та 2, поки двигун 
працює. Наприклад, якщо ваш автомобіль 
працює з першим дистанційним запуском 
протягом 5 хвилин, ваш автомобіль 
продовжує відмовлятись зараз 20 хвилин. 
Якщо тривалість встановлена через 10 
хвилин, тривалість продовжується через 10 
хвилин. Ви можете продовжити тривалість 
роботи двигуна максимум до 30 хвилин. 

Зачекайте принаймні п'ять секунд до 
цього віддалений запуск після розміщення 
транспортного засобу. 

Вимкнення автомобіля після 
дистанційного управління Початок 

 
 
 
 

E138626 

 

На наклейці на передавачах описано 
процедуру запуску. 

Для дистанційного запуску автомобіля: 

1. Натисніть кнопка блокування, щоб 
заблокувати всі двері. 

Натисніть кнопку один раз. 
габаритні ліхтарі вимикаються. 

Можливо, вам доведеться бути 
ближче до ваш автомобіль, ніж при 
запуску через відстань від землі та 
додатковий шум працюючого автомобіля. 
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Ви можете увімкнути систему 
віддаленого запуску або вимкнути за 
допомогою відображення інформації. 
Подивитися (стор. 97). 

 
ЗАМІНА ВТРАЧЕНОГО 
КЛЮЧА ТА 
ДИСТАНЦІЙНОГО 
КЕРУВАННЯ 

Ви можете придбати запасні ключі 
абопультове дистанційне керування 
від уповноваженого дилера. За 
допомогою оновлених дилерів можна 
запрограмувати дистанційне 
керування вашим автомобілем.Див. 
Пасивний Протіугінна система (стор. 
71). 

Щоб перепрограмувати пасивну 
протиугінну систему, звернутися до 
уповноваженого дилера. 
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ПРИНЦИП РОБОТИ 

MyKey дозволяє програмувати клавіші з 
обмеженими режимами управління, щоб 
скасувати хороші звички водіння. Усі клавіші, 
крім одного, можутьактивуватися за 
допомогою цих обмежених режимів. 

Усі незапрограмовані ключі називаються 
ключами адміністратора або ключами 
адміністратора. Вони можуть бути використані 
для: 

• Створити a MyKey. 

• Настройована програма налаштування 
MyKey. 

• Очистіть усі функції MyKey. 

Коли ви створили MyKey, ви можете отримати 
доступ до наступної інформації за допомогою 
відображення інформації для визначення: 

• Скільки ключів адміністратора та MyKeys 
запрошували на ваш автомобіль. 

• Загальна відстань, яку пройхав ваш 
автомобіль за допомогою MyKey. 

Примітка: Увімкніть запалення, щоб 
використовувати система. 

Примітка: Усі програми MyKeys запрограмовані 
на одне налаштування. Ви не можете їх 
запрограмуватиіндивідуально. 

Примітка: Для транспортних засобів, обласних 

систем а 
кнопковий запуск, коли присутній як MyKey, так 
і адмін-ключ, ключ адміністратора буде 
розпізнати автомобіль під час запуску 
автомобіля. 

Неконфігуровані установки 

Наступні налаштування не може бути 
зміненим користувачем ключа 
адміністратора: 

• Нагадування про ремінь безпеки. Ви не 
можетевимкнути цю функцію. 
Аудіосистемавідключити звук, коли ремені 
безпеки пасажирів на передньому сидінні 
не закріплені 

• Рано низький рівень палива. 
Попередження про низький рівень палива 
активується раніше, надаючи 
користувачеві MyKey більше часу для 
запрошення. 

• Функції допомоги водієві, якщо вони 
встановлені на вашому транспортному 
засобі, змушені: допомога при 
паркуванні, пряме зіткнення 
Інформаційна система попереднього та 
сліпих зон (BLIS) з попереднім про 
перехідний рух 

• Супутникове радіо обмеження вмісту 
для дорослих, якщо вони встановлені 
на вашому транспортному засобі. 

Налаштовані розміщення 

За допомогою ключа адміністратора ви 
можете знайти пісні налаштування MyKey, 
коли ви вперше створити MyKey і перед тим, 
як переробити або перезапустіть двигун. Ви 
також можетезмінити налаштування після 
цього за допомогою ключа адміністратора. 

• Можна встановити обмеження 
швидкості руху автомобілів.Кількість 
ваших автомобільних пристроїв 
забезпечує задану швидкість, на 
дисплеї відображається попередження 
із звуковим сигналом. Ви не можете 
змінити встановлену швидкість, 
натиснувши всю педаль акселератора 
або встановивши круїз-контроль. 

  УВАГА  

Не встановлюйте максимум MyKey 
обмеження швидкості до обмеження, 
яку не можна дозволити підтримувати 
безпечну швидкість 

з огляду розміру обмеження швидкості та 
перегляду дорожніх умов. Водій завжди 
відповідальний за управління автомобілем 
відповідно до законодавства та існуючих 
умов. Якщо цього не зробити, це може 
призвести до нещасного випадку або 
травми. 
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• Різні вказівки щодо швидкості 
автомобіля можуть бути 
встановлені. Після вибору 
швидкості вона відображається на 
дисплеї, після чого буде чути 
звуковий сигналпопередньо 
вибрану швидкість транспортного 
засобу перевищено. 

• Максимальна гучність 
аудіосистеми від 45%. При спробі 
перевищити обмежену гучність на 
дисплеї відображати 
повідомлення. Крім того, 
швидкий або компенсований 
автоматичний регулювання 
гучності буде вимкнено. 

• Завжди на виявлення. Колі 
цевибрано, ви не можете вимкнути 
AdvanceTrac контрольний тягач, 
E911 або екстрена допомога, або 
функція "Не турбувати" (якщо ваш 
автомобіль оснащений цими 
функціями). 

СТВОРЕННЯ МІКЕЇ 
Використовуйте інформаційний дисплей 
для створення a MyKey: 
1. Вставте ключ, який хочете 

запросити запрограмувати, 
запалюючи. Якщо ваш автомобіль 
обласнийза допомогою кнопок 
запустіть, встановіть 
інтелектуальний передавач 
доступу в резервне положення. 
Місце розташування вашої 
резервної позиції знаходиться в 
іншому розділі. 

2. Увімкніть транспортний засіб. 
3. Доступ до головного меню через 

елементи керування 
відображенням інформації. За 
допомогою клавіші зі стрілками 
перейдіть до наступних пунктів 
меню: 

повідомлення Дія та опис 

Налаштування Натисніть кнопку OK або клавішу зі стрілкою вправо. 

MyKey Натисніть кнопку OK або клавішу зі стрілкою вправо. 

Створіть MyKey Натисніть кнопку OK або клавішу зі стрілкою вправо. 
 

Коли з'явиться відповідний запит, 
натисніть кнопку OK поки ви не 
побачите повідомлення з 
повідомленням про те, щоб дізнатися 
цей ключ як MyKey. Ключ буде 
обмежений при наступному запуску. 
MyKey успішно створено. Обов’язково 
знайомитися з ним, щоб його можна 
було відрізнити від адміністраторських 
клавіш. 
Ви також можете програмувати, що 
знаходитьсяустановки для клавіші 
(ключів). Див. Програмування / зміна 
виявлених параметрів. 

Програмування / зміна 
виявлених виявлених 
результатів 

Використовуйте інформаційний 
дисплей для доступу до вашого 
встановлені налаштування MyKey, 
виконуючі наступне: 

1. Увімкніть транспортний засіб за 
допомогою адміністратора ключ. 

2. За допомогою клавіші зі 
стрілками перейдіть до 
наступних пунктів меню: 

 

повідомлення Дія та опис 

Налаштування Натисніть кнопку OK або клавішу зі стрілкою вправо. 

MyKey Натисніть кнопку OK або клавішу зі стрілкою вправо. 
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Примітка: Ви можете очистити або 
змінити налаштування MyKey у будь-
який час, проведений за той самий цикл 
клавіші, який і ви створили MyKey. 
Однак після вимкнення автомобіля вам 
знадобиться ключ адміністратора, щоб 
змінити або очистити налаштування 
MyKey. 

Примітка: Коли ви внесете будь-які 
зміни в налаштування MyKey, ви 
зміните налаштування для кожного 
MyKey. Ви не можете внести зміни, щоб 
скасувати різні MyKeys. 

ОЧИСТКА ВСІХ МИКЕЙ 

Ви можете очистити або змінити 
налаштування MyKey, 
використовуючи елементи керування 
відображенням інформації про кермі. 
Подивитися Відображення 
інформації (стор. 97). 

Увімкніть запалювання за допомогою 
адмін-ключа або fob. 

Щоб очистити всі MyKeys з усіх знайдених MyKey, натисніть кнопку зі 
стрілкою вліво, щоб отримати доступ головне меню та перейти до: 

 

повідомлення Дія та опис 

Налаштування Натисніть кнопку OK. 

MyKey Натисніть кнопку OK. 

Очистити MyKey Натисніть і підтримуйте кнопку ОК, якщо не 
з'явиться таке повідомлення. 

Усі MyKeys 

Очищений 

 

Примітка: Очистивши MyKeys, ви зменшите всі обмеження і повернути всі MyKeys до 
їх початковий статус ключа адміністратора. 
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ПЕРЕВІРКА СТАТУСУ 
МИКЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ 

Ви можете знайти інформацію про 
запрограмоване MyKey (s) за допомогою 
елемента керування інформаційним 
дисплеєм на кермі. Подивитися 
Відображення інформації (стор. 97). 

Щоб знайти інформацію про запрограмований MyKey (s), натисніть 
кнопку зі стрілкою вліво, щоб відкрийте головне меню та перейдіть до: 

 

повідомлення Опис 

Інформація Натисніть кнопку OK. 

MyKey Натисніть кнопку OK. 

Інформація про MyKey Натисніть кнопку OK. 

Виберіть одне з наступного: 

MyKey Дист. Відстежується відстань, коли водії підтримують MyKey. 
Єдиний спосібвидалити накопичене відстань за 
допомогою ключа адміністратора щоб очистити ваші 
MyKeys. Якщо не накопичується, як очікується, 
передбачений член не використовує MyKey, або член 
ключа адміністратора, що робить очищення, а потім 
закритиMyKey. 

{0} MyKeys Визначає кількість MyKeys, запрограмованих для вашого 
автомобіля. Використовуйте цю функцію, щоб 
визначити, скільки MyKeys у вас є ваш автомобіль і 
визначте, коли MyKey було видалено. 

{0} Ключі 
адміністратора 

Вказує, скільки адміністративних ключів запрошував для 
вашого автомобіля. Використовуйте цю функцію, щоб 
визначити, скільки необмежених клавіш є вашим 
автомобілем, і визначити, чи запрограмовано додатковий 
MyKey. 
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ВИКОРИСТАННЯ MYKEY із 
СИСТЕМАМИ 
ДИСТАНЦІЙНОГО СТАРТУ 

MyKey - ні сумісний з не 

УСУНЕННЯ 
НЕСПРАВНОСТЕЙ В МІКЕЙ 

Всі транспортні засоби 

Системи дистанційного запуску, 
затверджені Ford. Якщо ви вирішите 
встановити систему дистанційного 
запуску, зверніться до уповноваженого 
дилера щодо схваленої системи Ford 
дистанційного запуску. 

 

Хвороба Потенційні причини 

Я не можу створити MyKey. Ключ, який потрібен для запуску автомобіля, не є 
адміністративним ключем. Ключ, який потрібен для 
запуску автомобіля, є єдиним ключем. Тамзавжди 
потрібно бути принаймні одним адміністративним 
ключем. 
Пасивна протиугінна система не запрограмована для 
вашого автомобіля. Див. Пасивну протиугінну систему 
(стор. 71). 

Я не можу запрограмувати 
розміщені параметри. 

Ключ, який потрібен для запуску вашої машини, не є 
адміністративним ключем. На вашому транспортному 
засобі не запрограмовано MyKeys.Подивитися 
Створення MyKey (стор. 59). 

Я не можу очистити 
MyKeys. 

Ключ, який потрібен для запуску вашої машини, не 
є адміністративним ключем. На вашому 
транспортному засобі не запрограмовано 
MyKeys.Подивитися Створення MyKey (стор. 59). 

Я загубив єдиний ключ 
адміністратора. 

Придбайте новий ключ у уповноваженого дилера. 

Я загубив ключ. Програмуйте запасний ключ. Див. Пасивну протиугінну 
систему 
(стор. 71). 

Відстань MyKey не 
накопичується. 

MyKey не використовує цільового користувача. 
MyKey очищено, а система MyKey видалена було 
скинуто. 

Автомобілі з кнопковим запуском 
 

Хвороба Потенційні причини 

Я не можу створити MyKey. Передавач не знаходиться в резервному положенні. 
Див. Без ключа Початок (стор. 124). 

Немає водіння MyKey 
режими. 

Ключ адміністратора присутній, коли ви вмикаєте 
запалення. На вашому транспортному засобі не 
запрограмовано MyKeys.Подивитися Створення 
MyKey (стор. 59). 
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БЛОКУВАННЯ ТА БЛОКУВАННЯ 

Ви можете використовувати потужність 
управління замком дверей або пульт 
дистанційного управління для блокування 
та розблокування вашого автомобіля. 

Дверні замки 

Система управління замком дверних дверей 
знаходиться на водієві та панелі передніх 
пасажирів. 

Примітка: Можливо, вам доведеться двічі 
повернути ручку міжкімнатних дверей, якщо 
ваш автомобіль був заблокований 
посередниками. 

Пульт 

Ви можете використовувати пульт 
дистанційного управління в будь-якому місці 
час 

Підйомні двері або багажне відділення кнопка 
відпуску спрацьовує лише тоді, коли 
швидкість автомобіля менше 7 км / рік. 

Відмикання дверей (двоступенева 
Розблокувати) 
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Розблок

увати. 

Замок. 

Натисніть кнопку, щоб 
розблокувати двері водія. 
Натисніть кнопку ще раз за 
кілька секунд, щоб 

розблокувати всі двері. Показники 
напрямкублиматиме. 

Натисніть і утримуйте обидві кнопки 
блокування та розблокування на пульті 
дистанційного керування протягом трьох 
секунд, щоб переключити між дверима 
водія або режимом розблокування всіх 
дверей. Індикатори повороту блимають 
двічі, що вказують на змінений режим 
розблокування. Двері водія 

Індикатор блокування дверей 

Світлодіод на блокуванні дверцят живлення 
загоряється, коли ви замикаєте двері. 

Вони залишаютьсямуться підсвіченими до 
п'яти хвилин після вимкнення запалення. 

Інгібітор вимикача замка дверей 

Коли ви замикаєте автомобільний 
електронний спосіб, Потужність перемикач 
блокування дверей більше не працює 
приблизно 11 секунд. 

Ви повинні розблокувати свій транспортний 
засіб за допомогою пульт дистанційного 
керування або клавіатури без ключа, або 
увімкніть запалювання, щоб відновити 
роботу цих вимикачів. 

Відкриття задніх дверей зсередини 

Потягніть ручку внутрішніх дверей, щоб 
відкрити задню частину двері. 

режим розблокування розблокує двері водія 
лише тоді, коли ви натискаєте кнопку 
розблокування один раз. Режим 
розблокування всіх дверей розблокує всі 
двері, коли ви один раз натискаєте кнопку 
розблокування. Режим розблокування 
використовується до пульта дистанційного 
управління, клавіатури без введення 
клавіш та інтелектуального доступу. 

Блокування дверей 

Натисніть кнопку, щоб 
заблокувати всі двері. 
Індикатори повороту 
блиматимуть. Натисніть кнопку 
ще раз 

проведені три секунда, щоб підтвердити, 
що всі двері закриті. Двері знову 
заблокуються, пролунає звуковий сигнал, і 
мігалки покажчиків повороту блимають, 
якщо всі двері та під'їзні двері чи багажне 
відділення закрите. 
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Помилка 

Якщо є які-небудь дверцята, підйомні двері 
чи багажне відділення відкрито, або якщо є 
капот відкритий на транспортних засобах з 
сигналізація проти крадіжок або 
дистанційного запуску, звуковий сигнал 
пролунає двічі, і покажчики повороту не 
блимають 

Відкриття підйомної або багажної камери 
Відсік 

Натисніть двічі протягом трьох 
секунд, щоб закріпити підглядач 
або багаж купе. 

Обов'язково закрити і зафіксуйте підйомну 
кришку або багажний відсік перед тим, як 
керувати вашим автомобілем. 
Невідкріплена дверцята багажного 
відділення може призвести до видання 
предметів або перекрити огляд. 

Закриття підйомної або багажної камери 
Відсік 

Підйомні двері або багаж відсік не 
закривається повністю, якщо 
інтелектуальний ключ доступу знаходиться 
у всій межах багажного відділення із 
заблокованих дверей. 

Примітка: Якщо інший інтелектуальний ключ 
доступу знаходиться у діапазоні виявлення 
під’їмних дверей або багажного відсіку, 
підйомні двері або багажний відсік можна 
повністю закрити. 

Активація інтелектуального доступу 
(Якщо Обладнаний) 

Система не працює, якщо: 

• Акумулятор вашої машини не 
заряджається. 

• Інтелектуальна батарея ключа доступу 
не заряджається. 

• Інтелектуальні частотні клавіші доступу 
до застряглі. 

Примітка: Якщо система не працює, 
використовуйте лезо-ключ, щоб заблокувати 
та розблокувати ваш автомобіль. Див. Клавіші 
та пульти дистанційного управління (стор. 50). 

Система дозволяє розблокувати, працювати 
і зафіксуйте автомобіль, не використовуючи 
ключ або пульт дистанційного керування. 

 

 
E78276 

 

Ви повинні мати інтелектуальний ключ 
доступу в межах 1,5 м від вашого 
автомобіля. 

Примітка: Система не може функціонувати, 
якщо інтелектуальна клавіша доступу 
знаходиться поблизу металевих предметів 
або електронних пристроїв, наприклад 
ключів або стільникового телефону. 

Біля дверей 

Потім натисніть на зовнішню ручку дверей, 
щоб розблокувати та відкрити двері. 
Неторкніться датчика блокування на 
передній панелі ручок. 

 

 
Датчики блокування розташовані на вхідних 
дверях ручки. 
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Торкніться області блокування на 
перед ручкою дверей, щоб 
заблокувати ваш автомобіль. Перш 
ніж ви зможете знову розблокувати 
ваш автомобіль, буде невелика 
затримка. 
Примітка: Тримайте дверну ручку 
чистою, щоб переконатись, що система 
працює відповідно до цього. 
Примітка: Ваш автомобіль не 
блокується автоматично. Якщо ви не 
натиснете датчика блокування, ваш 
автомобіль залишиться розблокованим. 
Біля ліфтгайта або багажу Відсік 

 

Натисніть кнопку розблокування над 
номером значка, щоб відкріпити 
підйомник або багаж купе. 
Розумні розблокування для 
вбудованого передавача 
ключів 
Це допомагає запобігти блокуванню 
автомобілів, якщо ключ все ще 
знаходиться в запалюванні. 
Коли ви відкриваєте одну з передніх 
дверей і зафіксуйте ваш автомобіль 
за допомогою блокування блокування 
дверей з електромеханікою, всі двері 
заблокуються, а потім розблокуються, 
і гудок пролунає двічі, якщо ключ все 
ще знаходиться в запалюванні. 
Ви все ще можете заблокувати свій 
автомобільний ключ в запалюванні. 
Для цього скористайтеся клавіатурою 
без ключа із закриттям дверей водія 
або натисніть кнопку блокування на 
передавачах, навіть якщо двері не 
закриті. 

Якщо звичайно передні двері закриті, ви 
можете заблокувати свій транспортний 
засіб будь-яким способом, незалежно від 
того, є ключ у запалюванні чи ні. 
Розумні розблокування для 
інтелектуальних клавіш доступу 
(Якщо облачно) 

Це допомагає запобігти блокуванню ключа 
в салоні або задньому вантажному відділі. 
Коли ви електронно блокуєте свій 
транспортний засіб з будь-якими 
відкритими дверима, коробка передач у 
парку 
(P) і запалювання вимкнено, система 
буде шукати інтелектуальний ключ 
доступу до салону після закриття 
останніх дверей. Якщо система не 
знайшла ключа, всі двері за допомогою 
розблокуються, і звуковий сигнал 
прозвучить двічі, що вказує на те, що 
ключ знаходиться в усіх межах. 
Ви можете замінити функцію 
інтелектуального розблокування і 
навмисно заблокувати інтелектуальний 
доступ ключ у вашому транспортному 
засобі. Для цього заблокуйте 
свійтранспортного засобу після того, як 
ви закрили всі двері від: 
• Використання клавіатури без клавіш. 
• Натискання кнопок блокування на 

інших інтелектуальний ключ доступу. 
• Торкаючись зоні блокування спереду 

ручки дверей з іншим розумним 
ключем доступу в рути. 

Коли ти відкрийте одну з передніх 
дверей і зафіксуйте свій автомобіль за 
допомогою блокування блокування 
дверей електромережі, всі двері 
заблокуються, а потім розблокуються, 
якщо: 
• Запалювання ввімкнено. 
• Запалювання вимкнено, а коробка 

передач не стоїть у парку (P). 

Відключені інтелектуальні ключі 
доступу 
Інтелектуальні клавіші доступу, 
залишені всередині вашої 
транспортний засіб у заблокованому 
стані вимкнено. Ви не можете 
використовувати aвимкнення 
інтелектуального ключа доступу для 
ввімкнення запалення. 
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Ви знову активуєте інтелектуальні 
інваліди клавіші доступу, коли ви 
зміцнюєте запалення за допомогою 
дієвого ключа. 

Функція автоблокування 
Автоблокування Ця функція блокує всі 
двері, коли: 
• Всі двері зачінені. 
• Запалювання ввімкнено. 
• Ви перемикаєтесь на будь-яку 

передачу, забезпечуючи ваш 
автомобіль у русі. 

• Ваш транспортний засіб досягає 
швидкості, що перевищує 7 км / рік. 

Функція автоблокування 
Функція автоблокування розблокує всі 
двері, коли: 
• Запалювання ввімкнено, всі двері 

закрито, і ваш транспортний засіб 
був рух зі швидкістю більше 7 км / 
рік. 

• Ваш автомобіль орієнтується і ви 
вимкніть запалення або на 
аксесуар. 

• Відкрийте дверцята води, яка 
проходить через 10 хвилин після 
вимкнення запалення або 
аксесуарів. 

Примітка: Якщо ви заблокували 
транспортний засіб у електронному 
вигляді після вимкнення запалення при 
закритих дверях водія двері не буде 
автоблокування. 
Увімкнення або вимкнення 
автоблокування та 
Автоблокування 
Ви можете ввімкнути або вимкнути 
автоблокування та функції 
автоблокування незалежно від одного. 
Щоб увімкнути або вимкнути 
автоблокування, виконайте 
наступне: 
1. Увімкніть запалення. 
2. Натисніть кнопку живлення 

управління розблокуванням 
дверей тричі. 

3. Вимкніть запалення. 
4. Натисніть кнопку живлення управління 

розблокуванням дверей тричі. 
5. Увімкніть запалення. Звукові сигнали, 

що вказують на те, що ваш автомобіль 
знаходиться в режимі програмування. 

6. Натисніть кнопку живлення 
розблокування дверей і через п'ять 
секунд натисніть кнопку блокування 
дверцят. Сигнал звучить один раз, 
якщо його вимкнено, або два рази, 
якщо він увімкнений. 

7. Вимкніть запалення. Звучити 
рігвказуючи, що програмування 
завершено. 

Щоб увімкнути або вимкнути 
автоматичне блокування, виконайте 
наступне: 
1. Увімкніть запалення. 
2. Натисніть кнопку живлення управління 

розблокуванням дверей тричі. 
3. Вимкніть запалення. 
4. Натисніть кнопку живлення управління 

розблокуванням дверей тричі. 
5. Увімкніть запалення. Звукові сигнали, 

що вказують на те, що ваш автомобіль 
знаходиться в режимі програмування. 

6. Натисніть і за п'ять секунд натисніть 
кнопку розблокування дверцят 
живлення. Сигнал звучить один раз, 
якщо його вимкнено, або два рази, 
якщо він увімкнений. 

7. Вимкніть запалення. Звучити 
рігвказуючи, що програмування 
завершено. 

Світловий вхід 
Інтер'єр світильників та підбір екстер'єру 
лампи загоряються, коли ви розблоковуєте 
двері із системою дистанційного входу. 
Лампи вимикаються, якщо: 
• Запалювання ввімкнено. 
• Ви натискаєте замок пульта 

дистанційного управління кнопка. 
• Минуло 25 секунд. 
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Лампи не вимкнеться, якщо: 
• Ви вмикаєте їх за допомогою 

освітлення контроль. 
• Будь-які двері відчинені. 

Світловий вихід 
Для автомобілів з вбудованими 
передавачами брелоків, салону і 
виберіть зовнішні світильники 
світяться, коли ви закриваєте всі двері, 
ви вимикаєте запалення та вибираєте 
ключ від запалення. 
Лампи вимкнуться, якщо всі двері 
залишаються закритими: 
• Минуло 25 секунд. 
• Ви вставляєте ключ при 

запалюванні (лише вбудований 
передавач головки ключа). 

• Ви натискаєте кнопку СТАРТ / 
СТОП (лише інтелектуальний ключ 
доступу). 

Енергозбереження 
Якщо залишити світильники свіжості, 
основні світильники або фари 
увімкненими, батарея заощадилає 
вимкнути їх через 10 хвилин після 
вимкнення запалення. 
Економіка заряду акумулятора в 
режимах аксесуарів для 
інтелектуальних клавіш доступу 
(якщо є) 
Якщо залишити запалене включеним, 
рухається не працює, заохочується 
акумулятор повернеться вимкнення 
запалення, коли виявляє 
максимальний рівень розрядження 
акумулятора, або через 45 хвилин. 
Відкриття підйомної або 
багажної камери Відсік 
За допомогою пульта дистанційного 
керування 

Натисніть двічі протягом трьох 
секунд, щоб закріпити 
підглядач або багаж купе. 

Зовнішній ваш автомобіль 
 

Натисніть кнопку розблокування над 
номером значка, щоб відкріпити 
підйомник або багажкупе. Ваш 
автомобіль повинен бути 
розблокований або мати 
інтелектуальний передавач доступу 
на відстані 1,5 м від під'їзної двері або 
багажного відділення. 

КЕРІВНИЦТВО ЛІФТГАТ 
  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Надзвичайно небезпечно визначити 
у вантажному відділі, всередині або 
зовнішньому транспортному засобі. 
В аварії люди їдуть 

ці райони частіше отримують серйозні 
поранення або загибель. Не дозволяйте 
людям їздити в будь-якому зоні вашого 
автомобіля, яка не є такоюхмарні 
сидіння та ременями безпеки. 
Зробитипереконайтеся, що всі люди у 
вашому транспортному засобі сидять на 
сидіннях і правильно забезпечують 
зменшення безпеки. 
Невдачапідтримувати це попереднє 
може призвести до серйозних травми 
або смерть. 

Зробити переконайтесь, що 
закрили та зафіксували заслінку, 
щоб запобігти пошуку вихлопних 
газів у вашому автомобілі. Це 
також буде 

запобігати випаданню пасажирів та 
вантажу. Якщо ви прийдете їхати з 
відкритою підлеглою кришкою,тримати 
вентиляційні отвори або вікна, відкриті 
назовні повітря потрапляє у ваш 
автомобіль. Невдачапідтримувати це 
попереднє може призвести до 
серйозних травма
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Примітка: Будьте обережні, 
відкриваючи або закриваючи під'їзні 
ворота в гаражі чи іншому закритому 
приміщенні, щоб уникнути 
пошкодження підйомної двері. 
Примітка: Не візьміть нічого, 
наприклад, стійку для велосипеду зі 
складу або підручних дверей. Це можна 
пошкодити ліфтові двері та 
їхкомпоненти. 
Примітка: Не залишайте двері 
відкритими під час руху. Це може 
пошкодити підйомну дверцята та її 
компоненти. 

Відкриття підйомної двері 
Вручну 

Розташована ручка всередині 
під'їзної двері, щоб допомогти із 
закриттям. 

 

БЕЗКЛЮЧОВИЙ ВХІД (Якщо 

облачно) 

БЕЗКЛЮЧОВИЙ ВХІД 
SECURICODE ™ КЛАВІАТУРА 
Клавіатура розташована біля вікна 
драйвера. Це невидимо, поки не 
торкнутися ітоді він загоряється так ви 
можете побачити та торкнутися 
відповідних кнопок. 
Примітка: Якщо ви ввели свій запис 
код дуже швидко на клавіатурі, функція 
розблокування не може працювати. Ще 
раз введіть код входуповільно. 

 
 
 
 
 
Натисніть кнопку розблокування над 
окремим знаком, щоб відкріпити 
підключену дверцяту. 
За допомогою пульта дистанційного 
керування 

натисніть кнопку двічі 
перевірені три секунди. 

 
Закриття підйомної двері 
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Ви можете використовувати 
клавіатуру, щоб зробити наступне: 
• Зафіксуйте або розблокуйте двері. 
• Програмуйте та стирайте коди 

користувачів. 
• Поставити та зняти з охорони 

протиугінної сигналізації. 
Ви можете керувати клавіатурою за 
допомогою інсталяції на заводі 
п'ятизначного коду введення. Код 
міститися на картці гаманця власника 
у бардачку та доступний у 
вповноваженому дилері. Ви також 
можете запрограмувати до п'яти 
власних п'ятизначних персональних 
кодів введення. 
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Програмування особистого коду 
входу 
1. Введіть заводсько встановлених 

п'ятизначний код. 
2. Натисніть 1 · 2 на клавіатурі 

тестованих п'ятьох секунд. 
3. Введіть свій особистий п'ятизначний 

код. Ви повинні вводити кожне число 
пробнихсекунд один одного. 

4. Натисніть 1 · 2 на клавіатурі, щоб 
зберегти особистий код 1. 

Потім двері замикаються для 
підтвердження успішності 
програмування. 
Програмувати додатковий особистий 
запис коди, повторити кроки 1-3, потім 
для кроки 4: 
• Натисніть 3 · 4, щоб зберегти 

особистий код 2. 
• Натисніть 5 · 6, щоб зберегти 

особистий код 3. 
• Натисніть 7 · 8, щоб зберегти 

особистий код 4. 
• Натисніть 9 · 0, щоб зберегти 

особисті дані код 5. 
Підказки: 
• Не встановлюйте код, який 

використовує п'ять однакових цифр. 
• Не використовуйте п'ять цифр 

послідовно порядок. 
• Заводський код працює, навіть якщо 

ви встановили власний персональний 
код. 

Стирання персонального коду 
1. Введіть заводсько встановлених 

п'ятизначний код. 
2. Клацніть і відпустіть 1 · 2 на 

клавіатурі протягом п'яти секунд. 
3. Натисніть і підтримуйте 1 · 2 за дві 

секунди. Ви повинні зробити це 
вживання п'ятого секунди 
завершення кроку 2. 

Усі особисті коди стираються і працює 
лише встановлення на заходи 
п'ятизначного коду. 
Функція антисканування 
Клавіатура працює в режимі 

антисканування, якщо ви ввели 
неправильний код сім символів. Цей 
режим вимикає клавіатуру на одній 
хвилині, а індикатор клавіатури 
блимає.ункція захисту від сканування 
вімікується після будь-якого з наступних: 

• Хвіліну бездіяльності клавіатури. 
• Ви натискаєте кнопку 

розблокування на пульт. 
• Ви вмикаєте свій транспортний засіб. 
• Ви розблоковуєте транспортний 

засіб, використовуючи 
інтелектуальну систему доступ. 

Блокування та розблокування дверей 
Блокування всіх дверей 
Натисніть і підтримуйте 7 · 8 та 9 · 0 на 
клавіатурі одночасно із закритими 
дверима водія. Спочатку не потрібно 
вводити код. 
Розблокування всіх дверей 
Введіть заводський код або свій 
особистий код, а потім натисніть клавішу 
3 · 4 на клавіатурі, виконану п'ять 
секунд. 
Розблокування лише двох драйверів 
Введіть заводський або ваш особистий 
п'ятизначний код. Ви повинні 
натиснути кожнучисло тесту п'ять 
секунд одного одного. Салоні 
світяться. 
Примітка: Усі двері відміняються, якщо 
вимкнено функцію двоступеневого 
розблокування. Див. Розділ Блокування і 
розблокування (стор. 63). 

ВНУТРІШНЯ БАГАЖ 
ЗВІЛЬНЕННЯ КУПЕРУ - 4- 
ДВЕРІ 
  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Зберігайте двері автомобіля та 
багаж відсік заблоковано, а ключі 
та віддалені передавачі не 
тримаються в стороні від 

досяжність дитини. Діти без огляду ми 
можемо усунути в багажнику і ризикувати 
травмами. Дійте слід вчити не 
гратитранспортних засобів. 
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  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Не залишайте дітей чи тваринбез 
огляду в транспортному засобі. У 
спекотні дні температури в 
багажнику або 

салон автомобіля може піднятися 
дуже швидко. Опромінення людей 
або тварини при таких високих 
температурах навіть протягом 
короткого часу можуть спричинити 
смерть або серйозні травми, 
пов'язані із спекою, що включають 
пошкодження мозку. Маленькі діти 
особливо схильні до ризику. 

 
 

Ваш транспортний засіб оснащення 
ручкою для вівільнення що ми 
потребуємо посібника для вчителів 
для дітей та дорослих, якщо вони 
замикаються в багажному відділі. 

Дорослі слід ознайомити з операцією 
та місцевим знаходженням ручки 
звільнення. 

Ручка розташована всередині багажу 
відсік або на багажі купе двері 
(кришка) або біля задніх ліхтарів. 
Він створить матеріал, який буде 
світитись щорічно в темряві після 
короткого впливу навколишнього 
світу. 

Потягніть ручку та відсуньте багаж 
Дверцята (кришка) відсіку, що 
відкривається зсередні багажного 
відділення. 

 

 

 
 
 

E144403 
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ПАСИВНА АНТИКРАДА 
СИСТЕМА 

Примітка: Система не сумісна з системами 
дистанційного запуску, що не продається 
Ford. Використання цієї системи може 
призвести до проблеми із запущеним рухом і 
втратою безпекизахист. 

Примітка: Металеві предмети, електронні 
пристрої або інший закодований ключ на тій 
же ланцюжковій ключі можуть бути 
присутніми для вирішення проблеми із 
запущеною машиною, особливо якщо вони 
знаходяться поблизу ключа під час запуску 
вашої машини. Не дозволяйте цим предметам 
торкатися кодованої клавіші під час запуску 
автомобіля. Якщо ваш автомобіль не 
запущений, вимкніть запалення, відсуньте всі 
пропозиції на брелоку від ключа та запустіть 
автомобіль. 

Примітка: Не залишайте у вашому 
транспортному засобі дубльований код. 
Завжди беріть ключі та замикайте всі двері, 
що знаходяться з автомобілем. 

SecuriLock 

Система допомагає запобігти запуску 
двигуна, якщо ви не використовуєте 
закодований ключ, запрограмований для 
вашого автомобіля. На інформаційному 
дисплеї може з'явитися повідомлення. 

Якщо ваш автомобіль не запущений, система 
може мати несправність. Звернутися до 
уповноваженого дилера.Інформація може 
відображати повідомлення дисплей. 

Автоматичне постановка на озброєння 

Система включається під час переробки 
вимкнено запалювання. 

Автоматичне зняття з охорони 

Під час переробки системи вімикається 
запалення за допомогою кодованого 
ключа. 

Запасні ключі 

Примітка: Ваш автомобіль має два ключі. 

Функції інтелектуальної клавіші доступу як 
запрограмований ключ, який керує замком 
водійських дверей та вмикає 
інтелектуальний доступ за допомогою 
кнопок пускової системи, а також пульт 
дистанційного управління. 

Якщо ваші Інтелектуальні клавіші доступ 
втрачені або вкрадене і у вас немає зайвого 
закодований ключ, вам потрібно відвезти 
ваш транспортний засіб до уповноваженого 
дилера. Вам потрібні стерильні коди клавіш 
з вашої машини та запрограмувати нові 
кодовані ключі. 

Зберігайте запасний інтелектуальний ключ 
доступу з вашого автомобіля в безпечному 
місці. Зв'язокуповноважений дилер для 
придбання додаткових запасних або 
запасних ключів. 

Програмування запасного інтегрованого 
передавача ключів 

Ви можете запрограмувати свій власний 
вбудований передавач брелоків або 
стандартні кодові ключі SecuriLock для свого 
автомобіля. Цепроцедура запрограмує 
обидва транспортні засоби код ключа 
іммобілайзера та частина дистанційного 
введення пульта дистанційного керування 
вашим автомобілем. 

Використовуйте лише вбудовані передавачі 
брелоків або стандартні ключі SecuriLock. 

Ви повинні мати два запрограмовані раніше 
закодовані ключі новий 
незапрограмований ключ, легко 
доступний. Зверніться до уповноваженого 
дилера, щоб запросити програмувати 
запасний ключ, якщо два запрограмовані 
раніше ключі відсутні. 

Переконайтеся, що запалення перед 
початком цієї процедури. Виконайте всі дії 
протягом 30 секунд після початку 
послідовності. Зупініться і зачекайте 
принаймні одну хвилину, перш ніж 
розпочати повторно, якщо ви виконуєте 
якість кроків не з послідовності. 

Примітка: ви можна запрограмувати 
максимум візиму законованих ключів до вашої 
машини. Всі вісім можуть бути інтегрованими 
передавачами головних ключів. 

Прочитайте і зрозумійте всю процедуру перед 
тим, як розпочати. 
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1. Вставте перший заздалегідь 
запрограмований закодований ключ при 
запаленні. 

2. Вимкніть запалення з вимкненого на 
увімкнене. Тримайзапалення включає 
принаймні 3 секунди, але не більше 10 
секунд. 

3. Вимкніть запалення та зменшіть перший 
закодований ключ від запалення. 

4. Принаймні через 3 секунди, але через 10 
секунд після вимкнення запалення, 
вставте другий раніше закодований ключ 
при запаленні. 

5. Вимкніть запалення з вимкненого на 
увімкнене. Тримайзапалення включає 
принаймні 3 секунди, але не більше 10 
секунд. 

6. Вимкніть запалення та зменшіть другу, 
запрограмовану раніше кодовану ключ 
від запалювання. 

7. Принаймні через 3 секунди, але 
проведено 10 секунд для вимкнення 
запалення та видалення 
запрограмованого раніше закодованого 
ключа, вставте новий 
незапрограмований ключ при 
запаленні. 

8. Вимкніть запалення з вимкненого на 
увімкнене. Тримайзапалення увімкнено 
принаймні шість секунд. 

9. Видаліть щойно запрограмоване 
кодоване ключ від запалювання. 

Якщо ви успішно запросили запрограмувати 
законований ключ, він запустить ваш 
автомобіль і буде керувати системою 
дистанційного входу. 

Якщо програмування не вдалося, зачекайте 
10 секунд і повторіть кроки від 1 до 8. Якщо 
програмування залишається безумовним, 
попросіть перевірити ваш автомобіль в 
уповноваженому дилер. 

Зачекайте 20 секунд і повторіть кроки 1 
через 9 для програмування додаткової 
клавіші. 

Програмування запасного 
інтелектуального Ключ доступу 

Ви повинні мати два запрограмовані раніше 
закодовані ключі новий 
незапрограмований ключ, легко 
доступний. Зверніться до уповноваженого 
дилера, щоб запросити програмувати 
запасний ключ, якщо два запрограмовані 
раніше ключі відсутні. 

Переконайтеся, що запалення перед 
початком цієї процедури вимикається. 
Переконайтесь, що ви закриєте всі двері 
перед початковою роботою, щоб вони 
залишились закритими через всі інші 
процедури. Виконайте всі дії протягом 30 
секунд після початку послідовності. 
Зупініться і зачекайте принаймні одну 
хвилину, перед тим, як розподілити знову, 
якщо ви виконуєте якість кроків не з 
послідовності. 

Примітка: ви можна запрограмувати 
максимум вісім інтелектуальних клавіш 
доступу до вашого автомобіля. 

Прочитайте і зрозумійте всю процедуру перед тим, 
як розпочати. 

 

 

1. Відкрийте підлогу кришка 
відсіку для зберігання консолі. 

2. Видалити лоток. 
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3. Розмістити перший запрограмований 
розумнийклавішу доступ просто 
ввімкненосимвол внизу відсіку для 
зберігання підлогової консолі. 

4. Натисніть кнопку вимикача запалення. 

5. Зачекайте п'ять секунд і потім 
натисніть кнопку вимикача 
запалювання ще раз. 

6. Вийміть інтелектуальний ключ доступу. 

7. Протягом 10 секунд помістіть секунду 
запрограмований інтелектуальний ключ 
доступу, плоский на символи. 

8. Натисніть кнопку вимикача запалення. 

9. Зачекайте п'ять секунд, а потім 
натисніть знову натиснути кнопку 
вимикача запалення. 

10. Вийміть інтелектуальний ключ доступу. 

11. Протягом 10 секунд помітити 
незапрограмований інтелектуальний 
ключ доступу квартира на символі. 

12. Натисніть кнопку вимикача запалення. 

Програмування завершено. Переконайтеся, 
що пульт дистанційного 
управлінняфункціонує, і ваш автомобіль 
запускається з нової інтелектуальної 
клавішею доступу. 

Якщо програмування не вдалось, зачекайте 
10 секунд і повторіть кроки від 1 до 12. Якщо 
програмування залишається 
безрезультатним, попросіть ваш автомобіль 
перевірити відповідність дилер. 

ТРИВОГА ПРОТИ КРАДІ 

Система попередити вас про 
несанкціонований в'їзд до вашої машини. 
Це довідка, якщо будь-які двері, багажне 
відділення або капот відкриваються без 
використання ключа, пульт дистанційного 
управління або клавіатури без ключа. 

Показники напрямку блимає, і звук гудка 
пролунає при спробі несанкціонованого 
входу, коли будильник увімкнення. 

Віднесіть Усі пульти дистанційного 
керування до вправноваженого дилера, 
якщо у вашому транспортному засобі є 
потенційні проблеми з сигналізацією. 

Озброєння сигналізації 

Сигналізація готів до охорони, коли у вашому 
транспортному засобі немає ключа. 
Електронно зафіксуйте свій автомобіль, щоб 
увімкнути будильник. 

Зняття з охорони сигналізації 

Зніміть будильник будь-яким із зазначеного 
нижче дії: 

• Розблокуйте двері або багаж відсік з 
пультом дистанційного управління або 
клавіатурою без введення клавіш. 

• Увімкніть свій автомобіль або 
запустіть його транспортного засобу. 

• Використовуйте ключ у дверях водію, 
щоб розблокувати ваш автомобіль, а 
потім введіть його за 12 секунд. 

Примітка: Натискання кнопок панелі на 
пульті дистанційного управління 
централізованим звуковим сигналом та 
індикаторами сигналу, але не призведе до 
зняття системи з охорони. 
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РЕГУЛЮВАННЯ РУЛЯ КОЛЕСО 

  УВАГА  

Не регулюйте кермо, коли ваш 
автомобіль рухається. 

Примітка: Переконайтесь, що ви сидите 
в правильному положенні. Див. Сидіння 
правильно Позиція (стор. 116). 

 
 
 
 

E95179 
 

3. Зафіксуйте рульову колонку. 

 

АУДІОКОНТРОЛЬ 

Виберіть необхідне джерело звуку 
од. 

Ви можете керувати наступним функції 
з елементом управління: 

 
 

E95178 
 

1. Розблокуйте рульову колонку. 

2. Відрегулюйте кермо до потрібного 
положення. 

 
 
 

 
A Змінити гучність. 

B Шукати або 

наступний. C.

 Змінення 

гучності. 

D Шукати вниз або попереднє. 
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Шукати, наступне або 
попереднє 
Натисніть кнопку пошуку, щоб: 
• Налаштуйте радіо на наступному 

або попередньому збереженому 
пресеті. 

• Відкрийте наступну або попередню 
доріжку. 

Натисніть і підтримайте пошук кнопки, 
щоб: 
• Налаштуйте радіо на наступній 

станції або вниз по смузі частот. 
• Шукати через доріжку. 

КОНТРОЛЬ ГОЛОСУ 
 

E186744 
 

Натисніть кнопку, щоб вибрати або 
скасувати вибір голосуконтроль. Див. 
Розділ Використання розпізнавання 
голосу (сторінка 293). 

 

КРУІЗ КОНТРОЛЬ 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДИСПЛЕЙ 
КОНТРОЛЬ 

 

Див. (Стор. 97). 

 

НАГРІВАНЕ КЕРМО (якщо 

Обладнаний) 

 
 
 
 

 
Див. Принцип роботи (стор. 163). 

Натисніть кнопку, щоб переглянути 
систему. Світлодіод на перемикачі 
світитися, коли система ввімкнена. 
Примітка: Система працює лише тоді, 
коли працює двигун. 

Натисніть кнопку, щоб переключити 
система вимкнено. 

Система автоматично керує 
температури, щоб зменшити перегріву. 
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Під умови високої внутрішньої 
температури, втрата може не 
відображатися. Це нормально і не є 
ознакою системнесправність. 
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СТИЛЬНИКИ ВІТРОЩА 
Примітка: Перш ніж увімкнути 
склоочисники, повністю розморозити лобове 
скло. 
Примітка: Перед використанням 
автоматичної мийки обов'язково вимкніть 
склоочисники та вимкніть живлення 
автомобіля. 
Примітка: Якщо смуги або на вітровому склі 
з'являються мазки, очищають лобове скло і 
щітки склоочисника. Див. Перевірка 
склоочисника Леза (стор. 220). Якщо не 
вдається вирішити проблему, встановіть нові 
логічні складочисники. Подивитися Заміна 
щіток склоочисника (стор. 220). 
Примітка: Не використовуйте склоочисники 
на сухому лобовому склі. Це може підряпати 
скло, пошкодити щітки склоочисника або 
призвести до вигорання двигуна 
склоочисника. Завжди використовуйте 
омивачі лобового скла перед тим, як 
витирати насухо 

Переривчасте витирання 
 

 
A Інтервал короткого 

стирання. B Переривчасте 

витирання. 

C. Інтервал тривалого витирання. 

лобове скло. Підсуньте важливий склоочисника до 
увімкніть склоочисники, а потім за 
допомогою поворотного регулятора 
відрегулюйте інтервал періодичного 
протидії. 

Залежні від швидкості склоочисники 
(Якщо облачно) 

Колісна швидкість вашого автомобіля 
збільшується, інтервал між обтіраннями 
зменшується. 

 

ШАЙБИ ДЛЯ ВІТРОТА 
Примітка: Не використовуйте шайби, коли 
резервуар шайби порожній. Це може 
призвести до перегріву насоса омівача. 

A Одноразове витирання. 

B Переривчастий 

витріть. C. Звичайне 

витирання. 

D Високошвидкісне протирання. 
Примітка: Переміститись у положення O, 
знайоме на важелі склоочисника, щоб 
вимкнути. 
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Для роботи шайб і розпиленнялобове 
скло, потягніть важіль до себе. Коли 
ви відпустили важливий, 
склоочисники працюють короткий час. 

 

СТИКЛОК ЗАДНЕГО ВІКНА 
І ШАЙБКИ 

Склоочисник заднього скла 

Примітка: Перед використанням 
автоматичної мийки обов'язково 
вимкніть склоочисник заднього скла та 
запалення. 

Мийка заднього скла 

 

Відсуньте важливість від себе, щоб 
працювати омивач заднього скла. Коли 
ви відпускаєте важливу інформацію, 
витягнення триває короткий період 
часу. 

 
 

 

A Переривчастий 

витріть. B Низька 

швидкість витріть. 

COff.  

Натисніть верхню частину кнопки, 
щоб змінити переривчасте витирання. 
Знову натисніть верхню частину 
кнопок, щоб увімкнути 
низькошвидкісне протидію. Натисніть 
нижню частину кнопки, щоб вимкнути 
склоочисник заднього скла. 

Коли ви перемикаєтесь на передніх 
склоочисниках і переказувати 
важливі перемикання передач у 
зворотному напрямку (R), задні 
переривчасті протиріння автоматично 
вмикаються. 
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ЗАГАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЯ 

Конденсація в лампі Асамблеї 

Зовнішні світильники мають 
вентиляційні отвори розмістити 
нормально змінити тиску повітря. 

Конденсація може бути природним 
побічним продуктом цієї конструкції. 
Коли вологе повітря затребувано в 
лампу через вентиляційні отвори, це 
відбуваєтьсядозволити що конденсація 
може відбуватися при холодній 
температурі. Коли відбувається 
нормальна конденсація, на 
внутрішній стороні лінзи можна 
створити дрібний туман. Тонкий 
туман з часом очищається і проходить 
через вентиляційні отвори під час 
нормальної роботи. 

Час очищення може зайняти до 48 
годин для сухих погодних умов. 

Підкладами допустимих конденсацій є: 
• Наявність дрібного туману (без 

смуги, 

КОНТРОЛЬ ОСВІТЛЕННЯ 
 

E142449 

 

A Вимкнено 

B Стоянкові ліхтарі, панель 
приладів лампи, ліхтарі 
номерних знаків та задні 
ліхтарі 

C Фари 

краплинні знаки або великі краплі). 

• Дрібний туман покриває менше 
50% об'єкта. 

Прикладами неприпустимих 
конденсацій є: 

• Калюжа води всередині лампи. 

• Смуги, сліпи крапель або великі 
краплі, присутні на внутрішній 
стороні лінзи. 

Якщо ви побачите неприйнятний 
конденсат, попросіть перевірити ваш 
автомобіль уповноваженим органом 
дилер. 

Дальнє світло 

 

 
E162679 

 

Натисніть важливу кнопку вперед, 
щоб переключити високий рівень 
балки на. 

Знову натисніть на важливу сторінку 
вперед або натиснути важливо до вас, 
щоб вимкнути дальнє світло. 
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Фонарик 
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Злегка потягніть важливіше до 
себе і відпустіть, щоб наблизити 
фари. 

 

АВТОЛАМПИ (Якщо облачно) 

  УВАГА  

Положення перемикача 
автоматичних ліхтарів не може 
активувати фари в усіх умовах 
поганої видимості, таких як 
денний 

туман. Завжди переконайтеся, що ваші 
фари переведені на автоматичне або 
увімкнене, за необхідності, під час усіх 
умов слабкої видимості. Якщо цього не 
зробити, це може призвести до 
зіткнення. 

 
 

 
 
 
 
 
 

E142451 

 

Коли управління освітленням 
знаходиться в автолампи положення, 
фари автоматично включаються в 
умовах недостатнього освітлення або 
коли спрацьовують склоочисники.

Якщо є, то також активується наступне 
коли регулятор освітлення знаходиться в 
положенні автоламп, і ви вмикаєте їх на 
інформаційному дисплеї: 

• Налаштовані денні ходові лампи. 

• Автоматичне управління дальним 
світлом. 

• Адаптивне управління фарами. 

 фарі залишаються увімкненими 
теніями певного періоду часу після 
вимкнення запалення. За допомогою 
елементів керування інформаційним 
дисплеєм відрегулюйте проміжок 
часу, коли фарі залишаються 
увімкненими.Див. Інформаційні дисплеї 
(стор. 97). 

Примітка: Коли фари переглядають у 
положенні автолампи, ви не можете 
вмикати фари дальшого світу, доки 
системи автоматичних фар не ввімкне 
фари ближнього світу. 

Склоочисник активований Фари 

Фари склоочисника, що активуються 
увімкніть 10 секунд, коли ввімкнете 
склоочисники та освітлення управління 
знаходиться в положенні автолампи. 
Вони приблизно відключаютьсяЧерез 
60 секунд після вимкнення 
склоочисників. 

Фари будуть не вмікати активацією 
склоочисника: 

• Під час туману протижай. 

• Коли склоочисники увімкнені, щоб 
очистити пральну машину рідини 
під час прання. 

• Якщо склоочисники переглядають у 
переривчастому режимі. 

Примітка: Якщо ви ввімкнете 
автоматичні ліхтарі та автоматичні 
склоочисники, фари автоматично 
ввімкнуться, коли склоочисники будуть 
постійно працювати. 
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ПРИБОРНЕ ОСВІТЛЕННЯ 
DIMMER 

Примітка: Ви виглядаєте ручним 
регулятором яскравості, коли ви знаходите 
значення параметра Автозавантаження на 
інформаційному дисплеї. Подивитися 
Відображення інформації (стор. 97). 

Примітка: Якщо відключити Якщо 
акумулятор розряджається, компоненти, що 
підсвічуються, перемикаються на максимум 
налаштування. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E161902 

 

Натисніть кілька разів або натисніть і 
підтримуйте, покиньте ви досягнете 
бажаного рівня. 

 

ЗАтримка ВИХОДУ ФАРА 

Після вимкнення запалення ви можете 
перемикач увімкніть фари, потягнувшись 
на себе важливим показником напрямку. 
Ви почуєте короткий тон. Фари 
автоматично вимкнути через три хвилини 
при відкритих дверях або через 30 секунд 
після закриття останніх дверей. Ви можете 
скасувати цю функцію, знову потягнувшись 
на себе покажчик напрямку або ввімкнені 
запаленням. 

ДНІВНІ ЛАМПИ 

  УВАГА  

Система денних ходових ламп не 
спрацьовує задні ліхтарі і не можна 
використовувати бажаного освітлення 

під час слабкої видимості умови руху. Крім 
того,положення перемикача автоматичних 
ліхтарів не може активувати фари в усіх 
умовах поганої видимості, таких як денний 
туман. Переконайтеся, що фари ввімкнені в 
автоматичному режимі або ввімкнено, як це 
потрібно, під час усіх умов слабкої 
видимості. Якщо цього не зробити, це може 
призвести до аварій. 

 
 

Тип 1 - Звичайний (не 
Налаштовується) 

Денні ходові лампи вмикаються, коли: 

1. Запалювання перемикається на на 
позицію. 

2. Коробка передач - ні в парку (P) для 
автомобілів з автоматичною коробкою 
передач або стоячим гальмо 
відпускається для автомобілів з 
механічною коробкою передач. 

3. Управління освітленням вимкнено, 
парковка лампа або автолампи посади. 

4. Фари вимкнено. 

Тип 2 - Настроюється 

За допомогою елемента керування 
інформаційним дисплеєм можна ввімкнути або 
вимкнути денні світильникиs. Див. 
Інформаційні дисплеї (стор. 97). 

Денні ходові лампи вмикаються, коли: 

1. Вони включаються в інформацію 
дисплей. Див. Інформаційні дисплеї 
(стор. 97). 

2. Запалювання перемикається на на 
позицію. 

3. Коробка передач - ні в парку (P) для 
автомобілів з автоматичною коробкою 
передач або стоячим гальмо 
відпускається для автомобілів з 
механічною коробкою передач. 
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4. Управління освітленням ввімкнено 
положення автолампі. 

5. Фари вимкнено. 

Інші положення перемикача управління 
освітленням не вмікати денні ходові лампи, і 
ви можете використовувати їх тимчасово 
замінити управління автолампою. 

При вимкненому на інформаційному 
дисплеї денного світу не світяться в усіх 
положеннях перемикачів управління 
освітленням. 

 

АВТОМАТИЧНИЙ ДАЛЬНЬОГО 

СВІТЛА 

КОНТРОЛЬ (Якщо облачно) 

Система автоматично включає високий 
рівень балки, якщо досить темно та ніяких 
інших трафік присутній. Коли він 
виявляєфари транспортного засобу, що 
наближається, задні ліхтарі попереднього 
автомобіля або вуличне освітлення, 
система вілікає дальше світло, перед тим, 
як вони відміняють увагу інших водіїв. 
Близькі промені залишаються включеними. 

Примітка: Якщо виявиться, що автоматичне 
подальше освітлення не виконується окремим 
чином, перевірте лобове скло перед камерою 
при встановленні завалів. Для необхідної 
роботи системи необхідний чіткий огляд 
дороги. Переконайтеся, що уповноважений 
персонал використовує будь-яке 
пошкодження лобового складу в областях 
поля камеривид. 

Примітка: Якщо система виявляє завал, 
такий як пташиний послід, бризки клопів, сніг 
або лід, і ви не змінюєте змін, система може 
переходити в режим ближнього світу, доки ви 
не засунути завал. На інформаційному 
дисплеї можна також переглянути 
повідомлення в кожному випадку, що 
визначається, що фронтальна камера 
заблокована. 

Примітка: Типовий дорожній піл, бруд та 
водяні плями не впливають на роботу 
автоматичного регулювання дальнього світу. 
Однак у холодну або погану погоду ви 
можете помітити зменшення доступності 
автоматичного регулювання дальшого світу, 
особливо при запуску. Якщо ви хочете 
змінити стан світла незалежно від системи, ви 
можете вмикати або вимикати дальнє світло 
за допомогою перемикача управління 
освітленням. Автоматичне управління 
дальним світлом відновлюється, кількість є 
умовамиправильно. 

Примітка: Зміна висоти їзди вашого 
автомобіля, наприклад, використання 
набагато більших шин, може погіршити 
характеристики функцій. 

Датчик камери, встановлений централізовано 
для лобовим склом вашого автомобіля, 
постійно контролює умови прийняття рішень 
коли вимикати і вмикати дальнє світло. 

Після активації системи дальше світло 
включається, якщо: 

• Рівень навколишнього освітлення досить 
низький. 

• Попереду транспортного засобу немає руху. 

• Швидкість автомобіля перевищує 50 
км / рік. 

Перемикач дальнього світу вимкнено, якщо: 

• Система виявляє фари транспортного 
засобу, що накладається, або задні 
ліхтарі попереднього автомобіля. 

• Швидкість транспортного засобу 
пропускається нижче 42 км / рік. 

• Рівень освітленості навколишнього 
середовища досить високий, що не 
потребує подальшого світу. 

• Система виявляє сильний дощ, сніг або 
туман. 

• Камера заблокована. 

Активація систем 

Увімкнути систему інформаційного 
відображення та ввімкнути освітлення 
управління в положеннях автолампі. Див. 
Інформацію Відображення (стор. 97). Див. 
Автолампи (стор. 80). 
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ПЕРЕДНІ ТУМАНОВІ ЛАМПИ 
(Якщо облачно) 
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Індикатор світитися для 
підтвердження коли система готова 
допомога. 

Заміна системи вручну 
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Натисніть кнопку управління, щоб 
змінити або вимкнути протитуманні 
фари. 

Ви можете вмикати протилежні фари, 
коли управління освітленням 
знаходиться в будь-якому положенні, 
крім вимкненого, а дальше світло не 
ввімкнене. 

 

ПОКАЗНИКИ НАПРЯМУ 
 
 
 
 

E169254 

 

В автоматичному режимі система 
дальшого світу активувала дальше 
світло, натискання або відтягування 
рукоятки завдяки тимчасовому 
співробітництву ближнього світу. 

Використовуйте інформаційний 
дисплей меню, щоб остаточно 
вимкнути систему, або переключити 
управління освітленням з 
автоматичних ліхтарів на фари. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E162681 

 

Натисніть важливу кнопку вгору або 
вниз, щоб використовувати покажчики 
напрямку. 

Примітка: Постукайте за важелем 
вгору або вниз, щоб показати повороти 
блимали тричі, щоб вказати на 
зміненому смуговому русі. 
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ВНУТРІШНІ ЛАМПИ 

Лампи вмикаються, коли: 

• Ви відчиняєте будь-які двері. 

• Ви натискаєте кнопку пульта 
дистанційного управління. 

• Ви натискаєте кнопки на карті 
лампи. 

Передній інтер'єр Лампи (якщо є) 

Примітка: Натисніть перемикач функцій 
дверей, щоб відключити внутрішнє 
освітлення, коли ви відкриєте будь-які двері. 
Індикатор світиться жовтим кольором, коли 
функція дверей вимкнена. Коли функція 
дверей вимкнена, і коли відкрити двері, 
люб'язність та дверні лампи залишаються 
вимкненими. Натисніть перемикач ще раз, 
щоб перемкнути функцію дверей 

Бічне кріплення Лампа 

 
 
 
 
 
 
 

 
E139419 

Повернутися на. Індикатор світиться білим 
кольором, коли увімкнено функцію дверей. 
Коли функція дверей увімкнена, і ви 
відкриваєте двері, стійкість та дверні лампи 
вмикаються. 

Лампа в центрі 

A Карта лампа. 

B Перемикач функцій 

дверей. ВСІ  лампи на 

вимикачі. 

НАВЧАЛЬНЕ ОСВІТЛЕННЯ (Якщо облачно) 

Система зовнішнього освітлення висвітлює 
інтер'єр на вибір із кількох кольорів. 
Регулювання навколишнього освітлення 
знаходиться у верхньому консолі. 
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А 

Б 

В 

Г 

 
Ліва бічна лампа карти. 

Права бічна карна лампа. 

Перемикач функцій дверей. 

Всі лампи увімкнені. 

 
 
 
 
A Колірна палітра 

B Контроль ручка 

C Режим пошуку 

 

84 

A B 

D C
. 

A 

C
. 

B 

A B C
. 

E142456 



Освітлення 

Фокус (CDH) Канада / Сполучені Штати Америки, 
enUSA 

 

 

 

Обертати B мінус перший фіксатор, 
щоб увімкнути та відрегулювати 
бажану яскравість. 

Натисніть кнопку A, щоб покращити вибір кольорів. 

Натисніть C, щоб увімкнути всі лампи 
салону та зовнішнє освітлення. 
Натисніть C ще раз, щоб переглянути 
внутрішні світильники та повернути 
навколишнє освітлення до вибраного 
попереднього кольору. 

Атмосфера освітлення увімкнутись, 
коли будуть дотримані такі умови: 

• ви вмикаєте запалювання 

• ви увімкнути фари 

Навколишнє освітлення залишається 
ввімкненим до ви включаєте 
запалення вимкнено та виконано 
одне з наступних умов: 

• ви блокуєте свій транспортний засіб 

• таймер затримки аксесуара закінчується. 
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ПОТУЖНІ ВІКНА 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Не залишайте дітей без огляду у 
вашому транспортному засобі та не 
дозволяйте їм грати з 
електросклопідйомниками. Вониможе 

серйозно поранити себе. 

При закритті життя вікна, вам слід 
переконатися, що на них немає 
перешкод, і переконайтесь, що 

діти та домашні тварини не знаються поблизу 
вікна отвори. 

Віконний замок 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Натисніть кнопку управління щоб відкрити 

вікно. Підключіть елементи керування, 

щоб закрити вікно. 

Примітка: Ви можете почути пульсуючий 
шум, коли відкриється лише одне з вікону. 
Знизьте протилежне вікно, щоб зменшити 
цешум. 

Вниз одним дотиком (Якщо облачно) 

Натисніть кнопку управління повністю і 
відпустити його. Натиснітьще роз або 
підніміть його, щоб зосередити вікно. 

Одне натискання (Якщо облачно) 

Повністю підніміть елементи управління та 
відпустіть його. Натиснітьабо знову 
підніміть його, щоб зосередити вікно. 

Натисніть кнопку управління, щоб 
заблокувати або розблокувати задню 
частину елементи управління вікном. Він 
запається, коли тилелементи управління 
вікном замок. 

Повернення назад (Якщо облачно) 

Вікно автоматично розташовується під час 
закриття. Це зменшує дію відстані, якщо 
на шляху перешкода. 

Перевізначення функцій повернення 

  УВАГА  

Коли ви скасуєте функцію повернення, 
вікно не повертається назад якщо 
виявити перешкоду. Піклуватися 

при закритті вікон, щоб уникнути травми 
або пошкодження транспортного засобу. 

 
 

Щоб замінити, виконайте наступні дії 
ця захищена функція, кількість опір, 
наприклад, взимку: 

1. Закрити вікно двічі, поки воно не 
досягло точок опору, і нехай воно 
повернеться назад. 
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2. Закрийте вікно втретє до точок опору. 
Ви відключили функцію повернення, і 
тепер ви можете закрити вікно вручну. 
Вікно проходить повз точку опору, і ви 
можете його повністю закрити. 

Зверніться до уповноваженого дилера 
якомога швидше, якщо вікно не 
закривається за кормоюз третьої програми. 

Скідання функцій повернення 

  УВАГА  

Функція повернення залишається 
вимкнено, доки ви не скинути пам'яті. 

 
 

Якщо ви відключили акумулятор, ви 
потрібно скинути відбивання пам'яті 
окремо для кожної вікна. 

1. Підніміть і підтримуйте регулятор, 
доки вікно повністю не 
закривається. 

2. Відкрити елементи управління. 

Затримка аксесуарів (Якщо облачно) 

Ви можете зареєструватися елементами 
управління вікном протягом декількох хвилин 
після вимкнення розширення або відкриття 
будь-яких вхідних дверей. 

 

ЕКСТЕР'ЄР ДЗЕРКАЛА 

Потужність зовнішніх дзеркал 

  УВАГА  

Не регулюйте дзеркала, коли ваш 
автомобіль рухається. 

 
 

 
 
 
 
 
 

E70846 

3. Підтримуйте і підтримуйте елементи 
управління знову на кілька секунд. 

4. Відкрити елементи управління. 

5. Підтримуйте і підтримуйте елементи 
управління знову на кілька секунд. 

6. Відкрити елементи управління. 

7. Натисніть і підтримуйте 
контролюйте, поки вікно повністю 
не відкриється. 

8. Підніміть і підтримуйте регулятор, 
доки вікно повністю не 
закривається. 

9. Відкрити елементи управління. 

A

B 

C

. 
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Ліве дзеркало 

Вимкнено 

Дзеркало праве 
 

 

10. Відкрийте а потім спробуйте 
закрити його автоматично. 

11. Повторити процедуру, якщо вікно не 
закривається автоматично. 

Натисніть стрілку, щоб відрегулювати дзеркало. 

Розкладні зовнішні дзеркала 

Підсуньте дзеркало до дверне скло. 
Переконайтесь, що ви повністю завершили 
дзеркало в його опорі, повертаючи його у 
початкове положення. 
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Зовнішні дзеркала з підігрівом (Якщо 

облачно) 

Див. Опалювальні вікна та дзеркала (стор 
114). 

Вбудовані дзеркала для сліпих 

точок (Якщо Обладнаний) 

  УВАГА  

Предмети в дзеркалі сліпої пляжі 
ближче, ніж будуються. 

 
 

Дзеркала для сліпих точок мають вбудоване 
опукле дзеркало, вбудоване у верхній 
зовнішній кут зовнішніх дзеркал. Вони 
призначені для покращення нашого бачення 
на борту вашої машини. 

Спочатку перевірте головне дзеркало перед 
зміною смуги руху, а потім перевірте 
дзеркало сліпого місця. Якщо в дзеркалі для 
сліпих зон відсутні транспортні засоби, рух по 
сусідній смуті руху знаходиться на безпечній 
відстані, повідомляє про те, що ви маєте 
змінити зміну смутного руху. Переглядайте 
через плече, щоб переконатися, що дорожній 
рух чистий, і обережно змініть смутний рух. 

 

 
E138665 

 

Зображення транспортного засобу, що 
наближується невеликий і біля 
внутрішнього краю основного дзеркала, 
коли він знаходиться на відстані. 
Зображення стає більшим і починає 
рухатися за бортом по основному дзеркалу, 
коли автомобіль наближається (A). 
Зображення буде переходити від основного 
дзеркала і починати відображатися в 
дзеркалі сліпої зони, коли транспортний 
засіб наближується (B). Транспортний засіб 
переходить у ваше периферійне поле зору, 
коли виходить із дзеркала сліпої пляжі (C). 

Монітор сліпих пляж (Якщо облачно) 

Подивитися Інформаційна система сліпих зон 

(стор. 168). 

 

ІНТЕР'ЄРНЕ ДЗЕРКАЛО 

  УВАГА  
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Примітка: Не чистіть корпус або склад будь-
якої дзеркало з агресивними абразивами, 
паливом чи іншими засобами для очищення 
на основі нафти або аміакупродуктів. 

Ви можете знайти внутрішнє дзеркало на свій 
смак. Деякі дзеркала також мають другу 
точку повороту. Ми можемо вам перемістити 
дзеркальну головку головою вгору або вниз і 
з боку настороні. 

Потягніть за вкладку під дзеркалом до вас 
зменшити відблиски вночі. 

 

Сонцезахисні козирки 

МІСЯЧНИЙ (Якщо облачно) 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Не дозволяйте дітям грати з люковим 
дахом або залиште їх без огляду в 
транспортному засобі. Вони можуть 
серйозно 

нашкодити собі. 

Закриваючи місячний дах, ти слід 
перевірити, чи немає в ньому 
перешкод і переконайтесь, що 

діти та домашні тварини не знаються поблизу 
відкритого даху. 

 
 

Люк на даху управління знаходиться на 
верхньому консолі. 

Місячний дах має функцію відкриття та 
закриття в одному дотику. Щоб зосередити 
його рух під час операцій одним дотиком, 
натисніть кнопку управління в друге. 

Відкриття та закриття Місячного даху 

 
 

 

Поверніть сонцезахисний козирок убік 
вікно та висуньте його назад для 
додаткового затінення. 

Дзеркало для марнославства з 
підсвічуванням (Якщо облачно) 
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Натисніть і відкрийте задню панель 
управління, щоб відкрити люк. Місячний дах 
орієнтованийкоротше повне відкрите 
положення. 

Примітка: Це місце може допомогти зменшити 
шум вітру або спалювання, які можуть бути 
використані при повній відкритій кришці. 
Натисніть і утримуйте кнопку управління ще 
раз, щоб відкрити люк. 

Натисніть і відпустіть перед управлінням, 
щоб закрити місячну даху. 

 
 

E162197 

 

Підніміть кришку для перемикання лампа ввімкнена. 
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Повернення назад 

Крила місяця автоматично 
орієнтується під час закриття. Це 
зменшує дію відстані, якщо на шляху 
перешкода. 

Натисніть і підтримуйте перед 
частиною елемента керування 
протягом двох секунд після відмови, 
щоб замінити цю функцію. Поки 
активний відбій, сила закриття 
збільшується для кожного з 
наступних трьох рівнів, коли ви 
закриваєте дах місяця. 

Вентиляція Місячного даху 

Натисніть і відпустіть перед 
управлінням, щоб злити люк. 
Натисніть і відкрийте задню панель 
управління, щоб закрити люк. 

Примітка: Коли ви випускаєте місячну 
даху, вона піднімається до 1,5 см (4 см), 
а потім трохи пропускається. Це 
нормально. Ви не можете зосередити 
місячний дах у вищому положенні. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
90 



Кластер приладів 

Фокус (CDH) Канада / Сполучені Штати Америки, 
enUSA 

 

 

 

МАРШРУТИ 
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A

B

C

D

E 

 
 
Інформація 

дисплей. 

Спідометр. 

Датчик температури охолоджуючої 

рідини двигуна. Манометр. 

Тахометр. 

Відображення інформації 

Компас (якщо є) 

Відображає напрямок руху автомобіля. 

Одометр 

Записує загальну відстань, яку 
пройшов ваш транспортного засобу. 

Температура зовнішнього повітря 
(якщо є) 

Показує температуру зовнішнього 
повітря. 

Бортовий комп'ютер 

Див. Бортовий комп'ютер (стор. 100). 

Налаштування та персоналізація 
автомобіля 

Див. (Стор. 97). 
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Температура охолоджуючої рідини 
двигуна Датчик 

  УВАГА  

Ніколи не знімайте кришку резервуара 
для охолоджуючої рідини, коли двигун 
працює або гарячий. 

 
 

За нормальної робочої температури 
голка залишається в центральній ділянці. 

Примітка: Не перезапускайте двигун, доки 
не буде встановлено та усунено причину 
перегріву. 

Якщо голка потрапляє в червону секцію, 
рухається перегрівання. Зупиніть 
двигун,вимкніть запалення та визначте 
причину після охорони рухається робитиwn. 
Див. Перевірка охолоджуючої рідини двигуна 
(стор. 215). 

Манометр палива 

Примітка: : Манометр палива може дещо 
змінитися коли ваш автомобіль рухається або 
рухається по нахілу. 

Увімкніть запалення. Манометр будевказати 
приблизно скільки пального залишається в 
паливному баку. Стрілка повідомлення з 
символом паливного насоса вказує, на тому 
місці, де ваш автомобіль знаходив дверцята 
заправного палива. 

 

 
Варіації: 

Голка потрібно рухатися у напрямку F, 
коли ви запрошуєте автомобіль. Якщо 
голка вказує на Е після додавання паливи, 
це означає, що ваш автомобіль не потребує 
сервісного обслуговування. 

Після запрошення діяння мінливості 
положення голки є нормальним. 

Примітка: Після виходу із АЗС голка може 
зменшити короткий час, щоб дістатися до Ф. 
Це нормально і залежить від нахилу тротуару 
на АЗС. 

Примітка: Кількість палива, що подається в 
бактеріях, трохи менше або більше, ніж 
вказано. Це нормально і залежить від нахілу 
тротуару на АЗС. 

Примітка: Якщо форсунка АЗС вимкнеться 
до того, як бак заповнитися, спробуйте 
іншу форсунку бензонасосу. 

Нагадування про низький рівень палива 

Транспортні засоби без відстані до 
порожнього дисплей 

Нагадування про низький рівень палива 
спрацьовує, коли стрілка манометра 
знаходиться на 1/16. 

Транспортні засоби, обласні дистанції 
до порожнього дисплея 

Нагадування про низький рівень палива 
справляється, коли стрілка манометра 
знаходиться на 1/16 або близько 35 миль (56 
км), щоб спорожнити, залежно від того, що 
трапляється раніше. 

Примітка: : Попередження про низький рівень пального та відстані до порожнього може бути 
відображено в різних положеннях манометри залежно від умов економічної палива. Ця варіація є 
звичайною. 

 

Тип їзди (паливо економічні 

умови) 

Положення 
манометра пального 

Відстань до порожнього 

Водіння по шосе 1/16 Від 56 миль до 80 миль (56 

км 

до 129 км) 

Суворий обов'язок водіння 
(буксирування причепа, 
подовжений холостий хід) 

1 / 16-1 / 4 16 км 

до 56 км) 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЛАМПИ 
І ПОКАЗНИКИ 
Наступні попередні лампи 

Акумул
ятор 

 

 

 
Якщо він застосовується під час 

руху, він вказує на несправність. 

Вимкніть все непотрібнеелектричні 

індикатори попереджають вас про стан 
автомобіляце може стати серйозним. Деякі 
лампи запалюються під час запуску 
автомобіля, щоб переконатися, що вони 
працюють. Якщо після запуску автомобіля 
будь-які лампи залишаються ввімкненими, 
зверніться до відповідних системних 
попередніх ламп для отримання додаткової 
інформації. 

Примітка: Деякі попередні індикатори 
відображаються на інформаційному дисплеї 
та функціонують так само, як і попередня 
лампа, але не відображаються під час 
запуску автомобіля. 

Адаптивний круїз-контроль (Якщо 

облачно) 

Контроль швидкості індикатор 
системи змінює колір, 
показуючи, в будь-якому режимі 
роботи системи 

є в. 

Увімкнено (біле світло): Світитися, коли ви 
увімкнути адаптивну система круїз-
контролю. Вимірюється, коли ви вимікаєте 
систему регулювання швидкості. 

Увімкнено (зелене світло): Світиться, коли ви 
зміцнюєте адаптивну систему круїз-контролю. 
Вимірюється, коли ви вимікаєте систему 
контролю швидкості. 

Антиблокувальна гальмівна 
система 

Якщо він світиться під час руху, це 
вказує на несправність. 
випродовжувати нормально 
гальмувати 

(без антиблокувальної гальмівної системи) 
хіба що також світитися попередньою лампою 
гальмівної системи. Нехай система перевірена 
уповноваженимдилер. 

Автоматичний старт-стоп (Якщо облачно) 

Він загоряється, щоб повідомити 
вас про вимкнення руху або разом 
із повідомленнями. 

обладнання та перевірка системи негайно 
уповноваженим дилером. 

Монітор сліпих пляж (Якщо облачно) 

Він світиться, коли ви вимикаєте 
цю функцію або в поєднанні з 
повідомлення. Див. Сліпе місце 

Інформаційна система (стор. 168). 
Подивитися 

Інформаційні повідомлення (стор. 100). 

Гальмівна система 

Він загоряється, коли ви 
включаєте стоянкове гальмо 
запалювання на. 

Якщо він загоряється під час руху, 
переконайтесь, що стоянкове гальмо не 
зафіксоване. Якщо стоянкове гальмо не 
задієне, це свідчить про низький рівень 
гальмівної системи або гальмівної 
системинесправність. Нехай система 
перевірена негайно уповноваженим 
дилером. 

  УВАГА  

Керувати автомобілем із увімкненою 
попередньою лампою небезпечно. 
Значне зниження гальмівних 
характеристик 

може виникнути. Зупінка автомобіля триває 
довше. Нехай негайно перевірити ваш 
автомобіль уповноваженого дилера. Переїзд 
на великі відстані із задіяним стоянковим 
гальмом може призвести до поломки гальма 
та ризик травмування. 

 
 

Круїз контроль (Якщо облачно) 

Світитися, коли ви вмікаєте це 
особливість. Див. Розділ 
використання круїзу Контроль 
(стор. 163). 
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Індикатор напрямку 

Запається, коли ти увімкніть лівій 
або правий покажчик напрямку 
або мігалку попереднього про 
небезпеку. Якщо 

індикатори залишаються ввімкненими або 
блимають швидше, перевірте, чи не 
перегоріла лампочка. Див. Заміна лампочки 
(сторінка 223). 

Відчинені двері 

Передні протитуманні фари (Якщо облачно) 

Він світиться, коли ви 
перемикаєте включені передні 
протитуманні фари. 

 
Дальнього світу 

Запам’ятовуємося, коли ви 
переглядаєте високий включені 
фари. Це блимає, коли 
тивикористовувати фару 

Відображається, коли 
транспортний засіб увімкнено а 
жодних дверей немає повністю 
закритий. 

Машинне мастило 

Якщо він світиться під час роботи 
рухом або під час руху, це вказує 
на несправність. 

Запишіть свій автомобіль, як тільки це буде 
безпечно, і переключіться вимкнений 
двигун. Перевірте рівень моторного 
масла.Див. Перевірка моторного масла 
(сторінка 214). 

Примітка: Не продовжуйте свою подорож, 
якщо вона світиться, незважаючи на 
правильний рівень. Нехай негайно перевірити 
систему уповноваженого дилера. 

Закріпити безпеку Пояс 

Він світиться і звучить звуковий 
сигнал, щоб нагадати вам про 
зменшення рівня безпеки. Див. 
Застереження про ремені безпеки 

(стор. 37). 

Передня подушка безпеки 

Якщо він не світиться перед 
першим включеним автомобілем, 
продовжує блимати або 
залишається увімкненим, це 

вказує на несправність. Майте 
системуперевірено уповноваженим дилером. 

мигалка. 

Інформація (Якщо облачно) 

Запахається, коли a нові 
повідомлення зберігаються на 
інформаційному дисплеї. 
Це червоний або бурхливий колір 

залежно від серйозності повідомлення і 
залишається до усунення причин 
повідомлення. Подивитися Інформаційні 
повідомлення (стор. 100). 

Допомога у використанні смуг руху (Якщо 

облачно) 

Світитися, коли активована 
система при забезпеченні смуг 
руху. 

 
Підняти ворота відчиненими 

Запашна допомога, коли ліфтові двері 
не повністю закриті. 

 
Низький рівень палива 

Він світиться, коли рівень палива 
низький або паливний бак майже 
порожній. Заправляйте якомога 
швидше. 

Попередження про низький тиск у 
шинах 

Він світиться, коли тиск у ваших 
шинах низький. Якщо лампа 
залишається ввімкненою під час 
роботи двигуном або під час руху, 
перевірте тиск у шинах 

якнайшвидше. 
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Він також міттєво загоряється, коли ви 
зміцнюєте запалення, щоб підтвердити 
працездатність ламп. Якщо він не світиться, 
коли ви змішаєте запалення, або почнете 
блимати в будь-який час, попросіть систему 
перевірити відповідний дилер. 

Низька рідина для омивача 

Запам’ятається лобове скло 
рідини для омивача мало. 

 
Стоянкові ліхтарі 

Горити, коли ви перемикаєте 
включені габаритні ліхтарі. 

 
Незабаром сервісний двигун 

Якщо після запуску двигуна 
сервісний індикатор незабаром не 
світиться, це означає 

вказує, що на борту Система діагностики 
(OBD) виявила несправність системи 
контролю викидів автомобілів. Для 
отримання додаткової інформації щодо 
обслуговування автомобіля, зверніться до 
вбудованої діагностики (OBD) у розділі 
«Паливо та запрошення».Див. Систем 
контролю вики будівель (стор. 140). 

Якщо індикатор блимає, трапляється 
осічка двигуна, яка може прошкодити ваш 
каталітичний нейтралізатор. Їдьте в 
розмірмода (унікайте сильного 
прискорення і уповільнення) та негайно 
відремонтуйте ваш автомобіль. 

  УВАГА  

За умови осічних рухів, надмірної 
температури вихлопних газів може 
пошкодити каталітичний 

перетворювач, паливна система, внутрішні 
підлогові покриття або інші компоненти 
транспортного засобу, що може спричинити 
пожежу. Негайно відремонтуйте свій 
автомобіль. 

Незабаром сервісний двигун засвітитися 
загоряється при першому перемиканні 
запалення увімкнено перед запуском 
двигуна, щоб перевірити лампочку та 
вказати, чи готовий транспортний засіб до 
перевірок / технічного обслуговування (I / 
M). 

Зазвичай, сервісний двигун незабаром 
загоряється, доки не прокрутити двигун 
повороти сам відключається, якщо 
відсутній будь-яка несправність. Однак, 
якщо через 15 секунд сервісний двигун 
незабаром зближує вісім разів, це означає, 
що транспортний засіб не готовий до 
тестування I / M.Див. Контроль викидів 
Система (стор. 140). 

Контроль стійкості 

Світитися, коли система активна. 
Якщо він залишається увімкненим 
або не світиться під час увімкнення 
автомобіля, 

це вказує на несправність. Під час 
несправності система вимикається. Нехай 
негайно перевірити систему 
уповноваженого дилера.Див. (Стор. 154). 

Контроль стабільності вимкнено 

Запається, коли ти вимкнути 
систему. Він гасне, коли ви знову 
вмикаєте систему 

коли ви вимикаєте свій автомобіль. 
Подивитися (стор. 154). 

 
ЗВУКОВІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ І 
ПОКАЗНИКИ 

Введіть попереджувальний дзвінок 
запалення 

Звучіть, коли ви відкриєте двері водіїв і 
залишите ключ у запалюванні. 
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Попередження без ключа (Якщо облачно) 

Двічі прослуховує звуковий сигнал, 
коли ви виїжджаєте з автомобіля за 
допомогою інтелектуального ключа 
доступу, після того, як останні двері 
зачинені, ваш безключовий автомобіль 
знаходиться в РОБІ, що вказує на те, 
що ваш автомобіль все ще ввімкнено. 

Фари на попередньому дзвінку 

Звучіть, коли ви вибираєте ключ із замка 
запалювання і відкриваєте двері воді і ві 
залишили фари або габаритні ліхтарі 
на. 

Стоянкове гальмо на попередньому сигналі 

Звучіть, коли ви залишили стоянкове 
гальмо включеним і керуючи своїм 
транспортним засобом. Якщо 
попередній сигнал залишається 
включеним після того, як ви випустили 
стояче гальмо, попросіть систему 
перевірити уповноважений 
дилернегайно. 
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ЗАГАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЯ 

  УВАГА  

Водіння під час відволікання може 
призвести до втрата управління 
транспортним засобом, аварія 
татравма. Ми стабільно 
рекомендуємо це 

ви використовуєте граничну 
обережність, використовуючи будь-які 
пристрій, який може відвернути фокус 
віддорога. Ваша головна 
відповідальність - безпечна 
експлуатація вашого автомобіля. Ми 
не рекомендуємо використовувати 
будь-який ручний склад під час руху 
та заохочуємось використовувати 
голосові системи, коли це можливо. 
Переконайтесь, що ви знаєте всіх 
відповідників законів, які можуть 
вплинути на використання 
електронних пристроїв під час руху. 

 
 

Ви можете керувати різними системами 
на кожному транспортному засобі, 
використовуючи елементи керування 
відображенням інформації про кермі. 

На інформаційному дисплеї 
відображається відповідна інформація. 

Елементи керування 
відображенням інформації 

 

• Натисніть кнопку вгору та кнопки зі 
стрілками вниз, щоб прокрутити та 
виділити параметри в меню. 

• Натисніть кнопку зі стрілкою вправо, щоб 
ввести a підменю. 

• Натисніть кнопку зі стрілкою вліво, 
щоб вийти з підменю. 

• Натисніть кнопку OK, щоб вибрати 
та підтвердити налаштування або 
повідомлення. 

Структура меню - Інформація 
Дисплей 

Ви можете отримати доступ до меню за 
допомогою управління дисплеєм 
інформації. 

Примітка: Деякі варіанти можуть 
відображати дещо інакше або зовсім не 
виглядати, якщо елементи є за бажанням. 

 

Бортовий комп'ютер 1 і 2
1

 

Можливість відображення всіх значень на екранах. 

Швидкість 

Подорожний одометр 

Середнє паливо Ford EcoMode 

Переключенн
я передач 
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Бортовий комп'ютер 

1 і 2
1

 

 Передбачення 

Швидкість 

Ford EcoMode 

Inst Fuel Econ 

Відстань до Е 

Таймер відключення 

Можливість вибору для відображення навігацій. 

1 
Див. Бортовий комп'ютер (стор. 100). 

 
Інформація 

Водій Сповіщення 

MyKey 

Інформація про MyKey 

Перевірка системи 

 
Налаштування 

Допомога водієві Тяговий Ctrl  

Сліпа пляма  

Зіткнення 
Попереджайте 

 

Перехресний рух  

Круїз контроль Адаптивний 

Звичайний 

Водій Сповіщення  

Пагорб Start 
Assist 

 

Монітор шин  

Дорожні знаки  
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Налаштування 

 Забезпечення 
смуги руху 

 

Налаштування 
автомобіля 

Куранти Слот для парку 

Інформація 

Попередження 

Освітлення Трафік (R / L) 

Авто дальнє світло 

Дощове світло 

Затримка Hdlamp 

Склоочисники Зондування дощу 

Автоматичний 
двигун 
Вимкнено 

встановити прапорець увімкнено / 
зменшити прапорець вимкнено 

MyKey Створіть MyKey Підтримуйте кнопку OK, щоб створити 
MyKey 

Тяговий Ctrl Завжди або Вибір користувачів 

ВИХІД Завжди або Вибір користувачів 

Максимальна 
швидкість 

xx MPH (xx км / рік) або вимкнено 

Попередження 
про швидкість 

Користувач може вибрати або вимкнути 

Обмежувач 
гучності 

Увімкнути або Вимкнути 

Не турбувати Завжди або Вибір користувачів 

Очистити MyKeys Підтримуйте OK, щоб побачити всі MyKeys 

Дисплей Мову Виберіть відповідний налаштування 

Графіка 
автомобіля 

 

Відстань Виберіть відповідний налаштування 

Температура Виберіть відповідний налаштування 
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Перевірка системи 

Усі активні попередні відображення 
відображаються спочатку якщо застосовано. 
Меню систем перевірки може відображатись 
за різним чином залежно від виду 
обладнання та поточного стану автомобіля. 
Використовуйте кнопки зі стрілками вгору 
та вниз, щоб прокрутити список.Див. 
Інформацію Повідомлення (стор. 100). 

ПОДОРОЖНИЙ КОМП'ЮТЕР 

Скідання налаштування бортового 
комп'ютера 

Натисніть і підтримуйте ОК на поточному 
екран для видання відповідної поїздки, 
відстані, часу та середньої інформації про 
витрату палива. 

Усі цінності 

Позначає всю відповідну поїздку, відстань, 
час і середня витрата палива інформація. 

Середня витрата палива 

Показує середній витрата палива за 
допомогою функції була востаннє 
скинута. 

Відстань до порожнього 

Вказує на приблизну відстань, яку 
продемонструє ваш автомобіль на появі, що 
залишилося в баку. Зміни в схемі руху можуть 
спричинити різне значення. 

Температура зовнішнього 

повітря Показує температуру 

зовнішнього повітря. Подорожний 

одометр 

Реєструє пройдену відстань людини 
подорожі. 

Таймер відключення 

Реєструє мінімальний час фізичної 
особистості подорожі або загальний час з 
моменту решти функцій скидання. 

ІНФОРМАЦІЯ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Примітка: Залежно від опції вашого 
автомобіля та типу панелі приладів, не всі 
повідомлення відображаються або будуть 
доступними. 

Примітка: Інформаційний дисплей може 
скорочувати або скорочувати 
повідомлення. 

 

 

Натисніть кнопку OK, щоб підтвердити та 
видалити деякі повідомлення за 
допомогою інформаційного дисплея. 

Відобразитися інформація автоматично 
видаляти інші повідомлення через 
короткий проміжок часу. 

Вам потрібно підтвердити повідомлення 
перед тим, як отримати доступ до меню. 

Індикатор повідомлення (Якщо облачно) 

Індикатор повідомлення 
загоряється для доповнення 
деяких повідомлень. 

Індикатор буде червоним або бурштиновий 
залежно від тяжкості стану, і він 
залишається в'язким, доки стан не буде 
вирішено. 

Спеціальна для систем символ із 
індикатором повідомлення може доповнити 
деякі повідомлення. 
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Подушка безпеки 
 

повідомлення Дія 

Помілка подушки безпеки 
Сервіс зараз 

Відображається, коли система вимагає 
обслуговування через несправність. 
Звернутися до уповноваженого дилера. 

Сигналізація 
 

повідомлення Дія 

Сигналізація активованої 
Перевірки автомобіля 

Відображається, коли будильник спрацьовував 
через несанкціонований вхід. Див. Сигналізація 
проти крадіжок (стор. 73). 

Помілка сигналізації Потрібна 
послуга 

Відображається, коли система вимагає 
обслуговування через несправність. 
Звернутися до уповноваженого дилера. 

Автоматичне відключення двигуна 
 

повідомлення Дія 

Двигун вимикається через 
{секунди до вимкнення: 
# 0} секунд 

Відображається, коли рухається готується до 
вимкнення. 

Закритий двигун 
Вимкнено для 
економії палива 

Відображається, коли рухається відключений, 
щоб допомогти збільшити 
економія палива. 

Двигун вимикається за 
{секунди до вимкнення: # 0} 
секунди Натисніть "Ok", щоб 

замінити 

Відображається, коли рухається готується до 
вимкнення. Ви можете натиснути OK на ліва 

кнопка керма, щоб відмінити вимкнене. 

Система акумулятора та зарядки 
 

повідомлення Дія 

Перенапруга електричної 
системи Зупиніть 
безпечно 

Запишіть свій автомобіль, як тільки він 
з'явиться безпечно це зробити і вимкнути 
запалення. Звернутися до уповноваженого 
дилера. 

Низький заряд батареї Див 
посібник 

Дисплеї для попередження про низький рівень 
заряду акумулятора. Вимкніть Усі непотрібні 

електричні аксесуари.Звернутися до 
уповноваженого дилера. 
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Інформація про сліпо місце та система сповіщення про перехідний рух 
 

повідомлення Дія 

Blindspot Слабка видимість 
Див посібник 

Відображається, кількість інформаційної системи 
сліпого місця і перекриті датчики системи 

сповіщення про дорожній рух заблокованих. 
Подивитися Інформаційна система сліпих зон 

(стор. 168). 

Помілка правого датчика 
сліпої пляжі Потрібне 
обслуговування 

Відображається, коли сталася несправність 
систем. Якнайшвидше звернутися до 
уповноваженого дилера. 

Blindspot зліва 
несправність датчика 
Потрібна послуга 

Відображається, коли сталася несправність 
систем. Якнайшвидше звернутися до 
уповноваженого дилера. 

Blindspot недоступний 
Трейлер додається 

Відображається, коли система недоступна через 
використання причепа. Див. Інформаційна система 

сліпих зон (стор. 168). 

Поперечний транспортний 
засіб справа 

Відображається, коли система виявляє 
транспортний засіб. Подивитися 

Інформаційна система сліпих зон (стор. 168). 

Поперечний транспортний 
засіб зліва 

Відображається, коли система виявляє 
транспортний засіб. Подивитися 

Інформаційна система сліпих зон (стор. 168). 

Датчик перехресного руху 
заблокований Див. 
Посібник 

Відображається, кількість інформаційної системи 
сліпого місця і перекриті датчики системи 

сповіщення про дорожній рух заблокованих. 
Подивитися Інформаційна система сліпих зон 

(стор. 168). 

Служба перехресних 
дорожніх помилок 
вимагається 

Відображається, коли система вимагає 
обслуговування через несправність. 
Звернутися до уповноваженого дилера. 

Перехресний рух 
недоступний Причіп 
прикріплений 

Відображається, коли система недоступна через 
використання причепа. Див. Інформаційна система 

сліпих зон (стор. 168). 

 
 
 
 
 

102 



Відображення інформації 

Фокус (CDH) Канада / Сполучені Штати Америки, 
enUSA 

 

 

 

Двері 
 

повідомлення Дія 

Пасажирські двері відчинені Відображається, коли двері перелічений не 
повністю закритий. 

Водій відчинені двері 

Задні двері з боку пасажира 
відчинені 

Відкриті задні двері з боку 
водію 

Підняти ворота відчиненими Відображається, коли є багажне відділення 
не повністю закритий. 

Капот відкритий Відображається, коли вітяжка не повністю 
зачинено. 

Двигун 
 

повідомлення Дія 

Несправність двигуна Сервіс 
зараз 

Потрібне обслуговування двигуна. Зверніться 
до уповноваженогодилер. 

Висока температура двигуна 
Зупінка безпечно 

Відображається, кількість температури рухається 
надто високо. Стійтранспортний засіб у 
безпечному місці і дайте двигуну охолонути. 
Якщо проблема не зникне, зверніться до 
уповноваженого дилера. 

Див. Перевірка охолоджуючої рідини двигуна 
(стор. 215). 

Потужність зменшена до 
нижчого руху 
температури 

Відображається, коли двигун зменшує потужність, 
щоб допомогти знизити високу температуру 
охолоджуючої рідини. 

Асистент запуску на гірці 
 

повідомлення Дія 

Асистент старту на пагорбі ні 
доступні 

Відображається, коли допомога при спуску з гори 
не доступна. Зв'язокуповноважений дилер. Див. 
Підказка щодо початку руху на хилі (стор. 151). 
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Автомобіль без ключів 
 

повідомлення Дія 

Безкоштовний ключ Ford Key 
всередині автомобіля 

Відображається, щоб повідомити вас, що ключ 
знаходиться в багажнику. Подивитися 

Запуск без ключа (стор. 124). 

Ford KeyFree Ключ не 
виявлений 

Відображається, якщо ключ не виявлений 
системою. Подивитися 

Запуск без ключа (стор. 124). 

Перемикач ign. вимкнути 
Натисніть 
ENGINEКнопка Пуск / 
Стоп 

Відображається як нагадування про вимкнення 
автомобіля. Подивитися 

Запуск без ключа (стор. 124). 

Натисніть гальмо для запуску Відображається як нагадування про 
натискання на гальмо під час 
запуску автомобіля. 

Безкоштовний ключ від Ford 
не знаходиться в усьому світі 

автомобілів 

Відображається, коли в транспортному засобі не 
виявляється дійсний ключ. Див. Запуск без 
ключа (стор. 124). 

Ключ акумулятора 
розряджених Незабаром 

замініть 

Відображається, коли заряд акумулятора низький. 
Замініть акумулятор якомога швидше.Див. Пульт 

дистанційного керування (стор 50). 

Допомога у використанні смуг руху 
 

повідомлення Дія 

Провулок, що підтримує 
Sys Потрібна послуга 

Відображається, коли система виявила стан, що 
вимагає обслуговування. Нехай ваш автомобіль 

перевіряється в уповноваженому дилері. 

Освітлення 
 

повідомлення Дія 

Гальмівна лампа 
Несправність колбі 

Відображається, коли лампочка гальмівної лампи 
перегоріла. 

Звернутися до уповноваженого дилера. 

Помілка лампочки 
ближнього світу 

Відображається, коли лампа ближнього світу 
перегоріла. Звернутися до 
уповноваженого дилера. 

Несправність фари Потрібна 
послуга 

Відображається, коли із системою фари 
відображається проблема з електричною 

системою. Зверніться до уповноваженого дилер. 
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Технічне обслуговування 
 

повідомлення Дія 

Потрібна заміна масла Відображається, кількість ресурсів моторного 
масла вичерпується і вимагає змін. Див. 
Перевірка моторного масла (стор. 214). 

Низький рівень гальмівної 
рідини Сервіс 
зараз 

Вказує на низький рівень гальмівної рідини, а 
гальмівну систему слід негативно перевіряти. Див. 

Гальмо Перевірка рідини (сторінка 217). 

MyKey 
 

повідомлення Дія 

MyKey активний диск 
Безпечно 

Відображається, коли MyKey активний. 

Швидкість MyKey 
обмежена XX MPH / 
км / рік 

Відображається під час запуску автомобіля та 
використання MyKey, а обмеження 
швидкості MyKey увімкнено. 

Автомобіль MyKey на 
найвищій швидкості 

Відображається, коли використовується MyKey та 
швидкість MyKey обмеження ввімкнено, 

швидкість автомобіля розміщується до 130 миль 
/ рік (130 км / рік). 

Автомобіль MyKey на 
максимальній швидкості 

Відображається, коли використовується MyKey та 
досягнуто обмеження швидкості 
MyKey. 

MyKey Check Speed Drive 
Безпечно 

Відображається, коли MyKey активний. 

MyKey Пряжка до 
Увімкнення звуку 
Аудіо 

Відображається, коли використовується MyKey, 
а також Belt-Minder 
активовано. 

Допомога MyKey Park не 
може бути 
деактивовано 

Відображається, коли використовується MyKey, і 
допомога при паркуванні 
активована їлі. 

Ключ - це вже MyKey Відображається при спробі створити MyKey за 
допомогою ключа, який вже знайомий 
як MyKey. 

MyKey Помістіть ключ у 
тримач ключів 

Відображається під час програмування MyKey. 

MyKey ESC не можна 
деактивувати їлі 

Відображається під час програмування MyKey. 
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Захист мешканців 
 

повідомлення Дія 

Службовий 
ремінець 

Відображається, коли система виявила стан, що 
вимагає обслуговування. Нехай ваш транспортний 

засіб якомога швидше перевірити в уповноваженому 
дилері. 

Паркова допомога 
 

повідомлення Дія 

Служба несправності 
допомоги при 
паркуванні 
вимагається 

Відображається, коли система виявила стан, що 
вимагає обслуговування. Звернутися до 

уповноваженого дилера. 
Див. Допоміжні засоби паркування (стор. 155). 

Паркове гальмо 
 

повідомлення Дія 

Паркувальне гальмо 
застосовано 

Відображається, коли встановлюється стоянкове 
гальмо, рухається працює, транспортний засіб 

рухається більше 5 миль / рік (5 км / рік). Якщо 
попереднє остання залишається ввімкненим після 

випуску стоянкового гальма, зверніться до 
уповноваженого дилера. 

Гідропідсилювач керма 
 

повідомлення Дія 

Втрата рульового управління 
Зупиніть безпечно 

Система гідропідсилювача керма не працює. 
Зупинітьтранспортний засіб у безпечному місці. 
Звернутися до уповноваженого дилера. 

Сервісна служба 
несправності 
рульового 
управління 
вимагається 

Система гідропідсилювача керма не працює. 
Зупинітьтранспортний засіб у безпечному місці. 
Звернутися до уповноваженого дилера. 

Помілка рульового управління 
Сервісом зараз 

Система гідропідсилювача керма виявила станв 
системі гідропідсилювача керма, або система 
пасивного входу або пасивного пуску вимагає 

обслуговування. Звернутися до уповноваженого 
дилера. 
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Запуск системи 
 

повідомлення Дія 

Натисніть гальмо для запуску Відображається під час запуску автомобіля як 
нагадування про натискання 
гальми. 

Час прокручування 
перевішено 

Відображається, коли транспортний засіб не 
запускається. 

Старт-Стоп 
 

повідомлення Дія 

Автоматичне включення 
перемикача 
StartStop 
вимкнено 

Перед виїздом з автомобіля вимкніть запалення, якщо 
система вимкнена рухом. Див. Автоматичний запуск-

центр (стор. 132). 

Автозапуск 
несправність 
Потрібна послуга 

Попросіть ваш автомобіль перевірити уповноважений 
дилер. 

Автозапуск Натисніть 
на педаль, щоб 
випустити двигун 

Двігун потрібно перезапустити, натисніть на педаль 
зчеплення починати. Див. Автоматичний 
запуск-центр (стор. 132). 

Auto StartStop 
Виберіть нейтраль, 
щоб запустити 
двигун 

Виберіть нейтраль, щоб система перезапустила двигун. 
Подивитися 

Автоматичний запуск-центр (стор. 132). 

Потрібно перезапустити 
Auto StartStop 
вручну 

Система не функціонує. Потрібен перезапуск вручну. 

Спосіб передавання 
 

повідомлення Дія 

Несправність трансмісії 
Послуга зараз 

Звернутися до уповноваженого дилера. 

Зупінка перегріву коробки 
передач 
безпечно 

Коробка передач перегрівається і потребує 
охолодження. 

Зупініться в безпечному місці, як тільки це стане 
можливо. 

Передача гарячого очікування 
... 

Коробка передач гаряча. Зачекайте, коли 
потрібно, щоб воно було охололо. 
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повідомлення Дія 

Коробка передач не в Park 
Select P 

Відображається як нагадування про перехід в парк. 

Клацніть по кнопці, щоб 
розблокувати 
передачу 
передачі важіль 

Дисплеї з проханням оператора заборонити гальмо 
для необхідності передачі. 

Важіль коробки передач 
розблокований 

Відображається, коли важлива передача передач 
розблокований та вільний для 
вибору передач. 

 

Система контролю тиску в шинах 
 

повідомлення Дія 

Низький тиск в шинах Відображається, коли одна або кілька шин на 
вашому транспортному засобі мають низький тиск у 

шинах. Див. Моніторинг тиску в шинах Система 
(сторінка 254). 

Несправність монітора тиску 
в шинах 

Відображається, коли система контролює тиску в 
шинах не працює. Якщо попереднє попередження 
залишається чи продовжується поява, зверніться 
до уповноваженого дилера.Див. Шина Система 

контролю тиску (сторінка 254). 

Несправність датчика тиску в 
шинах 

Відображається, коли датчик тиску в шинах 
несправний або використовується ваша запасна 
шина. Детальніше про те, як працює система цих 
умов, дивДив. Систему контролю тиску в шинах 

(стор 254). Якщо попереднє остання залишається 
чи продовжується надходити, негайно 

зв'язуватися з уповноваженим дилером можливо. 

Контроль тяги 
 

повідомлення Дія 

Тягова сила контроль 
вимкнено 

Відображається, коли працювала система 
контролю тяжкості вимкнення. Див. Розділ 
використання системи контролю тяжкості (стор. 
153). 
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РУЧНИЙ КЛІМАТИЧНИЙ КОНТРОЛ 
 

A Регулювання швидкості обертання вентилятора: Регулювання якості 
повітря, що циркулює в транспортному засобі. 

B Кондиціонер: Натисніть кнопку, щоб змінити або вимкнути кондиціонер. 
Кондиціонер охолоджує ваш автомобіль за допомогою зовнішнього повітря. 
Щоб скоротити час досягнення комфортної температури в умовах 
спекотного погодження, їдьте з відкритими вікнами, поки не відчуєте 
холодного повітрячерез вентиляційні відвори. 

C Контроль розподілу повітря: Відрегулюйте регулятор, щоб увімкнути або 
вимкнути потік повітря від лобового скла, панелі приладів або вентиляційні 
отвори для ніг. Ви можете розподілити повітря через будь-когокомбінація 
цих вентиляційних відворів. 

Примітка: Принаймні одна з цих кнопок світитися, коли система ввімкнено. 

D Останній скло з підігрівом: Натисніть кнопку, щоб змінити та вимкнути 
задній склон із підігрівом. Див. Опалення вікон та дзеркал (стор. 114). 

E Контроль температури: Контролює температуру повітря, що циркулює у 
вашому транспортного засобу. 

F МАКС. Розморожування:Відрегулюйте регулятор, щоб увімкнути 
розморожування. Зовнішнє повітря повітря через вентиляційні отвори, 
кондиціонер автоматично включається. Ви також можете скористатися цією 
установкою для розморожування та очищення лобового скла від тонкого 
покриття льоду. 

G МАКС. Кондиціонера:Відрегулюйте регулятор для максимального 
охолодження. Циркуляційне повітряпротікає через вентиляційні 
отвори панелі приладів, кондиціонер автоматично вмикається. 

H Циркуляційне повітря: Натисніть кнопку для перегляду між зовнішнім 
повітрямрециркуляційне повітря. Повітря, яка зараз знаходиться в 
салоні, рециркуляції. Ви можете скоротити час, необхідний для 
охолодження салону, і зменшити небажані запахи, що купують у 
вашому автомобілі. 
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I Сидіння з підігрівом (якщо є): Натисніть кнопку, щоб змінити 
програмування сидіння і вимикання Див. Сидіння з підігрівом (стор. 
121). 

J Потужність: Натисніть кнопку, щоб змінити та вимкнути систему. Коли 
система євимкнено, це запобігає пошуку зовнішнього повітря у 
транспортному засіб. 

АВТОМАТИЧНИЙ КЛІМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ 
 

 
A АВТО: Натисніть кнопку, щоб увімкнути автоматичний режим операції. 

Відрегулюйте, щоб вибрати бажану температуру. Швидкість 
вентилятора, розподіл повітря, робота кондиціонера, а також зовнішнє 
або рециркуляційне повітряне автоматичне регулювання для згрівання 
або охорони автомобіля для підтримки бажаної температури. Ви також 
можете вимкнути двозонний режим, натиснувши та підтримуючи 
кнопку більше двох секунд. 

B Регулювання швидкості обертання вентилятора: Регулювання якості 
повітря, що циркулює в транспортному засобі. 

C Контроль розподілу повітря: Відрегулюйте регулятор, щоб увімкнути або 
вимкнути потік повітря від лобового скла, панелі приладів або вентиляційні 
отвори для ніг. Ви можете розподілити повітря через будь-когокомбінація 
цих вентиляційних відворів. 

D Індикація клімат-контролю: На дисплеї відображаються задані 
температури та вентилятор швидкість. 

E Останній скло з підігрівом: Натисніть кнопку, щоб змінити та вимкнути 
задній склон із підігрівом. Див. Опалення вікон та дзеркал (стор. 114). 

F Кондиціонер: Натисніть кнопку, щоб змінити або вимкнути кондиціонер. 
Кондиціонер охолоджує ваш автомобіль за допомогою зовнішнього повітря. 
Щоб скоротити час досягнення комфортної температури в умовах 
спекотного погодження, їдьте з відкритими вікнами, поки не відчуєте 
холодного повітрячерез вентиляційні відвори. 
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G Циркуляційне повітря: Натисніть кнопку для перегляду між зовнішнім 
повітрямрециркуляційне повітря. Повітря, яка зараз знаходиться в 
салоні, рециркуляції. Ви можете скоротити час, необхідний для 
охолодження салону, і зменшити небажані запахи, що купують у 
вашому автомобілі. 

H Сидіння з підігрівом (якщо є): Натисніть кнопку, щоб змінити 
програмування сидіння і вимикання Див. Сидіння з підігрівом (стор. 
121). 

I МАКС. Кондиціонера:Натисніть кнопку для максимального 
охолодження. Циркуляційне повітря проходить черезпанель приладів 
вентиляції, кондиціонер автоматично включається і вентилятор 
автоматично знаходимося на найвищій швидкості. 

J МАКС. Розморожування:Натисніть кнопку, щоб змінити 
розморожування. Зовніповітря тече через вентиляційні отвори, 
кондиціонер автоматично включається, вентилятор автоматично 
регулюється на найвищій швидкості. Ви також можете скористатися 
цією установкою для розморожування та очищення лобового скла від 
тонкого покриття льоду. Останній скло з підігрівом також автоматично 
включається, коли ви вибираєте максимальне розморожування. 

K Потужність: Натисніть кнопку, щоб змінити та вимкнути систему. Коли 
система євимкнено, це запобігає пошуку зовнішнього повітря у 
транспортному засіб. 

 
Контроль температури 

 

E183686 
 

Ви можете встановити температуру від 15,5 
° C до 29,5 ° C. Якщо вибрати LO, система 
встановлюється на постійному 
охолодженні. Якщо вибрати HI, система 
встановлюється при постійному опаленні. 

Примітка: Якщо вибрати LO або HI, система 
не підтримує стабільну температуру. 

Контроль температури в одній зоні 

У цьому режимі режиму клімат-контролю 
пов'язується налаштування температури як з 
боку водію, так і з боку пасажира. Якщо ви 
регулюєте налаштування за допомогою 
поворотного регулятора на боці води, 
регулювання системиТемпература до цього ж 
налаштування сторона пасажира. 

Щоб повернутися до однозонного 
управління з підвійної зони натисніть і 
утримуйте кнопку AUTO на декількох 
секундах. Температура з боку пасажира 
перетворюється на встановлення 
температур з боку води. 

Двозонний контроль температури 

Виберіть температуру для пасажира через 
використання поворотного регулятора на 
стороні пасажира. Однозонна 
температуракерувати автоматично 
вимикається. Температура з боку водії 
залишається незмінною. Тепер ви можете 
самостійно регулювати температуру з боку 
водію та з боку пасажира. На дисплеї 
відображаються налаштування температури 
для кожної сторони. 
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ПОРАДИ ПО КОНТРОЛЮ 
ВНУТРІШНЬОГО КЛІМАТУ 

Загальні підказки 

Примітка: Тривале використання 
рециркуляційного повітря може 
спричинити запотівання вікон. 

Примітка: Для зменшення 
накопичення вологості всіх середовищ 
вашої машини, не їдьте з вимкненою 
системою або з постійно ввімкненим 
рециркуляційним повітрям. 

Примітка: Не можна пред'являти 
пропозиції під переднім сидінням, 
оскільки це може враховувати 
потоковий повітря на задньому сидінні. 

Примітка: Виберіть сніданок, лід або 
листя із зони забору повітря біля основи 
лобове скло. 

Примітка: Щоб скоротити час 
досягнення комфорту в спеціальному 
погоді, їдьте з усіма відкритими вікнами, 
доки повітря не відчуває холодного 
повітря вентиляційні відвори. 

 
 
 

 
Швидке опалення салону 

Ручний клімат Контроль 

Примітка: Щоб зменшити зменшення 
запобігання лобового скла під час 
вологої погоди, відрегулюйте регулятор 
розподілу повітря у стані вентиляційних 
відворів лобового скла. 

Автоматичний клімат Контроль 

Примітка: Налаштування 
налаштування, кількість в салоні 
автомобіля надзвичайно жарко або 
холодно, не потрібно. Система 
автоматично регулює нагрівання або 
охорону кабінетів до вибраної 
температури якомога швидше. Для 
ефективної роботи системи панелі 
приладів та бокових вентиляційних 
отворів повинні бути відкриті. 

Примітка: Якщо ви вибрали 
АВТОМАТИЧНИЙ під час холодних 
зовнішніх температур, система 
спрямовує потік повітря до лобового 
скла та вентиляційних відворів білого 
вікна. Крім того, вентилятор може 
працювати з меншою швидкістю, поки 
двигун не прогрівається. 

Примітка: Якщо ви вибрали AUTO під 
час жарких зовнішніх температур, або 
коли салон автомобіля гарячий, система 
автоматично використовує 
рециркуляційне повітря для 
максимального охолодження салону. 
Коли в салоні досягається температура 
повітря, система автоматично 
перемикається на використання 
зовнішнього повітря. 

 

 Автомобіль з ручним клімат-контролем Автомобіль з автоматичним 
клімат-контролем 

1 Налаштуйте регулятор температури 
найвищого значення. 

Натисніть АВТО кнопка. 

2 Відрегулюйте швидкість обертання 
вентилятора до високої швидкості, 
як тільки відчуваєш кілька повітря. 

Налаштуйте регулятор температури 
на бажаному налаштуванні. 

3 Виберіть вентиляційні отвори для ніг за 
допомогою кнопок кнопки розподілу 
повітря. 
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Рекомендовані установки опалення 
 

 Автомобіль з ручним клімат-
контролем 

Автомобіль з автоматичним клімат-
контролем 

1 Відрегулюйте швидкість обертання 
вентилятора по центру 
налаштування. 

Натисніть АВТО кнопка. 

2 Відрегулюйте регулятор температури 
до середньої точки гарячих 
розміщення. 

Налаштуйте регулятор температури на 
бажаному налаштуванні. Як вихідну 
точку використовують 22 ° C (72 ° F), 
а потім змінюйте установку 
якнеобхідний. 

3 Виберіть вентиляційні отвори для ніг 
за допомогою кнопок кнопки 
розподілу повітря. 

 

Швидке охолодження салону 
 

 Автомобіль з ручним клімат-
контролем 

Автомобіль з автоматичним клімат-
контролем 

1 Налаштуйте регулятор температури на 
МАКС. Кондиціонераположення. 

Натисніть кнопку MAX A / C. 

2 Відрегулюйте швидкість вентилятора 
на найвищу налаштування. 

Їдьте з усіма відкритими вікнами, доки 
через вентиляційні отвори не 
відчувають холодного повітря. 

Рекомендовані установки для охорони 
 

 Автомобіль з ручним клімат-
контролем 

Автомобіль з автоматичним клімат-
контролем 

1 Відрегулюйте швидкість обертання 
вентилятора по центру 
налаштування. 

Натисніть АВТО кнопка. 

2 Налаштуйте регулятор температури на 
посеред точок холоду. 

Налаштуйте регулятор температури на 
бажаному налаштуванні. Як вихідну 
точку використовують 22 ° C (72 ° F), 
а потім змінюйте установку 
якнеобхідний. 

3 Виберіть вентиляційні отвори на 
панелі приладів за допомогою кнопок 
розподілу повітря. 
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Затуманення бічного вікна в холодну погоду 
 

 Автомобіль з ручним клімат-
контролем 

Автомобіль з автоматичним клімат-
контролем 

1 Виберіть вентиляційні отвори лобового 
складу за допомогою кнопок розподілу 
повітря. 

Натисніть кнопку розморожування. 

2 Натисніть кнопку кондиціонера. Налаштуйте регулятор температури на 
бажаному налаштуванні. Як вихідну 
точку використовують 22 ° C (72 ° F), 
а потім змінюйте установку 
якнеобхідний. 

3 Налаштуйте регулятор температури на 
бажаному налаштуванні. 

 

4 Відрегулюйте швидкість вентилятора 
на найвищу налаштування. 

 

НАГРІВАНІ ВІКНА І ДЗЕРКАЛА 

Задне вікно з підігрівом 

Примітка: Переконайтесь, що рухається 
працює перед використанням підігрітих вікон. 

натисніть кнопку щоб очистити 
нагріте заднє скло від тонкого 
льоду та туману. Опалювана 
задня частина 

вікно автоматично вимкнеться після 
короткого проміжок часу. Запустити двигун 
перед тим, як увімкнути заднє скло з 
підігрівом. 

Не використовуйте лезу для 
виготовлення та інші предмети 
підготовки для очищення або видалення 
наклейок із внутрішньої сторони 
заднього скла, що обігріється. Гарантія 
транспортного засобу не покриває 
пошкодження, необхідні лінійним сіткам 
нагрітого заднього складу. 

Зовнішні дзеркала з підігрівом 

При перемиканні нагрітого заднє 
скло увімкнене, підігрів зовнішніх 
дзеркал буде 

автоматично увімкнути. 

Примітка: Не видаляйте лід від дзеркал 
скребком або відрегулюйте скло дзеркала, 
коли воно застигло на місці. 

Примітка: Роби не чистити корпус 
дзеркала або скло різними абразивами, 
паливом чи іншими очисними засобами на 
нафтовій основі. 

 

ФІЛЬТР ПОВІТРЯ КАБІНИ 

Ваш автомобіль оснащений повітряним 
кабінетом фільтр, який надає вам та вашим 
пасажирам наступні переваги: 

• Це покращує комфорт при зменшенні 
концентрації частинок. 

• Це покращує салон чистота. 

• Він захищає клімат-контроль 
компоненти з відкладень частинок. 

Ви можете знайти повітряний фільтр салону 
позаду бардачок. 

Примітка: Переконайтеся, що ви постійно 
встановлювати повітряний фільтр у салонах. 
Це запобігає пошуку в системі сторонніх 
предметів. Запуск системи без встановленого 
фільтру може призвести до зміни стану або 
пошкодженнясистема. 
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Замінюйте фільтр через рівні проміжків часу. 

Подивитися 

Планове технічне обслуговування 

(сторінка 405). 

Щоб отримати додаткову інформацію про 
повітряний фільтр салону або замінити 
фільтр, зверніться до авторизованого дилер. 

 

ДИСТАНЦІЙНИЙ СТАРТ 

Система клімат-контролю регулюється 
температура кабіні під час 
дистанційного запуску. 

Ви не можете знайти систему під час 
віддаленого запуску. Запропонуйте 
запалення, щоб повернути систему до 
попереднього пошуку. Тепер ви можете 
вносити корективи. 
Вам потрібно переключитись на певні 
функції, що залежать від 
транспортного засобу, такі як: 

• Сидіння з підігрівом. 

• Дзеркала з підігрівом. 

• Підігрів заднього складу. 

Ви можете знайти параметри за допомогою 
елементів управління відображенням 
інформації. Подивитися Відображення 
інформації (стор. 97). 

Автоматичні налаштування 

Ви можете встановити клімат управління 
роботою в АВТОМАТИЧНОМУ режимах 
через створення налаштувань 
відображення інформації: Пульт 
дистанційного керування> Клімат-
контроль> Нагрівач-кондиціонер> Авто. 
Система клімат-контролю автоматично 
встановлює внутрішню температуру до 72 ° 

F (22 ° C). 

У спеціальному погоді для системи 
встановлено температуру 72 ° F (22 ° C). 
Сидіння з охолодження встановлюється на 
висоті (якщодоступні та вибрані до AUTO на 
інформаційному дисплеї). 

За мінімальної погоди системи важ нагріває 
або охолоджує (виходячи з 
попередньогоналаштування). Задній 
розморожувач, підігрів дзеркал та підігрів 
або охолодження сидіння не включаються 
автоматично. 

У холодну погоду для системи встановлено 
значення 22 ° C (72 ° F). Заднє розморожувач 
і підігрів дзеркал автоматично включаються. 

Останні налаштування 

Ви можете встановити клімат-контроль за 
використанням останніх результатів 
пошуку клімат-контролю за допомогою 
встановлення відображення інформації: 
Пульт дистанційного керування> Контроль 
клімату> Нагрівач-кондиціонер> Останні 
налаштування. Система клімат-контролю 
автоматично використовує останнє 
налаштування, вибране перед тим, як ви 
вимкнули автомобіль. 

Прилади з підігрівом та 
охолодженням 

Система клімат-контролю контролює інші 
прилади, що нагріваються та 
охолоджуються в салоні автомобілів. Ви 
можете ввімкнути ці пристрої (якщо вони 
доступні та вибрані на АВТОМАТИЧНО на 
дисплеї інформації) під час віддаленого 
запуску. Прилади, що обігріваються, 
знаходяться під час холодної погоди, а 
охолоджувачі - під час спеціальної погоди. 
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СИДІТЬ ПРАВИЛЬНО 
ПОЗИЦІЯ 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Не нахиляйте спинку сидіння 
занадто далеко, якщо це може 
призвести пасажира до 
ковзання під ременем безпеки, 

що призвело до серйозних травм у разі 
крах. 

Неправильне сидіння, поза 
положенням з відкинутою 
спинкою сидіння занадто далеко, 
це може призвести до серйозних 
травм 

смерть у випадку аварії. Завжди 
сідайте вертикально, спираючись на 
спинку сидіння, ноги стоячи на 
підлозі. 

Не кладуйте попередні вищі 
списки сидіння, щоб зменшити 
ризик серйозних травм у випадку 
аварії 

або під час важких гальмування. 
 

 

 

 

E68595 

При правильному користуванні ними 
використовують сидіння, підголівник, 
ремінь безпеки та подушки безпеки, 
забезпечують оптимальний захист у 
разі аварії. 

Рекомендуємо підтримувати такі 
вказівок: 

• Сядьте у вертикальному положенні з 
основою хребта якомога далі назад. 

• Не нахиляйте спинку сидіння 

більше більше 30 градусів. 

• Відрегулюйте підголівник так, щоб 
його верхній рівень верх голови і 
якомога далі вперед. 
Переконайтеся, що вам 
комфортно. 

• Тримай достатня відстань між 
собою та кермом. Ми 
рекомендуємо мінімум 10 дюймів 
(25 сантиметрів) між людьми та 
кришкою подушки безпеки. 

• Тримайте кермо, злегка зігнувши 
руки. 

• Злегка зігнути ноги, щоб можна 
було натиснути на педалі. 

• Позиція ремінь ременя безпеки 
над центром плечі та щільно 
розміщувати ремінець на 
колінах на стегнах. 

Переконайтеся, що ваше водійське 
положення є комфортно і що ви можете 
підтримувати повноцінності управління 
вашим транспортним засобом. 

 

ГОЛОВНІ УМОВИ 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Щоб мінімізувати ризик 
травмування шиї в разі аварії, 
водій та пасажирський мешканці 
не повинні сидіти 

знаходячись у транспортному засобі, 
чи використовувати його, доки 
підголівник не буде встановлений у 
відповідній позиції. Водій ніколи не 
повинен регулювати підголівник, коли 
транспортний засіб рухається. 

Регульований підголівник - це 
захисний склад. За 
можливостями, цепотрібно бути 
встановленими і правильно 

регулюється, коли місце зайняти. Якщо 
неправильно відрегулювати 
підголівник, це може зменшити його 
ефективністьнаслідки. 

Правильно встановіть підголовник, 
щоб мінімізувати ризик 
травмування шиї у випадку аварії. 
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Примітка: Перед регулюванням 
підголовника відрегулюйте спинку 
сидіння у вертикальному положенні для 
водіння. Відрегулюйте підголівник так, 
щоб його верх був представлений на 
рівні верхньої частини голови та 
якомога далі. Переконайтеся, що вам 
комфортно. Якщо ви надзвичайно 
високі, відрегулюйте підголівник у 
найвищій позиції. 

Перед сидінням та заднім сидінням 
підвісна голова обмеження 

 

 
E138642 

 

Задня центральна підголівник 

Регулювання підголівника 

Підняття підголівника 

Підтягнути підголівник вгору. 

Опускання підголівника 

1. натисніть і підтримуйте кнопка C. 

2. Натисніть на підголовник вниз. 

Зняття підголівника 

1. Потягніть підголівник доти 
досягає найвищого 
положення. 

2. Натисніть і підтримуйте кнопки C і D. 

3. Підтягнути підголівник вгору. 

Примітка: Для передніх підголівників 
можна використовувати ключ або 
подібний Об'єкт, щоб звільнити 
підголівник. Натисніть клавішу в 
розблокувальному пристрої, що створює 
рукав, і натисніть кнопку, щоб 
звільнити підголівник. 

Встановлення підголівника 

Порівняйте сталеві штоки в напрямних 
втулках і штовхайте підголівник донізу 
він замикається. 

Нахіли підголівників (Якщо облачно) 

Передні підголовники нахиляються для 
додаткового комфорту. Щоб нахилити 
підголівник, зробитинаступне: 

 
 

 
E198013 

Підголівники складаються з: 

A Голова, що поглинає 
енергію стриманість. 

B Два сталевих стебла. 

C Направляюча втулка 
відрегулюйте і відпустіть 
кнопка. 

D Розблокуйте та зменшіть 
напрямну втулку кнопка. 
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Ручні передні сидіння можуть складатися 
з: 
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1. Відрегулюйте спинку сидіння у 
вертикальному положенні 
водіння або їзди. 

2. Поверніть підголівник вперед у 
напрямку головою у потрібному 
розташуванні. 

Після того, як підголівник досягне 
найвищого положення нахилу, 
повертаючи його 

 

E197725 

 

A

B 

C

. 

 
Планка для зміни сидіння 
назад і вперед. 

Важіль для регулювання висоти 
сидіння. 

Важіль для регулювання кута 
нахілу спинка сидіння. 

вперед знову випустити його на заднє, 
не нахилене положення. 

 

КРІЧНІ МІСЦЯ 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Не регулюйте водійське 
сидіння або спинку, коли ваш 
транспортний засіб рухається. 
Регулювання спинок сидіння 

під час руху вашого автомобіля може 
призвести до втрати контролю над ним. 

Гойдайте сидіння назад і вперед 
після випуску важеля, щоб 
переконатися, що він повністю 
зафіксований. 

МІСЦЕВІ СИДЕНЬЯ 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Не регулюйте водійське сидіння 
або спинку, коли ваш 
транспортний засіб рухається. 
Регулювання спинок сидіння 

під час руху вашого автомобіля може 
призвести до втрати контролю над ним. 

Лежачи спинка сидіння може 
призвести до того, що пасажир 
ковзає під ременем безпеки 
сидіння, що призведе до 
важливих ситуацій 

тілесні ушкодження у випадку аварії. 
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Потужна поперекова (Якщо облачно) 

 

 

ЗАДНІ СІДНІ 

Складання спинки сидіння 

Примітка: Перш ніж пропускати 
спинку (сидіння), зменшувати підвісні 
підголівники. Подивитися 
Підголовники (стор. 116). 

Примітка: У вашому транспортному 
засобі можуть бути розділені списки 
посилань, які потрібно скласти окремо. 

 
E156656 

 

1. Натисніть кнопку розблокування 
вниз. 

2. Просуньте спинку сидіння вперед. 
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Підкиньте подушки сидіння (якщо є) 

  УВАГА  

Перш ніж повернути списку сидіння 
у початковій позиції, 
переконайтесь, що вантаж або 
будь-які предмети не будуть 
шукати в пастку 

за спинкою сидіння. Переконайтеся, що 
зменшує безпеку не закріплений на 
засувленні сидіння. Після повернення 
списків сидіння до початковоїПотім 
натисніть на спинку сидіння, щоб 
переконатися, що вона повністю 
зафіксувалась. Невідкріплене сидіння 

може стати небезпечним у цьому 
випадкураптової централі або аварії. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Складіть безпеку ремінь у 
затіскачі для зберігання ременів. 
Це запобіжити затягуванню 
змінної безпеки у фіксаторі 
сидіння. 

 

 
E184203 

 

Підживлюючи спинку (сидіння), 
переконайтесь Ви чуєте, як 
зафіксувалося кріплення сидіння, на 
кнопці звільнення з обох сторінок не 
видої жодної червоної частини. 

 
E184204 

 

Для додаткового вантажного місця, 
перед складанням спинки сидіння 
перевірте подушки сидіння вгору. Ця 
функція доступна лише на 
транспортних засобах із розділу 
складеної спинки сидіння. 
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НАГРІВАНИЙ МІСЦЯ (Якщо облачно) 

  УВАГА  

Люди, які не можуть відчувати біль 
на шкірі через похилий вік, хронічні 
захворювання, діабет, хребет 

пошкодження шнуру, прийом ліків, 
проживання алкоголю, виснаження або інші 
фізичні умови, повинні бути обережними при 
використанні нагрітого сидіння. Нагріте 
сидіння може спричинити опікинавіть при 
низьких температурах, особливо при 
тривалому використанні. Не кладуйте на 
поділ нічого, що захищає від нагрівання, 
наприклад, ковдру або подушку. Це може 
призвести до перегріву грильки. Не 
проколюйте сидіння шпильками, голками 
чи іншими загостреними предметами. Ми 
можемо пошкодити нагрівальні елементи, 
що можуть призвести до перегріву грилів. 
Перегріти сидіння може спричинити 
серйозні травми. 

Не робіть наступного: 

• Покладіть важливі рекомендації щодо сидіння. 

• Використовуйте нагріте сидіння, якщо 
вода або будь-яка інша рідина розлилася 
на сидіння. Дозвольтесидіння ретельно 
висохнути. 

• Працюйте з підігрівом сидіння, якщо 
тільки не двигун працює. Це може 
спричинити заряд акумулятора. 

 
 
 
 
 
 
 

E146941 
 

Натисніть на підігріте сидіння символ для 
перемикання різних знаходжень нагрівання 
та вимкнення. Тепліші налаштування 
визначаються більшою кількістю 
індикаторних ламп. 
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Ток живлення постійного струму 12 
Вольт 

  УВАГА  

Не підключайте додаткові електричні 
аксесуари до розетки прикурювача. 
Неправильне використання 
запальнички 

може спричинити шкоду, не покриваючи 
вашим гарантія та може спричинити 
пожежу або серйозні травми. 

 

 

Примітка: Після запуску вашого автомобіля 
ви можете використовуйте розетку для 
живлення 12-вольтових приладів з 
максимальним струмом 20 ампер. 

Після вас вимкніть транспортний засіб, 
джерело живлення становить лише максимум 
30 хвилин. 
Примітка: Не вставляйте до точок живлення 
інші предмети, крім штекера для аксесуарів. 
Це пошкоджує розетку і може перегорити 
запобіжник. 

Примітка: Не віжуйте будь-який тип 
аксесуарів або кронштейнів для аксесуарів на 
вілку. 

Примітка: Не використовуючи ток живлення 
над автомобілем потужністю 12 В постійному 
струмі 180 Вт, інакше можна перегріти 
запобіжник. 

Примітка: Не використовуйте блок 
живлення для роботи із запальничками. 

Примітка: Неправильне використання точок 
живлення може призвести до збитків, не 
покритих вашим гарантія. 

Примітка: Завжди тримайте кришки точки 
живлення закритими, коли вони не 
використовуються. 

Запустити транспортний засіб для повного 
використання потужності точки живлення. 

Щоб запобігти розрядженню акумулятора 
заряд: 

• Не використовуйте точку живлення 
довше ніж потрібно після вимкнення 
автомобіля. 

• Не залишайте пристрої підключеними до 
електромережі на ніч або коли ваш 
автомобіль стоїть у парку 
(P) проведено триваліх періодів. 

Розміщення 

Ви можете знайти точки живлення у таких 
місцях: 

• На центральна консоль 

• На центральній консолі. 

 

122 



Відсіки для зберігання 

Фокус (CDH) Канада / Сполучені Штати Америки, 
enUSA 

 

 

 

ЦЕНТР КОНСОЛЬ 

Обережно зберігайте предмети в 
підстаканнику якщо передмети можуть 
розсипатися під час сильного гальмування, 
розгону або аварії, в т.ч.видалення 
гарячих напоїв, які можуть розлітися. 

Доступні функції консолі включають: 

НАДАННЯ КОНСОЛЬ 

 
 
 

 
Натисніть біля заднього краю дверей, щоб 
відкрити її. 

 
 
 
 
 
 
 

A Підстаканник з ручками та 
регулятором висоти. Для 
використання перевірте зменшену 
вставну деталь. 

B Відсік для зберігання із 
допоміжною точкою живлення та 
концентратором носіїв. 

C Допомога при паркуванні, система 
автоматичного запуску-управління 
та підключення керма. 

D Допоміжний блок живлення. 

E  Е Порт USB. 

 
 
 
 
 

 

123 

E188648 

E131605 



Запуск і зупинка двигуна 

Фокус (CDH) Канада / Сполучені Штати Америки, 
enUSA 

 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЯ 

  УВАГАS  

Тривалій холостий хід при високих 
оборотах двигуна може призвести до 
дуже високих температур у двигунах та 

вихлопної системи, що створює ризик пожежі 
чи інші пошкодження. 

Не паркуйте, не працюйте на 
холостому ходу і не керуйте 
автомобілем на сухому траві або 
іншому сухому ґрунтовому покриві. 
Система викидів нагрівається 

моторний відсік і вихлоп система, що створює 
небезпеку пожежі. 

Не запускайте двигун у закритому 
гаражі або в інших закритих 
приміщеннях. 
Вихлопні гази можуть бути 

токсичними. Завждивідкрийте гаражні ворота 
перед тим, як запустити двигуна. 

Якщо ви відчуваєте запах вихлопних 
газів у своєму транспортному засобі, 
зробіть свій автомобіль перевірено 
уповноваженим дилером 

негайно. Не керуйте автомобілем, якщо 
відчуваєте запах вихлопних газів. 

 

 

Якщо ви вимкнете акумулятор, ваш 
автомобіль може виявити деякі незвичні 
водійські характеристики за 8 мільйонів (8 
кілометрів) після повторного підключення. 
Цетому що система управління двигуном 
потрібно перерівнятись із двигуном. Протягом 
цього періоду ви можете встановити будь-які 
незвичними характеристиками руху. 

Система управління силовим агрегатом 
відповідає за всі стандартні вимогами 
канадського обладнання, що регулює 
імпульсне електричне поле або радіошум. 

Під час запуску двигуна унікайте натискання 
педаль акселератора до і під часоперації. 
Використовуйте педаль акселератора лише 
тоді, коли вам важливо запустити двигун. 

ПЕРЕМИКАЧ ЗАПАЛЮВАННЯ 
 
 

E72128 

 

0 (вимкнено) - запалення вимкнено. 

Примітка: Коли ви вимикаєте запалення та 
залишаєте свій автомобіль, не залишаєте 
свого ключа у запалюванні. Це може 
спричинити заряд акумулятора вашого 
автомобіля. 

I (аксесуар) - Дозволяє електричним 
аксесуарам, таким чином, як радіо, 
працювати під час роботи двигуна. 

Примітка: Не залишайте занадто довго 
замикайте ключ у цьому положенні. Це може 
спричинити заряд акумулятора вашого 
автомобіля. 

II (увімкнено) - всі електричні ланцюги 
справні, а попередні лампи та індикатори 
світяться. 

III (запуск) - колінчастий двигун. 

БЕЗКЛЮЧОВИЙ ЗАПУСК (Якщо облачно) 

Примітка: Система не може функціонувати, 
якщо пасивний ключ знаходиться поблизу 
металевих предметів або електронних 
пристроїв, наприклад ключів або комісій 
телефон. 

Примітка: Запалення автоматично 
вимикається, якщо ви залишаєте свій 
автомобіль без огляду. Це робиться для 
запобігання втрати акумулятора 
автомобілязаряду. 

Примітка: Для увімкнення запалення та 
запуску руху всіх мереж вашої машини 
повинен бути дійсний пасивний ключ. 
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Увімкнення запалення в 
режимі аксесуарів 

Примітка: Відпускання педалі гальма під час 
запуску двигуна фокусує прокручування 
двигуна. 

Помилка запуску 

Система не функціонує, якщо: 

• Пасивні ключові частоти є 
заклинило. 

• Акумулятор пасивного ключа не має 
заряду. 

Якщо вам не вдається заблокувати ваш 
автомобіль, виконайте такі дії: 

 
 
 

 

Натисніть кнопку один раз вимкнути 
запалення, не натискаючи його на педаль 
гальма або зчеплення. Він знаходиться на 
приладовій панелі біля керми. Усі 
електричні схеми та аксесуари працюють, а 
попередні лампи та індикатори світяться. 

Натисніть кнопку вимикача запалення ще 
раз, не натискаючи його на педаль гальма 
або зчеплення, щоб перемкнути 
запалювання вимкнено. 

Запуск автомобіля 

Транспортні засоби з механічною 
коробкою передач 

1. Потім натисніть на педаль зчеплення. 

2. Натисніть кнопку вимикача запалення 
поки двигун не запуститися. 

Примітка: Відпускання педалі зчеплення під 
час запуску двигуна в центрі руху рухається 
колінчастий 

Транспортні засоби з автоматичною 
коробкою передач 

1. Перевірте важливий перелік передач у 
положення паркування (P). 

2. Потім натисніть на педаль гальма. 

3. Коротко натисніть кнопку запалення 
перемикач. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Відкрийте підлогу кришка 
відсіку для зберігання консолі. 

2. Видалити лоток. 
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3. Помістити пасивний ключ квартира 
на символі внізу відсіку для 
зберігання підлогової консолі. 

4. За допомогою пасивного ключа в цьому 
положенні ви можете використовувати 
кнопку запалення перемикач щоб 
увімкнути запалення та запустити 
ваш автомобіль. 

Транспортні засоби з механічною 
коробкою передач 

Якщо рухається не прокручується, коли 
педаль зчеплення була повним 
натисканням і кнопкою запалення 
натисканням, виконайте наступне: 

1. Потім натисніть на зчеплення та гальмо 
педалі. 

2. Натисніть кнопку вимикача запалення 
поки двигун не запуститися. 

Примітка: Відпускання педалі зчеплення 
під час запуску двигуна фокусує 
прокручування двигуна. Інформація 
з’являється з повідомленнядисплей. 

Зупінка двигуна, коли ваш 
автомобіль нерухомий 

Транспортні засоби з механічною 
коробкою передач 

Коротко натисніть кнопку запалення 
перемикач. 

Транспортні засоби з автоматичною коробкою 
передач 

1. Перевірте важливий перелік передач у 
положення паркування (P). 

2. Натисніть кнопку вимикача запалення. 

Примітка: Запалювання, Усі електричні 
ланцюги та всі попередні лампи та індикатори 
будуть вимкнені. 

Зупинка двигуна, коли ваш 
транспортний засіб рухається 

  УВАГА  

Перемикання вимкнення двигуна, коли 
транспортний засіб все ще рухається, 
призведе до втрати гальма та допомоги 
в рульовому управлінні. 

Рульове управління не заблокується, але 
потрібні більші зусилля. Колі 
запалюваннявимкнено, деякі електричні 
схеми,включаючи подушки безпеки, 
попередні лампи та індикатори також 
можуть бути вимкненими. Якщо запалення 
було випадково вимкнено, ви можете 
перейти в нейтральне положення (N) і 
перезапустити двигун. 

 

 

1. Натисніть і утримуйте кнопку запалення 
перемикайте, поки рухайтесь не в центрі, 
або натисніть його тричі за дві секунди. 

2. Перевірте важливу переробку передачі в 
нейтральне положення та за допомогою 
гальма підключіть автомобіль безпечна 
централка. 

3. Зупинивши транспортний засіб, 
посуньте важлива переробка передач 
припаркувати (P) і переключити 
вимкнено запалювання. 

Швидкий перезапуск 

Функція швидкого перезапуску дозволяє 
перезапустити свій автомобіль за 10 
секунд після його вимкнення, навіть якщо 
дійсний пасивний ключ не виявлений. 

Протягом 10 секунд після вимкнення 
автомобіля натисніть на педаль гальма та 
натисніть кнопку вимикача запалення. Через 
10 секунд ви більше не можете 
запустититранспортний засіб, якщо він не 
виявив дійсний пасивний ключ. 
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Після запуску вашого автомобіля він 
продовжує працювати, доки ви не натискаєте 
кнопку вимикача запалення, якщо ваш 
автомобіль не виявить дійсний пасивний 
ключ. Якщо ви відкриєте та закриєте двері, 
коли ваш автомобіль працює, система шукає 
дійсний пасивний ключ. 

Ви не можете залишити свій транспортний 
посібник, якщо відкриєте двері водія і 
система ні виявити дійсний пасивний ключ. 

 

ЗАПУСК БЕНЗИНА ДВИГУН 

Коли ви запускаєте двигун, оберті холостого 
ходу збільшуватися. Це допомагає 
розігрітидвигуна. Якщо оберти холостого 
ходу двигуна не зменшується автоматично, 
попросіть перевірити ваш автомобіль в 
уповноваженому дилері. 

Примітка: Ви можете прокрутити двигун 
протягом 60 секунд без запуску двигуна, 
перш ніж система пуску тимчасово 
вимкнеться. 60 секунд не обов’язково повинні 
бути визначені всіма. Наприклад, якщо ви 
прокрутили двигун три рази за 20 секунд 
кожного разу, не запустивши двигун, ви 
перейшли на 60 секунд обмеження часу. На 
інформаційному дисплеї з'являється 
повідомлення з попереднього про те, що ви 
перевищили час прокручування. Ви не 
можете спробувати намагатися запустити 
двигун щонайменше 15 хвилин. Через 15 
хвилин ви обмежуєте 15-секундний час 
прокручування двигуна. Вам потрібно почати 
60 хвилин, а потім, ніж ви зможете 
прокрутити двигун за 60 секундзнову. 

Перед запуском автомобіля перевірте 
наступне: 

• Переконайтеся, що всі пасажири 
закріплені їх ремені безпеки. 

• Переконайтеся, що фари а 
електричні аксесуари вимкнені. 

• Переконайтесь, що стоянкове гальмо 
ввімкнено. 

• Переконайтеся, що передача стоїть у 
парку (P). 

• Перевірити ключ запалення в позиції II. 
Якщо ваш автомобіль оснащений запасом 
без ключа, див. Наступні інструкції. 

Транспортні засоби з ключем 
запалення 

Примітка: Не торкайтесь педалі газу. 

1. Потім натисніть на педаль гальма. 
Якщо титранспортний засіб є 
оснащення механічною коробкою 
передач, повністю натисніть на 
педаль зчеплення. 

2. Поверніть ключ у пункті III, щоб 
запустити двигуна. 

Примітка: Двігун може продовжувати 
крутитися до 15 секунд або до його запуску. 

Примітка: Якщо ви не можете випустити 
рушій з першої програми, натисніть короткий 
час і повторіть спробу. 

Транспортні засоби з безключовим 
запуском 

Примітка: Не торкайтесь педалі газу. 

Примітка: Ви повинні мати свій 
Інтелектуальний доступ ключ у вашому 
транспортному засобі, щоб зсунути коробку 
передач з місця паркування (P). 

1. Потім натисніть на педаль гальма. 

2. Натисніть кнопку вимикача запалення. 

Система не функціонує, якщо: 

• Пасивні ключові частоти є 
заклинило. 

• Ключова батарея не заряджається. 

Якщо вам не вдається заблокувати ваш 
автомобіль, виконайте такі дії: 
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1. Відкрийте підлогу кришка 
відсіку для зберігання консолі. 

2. Видалити лоток. 
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3. Помістити пасивний ключ квартира 
на символі внізу відсіку для 
зберігання підлогової консолі. 

4. За допомогою пасивного ключа в цьому 
положенні ви можете використовувати 
кнопку запалення перемикач щоб 
увімкнути запалення та запустити 
ваш автомобіль. 

Швидкий перезапуск 

Функція швидкого перезапуску дозволяє 
перезапустити двигун через 20 секунд 
після його вимкнення, навіть якщо 
дійсного ключа немає. 

Все середньо 20 секунд вимкнення двигуна 
натисніть на педаль гальма і натисніть 
кнопку. Після закінчення 20 секунд більше, 
ніж ви не можете перезапустити свій 
автомобіль без ключа, який знаходиться у 
всій вашій машині. 

Після запуску вашого автомобіля він 
продовжує працювати, доки ви не натискаєте 
кнопку, навіть якщо система не визначає 
дійсний ключ. Якщови відкриваєте і 
закриваєте двері поки ваш автомобіль 
працює, система шукає дійсний ключ. Ви 
не можете перезапустити движок, якщо 
система не виявить дійсний ключ за 20 
секунд. 

Помилка запуску 

Якщо ви не можете випустити рушій після 
трьох спробі, зачекайте 10 секунд і 
підтримуйте цю процедуру: 

1. Якщо ваш автомобіль обладнаний 
автоматично коробкою передач, натисніть 
на педаль гальма. Якщо ваш автомобіль 
оснащений механічною коробкою 
передач, натисніть і натисніть всюпедаль 
зчеплення та застосувати скасувати 
ручне гальмо. 

2. Перемістити важливий перемикач 
передач паркуватися (P) (автоматична 
коробка передач) або нейтральна 
(механічна коробка передач). 

3. Потім натисніть на педаль 
акселератора і потримайте його там. 

4. Запустити двигун. 

Автоматичне відключення двигуна 

Для автомобілів із запаленням без ключа це 
функція автоматично вимикає двигун, якщо 
він працював на холостому ходу 
тестованого тривалого періоду. 
Збереження також вимивається з 
використанням економіки за рахунок 
акумулятора. Перед тим, як ваш автомобіль 
буде в центрі, на інформаційному дисплеї 
з'явиться повідомлення про таймер 
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відлік часу від 30 секунд. Якщо ти зробишне 
втручайтесь в течію 30 секунд, ваш 
автомобіль вимикається. Ще одне 
повідомленняна інформаційному дисплеї 
відображаєтьсяповідомити вас, що ваш 
автомобіль в центрі зв’язку з економікою 
палива. Запросіть свій автомобіль, як 
кожен. 

Автоматичне вимкнення відключення 
двигуна 

Примітка: Ви не можете остаточно вимкнути 
функцію автоматичного вимкнення. Якщо 
його тимчасово вимкнути, він увійде до 
наступного циклу запалення. 

Ви можете зосередити вимкнення або 
скинути таймер, будь-який момент до 30-
секунд відлік закінчився, виконавши будь-
яку з наступне: 

• Ви можете скинути таймер, взаємодіючи з 
вашим автомобілем (наприклад, 
натиснувши кнопку педаль гальма або 
педаль акселератора). 

• Ти можеш тимчасово вимкніть функцію 
відключення в будь-який час, коли 
ввімкнено запалювання (лише для 
поточного циклу запалення). Для цього 
скористайтеся інформаційним 
дисплеєм.Див. Інформаційні дисплеї 
(стор. 97). 

• Під час зворотного відліку до після 
вимкнення вам буде запропоновано 
натиснути OK або RESET (залежно від 
вашого типу відображення інформації), 
щоб тимчасово вимкнути цю функцію 
(лише для поточного циклу запалення). 

Зупінка двигуна, коли ваш 
автомобіль нерухомий 

Транспортні засоби з ключем запалення 

1. Перехід у парк (P). 

2. Поверніть ключ у позицію 0. 

3. Натисніть на стоянкове гальмо. 

Транспортні засоби з безключовим 
запуском 

1. Перехід у парк (P). 

2. Натисніть кнопку один раз. 

3. Натисніть на стоянкове гальмо. 

Примітка: Це вимикає запалення, всі 
електричні ланцюги, попередні лампи 
показники. 

Примітка: Якщо двигун працює на холостому 
ходу протягом 30 хвилин запалювання та 
рушій автоматично вимикаються вниз. 

Зупинка двигуна, коли ваш 
транспортний засіб рухається 

  УВАГА  

Перемикання вимкнення двигуна, коли 
транспортний засіб все ще рухається, 
призведе до втрати гальма та допомоги 
в рульовому управлінні. 

Рульове управління не заблокується, але 
потрібні більші зусилля. Колі 
запалюваннявимкнено, деякі електричні 
схеми,включаючи подушки безпеки, 
попередні лампи та індикатори також можуть 
бути вимкненими. Якщо запалення було 
випадково вимкнено, ви можете перейти в 
нейтральне положення (N) і перезапустити 
двигун. 

 
 

Транспортні засоби з ключем запалення 

1. Перегляньте нейтральне положення та 
використовуйте гільму, щоб розмістити 
ваш автомобіль. 

2. Коли ваш транспортний засіб 
зосереджено, перейдіть у стоянку (P) і 
поверніть ключ до положення 0. 

3. Натисніть на стоянкове гальмо. 

Транспортні засоби з безключовим 
запуском 

1. Перегляньте нейтральне положення та 
використовуйте гільму, щоб розмістити 
ваш автомобіль. 

2. Коли ваш транспортний засіб 
зосереджено, перейдіть у парк (P). 

3. Натисніть і утримуйте кнопку на одній 
секунді або натисніть її тричі протягом 
двох секунд. 

4. Натисніть на стоянкове гальмо. 
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Захист від вихлопних газів 

  УВАГА  

Якщо ви відчуваєте запах вихлопних 
газів у своєму транспортному засобі, 
попросіть перевірити ваш автомобіль 
в уповноваженому дилері 

негайно. Не керуйте автомобілем, якщо 
відчуваєте запах вихлопних газів. Окіс 
вуглецю присутній у вихлопних 
газах.Вживайте запобіжних заходів, щоб 
уникнути небезпеки ефекти. 

 
 

Важливо вентиляція Інформація 

Якщо ви зупините свій автомобіль, а потім 
залишите його на холостому ходу за тривалій 
час, ми рекомендуємо зробити одне із 
наступного: 

• Відкрийте вікна принаймні 1,0 
дюйма (2,5 см). 

• Встановіть клімат-контроль на 
зовнішньому повітрі. 

 

БЛОК НАГРІВАТЕЛЯ ДВИГУНА 
(Якщо 

Обладнаний) 

 
  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Недоступне використання нагрівача 
блоку двигуна інструкції можуть 
призвати до пошкодження майна або 
серйозних травм. 

Не використовуйте обігрівач із 
незаземленими електричними 
системами або двосторонніми 
адаптерами. Є ризик 

ураження електричним струмом. 

Не повністю закрийте капот або дайте 
йому впасти під власною вагою під 
час використання обігрівача блоку 
двигуна. Це 

може пошкодити кабель живлення та 
призвести до короткого заміна електрики, 
що призведе до пожежі, травми та 
пошкодження майна. 

 

 

Примітка: Нагрівач є найефективнішим, 
коли температура повітря нижче 0 ° F 
(-18 ° C). 

Нагрівач діє як пусковий засібпрогрівання 
охолоджуючої рідини двигуна. Це можна 
систематизувати клімат-контроль швидко 
реагувати. Реєстрація включає в себе 
нагрівальні елементи (встановлені в блоках 
двигуна) та джгут дроту. Ви можете 
підключити систему до заземленого 
джерела змінного струму 120 вольт 
змінного струму. 

Мі рекомендуємо зробити наступне для 
безпечної та правильної роботи: 

• Використовуйте зовнішній подовжувач на 
16 калібру, який має сертифікований 
лабораторний засіб (UL) або Канадська 
асоціація стандартів (CSA). Цей 
подовжувач повинен бути додатковим 
для використання у відкритому повітрі, 
при низьких температурах, і бути чітко 
відомим Додатковим для використання 
із зовнішніми приладами. Не 
використовуйте внутрішній подовжувач 
на вулиці. Це може призвести до 
ураження електричним струмом або 
пожежі. 

• Використовуйте такий короткий 
подовжувач, як можливо. 

• Не використовуйте кілька подовжувачів. 

• Переконайтеся, що під час роботи, 
штепсель подовжувача та шнур 
нагрівачаштепсельні роз'єми вільні та 
не мають води. Це може призвести до 
ураження електричним струмом або 
пожежі. 

• Переконайтеся, що ваш автомобіль 
припаркований у чиста зона, очищена 
від гірших речовин. 

• Переконайтеся, що обігрівач, 
нагрівальний шнур і подовжувач надійно 
підключені. 

• Перевірте тепла в будь-якій точці 
електричне підключення кількісних 
систем працює приблизно 30 хвилин. 
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• Переконайтесь, що система відключена 
від мережі та правильно укладений 
перед запуском іза кермом вашого 
автомобіля. Переконайтеся, що 
захищає кришку, збільшує зуби 
штепсельної вілки нагрівача блоку, 
коли вона не використовується. 

• Переконайтеся, що система обігрівача є 
перед тим перевірку на необхідну 
роботу зима. 

Використання нагрівача блоку двигуна 

Перед використанням переконайтеся, що 
клеми розетки чисті та сухі. Для потреби 
почистити їх суху тканину. 

Нагрівач використовує від 0,4 до 1,0 кіловат-
годин енергії за рік використання. Система не 
має термостата. Він досягає максимальної 
температури за три роки роботи. 
Використання обігрівача довше трьох годинне 
покращує продуктивність системи та без 
потреби використовує електроенергію. 
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АВТО-СТАРТ-СТОП (Якщо облачно) 

Система зменшує витрату палива та викиди 
CO2 через вимкнення двигуна, коли ваш 
транспортний засіб працює на холостому 
ходу, наприклад, на світлофорі. 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Двигун може автоматично 
перезапустити, якщо це вимагає 
система. 

Вимкніть запалення перед відкриттям 
капота або будь-якого технічного 
обслуговування. Якщо цього не 
зробити, можливо 

призвести до серйозних травм через 
автоматичний перезапуск руху. 

Завжди вимикайте запалення перед 
виїздом з автомобіля, через систему, 
можливо, вимкнула двигун, але 

запалювання все ще буде ввімкнено, і може 
статися автоматичний перезапуск. 

 
 

Примітка: Індикатор автоматичного запуску-
фокусування світиться зеленим кольором, 
коли рухається вимикається. Див. 
Попереджувальні лампи та індикатори (стор. 
93). Він ближче жовтим кольором із 
повідомленням, коли потрібно перейти в 
нейтральний режим або натиснути на педаль. 
Див. Інформаційні повідомлення (стор. 100). 
Якщо він світиться сірим, система недоступна. 

 

 

Використання автоматичного 
запуску-централізації з 
механічною коробкою передач 

Зупинити двигун 

1. Зупініть свій транспортний засіб. 

2. Перехід у нейтральний. 

3. Відпустити зчеплення та 
акселератор педаль. 

Повторно запустити двигун 

Натисніть кнопку Педаль зчеплення. 

Примітка: Щоб отримати максимальну 
користь від системи, перекажіть важливі 
перемикачі передач у нейтральному стані та 
відставку педалі зчеплення під час будь-якої 
центральної адміністративної зони внизу 
секунд. 

Примітка: Автоматичний старт-стоп також 
відображається із відновленням стійкості. 
Якщо натиснути на педаль для повного 
завершення після переміщення двигуна, 
рухатися автоматично перезапуститися. 

Використання автоматичного запуску-
централізації з автоматичною коробкою 
передач 

Зупинити двигун 

1. Зупиніть свій транспортний засіб (D). 

2. Відпустіть педаль акселератора. 

3. Підтримуйте тиск на педалі гальма. 

Примітка: Якщо ваш транспортний засіб є 
при вимкненому русі в стані автоматичного 
запуску-централізації, і ви переводите 
коробку передач у реверс (R), коли педаль 
гальма не натискається, на вашому 
приладовому щитку з'являється 
повідомлення. Натисніть на педаль гальма за 
10 секунд, інакше вам доведеться перейти в 
режим стояння (P). Буде перезапуск 
вручнувимагається. 

Примітка: Якщо з’явиться повідомлення 
Shift to P, Restart Engine, жовтий 
індикатор Auto Start-Stop ближче, 
автоматичний перезапуск недоступний. 
Ви повинні перезапустити свій автомобіль 
вручну. 

Повторно запустити двигун 

Відпустіть педаль гальма або натисніть на педаль 
газу. 

Обмеження використання 

Система може не вимкнутись наприклад, 
для: 

• Низька робоча температура двигуна. 

• Для підтримки внутрішнього клімату. 

• Рівень заряду акумулятора низький. 
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• Зовнішня температура дуже низька 
надто високо. 

• Двері водія відкриті, коли 
транспортний засіб рухається. 

• Пояс безпеки водія не закріплений. 

• Коробка передач знаходиться в 
спортивному або ручному режимі (лише 
автоматична коробка передач). 

Система може автоматично перезапустити 
двигун за певних умов, для приклад: 

• Для підтримки внутрішнього клімату, 
наприклад, кондиціонера. 

• Рівень заряду акумулятора низький. 

• Ваш автомобіль починає кататися 
вниз нейтральний. 

• Пояс безпеки водія не закріплений 
(лише автоматична коробка передач). 

• Двері водія відкриваються (автомат 
лише передача). 

• Коробка передач виведена з режиму 
введення (просто автоматична коробка 
передач). 

Увімкнення та вимкнення систем 

Примітка: Для автомобілів з автоматичним 
запуском-централізованою потребою в 
акумуляторній системі. Замініть його на те 
саме, що й оригінал. 

 

 

Коли ви вмикаєте запалення, система 
автоматично вмикається. 

Щоб вимкнути систему, натисніть 
перемикач, і заговорити слово OFF. 
Натисніть ще раз, щоб знову ввімкнути 
систему. Системавимикається лише на 
поточному запалюванні циклу. 

Примітка: Якщо система виявляє 
несправність, вона вимикається. Індикатор 
OFF на перемикачі світитися безперечно. 
Якщо це залишається включеним після циклу 
запалення, попросіть перевірити ваш 
автомобіль в уповноваженому дилері. 

Примітка: Система не може функціонувати, 
якщо заливати електричне обладнання 
підключеним до запалення. 
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ЗАСТЕРЕЖЕННЯ БЕЗПЕКИ 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Не переповнюйте паливний бак. Тиск у 
переповненому баку можеспричинити 
вітік та призвести до розпилення 
палива 

і вогонь. 

Може бути паливна систематиску. 
Якщо ви почуєте шиплячий звук біля 
дверцята заливного палива (Easy Fuel 

паливна система без кришок), не 
заправляти поки звук не припиниться. В 
іншому випадку паливо може 
розпорошитися, що може спричинити 
серйозні травми. 

Автомобільне паливо може 
спричинити серйозні проблеми травма 
або смерть при неправильному 
використанні або неправильно. 

Потік палива через сопло паливного 
насоса може виробляти статичну 
електрику. 
Це може спричинити пожежу, якщо ви 

наповнюєте незаземлений контейнер з 
паливом. 

Палівний етанол і бензин може 
містити бензол, який є 
збудником раку. 

При заправці завжди закривайте 
вимкніть двигун і ніколи не 
допускайте іскр або відкритого 
півміся біля заливної горловини. 

Ніколи не заблокувати і не використовувати 
стаціонарний телефонзаправка. Пари 
палива надзвичайно небезпечні для певних 
умов. Уникайте вдихання надлишку 
випарів. 

 

 

Дотримуйтесь наступних вказівок, коли 
поводження з автомобільним паливом: 

• Подати всі матеріали для запобігання та 
будь-яку якусь техніку відкрити 
напівфабрикат, перш ніж запросити 
транспортного засобу. 

• Завжди вимикайте транспортний 
засіб заправка. 

• Автомобільна паливо може бути 
шкідливим або летальним при 
проковтуванні. Так паливо, як бензин, 
є високотоксичним, і при поглинанні 
може спричинити смерть або постійну 
травму. Якщо паливо проковтнуто, 
негативно зателефонуйте лікарям, 
якщо він не виявиться, негативно. 
Токсична дія палива може бути не 
видною годиною. 

• Уникайте вдихання паливних парів. 
Вдихаючи важбагато пари пального 
будь-якого виду можна призвести до 
підрозділу очей та дихальних шляхів. У 
важливих випадках надмірного або 
тривалого життя паливної пари може 
спричинити серйозні захворювання та 
постійні травми. 

• Уникайте придбання паливної рідини в 
очах. Якщо паливо бризкає в очі, 
видалітьконтактні лінзи (якщо носити), 
промити водою протягом 15 хвилин і 
повернутися до медичної допомоги. 
Відсутність необхідної медичної 
допомоги може призвести до постійних 
травм. 

• Паливо  також може бути 
шкідливим, якщо всмоктується через 
шкіру. Якщо паливо розбризкується на 
шкірі, одязі або іншому, негативно 
зменшує забруднений одяг і ретельно 
виробляє шкіру водою з мілом. 
Повторний або тривалій контакт шкіри 
з паливною рідиною або парами 
створює підрозділ шкіри. 

• Будьте особливості обережних, якщо 
приймаєте «Антабуз» або інші форми 
дисульфіраму для лікування 
алкоголізму.Дихання парів бензину або 
контакт зі шкірою може спричинити 
побічну реакцію. У чутливих людей це 
може призвести до серйозних травм 
або хвороб. Якщо на шкірі 
розбризкується паливо, негативно 
ретельно промийте шкіру водою з 
мілом. Негайно звернутися до лікаря 
при виникненні побічної реакції. 
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ЯКІСТЬ ПАЛИВА - БЕНЗИН 

Вибір правильного палива 

 
 

E161513 

 

Використовуйте звичайний неетильований 
бензин з мінімальний насос (R + M) / 2 
октанові показники 
87. Деякі АЗС пропонують паливо розмір 
визначається як звичайний неетильований 
бензин із вмістом октану нижче 87, 
особливо у великих районах. Паливо з 
рівнем октану нижче 87 не 
рекомендується. 

Преміум паливо забезпечує покращення і 
рекомендується для серйозного 
використання, наприклад, буксирування 
початку. 

Не використовуйте будь-яку паливо, крім цих 
рекомендується тому що вони могли вести 
для пошкодження руху, на яку гарантія 
автомобіля не може поширюватися. 

Примітка: Використовуйте будь-яку паливу, 
крім рекомендованого, може погіршити 
систему контролю вікідів та призів до втрати 
автомобіля продуктивність. 

Не використовувати: 

• Дизель  паливо. 

• Паливо, що містить гас або парафін. 

• Паливо, що містить більше 15% етанолу 
або палива Е85. 

• Паливо, що містить метанол. 

• Паливо, що містить металеву основу
  добавки, в тому числі на основі 
марганцю сполуки. 

• Паливо, що містить добавка до 
октану, метилциклопентадієніл 
марганець трикарбоніл (ММТ). 

• Свинець паливо (використання 
етильованого палива заборонено 
законом). 

Використання паливи з металевими 
сполуками, наприклад, як 
метилциклопентадієніл марганець 
трикарбоніл (загальновідомий як MMT), 
який є паливною добавкою на основі 
марганцю, посилює роботу двигуна та 
впливає на систему управління вікідів. 

Не хвилюйся якщо рухається іноді злегка 
стукає. Однак, якщо він сильно стукує у 
більшості умов водіння, коли ви 
використовуєте паливо з рекомендованими 
октановими цифрами, звертайтесь до 
вправно диверсифікованого продавця, щоб 
запобігти пошкодженню руху. 

 

ЯКІСТЬ ПАЛИВА - E85 (Якщо облачно) 

Вибір правильного палива 
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Використовуйте просто звичайний 
неетильований бензин з мінімальним 
насосом (R + M) / 2 октаном рейтинг 87, або 
звичайно неетильований бензин, змінений 
із максимумом 85% етанолом (E85). 
Автомобілі з гнучким паливом мають жовту 
рамку на відворі заливної труби паливного 
баку. Деякі заправні станції пропонують 
паливо, розмір як звичайний 
неетильований бензин із вмістом октану 
нижче 87, особливо в районах великої 
висоти. Паливо з рівнем октану нижче 87 
не рекомендується. 

 

 

135 

 
  



Паливо та заправка 

Фокус (CDH) Канада / Сполучені Штати Америки, 
enUSA 

 

 

 

Не використовуйте будь-яку паливо, крім цих 
рекомендується тому що вони могли вести 
для пошкодження руху, на яку гарантія 
автомобіля не може поширюватися. 

Примітка: Використовуйте будь-яку паливу, 
крім рекомендованого, може погіршити 
систему контролю вікідів та призів до втрати 
автомобіля продуктивність. 

Не використовувати: 

• Дизель  паливо. 

• Паливо, що містить гас або парафін. 

• Паливо, що містить більше нижче 
85% етанолу або палива Е100. 

• Паливо, що містить метанол. 

• Паливо, що містить металеву основу
  добавки, в тому числі на основі 
марганцю сполуки. 

• Паливо, що містить октан 
прискорювальна добавка, 
метилциклопентадієніл марганець 
трикарбоніл (ММТ). 

• Свинець паливо (використання 
етильованого палива заборонено 
законом). 

Використання паливи з металевими 
сполуками, наприклад, як 
метилциклопентадієніл марганець 
трикарбоніл (загальновідомий як MMT), 
який є паливною добавкою на основі 
марганцю, посилює роботу двигуна та 
впливає на систему управління вікідів. 

Не хвилюйся якщо рухається іноді злегка 
стукає. Однак, якщо він сильно стукує під 
час більшості ізди умов, коли ви 
використовуєте паливо із рекомендованим 
октановим показником, для запобігання 
пошкодженню рухається звернення до 
уповноваженого дилера 

 

ПАЛИВНИЙ ЗАЛИВНИК 
РОЗТАШУВАННЯ ФУНЕЛ 

Лійка заправного палива розташована в 
лоток для зберігання запасного колеса. 

ВИБІГ ПАЛИВА 

Вичерпання палива може спричинити 
пошкодження, на які не поширюється 
гарантія автомобіля. 

Якщо у вашому транспортному засобі закінчилося 
паливо: 

• Додайте мінімум 5 л пального, щоб 
перезапустити двигун. Якщо ваш 
транспортний засіб єбез палива і на 
крутому схилі може дізнатися більше 
палива. 

• Можливо, вам доведеться перемкнути 
запаленнявід вимкнено до ввімкнення 
кілька разів після запрошення, щоб 
паливна система переглядала паливо з 
баки в двигуні. До перезапуску години 
прокрутки займає кілька секунд 
більше, ніж ніж. 

Заповнення переносного паливного 
бака 

Дотримуйтесь наведених нижче вказівок 
щоб уникнути накопичення 
електростатичного заряду при заповненні 
незаземленого паливного бака: 

• Використовуйте лише затверджений 
паливний контейнер для переробки 
палива у вашому транспортному 
посібнику. Помістіть ємність на землю під 
час наповнення. 

• Не наповнюйте паливний бак, коли він є
  всередині вашого автомобіля 
(включаючи вантаж площа). 

• Зберігайте паливо насосна форсунка 
контактує з паливною ємністю при 
наповненні. 

• Роби  не використовуйте систему, яка 
підтримує важливі форсунки паливного 
насосу в положенні заповнення. 

Додавання палива з портативного 
палива Контейнер 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Не вставляйте сопло паливної 
ємності або вторинної лійки в 
заливній горловій паливній системі. 
Це 

може пошкодити горловину заливної паливної 
системи або його печатка і змусити паливо 
стікати на землю. 
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  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Не намагайтеся відкрити або натиснути 
безпаливна паливна система з сторонні 
предмети. Це може пошкодити паливну 
систему та її ущільнення та завершити 

навчання 
або інші. 

Не викидайте паливо у побутових 
відходах або в каналізації. 
Використовуйте уповноважений 

сховище для сміття. 
 

 

При заправці автомобіля паливний бак 
відємність для палива, використовуйте 
пластикову лійку у комплекті з вашим 
автомобілем. Див. Паливний бак 
Розміщення воронки (стор. 136). 

Примітка: Не використовуючи вторинні 
лійки, вони не працюють із палівною 
системою без кришок і можуть її пошкодити. 

Заправляючи паливний бак автомобіля з 
паливного бака, виконайте наступне: 

1. Потім відкрийте дверцята заливного 
паливного бака, доки воно не 
зачепиться, і зменшить кришку заливного 
паливного бака. 

Примітка: Палівні системи без кришок не 
мають кришок заливного паливного бака. 

2. Повну вставте пластикову лійку в відвір 
заливної труби паливного бака. 

 

 

3. Додайте паливо у свій транспортний 
засіб із палива контейнер. 

4. Зніміть пластикову лійку від відвору 
заливної труби паливного бака. 

5. Замінити кришку заливного 
паливного бака і закрити дверцята 
заливного паливного бака. 

6. Очистіть пластикову лійку та покладіть 
її назад у свій транспортний засіб або 
правильно використовуйте. 

Примітка: Додаткові лійки можна придбати в 
уповноваженому дилері, якщо ви вирішите 
використати лійку. 

 

ЗАПАЛЕННЯ 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Пари палива сильно згортають, і пальне 
може призвести до серйозних травм. 

Читайте і підтримуйте всі інструкції 
на острові насоса. 

При заправці завжди закривайте 
вимкнути двигун і ніколи не допускає 
іскор або відкрите півмістя біля 
заправки паливного бака 

клапан. Ніколи не заблокувати і не 
використовувати мобільний телефон під час 
запрошення. Пари палива надзвичайно 
небезпечні для певних умов. Уникайте 
вдихання надлишку випарів. 

Залишайте поза автомобілем і не 
залишайте паливний насос без огляду 
під час заправки автомобіля. Це є 

в деяких місцях проти закону. 

Тримайте дітей подалі від 
паливанасос; ніколи не дозволяйте 
дітям качати паливо. 

Зачекайте принаймні 10 секунд до 
цього видалення сопла паливного 
насоса, щоб залишкове паливо 
стікло в ньому 

паливний бак. 

Натисніть виправку після форсунка 
паливного насоса автоматично 
вимикається вдруге. Невиконання 
цього 

заповнити простір розширення в паливі та 
може призвести до переповнення палива. 
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  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Не знімайте форсунку паливного 
насоса з повного вставного положення, 
коли заправка. 

 
 

Дотримуйтесь наведених нижче вказівок 
щоб уникнути накопичення 
електростатичного заряду, який може 
спричинити іскру при заповненні 
незаземленого паливного баку: 

• Місце затверджений контейнер для 
палива на землі. 

• Не заливайте паливний бак у той час, 
як він знаходиться в транспортному 
засобі (включаючи вантажну зону). 

• Зберігайте паливний насос сопло 
контактує з паливною ємністю під час 
наповнення. 

• Не використовуйте устрій, який міг би 
триматися  ручку паливного насоса в положенні заповнення. 

Easy Fuel ™ Безпаливна паливна 
система 

  УВАГА  

Може бути паливна систематиску. 
Якщо ви почуєте шиплячий звук біля 
дверцята заливного палива, не 
запрошуйте 

поки звук не припиниться. В іншому випадку 
паливо може розпорошитися, що може 
спричинити серйозні травми. 

 

 

Під час заправки автомобіля: 

1. Колі ваш транспортний засіб посібник, 
розміщений, перейдіть в парк (P) і 
вимкніть запалення. 

2. Відкрийте дверцята заправки палива. 

 

 
E156032 

 

3. Повністю повністю вставте сопло 
заправного палива у паливній системі і 
залиште сопло повним вставленим, поки 
не закінчите відбілювання. Під час 
встановлення тримайте ручку вище для 
зручності доступу. 

 

 

4. Зачекайте принаймні 10 секунд до цього 
зняття форсунки паливного насоса, 
щоб залишкове паливо стікло в 
паливний бак. 

Примітка: При переповненні паливного 
бака може виникнути проблема розливу 
палива. Не переповнюйте бак. Наливна 
труба оснащена зливним відвором. 
Надлишок палива через переповнення може 
стікати через зливний відвір і ємністьземля. 

Якщо патрубок для заправки палива не був 
запропонований для закриття, на приладовій 
панелі може з'явитися індикатор службового 
руху. 

До наступної можливості збільшити наступне: 
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1. Зупиніть свій транспортний засіб як 
можна швидше можливо і перенести 
передачу в парк (P). 

2. Відкрийте дверцята заправки палива 
та вийміть будь-яка бачить зміту з 
паливної заливки відкриття. 

3. Вставте або форсунку для заправки 
палива, або лійка для заправки палива, 
яка кілька разів представляється 
транспортним засобом правильно 
закрити вхідний відвір. Це призвело до 
видалення будь-якого змісту, що 
перешкоджає забиванню вхідного 
відвору. 

Якщо ця дія має проблему, повідомлення не 
може негативно відповісти. Для повідомлення 
виключено, можна дізнатися кілька циклів 
управління. Ведення циклустає з пуску 
двигуна (через 4 або більше годин із 
вимкненим двигуном) з подальшим рухом 
містом або шосе. Продовження їзди з 
увімкненим повідомленням може 
спричинити сервісний двигун незабаром 
світильника, щоб увімкнути як добре. 

 

ВИТРАТА ПАЛИВА 

Примітка: Кількість корисної паливи в 
порожньому резерві міняється, і тоді вона не 
повинна бути підготовлена, щоб збільшити 
реальність руху. Під час заправки автомобіля 
після того, як манометр показує порожній, 
можливо, вам не вдасться запросити повну 
кількість оголошеної інтенсивності паливного 
баку, оскільки порожній запас все ще 
присутній у баку. 

Порожній запас - це кількість пального, яке 
залишається в резервуарі після того, як 
датчик палива вказує на порожнє. Не 
покладайтесь на це паливо для водіння. 
Корисна ємність паливабак - це кількість 
палива, яку можна залити в бак після того, 
як покажчик покаже порожнім. 
Рекламована ємність - це загальний розмір 
паливного бака - це загальна корисна 
ємність плюс порожній запас. 

Заповнення бака 

Для стабільних результатів при заправці 
палива танк: 

• Вимкнути запалення перед заправленням; 
неточні результати зчитування, якщо 
двигун не працює. 

• Використовувати однакова швидкість 

заповнення 
(низький-середній-високий) кожен 
розум, коли танк заповнюється. 

• Під час заповнення дозволено не 
більше двох автоматичних кліків. 

Результати найбільш точних при заповненні 
метод послідовний. 

Розрахунок економії палива 

Не вимірюйте економію палива під час перші 
1000 миль (1600 кілометрів)водіння (цей 
період обкатки вашої двигуна); більше 
точне вимірювання отримується через 2000 
миль - 3000 миль (3200 кілометрів - 4800 
кілометрів). Крім того, витрата палива, 
частота заповнення або показники 
манометра не є такими способами 
вимірювання економічної паливи. 

1. Потім заповніть паливний бак і запишіть 
початкові показники одометра. 

2. Щоразу, коли ви наповнюєте резерв, 
запишіть кількість доданого палива. 

3. Принаймні через три-п'ять заповнення 
бака, заповнити паливний бак і 
записувати поточне показання одометра. 

4. Відмініть початкові показники одометра 
від поточних показників одометра. 

5. Обчисліть економію палива діленням 
мілі, пройдені галонами (для 
метричних: помножити літри, 
використані на 100, потім розділити на 
пройдені кілометри). 

Зберігайте записи щонайменше один місяць 
і запишіть тип їзди (місто чи шосе). Це 
забезпечує точну оцінку економіки палива 
транспортного засобу для поточних умов 
руху. Крім того, ведення обліку рахунків та 
взимку показує, як температура впливає на 
економіку палива. Загалом, нижчі 
температури визначають меншу економічну 
паливу. 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЕМІСІЙ 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Не розташовуючи автомобіль, не 
працюйте на холостому ходу та не 
керуйте автомобілем у сухому траві або 
інших сухих покриттях. 
Система викидів нагрівається 

моторний відсік і вихлопна система, яка 
може спричинити пожежу. 

Вітоки вихлопних газів можуть 
призвати до покупки шкідливий та 
потенційно літальний пари в салоні. 
Якщо 

Ви відчуваєте запах вихлопних газів у 
вашому транспортному засобі, нехай 
негативно перевірити ваш автомобіль. Не 
керуйте автомобілем, якщо відчуваєте 
запах вихлопних газів. 

 
 

Ваш автомобіль оснащений різними 
компоненти контролю викидів та 
каталітичного нейтралізатора, що дозволяє 
вашому автомобілю відповідати діючим 
стандартам викидів вихлопних газів. Щоб 
переконатися, що каталітичний 
перетворювач та інші компоненти 
контролюють вікідів, продовжують 
працювати за допомогою таких людей: 

• Використовуйте лише вказане паливо. 

• Уникайте закінчення пального. 

• Не вимикайте запалювання під час руху 
вашого автомобіля, особливо на високій 
швидкості швидкості. 

• Нехай пункти, перелічені в розкладі 
інформація про технічне 
обслуговування, що виконується для 
вказаного графіку. 

За розкладом Попереднє технічне 
обслуговування, перерахування інформації 
про плани технічного обслуговування, 
мають необхідне значення для служби 
міністерства та службових якостей вашої 
машини та його систем вікідів. 

Якщо ви використовуєте дані, крім Ford, 
Motorcraft або авторизованих деталей Ford, 
замість технічного обслуговування або 
обслуговування компоненти, що впливають 
контроль викидів, таких запчастин, які не 
належать Ford, повинні бути 
еквівалентними справжніми деталями Ford 
Motor Company для характеристик та 
довготривалості. 

Світловий індикатор робочого двигуна 
незахищений, індикатор зарядної системи або 
індикатор температури, вітоки рідини, дивні 
запахи, дим або втрата двигуна потужність 
могла вказувати яка система контролює 
вікідів не працює відповідною ціллю. 

Неправильна робота або пошкодження 
вихлопна система може дозволити 
вихлопу увійти в транспортний засіб. 
Нехай негативно перевіряють та 
ремонтують шкіджену або неправильно 
працюють вихлопну систему. 

Не вносити будь-яких несанкціонованих змін 
у ваш транспортний засіб або двигун. За 
законом транспортний засібвласники та всі, 
хто виробляє,ремонт, обслуговування, 
продаж, оренда, торгівля транспортними 
засобами або нагляд за парковими 
транспортними засобами не дозволяються 
навмисно застосовувати систему 
управління викидами або перешкоджати 
його роботі. Інформація про систему вікідів 
вашого автомобіля міститься на наклейках 
з інформацією про контроль викидів 
автомобілів, яка знаходиться в русі або 
повідомленні з ним. На цій наклейці також 
вказаний об'єм руху 

Будь ласка, зверніться до інформації про 
гарантію для отримання детальної 
інформації. 

Вбудована діагностика (OBD-II) 

У вашому транспортному засобі є комп'ютер, 
відомий як бортова система діагностики 
(OBD-II), яка контролює систему контролю 
вікідів двигуна. Система захищає навколишнє 
середовище, переконується, що ваш 
автомобіль та надає відповідальність 
державним стандартам викидів. Система 
OBD-II також допомагає технічному 
спеціалісту в регулярному обслуговуванні 
вашого автомобіля. 

Колі незабаром загоряється індикатор 
сервісного двигуна, OBD-II система 
виявила a 

несправність. Може виникнути тимчасова 
несправністьспричинити швидкий індикатор 
сервісного двигуна висвітлити. 

Прикладами тимчасових несправностей є: 
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• у транспортному засобу закінчилось 
паливо - рухаючись може 
приєднатися або погано працювати 

• погана якість палива або вода в появі 
- рухаючись може приєднатися або 
запрацювати погано 

• впускний відвір палива можливо 
неправильно закрито. Див. 
Заправка(стор. 137). 

• проїжджаючи через глибоку воду - 
електрична система може бути 
вологою. 

Ви можете виправити це 
тимчасовонесправедливості, заповнюючи 
паливний бак якісним паливом, необхідним 
чином закривши впускний отвір палива або 
даючи електросистеми високих. Після 
трьох циклів їзди без таких або будь-яких 
інших тимчасових несправностей індикатор 
сервісного руху незабаром не потрібно 
світитись при наступному запуску руху. 
Цикл водіння створюється з холодного 
запуску двигуна з подальшим змішаним 
управлінням містом / шосе. Додаткове 
обслуговування автомобілів не потрібно. 

Якщо індикатор сервісного двигуна незабаром 
увімкнутись, повернутися до автомобіля за 
перших можливостей. Хоча деякі 
несправності, виявлені OBD-II, можуть не 
мати очевидних симптомів, продовжувати 
їздити із сервісним рухомнезабаром 
індикатор увімкнення може призвести до 
збільшення викиди, менша економічна 
палива, зниження плавності руху та передачі 
та приведення до дорожчих ремонтів. 

Готовність до огляду / технічного 
обслуговування (I / M) 
Тестування 

Деякі державні / провінційні Організатор 
самоврядування може мати програми 
інспекції / технічного обслуговування (I / 
M) для перевірки обладнання для 
контролю вікідів на вашому транспортному 
засобі. Непроходження цієї перевірки може 
перешкодити вам реєстрацію 
транспортного засобу. 

Якщо сервісний двигун скоро 
індикатор горить або лампочка 
не працює, можливо, вам 
доведеться мати 

транспортний засіб, що 
використовується. Див. Вбудовану 
діагностику (OBD-II). 

Ваш транспортний засіб може не отримати 
тест I / M, якщо індикатор сервісного двигуна 
незахищеного горіння або працює 
неправильно (лампочка перегоріла), або 
якщо система OBD-II визначена що деякі 
системний контроль вікідів не був 
рекомендований через перевірку. У цьому 
випадку ваш автомобіль не готовий до 
тестування I / M. 

У разі переходу або передачі транспортного 
засобу щойно обслуговується, або 
акумулятор чогось розрядженого або 
замінений, система OBD-II може вказувати на 
те, що транспортний засіб не готовий до 
випробування I / M. Щоб визначити, чи 
транспортний засіб готовий до випробування 
I / M, поверніть ключ запалення в пункті 
«увімкнене» на 15 секунд, не закручуючи 
двигун. Якщо індикатор сервісного двигуна 
незабезпечує ближчий вісім розів, це 
означає, що транспортний засіб не готовий до 
тестування I / M; якщо індикатор сервісного 
двигуна незабаром не світиться, це означає, 
що транспортний засіб готовий до тестування 
вводу / виводу. 

Система OBD-II контролює систему 
управління вікідами під час звичайної їзди. 
Повна перевірка може зайняти кілька днів. 
Якщо транспортний засіб не готовий до 
тестування I / M, можливо, ви зможете 
виконати наступне повітряцикл, що 
створюється із змішаного міста та шосе 
водіння: 

Їдьте по швидкому або шосейному шляху 
стабільно 15 хвилин, а потім 20 хвилин 
центральні іїзди, принаймні чотири 30-
секундних періоди простою. 

 
 
 

 
141 



Паливо та заправка 

Фокус (CDH) Канада / Сполучені Штати Америки, 
enUSA 

 

 

 

Дозвольте транспортному засобу сісті 
не менше восьми годин без запуску 
двигуна. Потім запустіть двигун і 
завершіть вищевказаний цикл руху. 
Двигун повинен прогріватися до 
нормальної робочої температури. 
Після запуску не вимикайте двигун, 
поки не завершите вищезазначений 
цикл руху. Якщо транспортний засіб 
ще не готовий до тестування I / M, 
вам доведеться повторити вказаний 
вище цикл відбору. 
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РУЧНА ПЕРЕДАЧА - 2,0 л 
DURATEC-HE (MI4) 

Використання зчеплення 

Примітка: Якщо педаль зчеплення повністю 
не натискається на підлогу, це може 
призвести до збільшення зусиль перемикання 
передавача, передчасного зносу деталей 
передачі або пошкодження передач. 

Примітка: Не їдьте, спираючи його на педаль 
зчеплення, або не використовуючи педаль 
зчеплення, щоб підтримувати ваш автомобіль 
у центрі під час очікування на пагорбі. При дії 
зменшення термін служби зв’язку та може 
звести нанівець вимоги щодо гарантії 
зчеплення. 

 

 

 
E157512 

 

Автомобілі з механічною коробкою передач 
мають a блокування стартера, що запобігає 
прокручуванню двигуна, якщо педаль 
зчеплення не натиснута повністю. 

Запуск автомобіля 

  УВАГА  

Переконайтеся, що підлоговий кілімок 
розміщення правильно, щоб це не 
заважало з повним розширенням 
зчеплення 

педаль. 
 

 

1. Переконайтесь, що стоїнкове поле може 
бути повністю встановлене, і перегляньте 
важливу передачу передачі в нейтральне 
положення. 

2. Повна пригнічуйте Потім запустити 
педаль зчеплення. 

3. Натисніть на гальмо педаль і перевести 
важливі перемикання передач на 
першу або задню передачу. 

4. Відпустити стояче каркас і повільно 
відпустити зчеплення натискаючи 
педаль, повільно натискаючи на 
акселератор. 

Під час кожної зміни переконайтеся, що 
ви повністю натиснути на зчеплення 
педаль. 

Рекомендовані швидкісні переробки 

Примітка: Не перемикайте важливу 
передачу передачі на першу передачу, коли 
ваш автомобіль рухається швидше ніж за 15 
км / рік (24 км / рік). Це 
пошкодитизчеплення. 

Рекомендуємо змінити передачу згідно з 
наступним керівництвом для досягнення 
найкращої економіки палива для вашого 
автомобіля. 

 

Зрушити з Рекомендована швидкість 

1 - 2 15 миль / рік (24 км / рік) 

2 - 3 38 миль / рік (38 км / рік) 

3 - 4 51 км / рік 32 мілі / рік. 

4 - 5 71 км / рік 44 мілі / рік. 

Зворотний 

Примітка: Не перемикайте важливу 
передачу передачі на задню передачу, коли 
ваш автомобіль рухається. Це може призвести 
до пошкодження трансмісії. 

1. Повна пригнічує педаль 
зчеплення для відключення 
зчеплення. 

2. Перевірте важливий перелік передач у 
нейтральне положення положення і 
зачекайте принаймні за три секунди, 
перш ніж рухатися його назад. 

Якщо остання передача задіяна не 
повністю, натисніть педаль зчеплення 
опустити вниз і перевести важливі 
переробки передач у нейтральне 
положення. 
Відпустити педаль зчеплення при повторному 
натисканні натисніть на змінення та 
переведіть важливу передачу передачі у 
реверс. 
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Парковка автомобіля 

  УВАГА  

Не паркуйте свій автомобіль із важелем 
переробки передач у нейтральному 
положенні. 
Ваш транспортний засіб може 

несподівано з'їхати та когось поранити. 
Перевірте важливий перемикання передачі на 
першу передачу та встановіть стоячу 
гальмоповністю. 

 
 

Щоб припаркувати автомобіль: 

1. Натисніть на гальмо педаль і перевести 
важливий переказ передач у 
нейтральне положення. 

2. Потім використовуйте стояче гальмо 
та вимкніть запалення. 

3. Підтримуйте педаль зчеплення вниз і 
переказуйте важливу передачу 
передачі на першу передачу. 

 

РУЧНА ПЕРЕДАЧА - 1,0 л 
ECOBOOST ™ 

Використання зчеплення 

Примітка: Якщо повністю не натиснути на 
педаль зчеплення на підлогу, це може 
призвести до посилення зусиль перемикання 
передач, передчасного зносу деталей 
передачі або пошкодження передач. 

Примітка: Не їдьте, спираючи його на педаль 
зчеплення, або не використовуючи педаль 
зчеплення, щоб підтримувати ваш автомобіль 
у центрі під час очікування на пагорбі. При дії 
зменшення термін служби зв’язку та може 
звести нанівець вимоги щодо гарантії 
зчеплення. 
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Автомобілі з механічною коробкою передач 
мають a блокування стартера, що запобігає 
прокручуванню двигуна, якщо педаль 
зчеплення не натиснута повністю. 

Починати ваш транспортний засіб: 

1. Переконайтесь, що стоїть гальмо повністю 
встановлене. 

2. Потім натисніть на педаль зчеплення на 
підлогу поставте важливий перелік 
передачі у нейтраль положення. 

3. Запустити двигун. 

4. Натисніть на педаль гальма і переведіть 
важливий переказ передачі на бажану 
передачу; спочатку 
(1) або навпаки (R). 

5. Відпустити стояче кінець, потім повільно 
відпустити зчеплення натискаючи 
педаль, повільно натискаючи на 
акселератор. 

Під час кожної зміни педалі зчеплення має 
бути повністю притиснута до підлог. 
Переконайтеся, щокілімок для підлоги 
правильного розміру так що це не заважає 
повному розширенню педалі зчеплення. 

Рекомендовані швидкісні переробки 

Примітка: Не переходьте на першу передачу 
(1), коли ваш транспортний засіб рухається 
швидше ніж 24 км / рік. Це призведе до 
пошкодження зчеплення. 
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Рекомендовані перемикання швидкості 

(для кращої економіки палива) при 

розгоні 

Перейти від: 

1 - 2 15 миль / рік (24 км / рік) 

2 - 3 26 миль / рік (42 км / рік) 

3 - 4 61 миль / рік (61 км / рік) 

4 - 5 67 миль / рік (67 км / рік) 

5 - 6 80 км / рік 

Зворотний 

Примітка: Переконайтесь, що ваш 
транспортний посібник повністю 
зосереджений, перед тим, як перейти на 
задній хід (R). Якщо цього не зробити, це 
може пошкодитиспособу передавання. 

1. Натисніть на педаль зчеплення на 
підлогу, щоб вимкнути зчеплення. 

2. Перемістити важливий перелік передач у 
положення нейтральне положення і 
зачекайте принаймні три секунди перед 
переходом на реверс (R). 

3. Переключити назад (R), піднявши комір 
під ручною перемиканням передач 
вгору, потімрухаючи важливий повний 
рівень, потім вперед. 

Примітка: Перемістити важливий переказ 
передачі у реверс (R) можна просто піднявши 
комір під рукою перемикання передачі вгору 
перед тим, як переключити назад. Це функція 
блокування, яка захищає трансмісію від 
випадкового включення реверсу (R), оскільки 
має значення вибраного першого (1). 

Якщо реверс (R) не зафіксовано повністю, 
натисніть педаль зчеплення опустіть і 
поверніть перемикання передач у 
нейтральне положення. На мить відпустити 
педаль зчеплення, потім підніміть розмір і 
знову перегляньте назад (R). 

Парковка автомобіля 

  УВАГА  

Не паркуйте свій автомобіль із важелем 
переробки передач у нейтральному 
положенні. 
Ваш транспортний засіб може 

несподівано з'їхати та когось поранити. 
Перевірте важливий перемикання передачі на 
першу передачу та встановіть стоячу 
гальмоповністю. 

 

 

Щоб припаркувати автомобіль: 

1. Натисніть на гальмо педаль і перевести 
важливий переказ передач у 
нейтральне положення. 

2. Потім використовуйте стояче гальмо 
та вимкніть запалення. 

3. Підтримуйте педаль зчеплення вниз і 
переказуйте важливу передачу 
передачі на першу передачу. 

 

АВТОМАТИЧНА ПЕРЕДАЧА 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Завжди повністю встановіть стоячий 
кінець і зафіксуйте перемикач 
передач у парку (P). 
Поверніть запалення у вимкнене 

положення та вийміть ключ кожного разу, 
коли ви залишите свій автомобіль. 
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 ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Роби не натискати педаль гальма та педаль газу одночасно. 
Застосовуючи обидві педалі одночасно протягом більше трьох секунд обмежить оберти 

обертів двигуна, що може призвести до труднощів з підтриманням швидкості руху і може 
призвести до серйозних травм. 

 

 

Розуміння позицій вашої автоматичної коробки передач 
Переведення автомобіля в передачу: 

1. Повністю натисніть педаль гальма. 

2. Переведіть важіль перемикання передач у потрібну передачу. 

3. Приходьте до повної зупинки. 

4. Перемістіть важіль перемикання передач і надійно зафіксуйте його в парку (P). 
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Парк (P) 
Це положення блокує передачу і не дає колесам обертатися. 
Реверс (R) 
З важелем перемикання передач у зворотному напрямку (R), ваш транспортний засіб рухається 
назад. Завжди приходьте до повногозупиніться перед переходом у реверс і назад (R). 
Нейтральний (N) 
За допомогою важеля перемикання передач у нейтральному положенні (N) ваш автомобіль 
можна запустити та вільно катати. Тримайте натискаючи педаль гальма, перебуваючи в 
цьому положенні. 
Привід (D) 
Привід (D) - це нормальне водійське положення для найкращої економії палива. 
ОвердрайвФункція дозволяє автоматично переключати і зменшувати перемикання передач 
за допомогою передач від 1 до 6. 
Спорт (S) 

Переміщення важеля перемикання передач у спорт (S): 
• Забезпечує додатковий клас (двигун)гальмування та розширює роботу нижчої передачі 

для підвищення ефективності підйомів в гору, горбистої місцевості або гірських районів. 
Це збільшує частоту обертання двигуна під час гальмування двигуном. 

• Забезпечує додаткову нижчу передачу робота через стратегію автоматичного 
перемикання передач. 

• Передачі вибираються швидше та з більшими оборотами двигуна. 
SelectShift Automatic ™ Transmission (Якщо обладнано) 

Ваш автомобіль оснащений a Важіль перемикання передач автоматичної коробки передач 
SelectShift. 
 Автоматична коробка передач SelectShift дає вам можливість змінювати передачі вгору або 
вниз (без зчеплення) за бажанням. 
Для того, щоб запобігти роботі двигуна при занадто низьких обертах на хвилину, що може 
призвести до його зупинки, SelectShift все одно автоматично робить деякі понижувальні 
перемикання, якщо визначив, що ви не здійснили переключення вчасно. 
Хоча SelectShift робить для вас деякі понижуючі перемикання передач, але все одно 
дозволяє зменшити перемикання передач у будь-який час, доки SelectShift визначає, що 
двигуну не буде завдано шкоди від 
надмірна швидкість обертання. 
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Примітка: Пошкодження двигуна може 
статися, якщо ви підтримуєте велике 
число обертів двигуна без змінення. 

SelectShift не перемикається 
автоматично, навіть якщо 
переміщується наближається межа 
RPM. Його потрібно відмінити, якщо 
натиснути кнопку +. 

Якщо хмарно перемикає на важелі 
переробки передач: 

• Натисніть кнопку (+) для 
переключення вгору. 

• Натисніть кнопка (-) для зниження 
передачі. 
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За наявності кермо весла: 

Коли ваш автомобіль переглядає в 
приводі (D), перемикачі веслу 
забезпечують тимчасове ручне 
управління. Вони дозволяють вам 
перемікати передачі швидко, не 
відріваючи рук від керми. 

Ви можете досягти великого ручного 
управління переміщуючи важливий 
переклад передач до спорту 
(S) положення. 

• Потягніть праву лопатку (+) для 
підняття вгору. 

• Потягніть ліве весло (-) для 
зниження передачі. 

 

 
Система визначає, скільки тимчасово 
ручне управління більше не 
використовується і повертається до 
автоматичного управління. 

Перехід до рекомендованої швидкості 
переробки відповідно до наступної 
таблиці: 

 

Переміщення при розгоні 

(рекомендовано для найкращої 

економіки палива) 

Перейти від: 

1 - 2 15 миль / рік (24 км / рік) 

2 - 3 25 миль / рік (40 км / рік) 

3 - 4 64 мілі / рік (64 км / рік) 

4 - 5 45 миль / рік (72 км / рік) 

5 - 6 80 км / рік 

На панелі приладів відображається 
зображення Вами в даний момент 
передачі. 

Примітка: Система залишається в 
ручному управлінні, доки не зростає 
інший вибір змін (наприклад, привід 
[D]). 

Блокування перемикання гальму 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Не керуйте своїм транспортним 
засобом, не переказуючи, що 
гальмівні лампи працюють робочий. 
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  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Виконуючи цю процедуру, ви показали 
свій автомобіль з парку (P), що означає, 
що ваш автомобіль може котируватися 

вільно. Щоб запобігти небезпечному руху 
транспортного засобу, завжди слід 
встановлювати стояче гальмо перед 
виконанням цієї процедури. 
Використовуйтеколісні замки, якщо це 
доречно. 

Якщо повністю випустити стоянкове 
гальмо, а попередньо лампа 
гальмування все ще світиться, можливо, 
гальмо не буде 

працює відповідним чином. Звернутися до 
свого уповноваженогодилер. 
   

 

Примітка: Для деяких ринків ця функція 
буде інваліди. 

Ваш автомобіль оснащений системою 
переробки гальму функція блокування, яка 
запобігає переміщенню важлива перемикання 
передач від стоянки (P), коли запалення 
знаходиться в включеному положенні, а 
педаль гальма не натиснута. 

Якщо ви не можете переглянути важливий 
переклад передач назовні парку (P) 
положення із запаленим замком у 
натиснутому положенні та натисканні на 
педаль гальма, можливо, стане 
неправильним. Можливо, перегорів 
запобіжник або гальмівні світильники вашої 
машини не працюють відповідним 
чином.Див. Таблицю специфікацій 
запобіжників (стор. 201). 

Якщо запобіжник не переглядає і гальмівні 
світильники працюють за необхідним чином, 
виконайте наступне процедуру дозволити 
вам для переміщення важеля перемикання 
передавача з паркування (P): 

1. Зніміть бічну панель із правого боку 
важеля перемикання передач. 

 

2. Знайдіть доступ отвір. 
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3. Вставте викрутку (або подібний 
інструмент) при відкритті доступу та 
натисніть передмову важеля, одночасно 
тягнучи перемикач передач важлива з 
положення парку (P) у нейтральному 
(N) положення. 

4. Вийміть інструмент і встановіть 
заново панелі. 

5. Запросити транспортний засіб і 
відпустити стояче гальмо. 

 
 
 
 
 
 
 

E155984 
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Адаптивна автоматична 
коробка передач Навчання 

Ця функція може збільшити тривалість і 
забезпечити стабільний перехід 
протягом усього часу експлуатації 
вашого автомобіля. Новий транспортний 
засіб або коробка передач може мати 
стійкі переробки, м'які перемикання 
передач або обидва. Ця операція 
розглядаєтьсянормальний і не впливає 
на функціонування або 
довготривалість трансмісії. З часом 
процес адаптивного навчання всім 
оновлює роботу операції передачі. 

Якщо ваш автомобіль 
затримається у брудному 
сніданку 

Примітка: Якщо розібрати 
транспортний засіб, якщо двигун не має 
нормальної робочої температури або 
може статися пошкодження трансмісії. 

Примітка: Не розгортайте транспортний 
засіб більше хвилини, інакше може 
виникнути пошкодження передач та 
шин, або двигун може перегрітися. 

Якщо ваш автомобіль заблокує вас, ви 
зможете його розізнати, 
переадресувавши передачу вперед і 
назад, відрегулювавши між змінами у 
стабільному режимі. Натиснітьзлегка 
натисніть на акселератор на кожній 
передачі. 
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ЗАГАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЯ 

Примітка: Час від часу гальмівний шум є 
нормальним. Якщо присутні металеві метали, 
безперервне шліфування або безперервний 
піск, гальмівні накладки можуть бути 
зношеними, а також перевірити їх потребу в 
порівнянні з дилером. Якщо під час 
гальмування на транспортному засобі 
постійно вібрує або тремується у Кермі, 
повідомивши дилера, слід перевірити ваш 
автомобіль. 

Примітка: Гальмівний піл може 
накопичуватися на колесах, навіть за 
звичайних умов руху. Трохи пілу неминуче, 
через що гальма зношуються і не сприяють 
гальмівному шуму.Див. Розділ Очищення 
сплаву Колеса (сторінка 235). 

Див. Попереджувальні лампи та 
Показники (стор. 93). 

Вологість гальма призводить до зниження 
ефективності гальмування. Кілька разів 
обережно натисніть на педаль гальми, коли 
знайдете з мийки або стоячої води, щоб 
висунути гальму. 

Гальмівний прискорювач 

У випадку, якщо педаль газу застрягає або 
захоплюється, використовуйте стеадіі 
сильний тиск на педалі гальма, щоб 
уповільнити транспортний засіб і зменшити 
потужність двигуна. Якщо ви використовуєте 
такий стан, натисніть кнопку і введіть свій 
автомобіль до безпечної централізації. 
Вимкніть двигун, посуньтеспособу 
передавання припаркувати (P) та натиснути 
на стоянкове гальмо. Погляньте педаль 
акселератора і область навколо неї на 
предмет предметів або зміщення, які 
можуть враховувати її рух. Якщо нічого не 
знайдено, стан не зникне, відведіть 
автомобіль до найближчого 
уповноваженого дилера. 

Асистент екстреного гальмування 

Асистент екстреного гальму виявляє, коли ви 
сильно гальмуєте, вимірюючи швидкість 
натискання педалі гальми. Ми можемо 
досягти максимальної ефективності 
гальмування, якщо натиснути на педаль. 
Надзвичайна ситуаціядопомога при 
гальмуванні може зменшити центральний 
шлях у критичних ситуаціях. 

Антиблокувальна гальмівна система 

Ця система допомагає вам підтримати 
управління рульовим управлінням під час 
аварійних центрів, підтримуючи гальму від 
блокування. 

Ця лампа на митьсвітитися, коли 
ви вмікаєте запалення. Якщо 
світла немає 

загоряється під час запуску, залишається 
увімкненим або блимає, система 
антиблокувального гальмування може бути 
інвалідом. Нехай система 
перевіренауповноважений дилер. Якщо 
антиблокувальна система відключена, 
нормальне гальмування все ще буде. 

Якщо попередньо лампа гальма 
горить із відпущеним стоянковим 
гальмом, тормозіть 

система відразу споживається. 

 
ПОДКАЗКИ НА ВОДІ С 
ГАЛЬМА АНТИБЛОКУЮЧІ 

Примітка: Коли система працює, педаль 
гальма буде відключена і може рухатися 
далі. Підтримуйте тиск на педалі гальма. Ви 
також можете почути шум від системи. Це 
нормально. 

Антиблокувальна гальмівна система не буде 
усунути ризики, коли: 

• Ви знайдете занадто близько до 
автомобіля перед вами. 

• Ваш автомобіль здійснює гідропланування. 

• Ви занадто швидко робите кути. 

• Покриття дороги погане. 
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ПАРКОВКА Гальмо 

Автомобілі з автоматом Спосіб 
передавання 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯG  

Завжди повністю встановіть стоянкове 
гальмо і залиште свій автомобіль із 
зафіксованим важелем перемикача 
передач 

позиція П. 
 

 

Примітка: Якщо ви паркуєтесь Ваш 
транспортний посібник з пагорбі та 
зверненим входом змінює важливі перемикачі 
передач у пункті P та повертає кермо від 
узбіччя. 

Примітка: Якщо ви припаркуєте свій 
автомобіль на пагорбі та зверненим вниз 
пропускайте важливий перемикач передач у 
пункті P та поверніть кермо у напрямку до 
борду. 

Транспортні засоби з ручним 
управлінням Спосіб передавання 

  УВАГА  

 Завжди повністю встановіть стоячий 

кінець. 
 

 

Примітка: Якщо ви припаркуєте свій 
автомобіль на пагорбі та вгорі оберніть 
першу передачу та поверніть кермо від 
бордюру. 

Примітка: Якщо ви паркуєтесь Ваш 
транспортний засіб на пагорбі та повернувся 
уніз, виберіть передачу заднього ходу та 
поверніть кермо до узбіччя. 

Всі транспортні засоби 

Примітка: Не натискайте кнопку звільнення, 
підтягуючи важливу сторінку. 

Щоб застосувати скасований стовпчик: 

1. Сильно натисніть на педаль нового 
гальма. 

2. Потягніть важливий стоячий гальма до 
кінця. 

Щоб зняти стоячий кінець: 

1. Сильно натисніть на педаль гальма. 

2. Злегка потягніть важіль вгору. 

3. Натисніть кнопку відпуску і натисніть 
кнопку важіль вниз. 

 

HILL START ASSIST 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Система робить це не замінюйте 
стояночне гальмо. Виїжджаючи з 
автомобіля, завжди використовуйте 
стоянку 

гальмувати і переводити коробку передач у 
парковку 
(P) для автоматичної коробки передач або 
першої передачі для механічної коробки 
передач. 

Ви повинні залишатися у своєму 
транспортному засобі після активації 
систем. 

Протягом усіх часів ви не знайдете 
відповідальності за контроль свого 
автомобіля, огляд за системою 

втручається, якщо потрібно. 

Якщо рухається надмірно обертається, 
або якщо виявлена несправність, 
система буде деактивована. 

 
 

Система полегшує відведення коли ваш 
транспортний засіб знаходиться на схилі без 
необхідності використовувати стоянкове 
гальмо. 

Коли система активна, ваш автомобіль буде 
залишатися нерухомими на схилі через дві 
секунди після того, як ви відпустите педаль 
гальма. Це можна вчасно рухати його від 
гальми до педалі газу. Гальма 
відпускаються автоматично, коли двигун 
розвиває достатній привід, щоб запобігти 
котянню вашого автомобіля вниз по схилу. 
Це перевага під час поїздки на повітряному 
шляху, наприклад, від пандусу 
автостоянки, світлофора або під час руху 
вгору на місце для паркування. 
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Система активується автоматично на будь-
якому рівні, що спричинить значний відкат 
автомобіля. Для автомобілів з механічною 
коробкою передачі цю функцію можна 
вимкнути за допомогою інформаційного 
дисплея.Подивитися Відображення 
інформації (стор. 97).  система залишатися 
увімкнути або вимкнути, залежно від того, 
як він востаннє був встановлений. 

Примітка: Система функціонує лише тоді, 
коли ви повністю орієнтуєте свій автомобіль. 
Переключіться в реверс (R), якщо ви 
пропускаєте на пропуск, і першу передачу 
(1), коли ви пропускаєте на підйом. 

Примітка: Немає попередньої лампи, яка 
вказує, що система ввімкнена або вимкнена. 

Використання Hill Start Assist 

1. Натисніть на педаль гальма, щоб 
транспортний засіб повністю 
зосереджений. Тримайте педаль 
гальма натиснутою. 

2. Якщо датчики виявлять, що ваш 
автомобіль знаходиться на схилі, 
система активується автоматично. 

3. Коли ви знімете ногу з педалі гальма, 
ваш автомобіль залишиться на схілі без 
відкочуючись приблизно на дві 
секунди. Цей час для використання 
буде автоматично продовжено, якщо 
ви знайдете в дорозі. 

4. Їздити звичайним способом. Гальма 
відпускаються автоматично. 

Увімкнення та вимкнення систем 

Транспортні засоби з механічною коробкою передач 

Ви можете ввімкнути або вимкнути цю 
функцію в відображення інформації. 
Система запам'ятовує останнє 
налаштування, коли ви запускаєте свій 
автомобіль. 

Транспортні засоби з автоматичною коробкою передач 

Ви не можете вмикати та вимікати систему. 
Коли ви вмикаєте запалення, система 
автоматично вмикається. 
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ПРИНЦИП РОБОТИ 

Допомагає система контролю тяги 
унікальне обертання провідного колеса 
та втрата тягарів. 

Якщо ваш автомобіль починає ковзати, 
система використовує гальмо до окремого 
колеса і, за необхідності, одночасно 
зменшує потужність двигуна. Якщо колесо 
запобігає розгортанню зображення або 
пухкої поверхні, система знижує потужність 
двигуна в залежності від рівня тяжкості. 

 

ВИКОРИСТАННЯ КОНТРОЛЮ 
ТРАКЦІЇ 

Наприклад, у певних ситуаціях, загрожуючи 
снігу або бруді, повертаючи систему тяжкості 
вимкнення може бути корисним, якщо це 
може дозволити колесам обертатися з 
повною потужністю двигуна. 
Залежно від типу системи вашого автомобіля, 
ви можете вимкнути систему за допомогою 
інформаційного дисплея або натискання 
кнопки. 

Вимкнення системи за допомогою 
елементів управління 
інформаційним дисплеєм 
(Якщо облачно) 

Ваш автомобіль оснащений цією 
функцієювже увімкнено. Для використання 
цієї функції можна вимкнути за допомогою 
елементів керування відображенням 
інформації.Див. (Стор. 97). 

Вимкнення систем за допомогою 
комутатора (Якщо облачно) 

Кнопка знаходиться в приладі панель. 

Натисніть кнопку. Ви побачите 
повідомленняу поєднанні з підсвіченою 
піктограмою в дисплей. Натисніть кнопку 
ще раз, щоб повернути систему в 
нормальний режим. 

Коли ви перемикаєтесь вимкнена система 
контролю тяжкості, контроль стійкості 
залишається повністю активним. 

Індикатори системи та 
Повідомлення 

  УВАГА  

Якщо помилка була виявлена в межах 
в системі AdvanceTrac загорітися 
індикатор контролю стабільності 

стабільно. Переконайтеся, що 
AdvanceTracсистема не була відключена 
вручну через відображення інформації. Якщо 
індикатор контролює стабільність все ще 
горить постійно, негативно відхиляє систему в 
авторизованому дилері. Експлуатація вашого 
автомобіляз Відключення AdvanceTrac може 
призвести до збільшення ризику втрати 
контролю над транспортним засобом, 
перекидання автомобіля, отримання травми 
та смерті. 

 
 

Контроль стійкості індикатор 
тимчасового світитися при 
запуску двигуна і блимає 

коли стан водіння активує систему стійкості. 

 індикатор контролю 
стабільності тимчасового 
світиться під час запуску 
двигуна і залишається 
включеним 

при повороті системи управління тягами 
вимкнено. 

Коли ви виглядаєте або змішуєте систему 
контролю тяжкості, на інформаційному 
дисплеї з'являється повідомлення про стан 
системи. 
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ПРИНЦИП РОБОТИ 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Модифікація транспортного засобу 
для участі гальмівна система, 
додаткові багажні рейки, підвіска, 
система рульового управління, 

конструкція шин та розмір коліс та шин 
можуть змінити характеристики управління 
транспортного засобу і може негативно 
впливатипродуктивність системи 
AdvanceTrac. Крім того, встановлення будь-
яких стереодинаміків може перетворити 
роботу системи AdvanceTrac та негативно 
впливати на неї. Встановіть будь-який 
додатковий стереодинамік якомога далі 
через передню центральну консоль, 
тунелю та передні сидіння, щоб 
мінімізувати ризик завади датчиків 
AdvanceTrac. Зниження ефективності 
системи AdvanceTrac може призвести до 
збільшення ризику втрати контролю над 
транспортним засобом, перекидання 
транспортного засобу, отримання травми та 
смерті. 

Пам'ятайте, що навіть 
просунутийТехнологія не може 
кинути виклик законам фізики. 
Завжди можна програмувати 

управління транспортним засобом через 
неналежне 

Система управління AdvanceTrac допомагає 
контролювати транспортний засіб на 
слізькій поверхні. Електронна частина 
системи контролю стійкості допомагає 
уникнути заносів та бічних ковзанів. 
Система контролю тяжкості допомагає 
уникнути обговорення провідних коліс та 
втрати тяжкості.Див. Розділ використання 
Контроль тяги (стор. 153). 

 

E72903 

введення драйвера для умов. Агресивна 
видача для будь-якої дорожньої ситуації може 
призвести до втрати контролю над вашим 
автомобілем, збільшуючи ризик травмування 
людей або пошкодження майна. 
АктиваціяСистема AdvanceTrac є свідченням 
того, що принаймні деякі покриття 
перевищуютьїх здатність зчепити дорогу; 
це могло 

 

A Автомобіль без AdvanceTrac 
зсув із передбаченого 
маршруту. 

B Автомобіль з AdvanceTrac 
підтримка контролю над слізькою 
поверхнею. 

зменшити здатність оператора керувати 
транспортним засобом, що потенційно може 
призвести до втратиуправління 
транспортним засобом, перекидання 
транспортного засобу, тілесні ушкодження 
та смерть. Якщо ваша система AdvanceTrac 
активується, СПОВІЛЬНІТЬ. 

 
 

ВИКОРИСТАННЯ КОНТРОЛЮ 
СТАБІЛЬНОСТІ 

Система автоматично включається при 
кожному включеному запалюванні. 

Ви не можете вимкніть систему контролю 
стійкості, але при переході на реверс (R) 
система деактивується. 

Ви можете переключити тягу система 
управління вимкнена або ввімкнена. Див. 
Розділ використання контрольних тяг (стор. 
153). 
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ДОПОМОГА ЗАДНЬОЇ ПАРКІВКИ 
(Якщо облачно) 

Задні датчики активні лише тоді, коли 
коробка передач знаходиться у дзвонистому 
напрямку (R). Як ваштранспортний засіб 
наближається до перешкоди, швидкість 
звукового попередження зростає. 
Кількість перешкод менше 12 дюймів 
(30 см), звук попереднього 
відтворення безперервно. Якщо 
система виявляє a 
нерухомий або віддалений об'єкт, що 
знаходиться на відстані більше 30 см від 
кутових бамперів, тон звучить лише три 
секунд. Одного разу системавиявляє 
предмет, що накладається, попереднє 
звучання знову. 

 

 

E130178 
 

Площа покриття до 1,8 м від заднього 
бампера. Площа покриття зменшується на 
зовнішніх кутах бампера. 

За допомогою цієї системи виявляються 
різні об'єкти у зворотному напрямку (R): 

• Ваш транспортний засіб рухається до 
нерухомого об'єкта зі швидкістю 3 км 
/ рік (5 км / рік) або менше. 

• Ваш транспортний засіб не рухається, 
але рухомий предмет належить до 
задньої частини ваш автомобіль за 
адресою швидкість 3 міль на рік 
(5 км / рік) або менше. 

• Ваш транспортний засіб рухається зі 
швидкістю менше 5 км / рік, рухомий 
предмет розміщується перед задньою 
частиною вашого автомобіля за 
швидкість менше 3 миль / рік (5 км / 
рік). 

Система надає звукове попереднє лише тоді, 
коли ваш транспортний засіб рухається або 
коли ваш транспортний засіб нерухомого і 
виявлення перешкода знаходиться на 
відстані менше 30 см від бампера. 

Індикатор відстані перешкоди (Якщо 

Обладнаний) 

Система підтримки перешкоду індикація 
відстані через інформаційний дисплей. 
Індикатор відстані відображається, коли 
передача здійснюється у зворотному 
напрямку (R). 

Індикатор відображає: 

• Зменшенням відстані до 
перешкоди індикаторних блоків 
загоряються та рухаються до 
значки транспортного засобу. 

• Якщо перешкоди не виявлені, 
блокування покажчиків відстані сірі 
назовні 

 

ПЕРЕДНЯ ДОПОМОГА ПАРКОВКИ 
(Якщо облачно) 

Передні датчики активні, коли передача - 
це будь-яке положення, крім паркування 
(P). 
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Площа покриття до 70 см (28 дюймів) від 
переднього бампера. На зовнішніх кутах 
зменшується площа покриття. 

Колірний автомобіль наближається до 
предметів, попередньо передаючи 
попереджувальний сигнал. Коли ваш 
автомобіль розміщується в об'єкті, швидкість 
повторення попереднього сигналу 
збільшується. Попередженнятон звучити 
безперервно, коли Об'єкт знаходиться на 
відстані 30 см від попереднього бампера. 

Індикатор відстані перешкоди (Якщо 

Обладнаний) 

Система підтримки перешкоду індикація 
відстані через інформаційний дисплей. 

Індикатор відображає: 

• Зменшенням відстані до 
перешкоди індикаторних блоків 
загоряються та рухаються до 
значки транспортного засобу. 

• Якщо перешкоди не виявлені, 
блокування покажчиків відстані сірі 
назовні 

Якщо передача виконується у зворотному 
напрямку (R), система попереднього 
зондування видає звукове попередження, 
коли ваш автомобіль рухається і виявлену 
перешкоду рухається до вашого 
автомобіля. Як тільки транспортний засіб 
можна зосередити, попереднє звучання 
буде відрегульовано через 2 секунди. 

Якщо коробка передач знаходиться в приводі (D) 
або будь-який інший передавач переднього ходу 
(наприклад, низький (L), спортивний (S) або 
будь-яка передача вперед у механічній коробці 
передавача), система попереднього зондування 
за допомогою звукових і візуальних попередніх 
Ваш транспортний засіб рухається нижче 
швидкості 
12 миль / рік (12 км / рік) і розташована 
перешкода все середнє зоні виявлення. Як 
тільки транспортний засіб зосереджується, 
звук попереднього будецентралізовано після 
2 секунди, а візуальна індикація 
орієнтується через 4 секунди. Якщо 
виявлено перешкоди, знаємо, що 
знаходяться в межах 12 дюймів 
(30 см), візуальна індикація залишається 
увімкненою. 

Якщо передача знаходиться в 
нейтральному положенні (N), система 
підтримує візуальну індикацію лише тоді, 
коли ваш транспортний засіб рухається зі 
швидкістю 12 км / рік або менше, і 
перешкода знаходиться всередині зони 
виявлення. Одного разуваш автомобіль 
нерухомий, візуальний індикація 
зосереджуватися через 4 секунди. 

 

АКТИВНИЙ ПАРК ДОПОМОГА(Якщо 

облачно) 

  УВАГА  

Заміслена як додаткова допомога парку, 
ця система може працювати не у всіх 
умови. Ця система не може 

замінити увагу та судження водія. Водій не 
відповідає за зниження небезпеки та 
підтримку безпекивідстань і швидкість, навіть 
коли система використовує. 

 
 

Примітка: Водій завжди не має 
відповідальності за управління 
транспортним засобом, огляд за системою та 
втручанням при необхідності. 

Система виявляє доступні паралельне місце 
для паркування та автоматичне керування 
вашим автомобілем у просторі (вільні 
руки), якщо ви керуєте акселератором, 
перемиканням передачі та гільмами. 
Система візуально та звуково вказує вам 
припаркувати автомобіль. 
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Якщо система не може працювати 
відповідно до цього, щось пройде між 
переднім бампером та місцем для 
паркування (пішохід чи велосипедист) або 
якщо край судинного припаркованого 
автомобіля знаходиться високо від землі 
(наприклад, автобус, евакуатор чи 
бортовий вантажівка). 

Примітка: Інформаційна система сліпих зон 
не виявляє руху повідомлення або позаду 
вашого автомобіля під час маневру допомоги 
при паркуванні. 

Примітка: Датчики можуть не виявляти 
предмети під сильним дощем або в інших 
умовах, що забезпечують руйні відбиття. 

Примітка: Датчики не можуть виявити 
предмети з поверхонь, які поглинають 
ультразвукові хвилі або спричинюють 
ультразвукові перешкоди (вихлопні гази 
мотоцикла, повітряні гальма вантажівки або 
гудки). 

Не використовуйте систему, якщо: 

• Ви прикріпили сторонній предмет 
(стійка для велосипедів або причіп) 
перед передньою або задньою 
частиною вашого автомобіля або 
прикріплена близько до датчиків. 

• Ви прикріпили навігаційний предмет 
(дошку для серфінгу) до даху. 

• Передній бампер або бічні датчики є 
пошкоджений або перешкоджений 
стороннім предмет (кришка переднього 
бампера). 

• Використовується міні-запасна шина. 

Використання Active Park Assist 

Натисніть кнопку, щоб знайти на 
центральній консолі біля важеля 
перемикання передачі або правої 
сторони 

центральний стек. 

Сенсорний екран відображається 
Повідомлення та відповідне зображення, 
яке вказує, хто шукає місце для 
паркування. Використовуйте покажчик 
напрямку, щоб визначити, на якій стороні 
ваш автомобіль ви хочете, щоб система 
шукала. 

Примітка: Якщо напруга індикатор не 
світиться, система автоматично здійснює 
пошук на стороні пасажира вашого 
автомобіля. 

 
 
 
 

A 
 
 
 
 

 
 

Коли система знаходить підходить на 
сенсорному екрані відображається 
повідомлення та звучить сигнал. 
Уповільнюючи рух, продовжуючи рухатися 
вперед та вперед, можна прозвучати інший 
тон і на сенсорному екрані з'являти 
повідомлення (приблизно в положенні А), а 
потім підтримувати інструкції на 
сенсорному екрані. 

Примітка: Ви повинні зауважити, що 
вибраний простір постійно залишається 
вільним від перешкоди під час маневру. 

Примітка: Активна допомога при паркуванні 
не може виявити транспортні засоби із 
звисаючими вантажами (автобуси чи 
вантажівки), вуличні меблі та інші предмети. 
Ви повинні переконатися, що вибраний 
простір додаткових для паркування. 
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Примітка: ви потрібно водити ваш автомобіль 

всередині 
4,9 фута (1,5 м) до інших транспортних 
засобів, проїжджаючи стоянку простору. 

Примітка: Система завжди пропонує останнє 
виявлення місцезнаходження для паркування 
(наприклад, якщо транспортний засіб 
виявляє кілька місць під час руху, він 
пропонує останнім). 

Примітка: Якщо їхати вище 22 миль / рік (35 
км / рік), на сенсорному екрані з'являється 
повідомлення від попереднього повідомлення 
про зменшення кількості автомобілів 
швидкість. 

Автоматичне управління парковкою 
Космос 

Примітка: Якщо швидкість вашого автомобіля 
переходить до 9 км / рік, система 
відтворюється, і вам потрібно буде 
контролювати свій транспортний посібник. 

Примітка: Якщо маневр перерваний перед 
завершенням системи вимикається. 
Положення рульового колеса не буде 
вказувати на фактичну позицію рульового 
управління, і ми повинні буде взяти під 
контроль свій транспортний засіб. 

Коли ви перемикаєте коробку передачі у 
реверс (R), виставивши руки з керма (і нічого 
не заважає його руху), ваш транспортний 
засіб направляється в космос. 
Призначається тонамі, на сенсорному екрані 
відображаються інструкції щодо зміни 
автомобіля вперед-назад у просторі. 

 

   

Коли ви думаєте, що у вашому 
транспортному засобі є достатньо місця 
спереду та зазаду, або ви чуєте твердий тон 
від допомоги при паркуванні (у супроводі за 
допомогою сенсорного дисплея та 
звукового сигналу), повністю змініть свій 
автомобіль. 

Після закінчення автоматичного рульового 
управління сенсорний екран відображає 
повідомлення і пролунає сигнал, що вказує 
на те, що активний процес допомоги парку 
закінчений. Водій не відповідає за 
перевірку місця паркування та введення 
необхідних виправлень перед тим, як 
встановити трансмісію на стоянку (P). 

Деактивація систем паркування 
Особливість 

Вимкніть систему вручну, виконавши: 

• Натискання активної кнопки допомоги при 
паркуванні. 

• Хапаючись за кермо. 

• Під час активного пошуку парку їхати 
понад 35 км / рік за 10 секунд. 

• Їзда понад 9 миль / рік (9 км / рік) під 
час автоматичного рульового 
управління. 

• Вимкнення систем контролю тяжкості. 
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Деякі умови транспортного засобу 
також можна вимкнути систему, 
наприклад: 

• Активовано системні тяги на 
слизькій або пухкій поверхні. 

• Існує виправлення або 
несправність антиблокувальної 
системи. 

• Щось торкається керма. 

Усунення несправності систем 

Якщо виникає проблема із системою, a 
відображається попереднє 
повідомлення, після чоготоном. За 
звичайної роботи ми можемо шукати 
випадкові системні повідомлення. У 
разі повторних або частин 
несправностей систем звернення до 
уповноваженого дилера для 
обслуговування автомобілів. 

Система не шукає місця 

Тяга система управління може бути вимкнена 

Коробка передач здійснюється у дзвінку (R); Ваш автомобіль повинен рухатися 
вперед, щоб виявити aпарковка 

Система не пропонує певного простору 

Що можна зв’язати з переднім бампером або бічними датчиками 

Недостатньо місця з обох боків вашої машини для паркування 

Не вистачає місця для маневру паркування на протилежному боці стояки простору 

Місце для паркування знаходиться на відстані більше 1,5 м або ближче до 0,4 м. 

Коробка передач здійснюється у дзвінку (R); Ваш автомобіль повинен рухатися 
вперед, щоб виявити aпарковка 

Ваш автомобіль рухається швидше за 22 мілі / рік (35 км / рік) 

Система робить це не знаходити транспортний засіб там, де я хочу, в просторі 

Ваш автомобіль котиться в протилежному напрямку від передачі (котячись 
вперед, коли Вибрано реверс [R]) 

Неправильний бордюр уздовж місць для парковки забезпечує систему 
систематичного вирівнювання вашого автомобіля відповідним чином 

Транспортні засоби або предмети, які допомагають із простором, можуть бути 
приєднані неправильно 

Ви затягнули свій транспортний засіб занадто далеко від місця для паркування. 
Система працює найкраще, коливи проїжджаєте, однак, відстань повз місце для 
паркування 
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Система робить це не знаходити транспортний засіб там, де я хочу, в просторі 

Шіні можна встановити або скористатися неправильно (неправильно накачано, 
неправильно розмір або різні розміри) 

Ремонт або змінена зміна можливостей виявлення 

Припаркований транспортний засіб має високе кріплення (обприскувач солі, 
снігоочисник, рухоме ліжко, також) 

Довжина місця для паркування або розташування підготовлених об'єктів 
змінюється після просування вашого автомобіля 

Температура навколо вашого автомобіля швидко змінюється (перехід з обігового 
гаража на мороз або після виходу з автомійки) 

 

 
КАМЕРА ЗАДНЬОГО ВІДУ 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Система камер заднього виду - це 
допоміжний устрій заднього ходу, що 
вимагає від водії використання 

у поєднанні з внутрішніми та зовнішніми 
дзеркалами для максимального покриття. 

Об'єкти, найближчі до будь-якого кут 
бампера або під бампером, може бути 
не видно на 

екран через обмежене покриття системи 
камер. 

Резервне копіювання якомога 
більшої швидкості, завдяки більшій 
швидкості, може обмежити час 
реакції в центрі вашої машини. 

Будьте обережні, користуючись 
тилом відеокамера та багажДвері 
купе відчинені. Якщо 

дверцята багажника відчинені, камера не 
буде в положенні, а відеозображення 
може бути неправильним. Усі вказівки 
зникають, коли дверцята багажника 
відчинені. 

Будьте обережні при повороті 
камери функції увімкнено або 
вимкнено. Переконайтесь, що ваш 
транспортний засіб не рухається. 

 
 

Система камер заднього виду використовує 
відеозображення області за вашим 
транспортного засобу. 

Під час роботи на дисплеї з'являться рядки, 
які відображатимуть шлях вашої машини та 
близькості до предметів поза вашим 
транспортного засобу. 

 

E142435 
 

Камера розташована на дверцятах 
багажного відділення. 

Використання камер заднього 
виду Система 

Відображається система камер заднього виду 
що знаходиться в позаду вашої машини, 
коли ви розміщуєте передача у зворотному 
напрямку (R). 

Примітка: Система зворотного зондування 
неефективний при швидкості швидкості вище 
12 км / рік і не може виявити певні кутові або 
рухомі об'єкти. 
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Система використовує три типові напрямки, 
які допомагають вам побачити, що 
знаходиться поза вашим автомобілем: 

• Активні вказівки: покажіть 
запропонований шлях вашого 
автомобіля під час руху заднім ходом. 

• Виправлені вказівки: Покажіть фактичний 
шлях руху вашої машини під час руху 
заднім ходом по прямій. Це може бути 
корисно, коли ви повертаєтеся на місце 
для парковки або вирунюєте свій 
транспортний посібник з іншого предмета 
поза вами. 

• Центральна лінія: допомагає порівняти 
центр вашої машини за предметом 
(наприклад, причепом). 

Примітка: Якщо передача виконується у 
дзвінкому напрямку (R), багажник відчинень, 
камера дисплея заднього виду не 
відображається. 

Примітка: Під час буксирування камери 
потрібно лише те, що буксирується поза 
вашим автомобілем. Ми не можемо 
забезпечити необхідного покриття, оскільки 
воно може бути представлене в звичайній 
роботі, а деякі предмети можуть бути 
невидимими. У деяких транспортних засобах 
вказівки можна зникнути, як тільки ввімкнути 
буксирний роз'єм причепа. 

Камера може працювати неправильно за 
таких умов: 

• Ніякі або темні місця, якщо одна або 
звичайні лампи заднього ходу не 
працюють. 

• Бруд, вода або сміття заважають вигляд 
камери. Очистити лінзу за допомогою a 
м'яка тканина без ворсу та 
неабразивний засіб для очищення. 
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Активні рекомендації 

Центральна лінія 

Фіксована орієнтир: Зелена 

зона Фіксована орієнтир: 

Жовта зона Фіксована 

орієнтир: Червона зона 

Задній бампер 

• Задня частина вашої машини купує 
або пошкоджена, внаслідок чого 
камера стати неправильним. 

Вказівки щодо камери 

Примітка: Активні вказівки доступні лише 
тоді, коли передача здійснюється у дзвінку 
(R). 

Активні рекомендації відображаються лише з 
фіксованиминастанови. Щоб 
використовувати активні вказівки, 
поверніть рульове колесо, щоб створити 
напрямки у напрямку, яке передбачається. 
Якщо місце рульового колеса буде 
встановлено під час руху заднім ходом, 
ваш автомобіль може відмінити від 
початкової запланованої траси. 

Фіксовані та активні рекомендації зникають 
вхід і вихід залежно від положення керма. 
Активні вказівки не відображаються, коли 
позиція керма прямо. 
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Завжди будьте обережні під час руху заднім 
ходом. Об'єкти в червоній зоні знаходяться 
найближче до вашої машини, а також об'єкти 
в зеленій зоні - далі. Об'єкти наближаються 
до вашого автомобіля, коли вони рухаються із 
зелених зон у жовту або червону зони. 
Використовуйте дзеркала бокового огляду та 
дзеркало заднього виду, щоб покращити 
покриття з обох боків та заводу вашого 
автомобіля. 

Вручну Збільшити 

  УВАГА  

Коли ввімкнено ручне 
масштабування, вся область поза 
вашим автомобілем може не 
відображатися. Будьте в курсі свого 
оточення 

при використанні функцій ручного 

масштабування. 
 

 

Примітка: Ручне масштабування доступне 
лише тоді, коли передача здійснюється у 
зворотному напрямку (R). 

Примітка: Коли ви вмикаєте ручне 
масштабування, відображається лише 
центральна лінія. 

Налаштування для цієї функції можна вибрати 
Змінити (+) та Змінити (-). Натиснітьсимвол 
на екрані камери, щоб змінити вигляд. За 
замовчуванням встановлений масштаб 
ВІМК. 

Це можна ви отримаєте ближчий огляд 
об'єкта позаду вашого автомобіля. 
Мобільне зображення зберігає бампер для 
зображення, щоб додати посилання. 
Масштабування активного лише тоді, коли 
передача здійснюється у зворотному 
напрямку (R). 

Налаштування систем камери 

Для доступу до будь-якої камери заднього 
виду системних налаштувань, збільшити 
наступний вибір на багатофункціональному 
дисплеї, коли передача не у дзвінку (R): 

• З сенсорним екраном: Налаштування> 

Автомобіль 

> Налаштування камери 

• Без сенсорного екрану: Меню> Камера 
Налаштування 

Розширені засоби паркування або 
пілотування паркування (якщо 
Обладнаний) 

Вибір параметрів для цієї функції: ON і OFF. 

Система використовує червоний, жовтий та 
зелений кольори основні моменти, які 
з'являються у верхній частині 
відеозображення, коли будь-яка з 
сенсорних систем виявляє об'єкт. 

Затримка задньої камери 

Вибір параметрів для цієї функції: ON і OFF. 

Налаштування замовчування для задньої 
камери затримка вимкнена. 

При переключенні при передачі із заднього 
ходу (R) на будь-яку передачу, крім 
паркування (P), зображення камери 
залишаються на дисплеї до: 

• Якість вашого автомобіля 
достатня збільшуватися. 

• Ви пересаджуєте свій транспортний засіб у 
парку (P). 

• 10 секунд часу. 
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ПРИНЦИП РОБОТИ 

Круїз-контроль дозволяє вам підтримувати 
задачу швидкості, не підтримуючи ногу 
Педаль акселератора. Можна скористатися 
круїзом контролюйте, швидкість вашого 
автомобіля більша за 20 км / рік. 

 

ВИКОРИСТАННЯ КРУЇЗНОГО 
КОНТРОЛЮ 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Не використовуйте круїз-контроль на 
обмотках дороги, в умовах 
інтенсивного руху або коли покриття 
дороги слізьке. Це могло 

призвести до втрати контролю над 
транспортним засобом, серйозною 
травмою або смертю. 

Коли ви знайдете вниз, ваш швидкість 
автомобіля може збільшуватися вище 
встановленої швидкості. Система 
будені 

натисніть на гальмо, але відображається 

попереднє. 
 

 

 

Круїз-контроль знаходиться на кермі колесо. 

Увімкнення круїз-контролю 

Натисніть і відпустіть ON. 

Індикатор відображається в 
приладова панель. 

 
Встановлення круїзної швидкості 

1. Їдьте до бажаної швидкості. 

2. Натисніть і відпустіть SET +. 

3. Зніміть ногу з акселератора 
педаль. 

Примітка: Індикатор змінення кольору. 

Примітка: Круїз-контроль вимкнути, якщо 
швидкість автомобіля зменшиться менше ніж 
на 16 км / рік, ніж встановлена швидкість 
руху під час руху в гору. 

Зміна заданої швидкості 

• Натисніть і відпустіть SET + або SET-. 
Коли ви вибираєте км / рік як 
дисплейвимірювання на 
інформаційному дисплеї встановлена 
швидкість зміни в межах приблизно 2 
км / рік. Коли ви вибираєте миль на рік 
як показник вимірювання на 
інформаційному дисплеї, швидкість 
задання змінюється з точки зору в 1 
мілі на рік. 

• Натисніть на педаль газу або 
гальмупоки не досягти бажаної 
швидкості. Натисніть і відпустіть SET +. 

• Натисніть і підтримуйте SET + або SET-. 
Відкрийте елементи керування, коли 
досягнете бажаногошвидкість. 

Примітка: Якщо прискорити натисканням 
педалі газу, швидкість задання не змінюється. 
Коли ви відпускаєте педаль акселератора, ваш 
автомобіль повертається до швидкості, 
встановленої раніше. 

Сканування встановленої швидкості 

Натисніть і відпустіть CAN або торкніться 
педалі гальма. Встановлена швидкість не 
стирається. 

Відновлення заданої швидкості 

Натисніть і відпустіть ВДЕ. 

Вимкнення круїз-контролю 

Натисніть і відпустіть OFF, коли система 
знаходиться в режимі очікування або 
вимкнення запалення. 
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Примітка: Ви стираєте встановлену 
швидкість, коли вимикаєте систему. 
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СИСТЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛЕГУ 
(Якщо 

Обладнаний) 

 
  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Система не вітає вас від ваш 
обов'язок керувати автомобілем з 
належною обережністю та увагою. 

Ви завжди відповідаєте за це 
управління вашим транспортним 
засобом, нагляд за системою та 
втручанням, якщо 

вимагається. 

Якщо датчик блокується, система 
може не функціонувати. 

У холодну і сувору погоду умови 
системи може не функціонує. Дощ, 
сніг, бризки можуть все 

обмежити продуктивність датчика. 

Великі контрасти у світлі можуть 
обмежити роботу датчика. 

Система буде не працювати, якщо 
датчик не може відмітити розмір 
дорожньої смуги. 

Транспортний засіб потрібно 
відвезти на перевірку до 
уповноваженого дилера, якщо 
негайно відбулося пошкодження 

область навколо датчика. 
 

 

Примітка: Система працює понад 64 км / 
рік. 

Примітка: Система працює до тих пір, 
поки камера може виявити розмір однієї 
смуги. 

Примітка: Система не може працювати, 
якщо камера заблокована або є 
пошкодженням лобове скло. 

Примітка: Коли ввімкнено режим допомоги, і 
система короткого періоду не виявляє жодної 
рульової діяльності, система попереджає вас 
про те, що ви маєте 

Система повідомляє вам про те, щоб 
залишатися на своїх проблемах через систему 
рульового управління дисплей приладової 
панелі, коли фронтальна камера виявляє 
ненавмісне може відбутися знос із вашої 
смуги. Система автоматично визначає і 
визначає розмір дорожньої смуги за 
допомогою камер, встановлених для 
внутрішніх стійок заднього виду. 

Увімкнення та вимкнення систем 

Примітка: Налаштування увімкнення та 
вимкнення систем зберігається, доки її не 
буде змінено вручну, якщо не буде 
встановлено MyKey. Якщо система виявляє 
MyKey, вона зазначає систему захисту, і для 
режиму встановленого сповіщення. 

Примітка: Якщо виявлено MyKey, натисніть 
Ця кнопка не впливає на стан введення та 
вимкнення системи. 

натисніть кнопку штаб-квартири 
на лівій рукоятці керма, щоб 
змінити або вимкнути систему. 

 
Налаштування систем 

Система має опціонально доступні меню 
налаштування. Щоб переглянути або 
відрегулювати установки,Див. Загальна 
інформація (стор. 97). система зберігає 
останній відомий вибір для кожного з цих 
параметрів. вине потрібно змінювати 
налаштування кожного разу, коли ви 
зміцнюєте систему. 

Режим: Це розташування дозволено Ви 
можете вибрати, яку з функціональних 
систем можна ввімкнути. 

 
 
 

 

руки на кермі. Система    
можна виявити легкий захват або дотик до 
рульове управління колесо, як руки від водіння. 
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Більше попереднє - вимагати кермо 
вібрація, коли система виявляє 
непередбачений з'їзд смуг. 

 

E165516 

 

Ліше допомога - допомога допоміжному 
крутному моменту, спрямованому на 
центр смугового руху коли система 
виявляє ненавмисний виїзд смуг. 

Інтенсивність: Це налаштування 
впливає на інтенсивність вібрацій 
рульового колеса, яке використовується 
в режимах попереднього та 
попереднього + допомога. Цей 
параметрне впливає на режим 
допомоги. 

• Низький  

• Звичайний  

• Високий  

Дисплей системи 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
A Сповіщення 

B Допомога 

Попередження + допомога - надає 
допомогувведення крутного моменту 
до центру смуг руху. Якщо ваш 
автомобіль продовжує драїфувати з 
проблем, система забезпечує вібрацію 
на кермі. 

Примітка: Діаграми оповіщення та 
допомога ілюструють загальну зону 
охорони. Вони не надають точних 
параметрів зони. 

 

E151660 
 

Коли ви вмикаєте систему,на 
інформаційному дисплеї 
відображатиметься наземна графіка 
автомобіля з маркуванням смуг руху. 
Якщо ви вибрали режим допомоги під 
час увімкнення системи, також 
з'являється окремий білий значок або 
на деяких транспортних засобах 
відображаються стрілки з 
маркуванням смуг. 

Коли ви вимикаєте систему, графіка 
розмітки смуг не відображається. 

Покі система увімкнена, колір розмітка 
смуги змінитися на позначення статус 
системи. 

Сірій: вказує на те, що система 
тимчасово не може подавати 
попереднє або втручання із 
зазначеної сторінки. Це може бути 
тому, що: 

• Ваш транспортний засіб 
активовано швидкість. 

• Індикатор повороту активний. 

• Ваш автомобіль знаходиться в 
динамічному маневрі. 
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• Дорога не має або погана розмірка 
смуг руху у полі зору камери. 

• Камера потімнена або не в змозі 
розпізнати розмір смути руху 
через умови навколишнього 
середовища (значні кути сонця, 
тіні, сніг, сильний дощ або туман), 
умови дорожнього руху (після 
великого транспортного засобу, 
який перекриває або змінює смугу 
руху), або стан транспортного 
засобу (погане освітлення фар). 

Додаткові відомості див. У розділі 
Усунення несправностейінформація. 

Зелений: вказує на те, що система 
доступна або готова подати дані 
попереднього або втручання на 
зазначених сторонах. 

Вирішення проблеми 

Жовтий: вказує на те, що система 
надає або щойно передбачає втручання 
допомоги, що підтримує смутний рух. 

Червоний: вказує на те, що система 
надає або щойно надала смугу для 
попередження увага. 

Система може бути тимчасово 
призупинена у будь-який час, 
виконуючи такі дії: 

• Швидке гальмування. 

• Швидке прискорення. 

• Використання індикатора повороту. 

• Ухиляється рульовий маневр. 

Чому функція недоступна (розмір лінійної сіри), коли я бачу розмір смуг на дорозі? 

Швидкість автомобіля приходить для роботи всіх функцій діапазону 

Сонце світити прямо в об'єктах камери 

Швидкий навмісний зміна смуги руху 

Перебування занадто близько до розміру смуг 

Їзда на великих швидкостях у поворотах 

Останнє попереднє попереднє попереднє вивчення або втручання в допомогу відбулось незалежно тому 

Неоднозначна розмірка смуг руху (переважно в будівельних зонах) 

Швидкий перехід від світлого до темного або навпаки 

Раптове зміна у розмірі смуг руху 

Активація ABS або AdvanceTrac 

Блокування камери через бруд, бруд, туман, мороз або воду на лобовому склі 

Їхати занадто близько до автомобіля перед собою 

Перехід між розмірами без смути до розміру смуг руху або навпаки 

Стояча вода на дорозі 

Слабка розмітка смуги (приваткова розмітка жовтої смуги на бетонних дорогах) 
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Чому функція недоступна (розмір лінійної сіри), коли я бачу розмір смуг на дорозі? 

Ширина смуги руху надто вузька або надто широка 

Камера не відмінна після заміна лобового складу 

Водіння по жорсткій дорозі або по нерівній дорозі 

Чому транспортний засіб не повертається до середини проблем, як очікувалося, 

в режимах Aid або Aid + Alert? 

Сильний поперечний вітер 

Велика дорожня корона 

Нерівні дороги, канавки, висадки плечей 

Сильне нерівномірне завантаження автомобіля або неправильний тиск надуття в 
шинах 

Якщо шини були замінені (включаючи снігові), або підвіска буламодифікований 

 

СЛІПА ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
МІСЦЕ 
СИСТЕМА (Якщо облачно) 

Інформаційна система сліпих 
зон (BLIS ™) із перехресним 
попередженням про дорожній 
рух 
(Якщо облачно) 

 

  УВАГА  

Щоб уникнути травму, НІКОЛІ не 
використовуйте Інформаційна 
система "сліпих плям" як заміна 
для використання інтер'єру 

та зовнішні дзеркала та погляд через 
плече перед тим, як змінити смугу руху. 
Інформаційна система Blind Spot не є 
заміною дбайливої їзди. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E124788 
 

Інформаційна система "сліпих плям" 
єпризначені для допомоги у виявленні 
транспортних засобів, які могли б 
шукати в зоні сліпої зони (A). Зона 
виявлення знаходиться в окремій 
частині вашої машини, простягаючись 
назад від зовнішніх дзеркал 
приблизно на 10 футів 
(3 м) за бампером. Система 
призначена для попередження вас, 
якщо окремі транспортні засоби 
витрачають в зоні сліпих зону під час 
руху. 

Попередження про перехідний рух 
визначено для попередження про 
транспортні засоби, які набліжуються 
боки, коли передача знаходиться у 
зворотному напрямку (R). 

A 

  

A 
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Примітка: Інформаційна система 
"сліпих плям" не перетворює контакт з 
іншими транспортними засобами або 
предметами; не виявляти припарковані 
транспортні засоби, люди, тварини чи 
інфраструктуру (огорожі, огородження, 
дерево іншого). Він призначений лише 
для попереднього вивчення 
транспортних засобів у глибоких зонах. 

Примітка: Коли транспортний засіб 
швидко проходить через глуху зону, як 
правило, менше двох секунд, система 
не спрацьовує. 

Використання системи 

Інформаційна система "сліпих плям" 
включається, коли ви запускаєте рушій 
і їдете ви транспортний засіб вперед 
вище 5 миль / рік 
(8 км / рік); він залишається 
включеним, після передачі знаходиться 
в приводі (D) або нейтралі (N). У разі 
виведення з режиму введення (D) або 
нейтралі (N) система переходить у 
режим поперечного сполучення про 
дорожній рух. Одного разу 
повернувшись до приводу (D), 
Інформаційна система сліпих зон знову 
включається, коли ви знайдете на 
своєму транспортному засобі швидкості 
більше 8 км / рік. 

Примітка: Інформаційна система 
"сліпих плям" не працює заднім ходом 
(R) або паркується (P), а також не 
надає жодного додаткового 
попередження, коли ввімкнено сигнал 
повороту. 

Примітка: Попередження про дорожній 
рух визначено для виявлення 
приналежних транспортних засобів на 
відстані до 14 футів, якщо покриття 
зменшується, коли датчики заблоковані. 
Поворот заднього ходу сприяє 
збільшенню зони покриття 
таефективність. 

Примітка: Для автомобілів з 
механічною коробкою передач 
перехідного сполучення буде активним 
лише в тому випадку, якщо коробка 
передач буде заднім ходом (R). Якщо 
ваш автомобіль котирується назад, 
коробка передач не рухається заднім 
ходом (R), тоді попереднє попереднє 
просування не буде активним. 

  УВАГА  

Щоб уникнути травм, НІКОЛІ 
використовувати систему Cross 
Traffic Alert як заміна для 
використання інтер'єру 

та зовнішні дзеркала та погляд через 
плече перед тим, як вийти з стоянки 
простору. Попередження про 
перехідний рух не є заміна дбайливої 
їзди. 

 
 

 

 
 

E142440 
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У цьому першому прикладі лівій датчик лише 
приватно перешкоджений; зона охоплення 
відповідно 

майже розгорнуто. 

 

 

 
E142441 

 

Покриття зони також зменшується, 
колипарковка під невеликими кутами. Тут 
лівий датчик здебільшого заблокований; 
зони покриття з боку сторони суворо 
обмежені. 

Індикатори та системи повідомлень 

 

E142442 

Інформація про сліпого носія та системи 
перехресного сповіщення про дорожній рух 
висвітлюють жовтий індикатор 
попередження в зовнішньому дзеркалі за 
рахунок вашого автомобіля, який 
налагоджується автомобілем. 

Примітка: Індикатор попередження темніє, 
коли система виявляє нічну темряву. 

 
Також можна звучити сповіщення про 
перехресний рух на інформаційному 
дисплеї з'являється від серійних тонів і 
з'являється за повідомленнями про те, що 
транспортний засіб їде справа або злива. 
Cross Traffic Alert працює із системою 
звукового зондування, яка звучить у 
власній серії тонівs. Див. Допомога при 
паркуванні ззаду (стор. 155). 

Системні датчики 

  УВАГА  

Незадовго до того, як система 
розпізнає заблокований стан та 
попередження драйвер, кількість 
пропущених об'єктів 

збільшитись. Щоб уникнути травми, НІКОЛІ 
не використовуйте Інформаційну систему 
сліпих плям як замінник використання 
бокових дзеркалів і деркалів заднього виду та 
огляду через плечеперед зміною смуги руху. 
СліпійSpot Information System не є заміною 
дбайливої їзди. 
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Примітка: Можна отримати попереднє 
про блокування без наявності 
блокування; це рідко і відоме як 
помилкове попередження про завал. 
Помилкова заблокована умова 
самостійно виправляє або очищає після 
ключового циклу. 

 

 

Система використовує радіолокаційні 
датчики, які є команді позаду обшивку 
бампера з кожного боку вашого 
автомобіля. Не дозволяйте бруду, 
снігу або наклейки на бампері 
перетворювати ці області, це може 
призвести до підвищення 
ефективності систем. 

Якщо система виявляє погіршення 
продуктивності станції, з’являється 
після попереднього повідомлення 
заблокованого датчика або слабкої 
видимості з'явиться на 
інформаційному дисплеї разом із 
індикатором попереднього. Ви можете 
очистити попереднє відображення 
інформації, але індикатор 
попереднього остання залишається 
підсвіченим. 

Видаливши завал, можна скинути 
систему двома способами: 

• Під час руху система виявляє на 
принаймні два об'єкти. 

• Ви включаєте запалення з 
увімкнення вимкнути, а потім 
знову включити. 

Якщо після ключового циклу та руху в 
русі все ще присутнє, перевірте ще раз 
за умови заміна. 

 

Причини відображення повідомлень 

Радар 
поверхня 
брудна 

або 
перекрива

ють 

Очистити регіон фасцій 
перед радаром або 
усуньте перешкоду. 

Радар 
поверхня 
не 
забруднен
а або 
перекрив
ають 

Їдьте нормально в пробці 
тесті кілька хвилин, щоб 

радар виявив 
проїжджаючі 

транспортні засоби, щоб 
він міг очистити 

заблокований стан. 

Сильний 
дощ- 

падіння 
або 

снігопад 
заважає 

радіолока
ційним 

сигналам 

Ніяких дій не потрібно. 
система 

автоматичноскидається 
до розблокованого 

стану, кількість 
зменшення або 

зниження снігопаду 
зменшується або 
приписується. Не 

використовуйте в цих 
умовах Інформаційну 

систему "сліпих зон" або 
"Перехресне попереднє 

про дорожній рух". 

Обмеження систем 

Інформація про сліпого носія та системи 
перехресного сповіщення про дорожній рух 
мають своє обмеження; такі ситуації, як 
важкі погодні умови або збір змісту на 
ділянці датчика, можна обмежити 
виявленням транспортного засобу.

E205199 
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Нижче зазначено інші ситуації, які можуть 
виникнути обмежити інформаційну систему 
сліпих зон: 

• Певне маневрування транспортними 
засобами, що в'їжджають і виходять із 
глухої зони. 

• Транспортні засоби, що проїжджають 
через глуху зону з дуже швидкими 
темпами. 

• Кілька транспортних засобів, що 
створюють колону, проїжджають через 
глуху зону. 

Нижче зазначено інші ситуації, які можуть 
виникнути обмежити систему перехресного 
сповіщення про дорожній рух: 

• Сусідні припарковані транспортні засоби 
або засоби, що враховують датчики. 

• Наближаються транспортні засоби, що 
проїжджають по швидкість більше 15 км 
/ рік. 

• Їзда заднім ходом швидше 8 км / рік. 

• Вихід із кутового місця для паркування. 

Помілкові сповіщення 

Примітка: Якщо Ваш транспортний засіб має 
фабрично оснащений евакуатор і він 
буксирує причіп, датчики виявляють причіп 
та включають системну інформацію про 
сліпий місце та перехресне попереднє 
проходження дорожніх рухів, щоб уникнути 
помилкових попередніх. Для буксирних 
штанг, що не забезпечують заводу, можливо, 
вам доведеться вимкнути інформаційну 
систему сліпих зонвручну. 

Там можуть бути різні випадки є помилковим 
попереднім звітом про інформацію про 
сліпучого місцезнаходження або від 
перехресного сповіщення про дорожній рух 
системи, яка підсвічує індикатор 
попередження без транспортного засобу в 
зоні покриття. Певна кількість помилкових 
попередників є нормальним явищем; вони 
тимчасові та самокоректні. 

Помілки системи 

Якщо будь-яка система виявляє проблему з 
лівим або правильним датчиком, загоряється 
індикатор попередження про систему сліпих 
зон висвітлити та повідомлення з'явитися на 
інформаційному дисплеї. 

Відобразитися до всіх інших систем 
несправності лише із повідомленням про 
інформаційне відображення. Див. 
Інформаційні повідомлення (стор. 100). 

Вимкнення та ввімкнення системи 

Ви можете тимчасово переключитись 
вимкнути одну або обидві системи на 
інформаційному дисплеї. Подивитися (стор. 
97). Колі якщо ви вимкнете інформаційну 
систему сліпих зон, ви не отримуєте 
сповіщення, а на інформаційному дисплеї 
відображається повідомлення про 
вимкнення системи та індикатор 
попереднього світування. 

Примітка: Хрест Система оповіщення про 
дорожній рух завжди вмикається щоразу, 
коли ввімкнено запалювання та коробка 
передач знаходиться у дзвоному напрямку 
(R). Однак Інформаційна система сліпих зон 
запам'ятовує останню вибрану настройку 
ввімкнення та вимкнення. 

Одну або звичайну систему не можна 
вимкнути, коли використовується MyKey. 
Див. Принцип Операція (стор. 58). 

Ви також можете мати один або обидва 
системи постійно вимкнених у 
уповноваженого дилера. Після відключення 
системи можна знову ввімкнути лише в 
уповноваженому дилері. 

 

ЕКО РЕЖИМ 

Ця система допомагає визначати 
ефективність, постійно контролюючи 
характеристики переробки передач, 
передбачення умов руху та швидкості 
руху під час руху. 

Значення цих характеристик 
представлений пелюстками, показаними на 
дисплеях, що п'ють п'ять пілюсток є 
найкращими. Чим ефективніше ви їдете, 
тим кращим рейтингом і кращою загальною 
економікою палива вашого автомобіля. 

Примітка: Ці показники ефективності не 
дають визначеного показника витрати 
палива. Це може бути можливим, якщо це 
пов'язано не тільки з цими звичками води, 
але й під впливом багатьох інших факторів, 
таких як короткі поїздки та холодні старти. 
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Примітка: Часті короткі поїздки, де двигун не 
повністю прогрівається, також збільшується 
витрата палива 

Доступ до системи здійснюється за 
допомогою управління відображенням 
інформації. Див. Generін Інформація (стор. 
97). 

Тип 1 

Примітка: Нове значення може зазначати 
короткий час обчислити 

 

РУЛЬ 

Електропідсилювач керма 

  УВАГА  

Система електроусилення керма має 
діагностику перевірки, які постійно 
контролюють систему. Якщо 

виявлена несправність, повідомлення 
відображається в 

 

E121813 

 

A

B 

AB  

Переключенн

я передач 

Передбаченн

я 

відображення інформації. Зупініть свій 
транспортний засібяк тільки це безпечно 
зробіть так. Вимкніть запалення. 
Принаймні через 10 секунд увімкніть 
запалення та перейдіть на інформаційний 
дисплей рульової системи 

Ефективний  
швидкість 

попереднє повідомлення. Якщо рульова система 
попереднє повідомлення повідомляється, 

перевіряється система перевірки у 

вповноваженому дилері. 

Переключення передач 

Використовуйте найвищу придатну передачу 
для дорожніх умов для поліпшення 
пального споживання. 

Передбачення 

Налаштуйте швидкість і відстань автомобіля 
до інших транспортних засобів, щоб 
зменшити необхідність важке гальмування 
або прискорення для поліпшення 
економічної палива. 

Ефективний швидкість 

Знизьте свою крейсерську швидкість на 
відкритих дорогах, щоб покращити 
економіку. Більше висока швидкість 
використання більше палива. 

Тип 2 і 3 

Відповідальна інформація наведена в 
дисплей. 

Скідання режиму Еко 

Скиньте середню витрату палива на за 
допомогою елемента керування 
відображенням інформації. 

 
 

У вашому транспортному засобі є 
гідропідсилювач керми система. Тут немає 
резервуару для рідини. Технічне 
обслуговування не потрібно. 

Якщо ваш автомобіль втратить 
електроенергію під час їзди, втратить 
допомогу з електропідсилювачем керу. 
Рульова система все ще працює, і ви можете 
керувати автомобілем вручну. Ручне 
управління вашим автомобілем вимагає 
більше зусиль. 

Надзвичайне безперервне рульове 
управління може збільшити зусилля, 
необхідне для управління вашим автомобілем. 
Це зростає зусиль запобігаєперегрів і 
постійне пошкодженнярульової системи. Ви 
не втрачаєте можливості керувати 
автомобілем вручну. 
Типові маневри управління та водіння 
дозволити систему охолонути і 
повернутися до нормальної роботи. 

Поради щодо управління 

Якщо кермо блюкує або тягнеться, перевірте: 

• Правильно тиск в шинах. 

• Нерівномірність знос шин. 

C
. 
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• Сипуча або зношена 
підвіска компоненти. 

• Ослаблені або зношені компоненти рульового управління. 

• Неправильне вирівнювання автомобіля. 

Примітка: Висока коронка на дорозі або 
високий боковий вітер також може змусити 
рульове управління блукати або тягнути. 

Адаптивне навчання 

Електронна система гідропідсилювача 
кермиАдаптивне навчання допомагає 
виправити дорожні нерівності та покращити 
загальну керованість та відчуття керми. Він 
взаємодіє з гальмівною системою, щоб 
допомогти функціонувати вдосконаленому 
контролю стабільності та системі 
запобігання аваріям. Крім того, щоразу, 
коли акумулятор відключений або 
встановлений новий акумулятор, ви 
повинні проїхати свій транспортний засіб 
на невеликому відстані, ніж у системі 
повторно вивчити стратегію та повторно 
активувати всі системи. 
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ЗАДНІЙ ПІД ПІДЛОГОМ 
ЗБЕРІГАННЯ 

Система управління вантажами 
(Якщо Обладнаний) 

Зняття кришки 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Система розташована у підлозі вантажної 
зоні. Підніміть ручку, щоб відкрити. 

 

ПОКРИТТЯ БАГАЖУ 

  УВАГАS  

Переконайтеся, що стовпи правильно 
закріплені в кріпильних елементах. 
Багажна кришка може спричинити 

травмування при раптовій централізації або 
аварії, якщо вона ненадійно захищена 
встановлених. 

Не розміщуйте будь-які предмети 
на багажному кришті. Вони можуть 
заважати вашому зору або 
вражати мешканців 

ваш транспортний засіб у випадку раптової 
централізації або аварії. 

 
 

Ви можете зняти багажну кришку для 
завантаження високі предмети у вантажній 
зоні. 

Примітка: Ви повинні повторити кроки з 
обох боків вашої машини. 

1. Відкрийте підніміть двері та 
від'єднайте трос, витягнувши його. 

2. Поверніть кришку багажника вгору. 

3. Постукайте по нижній частині 
багажної кришки вгору біля 
поворотного штока. 

Змініть кроки, щоб встановити багаж 
покриття. 

 

ОБМЕЖЕННЯ НАвантаження 

Завантаження транспортного 
засобу - з причепом і без нього 

Цей розділ допоможе вам 
правильно завантажити свій 
транспортний посібник, 
прикріпивши його або інше, щоб 
зберегти вагу навантаженого 
транспортного засобу в межах 
проектних можливостей, з 
тимчасовим використанням без 
нього. Правильне завантаження 
вашого автомобіля забезпечує 
максимальну віддаль дизайну 
автомобіля. Перш ніж завантажити 
свій транспортний засіб, 
ознайомтесь із ним 
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наступні терміни для визначення 
вагових показників наших машин, 
з попереднім запам'ятовуванням 
або без них, для яскравого шину 
або сертифікації відповідності 
технічної безпеки: 

 
 
 
 

ПЛАТИ 
 
 

E143816 
 

 

Корисні завантаження - - це 
загальна вага вантажу та 
пасажирів, що транспортний засіб 
несе. Максимальне корисне 
завантаження для вашого 
автомобіля можна знайти на 
етикетці шину 
B-стовп або край водія двері 
(транспортні засоби, що 
вивозяться назовніСША та Канада 
можуть не мати марку шин). 
Шукайте “СУМІСНА ВАГА 
ОКУПАНТІВ І ВАНТАЖІ НІКОЛІ НЕ 
ПОВІННА ПЕРЕВАЖУВАТИ XXX 
кг АБО XXX фунтів ". для 
максимумукорисне завантаження. 
Корисне завантаження, 
зазначене на етикетці шину, є 
максимальним корисним 
завантаженням транспортного 
засобу, побудованого на 
складальному заводі. Якщо ви 
можете встановити будь-який 
попередній запит 

 
Базова споруджена вага - це вага 
транспортного засобу, включаючи 
повна рідина та все стандартне 
обладнання. Він не включає 
пасажирів, вантажів або 
додаткового обладнання. 

Власна вага автомобіля - - це 
вага вашої нової машини, коли ви її 
забрали в уповноваженому дилері, а 
також будь-яке обладнання для 
післяпродажного обслуговування. 

 

 

авторизований дилер встановлений 
обладнання на транспортний засіб, 
ви Потрібно відмінити вагу 
обладнання для корисних 
завантажень, зазначене на 
Етикетці шин, щоб визначити нові 
корисні завантаження. 
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  УВАГА  

Відповідне завантаження 
місткість вашого 
автомобіля може 

бути обмеженим або за обсягом 
мінливість (скільки місця 
доступні) або за 
вантажопідйомність (скільки 
ваги потребують несті 
транспортний засіб). Коли ви 
досягли максимального 
корисного завантаження свого 
автомобіля, не додали більше 
вантажу, навіть якщо це 
вільне місце. Завантаження 
або неправильне 

завантаження вашого 
автомобіля може призвести до 
втрати контролю над 
транспортним засобом та його 
перекіданням. 
Тільки приклад: 
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ВАНТАЖ  
 
 

 
 

E143817 
 
 

Вага вантажу - включає всіх 
вага додана до базової 
спорженої ваги, що включає 
вантаж і додаткове 
обладнання. При буксируванні 
завантажень на язик початку 
або вагової штифти також є 
частиною ваги вантажу. 

GAW (вага брутто осі) - є 
загальна вага, розміщена на 
кожній осі (передній та 
задній), що включає споржену 
вагу автомобіля та весь 
корисний вантаж. 

 
GAWR (Вага брутто осі) - - це 
максимум допустима вага, яку 
може нести одна вісь 
(передня або задня). Ці 
цифри вказані на етикетці 
сертифікації відповідності 
вимогам безпеки. Етикетка 
повинна бути прикріплена до 
стовпа петлі дверей, стовпа 
засувки дверей або кромки 
дверей, що відповідає 
стійкості засувки дверей, 
повідомлення від місцевого 
сидіння воді. Загальне 
завантаження на кожну вісь ні 
в якому разі не повинно 
перевищувати її валову вагу 
брутто. 
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Примітка: Інформація про 
буксирування початку дикої 
природи. У Посібнику з 
буксирування причепів та 
причепів, який можна придбати в 
офіційному дилері. 
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GVW (брутто маса автомобіля) 
- - споряджена вага транспортного 
засобу, плюс вантаж, плюс 
пасажири. 

GVWR (Загальна вага 
автомобіля) - - це максимум 
допустима вага повністю 
завантаженого транспортного 
засобу (включаючи всі опції, 
обладнання, пасажирів та 
вантаж). Це показано на 

Тільки приклад: 

 
Відповідь технічної безпеки 
Етикетка сертифікації. Етикетка 
повинна бути прикріплена до 
стовпа петлі дверей, стовпа 
засувки дверей або кромки 
дверей, що відповідає стійкості 
засувки дверей, повідомлення від 
місцевого сидіння воді. Повна 
маса автомобіля ніколи не 
переглядає рейтинг загальної 
ваги автомобіля. 
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  УВАГА  

Перевіщення безпеки 
Сертифікація відповідності 

Позначте обмеження ваги 
автомобіля може призвести до 
неякісного управління 
транспортними засобами або 
експлуатаційні характеристики, 
пошкодження двигуна, трансмісії 
та / або конструкції, серйозні 
пошкодження транспортного 
засобу, втрата контролю та 
травми. 

 
 

   

 
 

E143819 
 

GCW (загальна загальна вага) 
- - валова вага автомобіля плюс 
вага повністю завантажується 
причепа. 

 
GCWR (Загальна загальна вага 
ваги) - - це максимум допустима 
вага транспортного засобу та 
завантаженого початку, 
включаючи весь вантаж та 
пасажирів, з якими транспортний 
засіб може поводитися, не 
ризикуючи шкодити. (Важливо: 
Гальмівна система евакуатора 
номінована 
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для роботи на валовому 
транспортному засобіПоказник 
ваги, а не при загальній сумі 
вагових коефіцієнтів.) Окремі 
функціональні засоби слід 
використовувати для безпечного 
управління буксируваними 
транспортними засобами та 
причепами, коли загальна 
загальна вага буксирувального 
автомобіля і причіпка перевищує 
загальну вагу транспортного 
засобу буксирувального 
автомобіля. Загальна вага 
комбінованої ваги ніколи не 
переглядає комбіновану вагу. 

Максимальна завантажена вага 
причепа - є найвищим з можливих 
вага повністю завантажується 
причепа транспортний засіб може 
буксирувати. Він передбачає 
транспортний засіб з обов'язковими 
опціями, вагою води та переднього 
пасажира (на 68 кілограмів) 
кожного, без ваги вантажу 
(внутрішнійабо зовнішній) і язик 
завантаження 10–15% 
(звичайний причіп) або вага 
шпильки 15–25% (причіп п’ятого 
колеса). Зверніться до 
уповноваженого дилера (або 
Керівництво з буксирування 
автомобілів та причепів, доступне 
в уповноваженому дилері) для 
отримання більш детальної 
інформації. 
Язикове завантаження або 
п'яте колесо 

 
Приклади: За 5000 фунтів (2268 
кілограмів) звичайного 
причіп, помножте 5000 на 0,10 і 
0,15, щоб отримати правильний 
язик діапазон завантажень від 
500 до 750 фунтів (227 до 340 
кілограмів). Для початку п'ятого 
колеса 11500 фунтів (5216 
кілограмів) можна отримати на 
0,15 і 
0,25, щоб отримати необхідний 
діапазон завантажень на штифт від 
1725 до 2875 фунтів (782 до 1304 
кілограмів). 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Не перевищуйте GVWR або 
GAWR, вказані в 

Сертифікація відповідності безпеці 
Етикетка. 

Не використовуйте запасні 
шини з меншим перекладом 
завантажень 

місткість, ніж оригінальні шини 
тому що вони можуть 
знизитиобмеження GVWR та 
GAWR транспортного засобу. 
Заміна шину з вищим 
обмеженням, ніж оригінальні 
шини, не збільшує обмеження 
загальної допустимої довжини та 
загальної довжини. 

Це може призвести до 
перегляду будь-якого 
обмеження ваги автомобіля 

у випадку серйозних шкодів 
автомобіля та / або травма. 

Вага шпильки - відноситься до    
кількість ваги причепа 
щовхає вниз на причепі 

причепа. 
Етапі визначення правильної 
програми завантаження: 

1. Знайдіть вислів "The загальна 
вага пасажирів та вантажу 
ніколи не потребує перегляду 
XXX кг або XXX фунтів "на 
плакаті вашої машини. 
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2. Визначте загальну вагу воді та 
пасажирів, які їдуть у вашому 
транспортному засобі. 

3. Відніміть об'єднане вага води 
та пасажирів від XXX кг або 
XXX фунтів. 

4. Отримана цифра дорівнює 
доступна сума 
вантажопідйомність вантажу 
та багажу. Наприклад, якщо 
сума «XXX» дорівнює 1400 
фунтів, а у вашому 
транспортному засобі буде 
п'ять пасажирів вагою 150 
фунтів, кількість наявного 
вантажу та багажу склада 650 
фунтів. 
(1400-750 (5 x 150) = 650 
фунтів) 

5. Визначте поєднане вага багажу 
та вантажузавантажує на 
транспортний засіб. Ця вага не 
може безпечно перевищувати 
вантажопідйомність вантажу 
та багажу, розрахована на 
кроки 4. 

6. Якщо ваш транспортний засіб 
буде закріплено, завантаження 
від вашого причепа буде 
передано на ваш транспортний 
засіб. Зверніться до цього 
посібника, щоб визначити, як це 
зменшуєтьсянаявний вантаж та 
багаж вантажопідйомність вашої 
машини. 

Наступне дає вам кілька 
прикладів того, як розрахувати 
наявний обсяг досягнення 
вантажу та вантажопідйомності 
багажу: 

* Припустимо, ваш автомобіль має 
вантажний вантаж 1400 фунтів 
(635 кілограмів) і місткість багажу. 
Тобі вирішуватипограти в гольф. 
Чи достатньо вантажопідйомності 
для перевезення вас, чотирьох 
вашихдрузі та всі сумки для 
гольфу? Ви та чотири друзі в 
середньому кожному важите на 
99 фунтів, а сумки для гольфу 
важать близько 30 фунтів (13,5 
кілограмів) кожна. Розрахунок 
буде таким: 1400 - (5 x 220) - (5 
x 30) = 1400 - 1100 
- 150 = 150 фунтів. Так, ти 
маєшдостатня вантажопідйомність у 
вашому транспортному засобі для 
перевезення чотирьох друзів та 
вашої сумки для гольфу. У 
метричних одиницяхрозрахування 
бі бути: 635 кілограмів - (5 х 99 
кілограмів) - (5 х 13,5 кілограмів) 
= 635 - 495 - 
67,5 = 72,5 кілограма. 

* Припустимо, ваш автомобіль має 
вантажний вантаж 1400 фунтів 
(635 кілограмів) і місткість багажу. 
Ви іхтось із ваших друзів вирішить 
вибрати до коментаря з новим 
магазином для дому, щоб 
закінчити внутрішній двірник, 
який планував провести останні 
два роки. Переміщуючи 
внутрішню частину транспортного 
засобу із складеним заднім 
сидінням, ви знаходитесь на 
двадцять 100 фунтів 
(45-кілограмових) мішків цементу. 
Чи достатньо вантажопідйомність 
длятранспортувати цемент додому? 
Якщо ви і ваш друг коженважать 
220 фунтів (99 кілограмів), 
розклад складу: 1400 - (2 х 220) - 
(12 х 100) = 1400 - 440 
- 1200 = - 240 фунтів. Ні, ти 
хочешне мають достатньої 
вантажомісткості несті стільки 
ваги. Вметричних одиниць, 
розрахунок би 
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бути: 635 кілограмів - (2 х 99 
кілограмів) - (12 х 45 кілограмів) = 
635 - 198 - 540 = -103 кілограмів. 
ви потрібно зменшити вагу 
вантажу щонайменше на 240 
фунтів (104 кілограми). Якщо ви 
видалите три 100-фунтових (45-
кілограмових) цементних мішків, 
то для збільшення кількості 
завантажень буде таким: 1400 - 
(2 х 220) - (9 х 100) = 1400 - 440 
- 
900 = 60 фунтів. Тепер у вас є 
вантажопідйомність для 
транспортування коментарів та 
вашої другої додому. У метричних 
одиницях розрахування буде 
таким: 635 кілограмів - (2 х 99 
кілограмів) - (9 х 45 кілограмів) = 
635 - 198 - 405 = 32 кілограмів. 

Наведені вище розрахунки також 
пропонують, що вантажі 
розміщуються у вашому 
транспортному засобі таким 
чином, щоб не перевантажувати 
номінальну масу ваги загальної 
осі передньою або задньою 
задньою осі, вказаною для 
вашого автомобіля на ярлику 
сертифікації відповідності 
безпеки. Етикетка повинна бути 
прикріплена до стовпа петлі 
дверей, стовпа засувки дверей 
або кромки дверей, що відповідає 
стійкості засувки дверей, 
повідомлення із місцем сидіння 
воді. 
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Буксирування причепа 

  УВАГА  

Ваш транспортний засіб не 
затверджено для 
буксирування причепа. Ніколи 
не буксируйте 

причіп із вашим транспортним 
засобом. 

 
 

ТРАНСПОРТУВАННЯ 
АВТОМОБІЛЯ 

 

 
   

 
 

 

 
 
 

E143886 

Якщо вам потрібен буксирувати ваш 
автомобіль, звернутися до професійної 
служби евакуації або, якщо ви є учасником 
програми допомоги на дорозі, ваш 
постачальник послуг допомоги на дорозі. 

Рекомендується, щоб ваш транспортний 
засіб був буксирується колісним 
підйомником та візками або бортовим 
обладнанням. Не буксируйте праскою. 
Компанія Ford Motor Company не 
затвердила процедуру буксирування 
стропу. Якщо транспортний засіб 
буксирується неправильно або будь-якими 
іншими способами, може статися 
пошкодження транспортного засобу. 

Ford Motor Компанія виробляє посібник 
для буксирування для всіх 
уповноважених операторів евакуаторів. 
Нехай ваш оператор евакуатора 
звернеться до цього посібника щодо 
відповідних процедур підключення та 
буксирування вашої машини. 

Ви можете буксирувати свій автомобільний 
спередуз підйомним обладнанням для 
підняття передніх коліс від землі. 
Рекомендуємо розмістити останні колеса на 
візку, щоб запобігти пошкодженню задньої 
частини вашої машини. 

Ви можете зв’язати свій автомобіль із за 
допомогою колісного підйомного обладнання. 

Примітка: Потрібно встановити попередній 
колесо візок для запобігання 
шкодуваннюспособу передавання. 

 

БУХАННЯ АВТОМОБІЛЯ 
ЧОТИРИ КОЛЕСА - РУЧНА 
ПЕРЕДАЧА 

  УВАГА  

Якщо у вашому транспортному засобі є 
рульовий замок, переконайтеся, що 
запалювання знаходиться в аксесуар 
або в положенні, коли буття 

буксирується. 
 

 

Рекреаційне буксирування 

Примітка: Переведіть систему клімат-
контролю в режимі циркуляції повітря, щоб 
запобігти пошуку вихлопних газів у 
транспортному засіб. Подивитися Клімат-
контроль (стор. 109). 
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Ви можете буксирувати свій транспортний 
засіб із усіх чотиримаколеса на землі або з 
передніми колесами від землі за допомогою 
буксирувального візка. Якщо ви 
використовуєте буксирувальну візку, 
дотримуйтесь інструкцій, зазначених 
обладнання. Якщо ви використовуєте свій 
транспортний посібник "Усі колеса на 
землі", додайте наступні інструкції: 

1. Буксируйте автомобіль лише в прямому 
напрямку. Звільніть стоянкугальмо. 

2. Поставте трансмісію в нейтральне 
положення. 

Примітка: Максимальна швидкість 
буксирування - 112 км / рік. 

 

БУХАННЯ АВТОМОБІЛЯ 
ЧОТИРИ КОЛЕСА - 
АВТОМАТИЧНА ПЕРЕДАЧА 

Аварійне буксирування 

  УВАГА  

Якщо у вашому транспортному засобі є 
рульовий замок, переконайтеся, що 
запалювання знаходиться в аксесуар 
або на положенні, коли знаходиться 

буксирується. 
 

 

Ви можете плотно буксирувати (всі колеса 
на землю, незалежно від силової передачі 
та конфігурації передач) свій автомобіль з 
обмеженими можливостями (без доступу до 
візків на колесах, початок для перевезення 
автомобілів або бортового транспортного 
засобу) за таких умов: 

• Ваш автомобіль спрямований вперед, 
тому ви буксирувати його в прямому 
напрямку. 

• Ви ставите трансмісію в нейтральне 
положення (N). Якщо ви не можете 
встановити передачу в нейтральне 
положення (N), ви можете замінити 
її.Див. Трансмісія (стор. 143). 

• Максимальна швидкість - 35 миль / рік 
(56 км / рік). 

• Максимальна відстань - 80 км. 

Рекреаційне буксирування 

Транспортні засоби з ключем запалення 

Примітка: Переведіть систему клімат-
контролю в режимі циркуляції повітря, щоб 
запобігти пошуку вихлопних газів у 
транспортному засіб. Подивитися Клімат-
контроль (стор. 109). 

Примітка: Має бути акумулятор Потужність 
для правильного зміни внутрішніх 
компонентних передач до нейтралі (N) на 
кроки 3. Крім того, зміна перемикача 
передачі в положення нейтралі (N) без 
попереднього переробки охолодження в 
позиції «увімкнено» обмежує можливість 
буксирування до 56 км / рік. h) і 50 миль 
(80 км). 

1. Відпустити стояче кінець. 

2. Переведіть запалення в пункті включення. 

3. Натисніть на педаль гальма, а потім 
рухайтесь перемикання передач на 
нейтраль (N) положення. 

4. Запитуйте повідомлення в інформацію та 
розважний дисплей, що вказує, що 
передає готова, а потім вимкнути 
запалення і відпустити педаль гальма. 

5. Від'єднайте негатив (чорний) кабель від 
акумулятора. Див. Зміна 12 В 
акумулятор (сторінка 218). 

Примітка: Система захисту від крадіжок не 
працює, доки ви знову не підключаєте 
кабельний акумулятор. 

Примітка: Максимальна швидкість 
буксирування - 112 км / рік. 

Примітка: Немає обмеження на відстань 
буксирування. 

Після буксирування запуску двигуна через 15 
хвилин після повторного підключення кабелю 
акумулятора. Див. Заміна акумулятора на 12 В 
(стор. 218). 

Транспортні засоби з безключовим 
запуском 

Примітка: Переведіть систему клімат-
контролю в режимі циркуляції повітря, щоб 
запобігти пошуку вихлопних газів у 
транспортному засіб. Подивитися Клімат-
контроль (стор. 109). 
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Примітка: Має бути акумулятор Потужність 
для правильного зміни внутрішніх 
компонентних передач до нейтралі (N) на 
кроки 3. Крім того, зміна перемикача 
передачі в положення нейтралі (N) без 
попереднього переробки охолодження в 
позиції «увімкнено» обмежує можливість 
буксирування до 56 км / рік. h) і 50 миль 
(80 км). 

1. Відпустити стояче кінець. 

2. Увімкніть запалювання, натискаючи 
кнопку пуска без ключа, але не 
натискайте на педаль гальма. 

3. Натисніть на педаль гальма, а потім 
рухайтесь перемикання передач на 
нейтраль (N) положення. Відпустити 
педаль гальма. 

4. Зачекайте повідомлення, що вказує на 
це передача готів на інформаційно-
розважальному дисплеї, а потім 
вимкнути запалення, натиснувши 
кнопку пуску без ключа. 

5. Від'єднайте негатив (чорний) кабель від 
акумулятора. Ключ від дверей потрібен 
для блокування та розблокування 
дверей, коли кабель акумулятора 
від'єднано.Подивитися Заміна 
акумулятора 12 В (сторінка 218). 

Примітка: Система захисту від крадіжок не 
працює, доки ви знову не підключаєте 
кабельний акумулятор. 

Примітка: Максимальна швидкість 
буксирування - 112 км / рік. 

Примітка: Немає обмеження на відстань буксирування. 

Після буксирування запуску двигуна через 15 
хвилин після повторного підключення кабелю 
акумулятора. Див. Заміна акумулятора на 12 В 
(стор. 218). 
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ВЛИВАННЯ 

Вам потрібно зламати нові шини приблизно 
300 миль (480 кілометрів). Протягом цього 
часу ваш транспортний засіб може мати 
деякі незвичні водійські характеристики. 

Уникайте занадто швидкої їзди на перші 1000 
миль (1600 кілометрів). Змінюйте свою 
швидкість і швидко перемикайте передачі. Не 
працюйте на двигунах. 

Не буксуйте на перших 1000 миль (1600 
кілометрів). 

 

ЕКОНОМІЧНЕ ВІДПРАВЛЕННЯ 

На економію палива впливає кілька речей 
Наприклад, як ви знайдете, умови, коли ви 
знайдете, і як ви підтримаєте свої 
транспортного засобу. 

Кілька речей, про які слід пам'ятати, які 
можуть покращити економіку пального: 

• Прискорюйте і сповільнюйте плавно, 
поміркована мода. 

• Їдьте на стабільних швидкостях. 

• Передбачити центранки; уповільнення 
травняусунути необхідність 
упорядкування. 

• Поєднуйте доручення та 
мінімізуйте рух за кермом. 

• При виконанні довіреного спершу 
вірусу вирушайте до 
найвіддаленішого пункту 
призначення після повернення 
додому. 

• Закрийте вікна для швидкої їзди. 

• Їдьте на розумних швидкостях. 
(Зниження швидкості швидкості 105 км / 
рік використовує приблизно на 15% 
менше, ніж при швидкості руху 75 км / 
рік / 121км / рік). 

• Тримайте шини відповідним чином надути 
та використовуйте лише рекомендований 
розмір. 

• Використовуйте рекомендоване моторне 
масло. 

• Виконуйте все регулярно за 
розкладом технічне 
обслуговування. 

Також кілька речей, які ви можете дізнатися 
щоб уникнути цього, якщо вони зменшать 
вашу економічну паливу: 

• Уникайте різних або сильних прискорень. 

• Уникайте обертання двигуна перед 
вимкненням автомобіля. 

• Уникайте триваліх простоїв. 

• Не прогрівайте автомобіль на холоді 
вранці. 

• Змінити використання кондиціонера та 
тепло. 

• Унікайте використання 
регулювання швидкості у гіршій 
місцевості місцевості. 

• Не кладіть ногу на педаль гальма під 
час руху. 

• Уникайте перевезення зайвої ваги 
(приблизно 1 миль на галлон [0,4 
кілометрів / літр] втрачається на кожні 
400 180 фунтів ваги). 

• Уникайте додавання особливих 
аксесуарів ваш транспортний засіб 
(наприклад, дефлектори від помилок, 
рулонні панелі / перешкоди, бігові 
дошки, ліжі стійки). 

• Уникайте їзди на колесах 
вирівнювання. 

 

ХОЛОДНА ПОГОДА 
ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 

Функціональна робота деяких компонентів 
та системи може впливати на температуру 
нижче -13 ° F (-25 ° C). 

 

ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ ВОДУ 

  УВАГА  

Не їздити по проточній або глибокій 
води, тому ви можете втратити 
контроль над своєю транспортного 
засобу. 
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Примітка: Проїжджаючи через стоячі вода 
може спричинити пошкодження транспортного 
засобу. 

Примітка: Якщо вода потрапить у 
повітряний фільтр, можна буде дізнатися 
про погіршення руху. 

Перш ніж їхати через стоячу воду, перевірте 
глибину. Ніколи не їзди через вате-ещо вище 
ніж внизу перед коромислам вашого 
автомобіля. 

 

E176360 
 

Проїжджаючи через стоячу воду, їдьте дуже 
повільно і не розташовуйте свій автомобіль. 
Ваша ефективність гальмування та 
зчеплення може бути обмеженим. Після їзди 
по воді іяк тільки це безпечно зробити: 

• Злегка натисніть на педаль гальма, щоб 
висунути гальмо та перевірити, чи 
працювати вони. 

• Перевірте, чи працює ріг. 

• Перевірте, чи працюють зовнішні ліхтарі. 

• Поверніть кермо, щоб перевірити це 
спрацьовує підсилювач рульового 
управління. 

ПОДЛОВНІ КІЛИМКИ 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Завжди використовуйте кілімки які 
розроблені так, щоб добре підходити 
до зупинки вашого автомобіля. 
Використовуйте лише кілімки для 
підлог 

залиште зону педалі безперешкодно. Тільки 
використовуйте кілімки, які надійно 
закріплюють на стійках, щоб вони не могли 
зіркознути з місця і не враховуючи педалей 
або не порушувати безпеку експлуатації 
вашої машини іншими способами. 

Педалі що не може вільно пересуватися, 
може спричинити втрату контролю над 
транспортним засобом і збільшити ризик 
серйозних особливостей дій 

травма. 

Завжди переконайтеся, що підлога 
кілімки бажаним чином кріпляться до 
опорних стійок на кілімі, які є 

встановлюється з вашим автомобілем. 
Килимки для підлоги обов'язковібути 
рекомендованими словами закріпленими на 
обох опорних стовпах щоб переконатися, 
що кілімки не зміняться з положення. 

Ніколи не кладіть кілімки чи будь-які 
інші кришка в нозі транспортного 
засобу, яка не може бути необхідною 
завдяки закріпленій 

запобігати їх рух та заважати за допомогою 
педалей або можливостей для управління 
транспортним засобом. 

Ніколи не кладіть кілімки чи будь-які 
інші покриття поверх вже 
встановленогокилимки для підлоги. 
Килимки для підлог повинні завжди 

відпочинок на поверхні килимового покриття 
транспортного засобу та не інший кілімок для 
підлоги чи інше покриття. Додаткові кілімки 
для підлог або будь-яке інше 
покриттязменшити зазор педалі та 
потенційно поважати роботу педалі. 

Регулярно перевіряйте кріплення 
килимків. Завжди правильно 
встановлюйте та закріплюйте кілімки 

були вилучені для чищення або 
заміна. 
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  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Завжди переконайтеся, що 
передметине може добре впасти в 
ногу водія під час руху автомобіля. 
Об'єкти 

які вільні можна шукати під педалями, що 
призведуть до втрати управління 
транспортним засобом. 

Невідповідність встановлення кілимків 
або інструкції щодо кріплення можуть 
потенційно спричинити 

під час роботи педалі, що спричиняє втрату 
управління транспортним засобом. 

 

Щоб встановити кілімки, встановіть підлогу 
килімок, щоб люверс виявився над 
стопорним стовпом, і натисніть, щоб 
зафіксуватися. 

Щоб зняти кілімок для підлог, змініть 
процедуру встановлення. 
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ДОРОЖНА ДОПОМОГА 
Транспортні засоби, що продаються 
в США: отримання дорожньої 
допомоги 
Щоб повністю допомогти вам, вам потрібно 
матиконцерн автомобілів, компанія Ford 
Motor пропонує безкоштовну програму 
допомоги на дорозі. Ця програма є окремою 
від Обмеженої гарантії на новий автомобіль. 
Послуга доступна: 
• 24 роки добу, сім днів у тиждень. 
• За період покриття, зазначений у 

Дорожня допомога Картка, включена 
до портфоліо вашого посібника з 
експлуатації. 

Дорожня допомога охоплює: 
• Пробіла заміна шини з добрею запасною, 

якщо надається з транспортним засобом 
(крім транспортні засоби, що 
встановлюються з набором для 
накачування шину). 

• Початок стрибка акумулятора. 
• Допомога при блокуванні (заміна ключа 

вартості - відповідальність замовника). 
• Доставка пального - незалежних 

підрядників, якщо це не заборонено 
державою, місце або муніципальне 
законодавство, до 2 га (7,6 л) бензину 
або 5 гал (18,9 л) дизельного палива 
для автомобіля з обмеженими 
можливостями. Дорожня допомога 
обмежує службу доставки палива двома 
безкоштовними випадками, проведені 
12-місячного періоду. 

• Лебідка - доступна відстань 30 футів 
(30 футів) від бруківки або дорога 
підтримується в окрузі, відновлення 
не відбулося. 

• Буксирування - незалежні підрядники 
послуг, якщо це не заборонено 
державою, місцеві або муніципальний 
закон, потрібно буксирувати 
транспортні засоби Ford до 
уповноваженого дилера в радіусі 56 
миль (56 км) від місця виведення з 
ладу або до найближчого 

авторизований дилер. Якщо членпросити 
евакуацію в уповноваженому дилері, що 
більше менше ніж за 56 км від місця 
інвалідності, учасник не несе 
відповідальності за будь-які витрати, 
що перебирають 56 км. 

Дорожня допомога включає до 200 доларів 
за буксирований причіп, якщо 
транспортний засіб з обмеженими 
можливостями потребує обслуговування 
найближчого уповноваженого дилера. 
Якщо евакуатор працює, але підготовка не 
працює, то причіп не може претендувати 
на будь-які придорожні послуги. 
Транспортні засоби, що продаються в 
США: використання дорожньої 
допомоги 
Завершити посвідчення особи на дорозі 
та помітити її у своєму гаманець для 
швидкого позначення. Ця картка 
знаходиться в інформаційному портфоліо 
власника в бардачку. 
Автомобіль Ford США клієнти, які 
потребують допомоги на дорозі, 
телефонуйте 
1-800-241-3673. 
Якщо вам потрібно організувати для себе 
допомогу на дорозі, компанія Ford Motor 
Company відшкодує розумну суму 
буксирування до найближчого дилера в 
межах56 км. Щоб отримати інформацію про 
відшкодування витрат, клієнтам 
автомобілів із США в США зателефонували 
за номером 1-800-241-3673. 
Клієнти повинні подавати оригінал 
квитанції. 
Транспортні засоби, що 
продаються в Канаді: отримання 
дорожньої допомоги 
Канадські клієнти, яким потрібна 
придорожня дорога допомога, 
зателефонуйте за номером 1-800-665-
2006. 

Транспортні засоби, що 
продаються в Канаді: 
використання дорожньої 
допомоги 

Для вашої зручності ви можете заповнити 
ідентифікація допомоги на дорозі якщо вона 
знаходиться в центральній частині вашого 
посібника з гарантії та зберігається для 
подальшого використання. 
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Канадське придорожнє покриття та 
переваги може виявитися від покриття США. 
Якщо вам потрібна додаткова інформація, 
зверніться до розділу покриття вашого 
посібника з гарантій, зателефонуйте нам у 
Канаду для адреси 
1-800-665-2006, або відвідайте наш веб-
сайт в www.ford.ca. 

Корпорація Sykes Допоміжні послуги керує 
Придорожньою Програма допомоги. Ви 
повинні отримати покриття послуг у Канаді 
чи континентальній частині США. Покриття 
заширюється на транспортних засобах, які 
забезпечують громадські, несезонні, 
щорічні проїжджають дороги. Покриття 
допомоги на дорозі не посилюється на 
транспортних засобах, що беруть участь у 
визначених місцях водіння, вирубка, 
автокрос та будь-яка інша форма 
позашляхового використання. Зберегти 
дороги та покриття сприяють 
забезпеченню встановлення безпечної 
поїздки та запрошують їх представникам 
надавати послуги відповідно до 
стандартних процедур. 

У віддалених місцях 

Якщо наш постачальник не може відібрати 
ваш автомобільний автомобільний транспорт 
до найближчого уповноваженого дилерського 
центру, можна дізнатися про перевезення 
залізничного або водного транспорту. 
Програма охоплює буксир длядок-станція 
або залізничний термінал а також до 
автосалону в кінці поїздки. 

Однак для залізничного або водного 
транспорту для підтвердження звернення до 
уповноваженого дилера якщо ви маєте 
право на додаткове покриття, перш ніж 
дозволити або оплатити послугу. 

Для додаткової інформації 
зателефонуйте на автомобільну 
допомогу Ford за номером 1-800-
665-2006. 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ МІГАЛЬНИКІВ 

Примітка: При використанні, коли 
транспортний засіб не працює, акумулятор 
розряджається. Можливо, недостатньо 
енергії для перезапускутранспортного 
засобу. 

Кнопка попередження про 
небезпеку є знайдені на панелі 
приладів. 
Використовуйте його, коли 

ваш транспортний засіб створює 
небезпеку для інших автомобілістів. 

• Натисніть кнопку, щоб увімкнути 
небезпеку попередня функція, а також 
передня і задня панелі покажчиків 
повороту будуть блимати 

• Натисніть кнопку ще раз, щоб 
повернути їх вимкнено. 

 

ВИМКНЕННЯ ПАЛИВА 

  УВАГА  

Непроведення інспекції та, за 
необхідності, усунути вітоки палива 
після зіткнення може збільшити ризик 
пожежі та серйозно 

травма. Компанія Ford Motor Company 
рекомендуєщоб паливна система була 
перевіряється уповноваженим дилером після 
будь-якого зіткнення. 

 
 

У випадку мінімального до важкого ступеня 
зіткнення, цей транспортний засіб включає 
функція відключення паливного насоса, 
яка розміщує приплив палива до двигуна. 
Не кожен удар призведе до центру. 

Якщо ваш автомобіль буде орієнтований 
після aзіткнення, ви можете перезапустити 
свій автомобіль. Для автомобілів, обласних 
систем ключів: 

1. Вимкніть запалення. 

2. Увімкніть запалення. 

3. Повернути кроки 1 і 2, щоб знову 
ввімкнути паливний насос. 

Для транспортних засобів, обласних систем а 
кнопка запуску системи: 

1. Натисніть СТАРТ / СТОП кнопка 
вимкнення запалення. 

2. Натисніть на педаль гальма і натисніть 
кнопку СТАРТ / СТОП, щоб увімкнути 
запалення. 
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3. Зніміть ногу з педалі гальма і натисніть 
СТАРТ / СТОП кнопка вимкнення 
запалення. 

4. Ви можете з використанням щоб 
запустити двигун, натискаючи на 
педаль гальма і натискаючи кнопку 
СТАРТ / СТОП, або вмикати запалення, 
натискаючи кнопки СТАРТ / СТОП без 
натискання на педаль гальми. Обидва 
способи знову вмикають паливну 
систему. 

Примітка: При спробі перезапустити 
транспортного засобу після відключення 
палива, транспортний засіб переконує, що 
різні системи безпеки для перезапуску. 
Як тільки ваш автомобіль визначить, що 
системи безпеки, він дозволить вам 
перезапустити. 

Примітка: У тому випадку, якщо ваш 
транспортний засіб не перекладає після 
третього спроби, зверніться до 
уповноваженого дилера. 

 

СТРИХТИ ЗАПУСК 
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Гази навколо батареї можевибухнути 
під впливом вогню, іскор або 
запалення сигарет. Вибух міг 

призвести до травмування людей або 

пошкодження транспортного засобу. 

Батареї відображають сирчану 
кислоту, яка може спалити шкіру, очі 
та одяг, якщо зв'язався. 

Використовуйте лише кабель 
відповідного розміру з 
використанням затискачів. 

 
 

Підготовка вашого автомобіля 

Примітка: Не намагайтеся натиснути на старт 
вашої машини з автоматичної трансмісії. 
Автоматичні коробки передач не мають 
можливостей натискання. Спроба штовхнути 
транспортний засіб з автоматичною коробкою 
передач може призвести до пошкодження 
коробки передач. 

Примітка: Для початку використовуйте лише 
джерело напруги 12 вольт ваш 
транспортного засобу. 

Примітка: Не від'єднуючи акумулятор автомобіля 
з обмеженими можливостями, це може пошкодити 
електричну систему автомобіля. 

Припаркуйте прискорений автомобіль 
близько до капота автомобіля з 
обмеженими можливостями, 
переконавшись, що два автомобілі не 
торкаються. Вимкніть всі аксесуари. 

Підключення перемичок 

  УВАГА  

Не приєднуйте кабелі до паливних ліній, 
кришка двигуна, впуск колектор або 
електричні компоненти 

як точки заземлення. Тримайтесь подалі від 
рухомих частин. Щоб уникнути з'єднання із 
зворотною полярністю, переконайтеся, що 
правильно визначили позитивні (+) та 
негативні (-)перед підключенням кабелів. 
Положення акумулятора може виявитися. 

 
 

Примітка: На порівнянні, нижній транспортний 
засіб являє собою підсилювальний транспортний 
засіб. 

192 



Надзвичайні ситуації на дорогах 

Фокус (CDH) Канада / Сполучені Штати Америки, 
enUSA 

 

 

 

 

 
1. Підключіть плюсовий (+) кабель 

перемички до плюсової (+) клеми 
розрядженого акумулятора. 

2. Підключити інший кінець 
позитивний (+) кабель до 
позитивного (+) елемента 
допоміжного акумулятора. 

3. Підключіть мінусовий (-) кабель 
до мінусової (-) клеми 
допоміжного акумулятора. 

4. Використовуйте останнє 
підключення мінусового (-) 
кабелю до відкритої металевої 
частини заглохлого руху 
транспортного засобу, або 
підключіть мінусовий (-) кабель до 
точок підключення заземлення, 
якщо така є. 

  УВАГА  

Не підключайте кінець іншого 
кабелю до мінусової (-) клеми 
акумулятора, що підключається. 

Іскра може спричинити вибух гази, 
що оточують акумулятор. 

 
 

Початок стрибка 

1. Запустіть двигун ракети-носії та 
помірно обертайте двигун, або 
обережно натисніть на педаль газу, 
щоб зберегти ваш частота 
обертання двигуна від 2000 до 
3000 об / хв, як показано на 
вашому тахометрі. 

2. Запустити двигун автомобіля з 
інвалідністю. 

3. Після запуску автомобіля з 
обмеженими можливостями бігайте 
обидва двигуни автомобіля 
тестували додаткові три хвилини 
перед відключенням перемички. 

Видалення перемичок 

Вийміть кабель перемикача у дзвінку 
за замовленням, щоб вони були 
підключені. 
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СИСТЕМА ПОВІДОМЛЕНОЇ 
ТРИВОГИ 

Система блимає покажчиками 
повороту і звучити ріг (з перервами) у 
подія серйозного впливу що розгортає 
подушку безпеки (передню, бічну, 
бічну штору або захисну навісу) або 
натягувачі ременів безпеки. 

Гудок та індикатори вимикаються, коли: 

• Ви натискаєте кнопку контролю 
небезпеки. 

• Ви натискаєте кнопка паніки на 
віддаленому вхідному передавачі 
(якщо є). 

• У вашому автомобілі закінчена 
потужність. 

 
 
 
 
 

1. Зніміть кабель перемички з 
заземлена металева поверхня 
або точка з'єднання, якщо така 
є. 

2. Вийміть кабель перемички на 
негативна (-) клема 
акумулятора підсилювального 
автомобіля. 

3. Зніміть кабель перемички з 
позитивний (+) термінал 
акумулятора підсилювального 
автомобіля. 

4. Від'єднайте кабель перемикача 
від плюсової (+) клеми 
автомобіля з інвалідністю 
акумулятор. 

Після запуску автомобіля з 
обмеженими можливостями та 
видаленням кабелів перемикач, дайте 
своїй машині працювати на холостому 
ході протягом декількох хвилин, щоб 
акумулятор міг зарядитися. 
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ОТРИМАННЯ ПОТРІБНИХ 
ПОСЛУГ 

Гарантійний ремонт Вашого автомобіля 
повинен вводити ознайомлювальний дилер. 
Хоча будь-який уповноважений дилер, який 
обробляє лінію вашого автомобіля, надає 
гарантійне обслуговування, ми рекомендуємо 
повернути до продажууповноважений дилер, 
який хоче забезпечити ваше подальше 
задоволення. 

Зверніть увагу, що гарантійний ремонт 
вимагає спеціального навчання та 
обладнання, тому не всі авторизовані дилери 
мають право застосовувати всі гарантійні 
ремонти. Це означає, що, залежно від 
необхідного гарантійного ремонту, ви можете 
дізнатися про те, щоб відібрати свій 
автомобіль до іншого уповноваженого 
дилера. 

Потрібно передбачити розумний час для 
ремонту після того, як ви відвезете свій 
автомобіль до уповноваженого дилера. 
Ремонт проводити за допомогою деталей 
Ford або Motorcraft®, або відновлення або 
інших деталей, дозволених Ford. 

Далеко від дому 

Якщо ви знайдете далеко від дому, коли ваш 
автомобіль потребує обслуговування, 
зв’яжіться з Ford Центр взаємодії з клієнтами 
або скористатися переліченими нижче 
Інтернет-ресурсами знайти найближчого 
уповноваженого дилера. 

У Сполучених Штатах: 

Повага адреса 

Центр взаємодії з клієнтами 
Ford Motor Company 
Послува скринька 6248 
Дірборн, MI 48121 

Телефон 

1-800-392-3673 (FORD) 
(TDD для людей із вадами слуху: 
1-800-232-5952) 

Інтернет 

Додаткова інформація та ресурси, доступні в 
Інтернеті для адреси www.fordowner.com 

Ці ось деякі елементи, які можна знайти в 
Інтернеті: 

• Локатор ділерів у США за іменем 
дилера, містом / штатом або поштовим 
індексом. 

• Власник Посібники. 

• Графіки технічного обслуговування. 

• Нагадує. 

• Розширене планування обслуговування 
Ford. 

• Оригінальні аксесуари Ford. 

• Спеціальні послуги та дії. У Канаді: 

Повага адреса 

Центр взаємодії з клієнтами 

Форд Motor Company of Canada, Limited 

Послува скринька 2000 

Oakville, Онтаріо L6K 0C8 

Телефон 

1-800-565-3673 (FORD) 

Інтернет 

www.ford.ca 

Twitter 

@FordServiceCA (Англійська Канада) 
@FordServiceQC (Квебек) 

Додаткові Допомога 

Якщо у вас є запитання щодо сум, або ви 
незадоволені послугами, які отримують, 
виконайте такі дії: 

1. Зверніться до торгового представника 
або консультанта з обслуговування у 
вашого уповноваженого дилера з 
продажу / обслуговування. 

2. Якщо ваш запит чи занепокоєння 
залишаються невирішеними, зв'яжіться з 
менеджером з продажу, менеджером з 
обслуговування або зв'язком із клієнтами 
Менеджер. 

3. Якщо вам потрібна допомога або 
роз'яснення на Ford Motor Company 
правила, будь ласка, зв'яжіться з 
Центром взаємодії з клієнтами Ford. 

 

195 



Підтримка клієнтів 

Фокус (CDH) Канада / Сполучені Штати Америки, 
enUSA 

 

 

 

Будь ласка, щоб допомогти нам послужити 
вам краще мати наступну інформацію при 
зверненні до центру взаємодії з клієнтами: 

• Ідентифікаційний номер транспортного 
засобу. 

• Ваш номер телефону (домашній і 
бізнес). 

• Ім'я уповноваженого дилер та місто, де 
знаходиться. 

•  поточний показник одометра 
транспортного засобу. 

У деяких штатах вам потрібно буде 
повідомити про те, щоб письмове письмо 
Ford, ніж за допомогою засобів захисту, було 
прийнято до законодавства про гарантію 
вашого штату. Форд єтакож дозволив 
остаточну спробу ремонту в інших штатах. 

У США - гарантійний суперечка Потрібно 
подати до BBB AUTO LINE перед тим, як 
вжити заходів відповідно до 
Закон про гарантію Магнусона-Мосса або 
міру, дозволене державним 
законодавством, перед тим, як 
застосовувати засоби захисту чикупу, 
передбачені певними законами штату. Ця 
процедура розгляду суперечок не потрібна 
для створення державного контролю за 
правами та іншими правами, яка є 
незалежною від Закону про гарантію 
Магнусона-Мосса або законів про заміну 
або викуп штату. 

 

У КАЛІФОРНІЇ (ТІЛЬКИ В США) 

Розділ 1793.2 (d) Каліфорнійського 
цивільного кодексу потрібно, якщо виробник 
або його представник не може 
відремонтувати двигун транспортний засіб, 
щоб відповісти транспортному 
засобувідповідь експрес-гарантія після 
розумної пропозиції, виробник повинен або 
замінити транспортний засіб на фактично 
ідентичний, або викупити транспортний 
засіб та відшкодувати покупки суми, рівну 
фактичну ціну, змінену або сплачувальну 
споживчу (для пошуку надбавки для 
споживчого використання). Споживач має 
право вибору, отримує повернення грошей 
або замінює транспортний засіб. 

Розділ 1793,22 (б) Каліфорнійського 
цивільного кодексу передбачає, що 
виробник мав розумну кількість спроб 
ввести транспортний засіб у відповідь з 
його явними гарантіями, якщо перевірено 
права 18 місяців права власності на новий 
транспортний засіб або перші 18000 миль 
(29 000 км), залежно від того, що 
трапиться раніше: 

1. Робляться дві або більше спроби 
ремонту щодо цієї ж невідповідності, яка 
може спричинити смерть або серйозне 
тілесне навчання АБО 

2. Здійснюється чотири або більше спроб 
ремонту на тій самій невідповідності 
(дефект або стан, що суттєво погіршує 
використання, вартість або безпеку 
транспортного засобу) АБО 

3. Транспортний засіб не працює в ремонті 
невідповідностей загалом більше 30 
календарних днів (не обов'язково всі 
одночасно). 

У випадку 1 або 2 вище - споживач також 
потрібно повідомити про це виробника про 
необхідність усунення невідповідності для 
наступної адреси: 

Ford Motor Company 16800 
Executive Plaza Drive Mail 
Drop 3NE-B 
Дірборн, MI 48126 

Ви повинні надати свою гарантію суперечка 
до BBB AUTO LINE перед тим, як заявляти у 
відповідності до будь-яких прав або засобів 
правового захисту, передбачених Розділом 
1793.22 (b) Цивільного кодексу Каліфорнії. 
Ви також пов'язані використовувати BBB 
AUTO LINE для здійснення прав або пошуку 
засобів захисту, створених Федеральним 
законом про гарантію Магнусона-Мосса, 15 
USC сек. 2301 та наступні. Якщо Ви 
вирішили вимагати відшкодування збитків 
для захисту прав та засобів захисту, не 
передбачено Розділом 1793.22 (b) 
Цивільного кодексу Каліфорнії або Законом 
про гарантію Магнусона-Мосса, ці закони 
не вимагають використання BBB AUTO 
LINE. 
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КРАЩЕ БІЗНЕС-БЮРО (BBB) 
ПРОГРАМА АВТОМАТИЧНОГО 
ЛІНІЙНОГО (ТІЛЬКИ В США) 

Ваше задоволення важливо до компанії 
Ford Motor Company та до вашого дилера. 
Якщо проблема з гарантією не була 
вирішена за допомогою триступеневої 
процедури, описана раніше в цьому 
розділі Про необхідність надання послуг, 
ви можете взяти участь у програмі BBB 
AUTO LINE. 

 Програма BBB AUTO LINE створюється з 
двох частин - медіації та арбітражу. 
Під час медіації представник BBB зв'язується 
з вами та компанією Ford Motor Company 
для вивчення варіантів врегулювання 
позову. Якщо під час медіації не 
відбудеться згоди або ви не хочете брати 
участь у медіаціях, якщо ваша претензія 
приймається, ви можете взяти участь у 
арбітражному процесі. Арбітраж вінкільце 
буде запланований так, що ви можете 
подати свою справу у неформальній 
установі перед неупередженою особою. 
Арбітр розгляне надані покази та прийме 
рішення після прослуховування. 

Сподіваючись, що надходять до програм 
BBB AUTO LINE, слід вирішувати кількість 
днів після того, як ви подаєте свою 
претензію на BBB. Якщо не застосовувати 
рішення, ви можете відхилити рішення та 
надати рішення суду, де всі висновки 
суперечки BBB Auto Line та рішення є 
прийнятими під час судового розгляду. 
Якщо ви вирішите прийняти рішення BBB 
AUTO LINE, Ford після цього запросить 
рішення та виконає рішення за 30 днів з 
моменту отримання вашого списку про 
прийняття. 

BBB AUTO LINE Застосування: 
Використовуючи надану нижче 
інформацію, зателефонуйте або напишіть, 
щоб подати заявку на програму. 
Вас запитають ваше ім’я та адресу, 
загальну інформацію про ваш новий 
автомобіль, інформацію про ваші гарантійні 
проблеми та будь-які кроки, які у вас є 

вже прийнято намагатися їх вирішити. 
AКлієнт Форма претензій буде надіслана 
поштою, яку потрібно буде заповнити, 
підписати та повернути BBB разом із 
підтвердженням власності. Після отримання 
BBB розгляне претензію на відповідь про 
допомогу відповідно до введених вказівок 
програм. 

Ви можете отримати більше інформації 
про дзвінок BBB АВТО ЛІНІЯ в 
1-800-955-5100, або писати за адресою: 

BBB AUTO РЯДОК 

3033 бульвар Вільсона, люкс 600 

Арлінгтон, Вірджинія 22201 

Заявки на BBB AUTO LINE можна також 
замовити, зателефонувавши до Центру 
зв'язку з клієнтами Ford Motor Company за 
номером 1-800-392-3673. 

Примітка: Компанія Ford Motor Company 
залишає за собою право змінювати 
обмеження, змінювати послідовність або 
приписувати цей процес у будь-який час без 
попереднього та без пов’язання. 

 

ВИКОРИСТАННЯ МЕДІАЦІЇ / 
АРБІТРАЖУ ПРОГРАМА 
(ТІЛЬКИ В КАНАДІ) 

Для транспортних засобів, що доставляють 
використовувати уповільненим канадським 
дилерам. У тих випадках, колиВи 
продовжуєте відчувати, що зусилля Ford з 
Канади та уповноважений дилер для 
вирішення проблеми, пов'язаних із 
фабричним обслуговуванням транспортних 
засобів, були незалежною, Ford Канада 
бере участь у непередбаченому програмі 
представництва / арбітражу третіх сторін, 
що здійснюється Канадським планом 
арбітражу моторних транспортних засобів 
(CAMVAP). 

Програма CAMVAP - це прямий шлях і 
відносно швидка альтернатива для вирішення 
незгода коли всі інші зусилля щодо 
врегулювання зазначені невдачі. Ця 
процедура є безкоштовною для вас і 
поклікана усунути необхідність тривалісті 
та дорогих судових процесів. 
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У програмі CAMVAP неупереджений 
сторонні арбітри провокують слухання в 
взаємодіючі години та місця в 
неформальному середовищі. Якщо 
непередбачені арбітри переглядають 
позицію сторінки, приймають рішення і, 
коли це доречно, призначають рішення для 
вирішення суперечка. Рішення CAMVAP - це 
швидкі, справедливі та залишкові рішення, 
оскільки рішенням арбітра є необхідне для 
вас і для Ford з Канади. 

Послуги CAMVAP доступні на всіх територіях 
та провінціях Канади. Щоб отримати 
додаткову інформацію, безкоштовно та без 
зв'язку, зателефонуйте своєму 
провінційному відділу CAMVAP 
Адміністратору, що працює за номером 1-
800-207-0685 або відвідатиwww.camvap.ca. 

 

ОТРИМАННЯ ДОПОМОГІ 
ЗА межі США І КАНАДА 

Перш ніж експортувати свій транспортний 
посібник до іноземних країн, зв’язатися із 
відповідними іноземними посольство чи 
консульство. Цічиновники можуть 
повідомити вас про місцеві правила 
реєстрації транспортних засобів та знайти 
неетильоване паливо. 

Якщо ви не можете знайти неетильоване 
паливо або можете просто отримувати 
паливо з індексом проти детонації нижчим, 
ніж рекомендується для вашого автомобіля, 
зв’язатися з нашим Центром зв’язку з 
клієнтами. 

Використання етильованого палива у 
вашому транспортному засобібез 
необхідного переобладнання це може 
пошкодити ефективність нашої системи 
управління вікідів і може спричинити стукіт 
двигуна або серйозного пошкодження 
двигуна. Компанія Ford Motor Company або 
Ford з Канади не відповідають за будь-які 
збитки, спричинені використанням 
неправильного палива. Використання 
етильованого палива також може 
призвести до труднощів із імпортом вашої 
машини назад до Сполучених штатів. 

Якщо вам потрібен автомобіль під час 
подорожі або проживання в Азіатсько-
Тихоокеанському регіоні, Африці на півдні від 
Сахарі, Віргінських островах США, 
Центральній Америці, Карибському басейні та 
Ізраїлі, зв'яжіться з найближчим 
уповноваженим дилером. Якщо 
авторизований дилер не допоможе 
вам,контакт: 

FORD MOTOR COMPANY 
Центр взаємодії з клієнтами 1555 
Fairlane Drive 
Fairlane Business Park # 3 Allen 
Park, Мічиган 48101 США 
Телефон: (313) 594-4857 

Факс: (313) 390-0804 

Електронна адреса: expcac@ford.com 

Для клієнтів у Гуамі, Співдружність 
Північних Маріанських островів (CNMI), 
Америки Самоа та 
Віргінські острови США, будь ласка, 
телефонуйте наш безкоштовний номер: 
(800) 841-FORD (3673). 

Якщо вам потрібен автомобіль під час 
подорожі чи проживання в Пуерто-Рико, 
зверніться до найближчого уповноваженого 
дилера. Якщо авторизований дилер не може 
вам допомогти,контакт: 

FORD MOTOR COMPANY 
Центр взаємодії з клієнтами 1555 
Fairlane Drive 
Fairlane Business Park # 3 Allen 
Park, Мічиган 48101 США 
Телефон: (800) 841-FORD (3673) 

ФАКС: (313) 390-0804 
Електронна адреса: prcac@ford.com 
www.ford.com.pr 

Якщо ваш автомобіль потребує 
обслуговування під час подорожі чи 
розміщення на Близькому сході, зверніться 
до найближчого уповноваженого дилера. 
Якщо авторизований дилер не допоможе 
вам,контакт: 
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FORD MOTOR COMPANY 
Центр взаємодії з клієнтами 1555 
Fairlane Drive 
Fairlane Business Park # 3 Allen 
Park, Мічиган 48101 США 

Форд: 80004443673 

Лінкольн: 80004441067 
Якщо ви телефонуєте з ОАЕ: 
80004441066 Якщо ви телефонуєте з 
Королівства Саудівська Аравія: 
8008443673 
Якщо ви телефонуєте з Кувейту: 

22280384 

ФАКС: +971 4 3327266 
Електронна адреса: 
menacac@ford.com 
www.me.ford.com 

Якщо ви купуєте свій транспортний засіб у 
Північній Америці а потім переїхати до будь-
якою з вищою мірою, зареєструйте свій 
ідентифікаційний номер транспортного 
засобу (VIN) і нову адресу у компанії Ford 
Motor Company Exportо операції та 
ініціативи глобального зростання за 
рахунок надсилання електронної 
поштиexpcac@ford.com. 

Якщо ви переглянете іншу іноземну країну, 
зверніться до найближчого уповноваженого 
дилера. Якщо ваш запит не 
вирішено,повідомте свою стурбованість 
менеджер з продажу, диспетчерський 
сервіс або менеджер зі зв’язку з клієнтами. 
Якщо вам потрібна додаткова допомога або 
роз'яснення, будь ласка, зв'яжіться з 
відповідним Центром зв'язку з клієнтами як 
раніше перераховані. 

Клієнти в США повинні 
телефонувати 1-800-392-3673. 

ЗАМОВЛЕННЯ ДОДАТКОВО 
ЛІТЕРАТУРА ВЛАСНИКА 

Щоб замовити публікації в цьому портфоліо, 
зв’язатися з Helm, Incorporated для адреси: 

ШОЛЬ, ВКЛАДАНИЙ 

47911 Halyard Drive 
Плімут, Мічиган 48170 Увага: 
Обслуговування клієнтів 

Або замовити безкоштовний каталог 
публікацій, телефонуйте безкоштовно: 1-800-
782-4356 

Понеділок-п’ятниця з 8:00 до 18:00 за EST 

Також можна дістатися до Helm, 
Incorporated на їх веб-сайті: 

www.helminc.com 

(Предмети в цьому каталозі можна придбати 
за допомогою кредитної картки, чека або 
грошового переказу.) 

Про підтримку французького 
власника Вручну 

Французький посібник власника можна 
отримати в уповноваженому дилері або 
звернувшись до Helm, Incorporated, 
використовуючи контактну інформацію, 
зазначену раніше в цьому розділі. 

 

ЗВІТНІСТЬ БЕЗПЕКИ (ТІЛЬКИ В 
США) 

 

E142557 
 

Якщо ви вважаєте, що ваш 
транспортний засіб має дефект, 
який може спричинити аварію 
або спричинити травму чи 
смерть, потрібно негативно 
повідомити Національній 
адміністрації безпеки дорожнього 
руху (NHTSA) на додаток до 
повідомлення Ford Motor 
Company. 
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Якщо NHTSA отримає подібні 
скарги, він може розпочати 
розсилку, а якщо виявить, що a 
дефект безпеки існує в 
групітранспортних засобів, він 
може замовити кампанію від 
виклику та виправлення. 
Однак NHTSA не може брати 
участь у вирішенні особливих 
проблем між вами, вашим 
дилером або компанією Ford 
Motor Company. 

Зв'яжіться NHTSA, ви можете 
телефонувати на гарячу лінію 
з безпеки автомобіля 
безкоштовний номер за 
номером 1-888-327-4236 (TTY: 
1-800-424-9153); йти до 
http://www.safercar.gov; або 
пишітьдо: 

Адміністратор 

1200 Нью-Джерсі-авеню, 
Південний схід 

Вашингтон, округ 

Колумбія, 20590 Ви також 

можете отримати інше 
інформація про безпеку 
транспортних засобів від 
http://www.safercar.gov. 

ЗВІТНІСТЬ ДЕФЕКТИ БЕЗПЕКИ 
(ТІЛЬКИ В КАНАДІ) 

Якщо ви вважаєте, що ваш 
транспортний засіб має дефект, 
який може спричинити аварію 
або спричинити травму чи 
смерть, слід негативно 
повідомити Транспорт Канада. 

 
Контактна інформація про транспорт Канади 

Веб-сайт http://www.tc.gc.ca/eng/roadsafety/menu.htm 

Телефон 1–800–333–0510 
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИБОРУ СХЕМА 

Блок запобіжників моторного відсіку 

E129925 

 

Запобіж
ник 

Амперн
ий 

рейти

нг 

Схеми захищені 

F7 40А
**

 

Насос антиблокувальної системи. Клапан 
контролю тяги. 

F8 30А
**

 
Клапан контролю тяги. 

F9 30А
**

 
Підігрів заднього складу. 

F10 40А
**

 
Двигун нагрівача нагрівача. 

F11 30А
**

 
Модуль старт-стоп. 

F12 30А
**

 

Системи управління двигуном. Реле 
рециркуляції повернених газів. 

F13 30А
**

 
Реле стартера. 
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Запобіні 
Амперний 
рейтинг 

Схеми захищені 

F14 25А
**

 
Задне електроскло (без блок управління дверима). 

F15 25А
**

 

Модуль управління коробкою 
передач. Вентилятор 
охолодження - 1,0 л EcoBoost. 

F16 - Не використовується. 

F17 - Не використовується. 

F18 20А
**

 
Склоочисники. 

F19 5А
*
 

Модуль контролю тяги. 

F20 15А
*
 

Ріг. 

F21 5А
*
 

Вимикач гальмівної лампи. 

F22 15А
*
 

Система контролю заряду акумулятора. 

F23 5А
*
 

Котушки реле, модуль вимикача управління 
освітленням. 

F24 - Не використовується. 

F25 10А
*
 

Зовнішній вигляд електричний дзеркала. 

 
F26 

15А
*
 

Модуль управління трансмісією - 2,0 л GDI. 

20А
*
 

Модуль управління трансмісією - 1,0 л Ecoboost. 

F27 15А
*
 

Зчеплення кондиціонера. 

F28 - Не використовується. 

F29 10А
*
 

Стоп-старт для камери 
заднього виду. Інформаційна 
система сліпого місця. 

F30 - Не використовується. 

F31 - Не використовується. 

 
F32 

 
10А

*
 

Модуль управління силовим агрегатом. 
Датчик положення коленвала. Датчик 
положення розподіленого вала. 

F33 15А
*
 

Датчик загальної маси повітря - 2,0 GDI. 
Котушки запалення - 1,0 л EcoBoost. 
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Запобіжник 
Амперний 
рейтинг 

Схеми захищені 

 
F34 

 
10А

*
 

Запустити на 
водяному насосі. 
Змінні клапани. 
Каністра продувний клапан. 

 
F35 

 
10А

*
 

Датчик положення коленвала. 
Універсальний датчик кісню з підігрівом 
відрахованих газів. Клапан продувки 
каністри. 

F36 5А
*
 

Активний затвор решітки. 

F37 15А
*
 

Денні ходові світильники. 
Модуль управління фарами 

F38 15А
*
 

Перемикач управління коробкою передач. 

F39 - Не використовується. 

F40 5А
*
 

Електропідсилювач керма. 

F41 20А
*
 

Модуль управління корпусом KL15 живлення. 

F42 15А
*
 

Склоочисник заднього скла. 

F43 - Не використовується. 

F44 - Не використовується. 

F45 - Не використовується. 

F46 25А
**

 
Електричні вікна. 

F47 7,5А
*
 

Зовнішній обігрів дзеркала. 

F48 - Не використовується. 

*
Міні запобіжники 

**
Патронні запобіжники 

 
Естафета Тип реле Схеми переключені 

R1 Мікрореле Інтеркулер вентилятор. 

R2 Мікрореле Ріг. 

R3 Мікрореле Розморожувач переднього скла (приватне підігріте 
лобове скло). 
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Естафета Тип реле Схеми переключені 

R4 - Не використовується. 

R5 Мікрореле Задній склоочисник. 

R6 - Не використовується. 

R7 - Не використовується. 

R8 Реле 
живлення 

Затримка потужності аксесуарів. 

R9 - Не використовується. 

R10 Міні реле Реле стартера. 

R11 Мікрореле Зчеплення кондиціонера. 

R12 Реле 
живлення 

Реле вентилятора охолодження. 

R13 Міні реле Двигун вентилятора. 

R14 Міні реле Модуль управління силовим агрегатом. 

R15 Реле 
живлення 

Розморожувач заднього скла. 

R16 Реле 
живлення 

Запалювання. 
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Блок запобіжників салону 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E129926 

 

Запобіж
ник 

Амперний 
рейтинг 

Схеми захищені 

F56 20А Подача паливного насоса. 

F57 - Не використовується. 

F58 - Не використовується. 

F59 5А Пасивне постачання протиугінної системи. 

F60 10А 
Внутрішні світильники, комплект перемикачів 
водійських дверей, бардачок, навколишнє 
освітлення, електричний люк. 
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Запобіж
ник 

Амперний 
рейтинг 

Схеми захищені 

F61 - Не використовується. 

F62 - Не використовується. 

F63 - Не використовується. 

F64 - Не використовується. 

F65 10А Зняття кришки багажного відділення. 

F66 20А Замок водійських дверей. 

 
F67 

 
7,5А 

Інформаційно-розважальний дисплей. 
Система глобального позиціонування. 
Підключення голосового управління телефоном 
Bluetooth. 

F68 - Не використовується. 

F69 5А Інструмент скупчення. 

F70 20А Центральний замок. 

F71 7,5А Кондиціонер. 

F72 7,5А Модуль управління кермом. 

F73 7,5А 
Ехолот резервного живлення від 
акумулятора (сигналізація). Вбудована 
система діагностики. 

F74 15А Дальня балка. 

F75 15А Передні протитуманні фари. 

F76 10А Лампа заднього ходу. 

F77 20А Насос шайби. 

F78 5А Вимикач запалення або кнопка пуску. 

F79 15А Аудіоблок, кнопки небезпеки та блокування дверей. 

F80 20А Електричний люк. 

F81 5А Радіочастотний приймач. 

F82 20А Насос шайби заземлення. 

F83 20А Центральний замок. 

F84 20А Земля розблокування водійських дверей. 
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Запобіж
ник 

Амперний 
рейтинг 

Схеми захищені 

 
F85 

 
7,5А 

Моніторинг якості напруги (KL15). 
Модуль обігрівача кондиціонера 
вручну. Камера, що дівиться вперед. 
Радіо. 
Місячний дах модуль. 

 
F86 

 
10А 

Система утримання. 
Модуль обігрівача кондиціонера 
вручну. Система відключення подушок 
безпеки пасажира. 

F87 15А Підігрів керма. 

F88 - Не використовується. 

F89 - Не використовується. 
 

Блок запобіжників багажного відділення 
 

 
E129927 

 

Запобіж
ник 

Амперний 

рейтинг 
Схеми захищені 

F1 5А
*
 

Реле запалення. 

F2 - Не використовується. 

F3 5А
*
 

Дверні ручки автомобіля без ключа. 

F4 25А
*
 

Дверний модуль (лівій спереду) 
(електросклопідйомники, центральний замок, 
зовнішні дзеркала з підігрівом). 
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Запобіні 
Амперний 
рейтинг 

Схеми захищені 

F5 25А
*
 

Дверний модуль (праворуч спереду) 
(електросклопідйомники, центральний замок, 
зовнішні дзеркала з підігрівом). 

F6 25А
*
 

Дверний модуль (злива ззаду) (електричний вікна). 

F7 25А
*
 

Дверний модуль (справа ззаду) 
(електросклопідйомники). 

F8 - Не використовується. 

F9 25А
*
 

Сидіння водійського сидіння. 

F10 25А
*
 

Підсилювач цифрової обробки сигналу. 

F11 5А
*
 

Перемикач клавіатури. 

F12 - Не використовується. 

F13 - Не використовується. 

F14 - Не використовується. 

F15 - Не використовується. 

F16 - Не використовується. 

F17 - Не використовується. 

F18 - Не використовується. 

F19 - Не використовується. 

F20 - Не використовується. 

F21 - Не використовується. 

F22 - Не використовується. 

F23 - Не використовується. 

F24 - Не використовується. 

F25 - Не використовується. 

F26 - Не використовується. 

F27 - Не використовується. 

F28 - Не використовується. 
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Запобіж
ник 

Амперний 
рейтиг 

Схеми захищені 

F29 5А
*
 

Монітор сліпого місця. 
Камера заднього виду без модуля централізації 
пуску. 

F30 5А
*
 

Модуль допомоги при паркуванні. 

F31 - Не використовується. 

F32 - Не використовується. 

F33 - Не використовується. 

F34 15А
*
 

Сидіння водія з підігрівом. 

F35 15А
*
 

Підігрів переднього пасажирського сидіння. 

F36 - Не використовується. 

F37 - Не використовується. 

F38 - Не використовується. 

F39 - Не використовується. 

F40 - Не використовується. 

F41 - Не використовується. 

F42 - Не використовується. 

F43 - Не використовується. 

F44 - Не використовується. 

F45 - Не використовується. 

F46 - Не використовується. 

*
Міні запобіжники 

**
Патронні запобіжники 

Естафета Тип реле Схеми 
переключені 

R1 Реле 
живлення 

Перемикач запалювання. 

R2 - Не використовується. 

R3 - Не використовується. 
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Естафета Тип реле Схеми 

переключені 

R4 - Не використовується. 

R5 - Не використовується. 

R6 - Не використовується. 

 

ЗМІНА ЗАПОБІЖНИКА 

Запобіжники 

  УВАГА  

Завжди замініть запобіжника на 
тому, що вказується на 
номінальну силу струму. 
Використання запобіжника з 

вищою номінальною силою струму може 
призвести до серйозних шкідливих 
випадків та загоряння. 

 
 
 
 
 
 

 
E142430 

 

Якщо електричні компоненти в 
транспортному засобі не працюють, 
можливо, перегорів запобіжник. 
Перегорілі запобіжники ідентифікуються 
за допомогою дроту всередині 
запобіжника. Перевірте відповідні 
запобіжникиперед заміною будь-якого 
електричного 

   компоненти. 

 
Стандартна сила струму запобіжника та кольору 

 

Колір 

Запобіжник 
рейтинг 

Мікро 
запобіжники 

Підвійні мікро 
запобіжники 

Запобіжники 
типу М 

J-типу 
запобіжники 

5А Засмага Засмага - - 

7,5А Коричневий Коричневий - - 

10А Червоний Червоний - - 

15А Синій Синій Сірій - 

20А Жовтий - Світло-
блакитний 

Синій 

25А Білий - Білий Білий 

30А Зелений - Рожевий Рожевий 

40А - - Зелений Зелений 

50А - - - Червоний 

60А - - - Жовтий 
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ЗАГАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЯ 

Нехай ваш автомобіль регулярно 
використовується, щоб допомогти зберегти 
його технічну придатність і вартість 
перепродажу. Існує велика мережа 
уповноважених дилерів, яка допомагає вам у 
професійному обслуговуванні. Ми вважаємо, 
що їх спеціальнопідготовлені техніки мають 
найкращу кваліфікацію для необхідного та 
кваліфікованого обслуговування 
автомобілів. Їх підтримує широкий спектр 
вузькоспеціалізованих інструментів, 
розроблених спеціально для 
обслуговування вашого автомобіля. 

Щоб допомогти вам у обслуговуванні вашого 
автомобіля, ми забезпечити планове 
технічне обслуговування інформація, яка 
полегшує рутинне обслуговування. Див. 
Заплановані Технічне обслуговування 
(сторінка 405). 

Якщо ваш автомобіль вимагає професійного 
обслуговування,уповноважений дилер може 
надавати необхідні дані та послуги. Перевірте 
своєінформація про гарантію, щоб дізнатися 
які частини та послуги охоплюють. 

Використовуйте лише рекомендовані 
паливу, мастило, рідини та запасні частини, 
що відповідають технічним вимогам. Деталі 
Motorcraft® єрозроблений та побудований 
для забезпечення найкращі 
характеристики вашого автомобіля. 

Запобіжні заходи 

• Не працюйте на гарячому двигуні. 

• Переконайтеся, що нічого не зачепиться 
за рухомі частини. 

• Не працюйте на транспортному засобі 
з двигуном, який працює у закритому 
приміщенні, якщо ви не впевнені, що 
у вас достатньо вентиляції. 

• Тримайте подалі всі відкриті 
напівфабрикати та інші палаючі 
матеріали (наприклад, сигарети) від 
акумулятора та всіх частин, пов'язаних 
з паливом 

Робота з вимкненим двигуном 

1. Встановіть стояче гальмо і переведіть 
його в режим стояння (P). 

2. Вимкніть двигун. 

3. Заблокуйте колеса. 

Робота з включеним двигуном 

  УВАГА  

Для зменшення ризику пошкодження 
транспортного засобу та / або 
особливості опікові травми, не 
запускайте двигун очищувачем повітря 

знімайте і не знімайте його під час роботи 
двигуна. 

 
 

1. Встановіть стояче гальмо і переведіть 
його в режим стояння (P). 

2. Заблокуйте колеса 

 

ВІДКРИТТЯ ТА ЗАКРИТТЯ 
ХАПУ 

1. Всередині автомобіля слід натиснути 
на випуск капота ручка 
розташована під лівою стороною 
панелі приладів. 

 
 
 
 
 
 
 

E142457 
 

2. Підпишіться до передньої частини 
вашого автомобіля знайдіть 
важливий вторинний випуск під 
передньою частиною капоти, 
вивільнюючи від центру, і 
натисніть на правому боці, щоб 
звільнити. 
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3. Підніміть капот і підтримайте 
його опорним штоком. 

4. Щоб закрити капот, вимкніть 
опорний стрижень з фіксатора і 
надійно закріпити. 

5. Помістіть капот і дайте йому 
пропустити під власною вагою 
протягом останніх 20 дюймів (12 
дюймів). 

Примітка: Переконайтесь, що витяжка 
повністю закрита. 

 
 
 
 
 
 

 
ПІД ОГЛЯДОМ КАПОТА - 1,0 л ECOBOOST ™ 
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A Бачок гальмівної рідини та рідини зчеплення (правий кермо). Див. Перевірка 
гальмівної рідини 
(сторінка 217). 

B Кришка заливного отвору для моторного масла. Див. Перевірка моторного 
масла (стор. 214). 

C Бачок гальмівної рідини та рідини зчеплення (лівосторонній привід). Див. 
Перевірка гальмівної рідини (стор 217). 

D Акумулятор. Див. Заміна акумулятора на 12 В 

(стор. 218). Е Розподільна коробка. Див. Розділ 

Запобіжники (стор. 201). 

F Повітряний фільтр у зрі. Див. Заміна повітряного фільтра двигуна 

(стор. 230). G Щуп моторного масла. Див. Щуп моторного масла 

(стор. 214). 

H Резервуар для рідини омівача лобового скла. Див. Перевірка рідини 

омівача (стор. 218). Я Резервуар охолоджуючої рідини двигуна. 

Переглянути Перевірку охолоджуючої рідини двигуна (сторінка 215). 

 

ПЕРЕГЛЯД КАПОТА - 2.0L DURATEC-HE (MI4) 
 

A Резервуар охолоджуючої рідини двигуна: Див. Перевірка охолоджуючої 
рідини двигуна (стор. 215). 

B Бачок гальмівної рідини та рідини зчеплення (правий кермо)
*
: Див. 

Перевірка рідини зчеплення 
(сторінка 218). 

 

A B C D Е F 
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A Кришка заливного отвору для моторного масла: Див. Перевірка моторного 
масла (стор. 214). 

B Бачок гальмівної рідини та рідини зчеплення (лівосторонній привід): Див. 
Перевірка рідини зчеплення 
(сторінка 218). 

C Акумулятор: Див. Заміна акумулятора на 12 В (стор. 218). 

D Блок запобіжників моторного відсіку: Див. Розділ Запобіжники (стор. 201). 

E Повітряний фільтр через: Див. Заміна повітряного фільтра двигуна 

(стор. 230). H Щуп для вимірювання моторного масла: Див. 

Перевірка моторного масла (стор. 214). 

Я Резервуар для рідини омівача лобового складу: Див. Перевірка рідини омівача 
(стор. 218). 

 

ДВИГУН ДЛЯ МОТОРНОГО 
МАСЛА - 1,0 л ECOBOOST ™ 

 

 
E141337 

 

A Мінімум 

B Максимум 

 
ДВИГУН ДЛЯ МОТОРНОГО 
МАСЛА - 2,0 Л DURATEC-
HE (MI4) 

ПРОВЕРКА МАСЛА ДВИГУНА 

1. Переконайтеся, що ваш автомобіль 
на рівні земля. 

2. Перед запуском двигуна перевірте 
рівень масла або вимкніть двигун і 
зачекайте 15 хвилин, поки масло 
стече в масляний піддон. 

3. Видаліть щуп і протріть його 
чистою тканиною без ворсу. 
Встановіть пошук і знову зніміть 
його, щоб перевірити рівень 
масла. 

Якщо рівень масла на мінімальній позначці, 
негайно підлійте масло. Див. Ємності та 
Технічні характеристики (сторінка 262). 

Не використовуйте додаткові присадки до 
моторного масла, тому вони не потрібні і 
можуть бути привітні до пошкодження 
руху, на яке гарантія вашої машини не 
може бути приєднана. 

Примітка: Переконайтесь, що рівень масла 
знаходиться між мінімальними та 
максимальними позначки. 

Примітка: Вітрата масла в нових двигунах 
досягає свого нормального рівня приблизно 
через 5000 миль. 

 

E191425 
 

A

B 

 

Мінімум 

Максимум 

  

AB  
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Додавання моторного масла 

 
 

E142732 
 

Використовуйте лише масла, сертифіковані 
для бензинових двигунів Американським 
інститутом нафти (API). Мастило з цим 
товарним знаком відповідає поточному 
двигуну танорми захисту системи викидів та 
вимог до економіки палива Міжнародна 
консультативна рада з питань специфікації 
матеріалів (ILSAC), відповідно до якої 
входять: 
Автомобілі США та Японії виробників. 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Долівати масло слід лише тоді, коли 
двигун холодний. Якщо рухається 
гарячий, почніть 10 хвилиндля 
охолодження двигуна вниз. 

Не знімайте кришку наповнювача, 
коли двигун працює. 

 
 

1. Зніміть кришку заливного отвору 
моторного масла. 

2. Додайте движок масло, яка 
відповідає технічним вимогам Ford. 
Див. Ємності та Технічні 
характеристики (сторінка 262). 

3. Стерти будь-яка розлита олія. 

4. Встановіть кришку заливного отвору 
для моторного масла. Поворотце за 
годинникову стрілку, поки ви не 
відчуваєте себе сильним опір. 

Примітка: Не додавайте масло далі, ніж 
максимальну позначку. Рівні масла, що 
перевищують максимальну позначку, можуть 
спричинитипошкодження двигуна. 

Примітка: Негайно всмоктуйте розлиті 
речовини, що абсорбують тканину. 

Перевірка охолоджувача 
двигуна 

Перевірка охолоджуючої рідини 
двигуна 

Коли двигун холодний, перевірте 
концентрація та рівень двигуна 
охолоджуючої рідини з інтервалами, 
зазначеними в плановій технічній 
інформації Подивитися Планове технічне 
обслуговування (сторінка 405). 

Примітка: Переконайтеся, що рівень 
знаходиться між знайомими MIN та MAX на 
охолоджуючій трубі водосховище. 

Примітка: Охолоджуюча рідина розширюється, 
коли вона гаряча. Рівень може перевищувати 
позначку MAX. 

Примітка: Якщо рівень знаходиться на 
позначених MIN, нижче позначених MIN, або 
порожній, негативно додайте охолоджуючу 
рідину. Див. Розділ Додавання охолоджуючої 
рідини рухається в цьому розділі. 

Підтримуйте концентрація охолоджуючої 
рідини в межах від 48% до 50%, що 
збільшує точність замерзання від -30 ° F 
(-34 ° C) до -34 ° F (-37 ° C). 

Примітка: Для найкращих результатів 
концентрації охолоджуючої рідини слід 
перевіряти за допомогою рефрактометра, 
наприклад, Robinair® Охолоджуюча рідина 
та акумуляторний рефрактометр 75240. Ми 
не рекомендуємо використовувати ареометри 
або тест-смужки охолоджувальної рідини для 
вимірювання концентрації охолоджувальних 
рідин. 

Примітка: Автомобільні рідини не є 
взаємозамінними. Не використовуйте 
охолоджуючу рідину двигуна, антифриз або 
рідину для омівача лобового скла поза 
встановленими функціями та місцем 
розташування автомобіля. 

Додавання охолоджуючої рідини 
двигуна 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Роби не додавати охолоджуючу рідину 
двигуна, коли двигун гарячий. Пара та 
ошпарювальні рідини, що виділяються 
від гарячого охолодження 

система може сильно вас обпекти. Крім того, 
розлив охолоджуючої рідини на роз'єднані 
деталі руху може вас обпекти. 
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  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Не покладіть охолоджуючу рідину 
двигуна в резервуар рідини омівача 
лобового складу. Якщо розподілитися 
на лобове скло, рухатись 

охолоджуюча рідина могла 
ускладнити прогляд крізь лобове 
скло. 

Не додавати охолоджуючої рідини 
далі позначки MAX. 

Для зменшення ризику травмування, 
перед відкручуванням тиску 
охолоджуючої рідини переконайтеся, 
що рухається охолоне 

рельєфний ковпачок. Система охорони 
знаходження під тиском; може надходити 
пар і гаряча рідинаназовні з силою, коли 
кришка злегка ослаблена. 

 
 

Примітка: Не використовуючи гранулі для 
зосередження вітоків, герметичних систем 
охолодження або додавання, вони можуть 
пошкодити системи охолодження або 
опалення руху. Гарантія транспортного 
засобу не покриває цю школу. 

Примітка: Під час звичайного транспортного 
засобу У процесі експлуатації охолоджуючої 
рідини рухається можна змінити колір з 
оранжевим на рожевий або світло-червоний. 
Поки охолоджуюча рідина двигуна вікна і 
незабруднена, ця зміна кольору не означає, 
що охолоджуюча рідина рухається 
погіршилась, а також не потрібно, щоб 
кваліфікований персонал злив охолоджуючу 
рідину рухається, виробляє систему або 
замінює охолоджуючу рідину двигуна. 

• Не змішуйте різні кольори або типи 
охолоджуючої рідини у своєму 
транспортному засобі. Переконайтеся, що 
використовує правильний теплоносій. 
Місце розташування охолоджуючих рідин 
двигуна може завдати школу 
двигунасистема охолодження. 
Використання 
неправильногоохолоджуюча рідина 
може пошкодити компоненти двигуна 
та системи охорони та призвести до 
анулювання гарантії. Використовуйте 
попередньо розроблений охолоджувач 
двигуна, що відповідає технічним 
вимогам Ford.Див. Ємності таТехнічні 
характеристики (сторінка 262). 

• У надзвичайних ситуаціях ви можете 
додати велика кількість води без 
охолоджуючої рідини рухається, щоб 
дістатися до місця обслуговування 
автомобіля. Для цього слід 
використовувати систему охолодження, 
хімічно очистити за допомогою системи 
охорони Motorcraft Premium Flush і 
якнайшвидше залити охолоджуючу 
систему руху. Тільки вода (без 
охолоджуючої рідини двигуна) може 
спричинити пошкодження двигуна, 
наприклад, корозію, перегрів або 
замерзання. 

• Не вживайте алкоголь, метанол, розсіл 
або будь-які охолоджуючі рідини 
двигуна, змішані зі спиртом або 
метанолом. Алкогольта інші рідини 
можуть спричинити пошкодження руху, 
наприклад, перегрів або замерзання. 

• Не додайте додаткові інгібітори та 
добавки до охолоджуючої рідини. Вони 
можуть бути шкідливими та порушити 
захист від корозії охолоджуючої рідини 
руху. 

Повільно відкручуйте ковпачок. Будь-який 
тиск будевтеча, коли ви відкручуєте 
ковпачок. 

Додайте попередньо розроблений 
охолоджувач двигуна, що відповідає 
технічним вимогам Ford. Див. Ємності та 
Технічні характеристики (сторінка 262). 

Щоразу, коли ви додаєте охолоджуючу 
рідину, перевіряйтерівень охолоджуючої 
рідини у резервуарі для охолоджувальної 
рідини наступні кілька разів, коли ви 
керуєте автомобілем. За необхідності 
додайте достатньо попередньо 
розробленої охолоджуючої системи рухів, 
щоб збільшити рівень охолоджувальної 
рідини до необхідного рівня. 
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Перероблена охолоджуюча рідина 
двигуна 

Ми не рекомендуємо використання 
переробленої охолоджуючої рідини 
двигуна, якщо затверджений процес 
переробки Ford ще не доступний. 

Використовуйте охолоджувальну рідину, 
що рухається, слід використовувати 
відповідним чином. Дотримуйтесь правил 
та стандартів вашої громади щодо 
переробки та використання автомобільних 
труб. 

Суворий клімат 

Якщо ви знайдете в умовах надзвичайно 
холодного клімату: 

• Можливо, доводиться мати Ford 
Уповноважений дилер збільшує 
прохолодуконцентрацію мурашок 
вище50%. 

• Концентрація охолоджуючої рідини 
60% забезпечує покращення захисту 
від точок замерзання. Концентрація 
охолоджуючої рідини двигуна вище 
60% зменшує характеристики захисту 
від перегріву охолоджуючої рідини 
двигуна і може спричинити 
пошкодження руху. 

Якщо ви знайдете в умовах надзвичайно 
жаркого клімату: 

• Можливо, доводиться мати Ford 
уповноважений дилер зменшує 
концентрацію охолоджуючої рідини до 
40%. 

• Концентрація охолоджуючої рідини на 
40% покращує захист від перегріву. 
Концентрація охолоджуючої рідини 
рухається нижче 40% зменшити 
характеристики замерзання та захисту 
від корозії охолоджуючої рідини 
двигуна та може спричинити 
пошкодження руху. 

Транспортні засоби, що визначають цілий рік 
у екстремальних ситуаціях клімат потрібно 
використовувати попередньо розбавлений 
двигун охолоджуюча рідина для 
оптимального охолодження систем та 
захисту двигуна. 

 

АВТОМАТИЧНА ПЕРЕВІРКА 
РІДИНИ ТРАНСМІСІЇ 

АКПП не має щуп рідини трансмісії. 
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Попросіть авторизованого дилера 
перевірити та замініть трансмісійну 
рідину з правильним інтервалом 
обслуговування. Див. Заплановані 
Технічне обслуговування (сторінка 
405). Ваш трансмісія не споживає 
рідини. 
У разі, якщо коробка передачі ковзає, 
повільно перемикається або, якщо ви 
помічаєте ознаки вітоку рідини, 
звертайтесь до уповноваженого дилера. 

Не використовуйте додаткові препарати 
доповнення до рідин для трансмісії, 
засоби для очищення або очищення 
Використання цих матеріалів може 
вплинути на роботу трансмісії та 
призвіти до підвищення внутрішніх 
компонентних трансмісій. 

 

ПРОВЕРКА ГІЛЬМОВОЇ 
РІДИНИ 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Не використовуйте будь-яку рідину, 
крім рекомендується гальмівна 
рідина, якщо це буде зменшити 
ефективність гальмування. 

Використання 
неправильна рідина може призвести до 
втрати управління транспортним засобом, 
серйозні травми або смерть. 

Використовуйте гальмівну рідину 
лише в герметичній 
упаковціконтейнер. Забруднення 
брудом, водою, нафтопродуктами та 
ін 

матеріали можуть бути присвячені до 
пошкодження або виходу з ладу гальмівної 
системи. Недотримання цьогопопереднє може 
призвести до втрати транспортного засобу 
контроль, серйозні тілесні шкоди або 
смерть. 

Не дозволяйте рідині торкатися нашій 
шкірі або очей. Якщо це сталося, 
негайно продукуйте уражені ділянки 

багато води та зверніться до лікаря. 

Рівень рідини між лініями MAX і MIN 
знаходиться в межах звичайного 
робочого відділення, і немає потреби 

для додавання рідини. Рівень рідини не 
внормальний робочий діапазон може 
погіршити продуктивність систем. Негайно 
перевірити перевірку вашого автомобіля. 
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Використовуйте лише рідину, яка відповідає 
Ford технічні характеристики. 

 
ПРОВЕРКА РІДИНИ 
ЗЧІПЛЕННЯ - РУЧНА 
ПЕРЕДАЧА 

Системи зчеплення та гальма поділяють той 
самий резервуар рідини. Див. Гальмівна 
рідина Перевірте (сторінка 217). 

ШАЙБА ПЕРЕВІРКА РІДИНИ 

При додаванні рідин використовуйте сумісні 
варіанти та води, щоб запобігти 
замерзаннюхолодна погода та покращити 
прибиранняздатність. Для отримання 
інформації про впровадження рідин, 
зверніться до інструкцій до продуктів. 

Примітка: Резервуар підтримки передню та 
задню омівальні системи. 

 

ПАЛИВНИЙ ФІЛЬТР 

Ваш транспортний посібник забезпечений 
на все життяпаливний фільтр, який 
інтегрований з паливним баком. Регулярне 
технічне обслуговування або заміна не 
потрібні. 

ЗМІНА 12В АККУМУЛЯТОРА 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Зазвичай акумулятори видають 
вибухонебезпечні речовини гази що 
може спричинити травмування. Тому 
не дозволяйте 

півмісяця, іскри або запалені речовини 
потрібно купувати поблизу акумулятора. 
Працюючи біля батареї, завжди закривайте 
обличчя і захищайте очі. Завжди вказуйте 
правильновентиляція. 

Підключаючи акумулятор у 
пластиковому корпусі, надмірний тиск 
на торцеві стінки може призвести до 
течії кислоти через 

вентиляційні ковпачки, що призводять до 
травмування та пошкодження автомобіля або 
акумулятора. Підключайте акумулятор за 
допомогою акумуляторної батареї або руками 
на протилежних кутах. 

Тримайте акумулятори подалі 
досяжності дітей. Акумулятори 
використовують сірчану кислоту. 
Уникайте контакт зі шкірою, очима 
або 

одяг. Закривай очі під час роботибіля батареї 
для захисту від можливого розбризкування 
розчину кислоти. У випадкуконтакт кислоти 
зі шкірою або очима, негативно промислове 
водопостачання протягом мінімуму 15 
хвилин і негативно повернутися до лікаря. 
Якщо ковтати кислоту, негайно 
зателефонуйте лікареві. 

Стовпи акумулятора, клеми та сусідні з ними 
аксесуари знайти свинець і сполуки 
свинцю. Помийте руки після 

поводження. 
 

 

У вашому транспортному засобі є акумулятор 
Motorcraft®, який не потребує технічного 
обслуговування, який потрібен не потрібна 
додаткова інструкція для перевірки служби. 

Примітка: Якщо акумулятор вашої машини 
має кришку або екран, переконайтеся, що 
після цього знову встановлено батарею 
очищено або замінено. 

Примітка: Зверніться до уповноваженого 
дилера щодо доступу до низьковольтних 
батарей, тестування або заміна. 
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При заміні акумулятора низької напруги 
Потрібно, звернутися до уповноваженого 
дилера для заміни низькоякісної батареї за 
рекомендацією компанії Ford замість 
низькоякісної батареї, яка відповідає за 
електричну допомогу автомобіля. 

Для забезпечення необхідної роботи 
акумулятора Системи управління (BMS) не 
дозволяють технічному персоналу 
підключати будь-яку заземлення 
електричного пристрою, що працює до 
негативного стовпа низьковольтної батареї. 
Підключення до мінусової стінки 
акумулятора низької напруги може 
спричинити неточні вимірювання стану 
батареї та потенційну неправильну систему 
роботи. 

Примітка: Якщо людина додає електричні 
або електронні аксесуари або компоненти до 
транспортного засобу, аксесуари або 
компоненти, може негативно вплинути на 
продуктивність та тривалість акумулятора 
низького напруження, а також може вплинути 
на роботу інших електричних систем у 
транспортному засобі. 

Для тривалої безвідмовної роботи тримайте 
верхню частину акумулятора чистою та 
сухою. Крім того,переконайтеся, що кабелі 
акумулятора завжди є щільно закріплені на 
клемах акумулятора. 

Якщо ви бачите корозію на акумуляторі або 
клемі, вимкніть кабелі з клем і починіть 
дротяною щіткою. виможе нейтралізувати 
кислоти з розчином харчової соди та води. 

Коли потрібна заміна акумулятора, замість 
акумулятора слід лише рекомендувати Ford 
замінний акумулятор, який відповідає 
електричним вимогам транспортного засобу. 

Тому що рухався ваш автомобіль з 
електронним управлінням за допомогою 
комп'ютера,деякі налаштування управління 
двигуном підтримують живлення від 
низькоякісної батареї. Деякі установки 
налаштування комп'ютера двигуна, такі як 
система холостого ходу та стратегія 
обробки палива, оптимізують керованість 
та продуктивність двигуна. Деякі інші 
налаштування комп'ютера, такі як 
годинник і радіостанція 

попередньо встановлені установки, які також 
зберігаються в пам'яті живлення від 
низьковольтної батареї. Колі технік 
відключаєтьсяі підключає акумулятор 
низького напруження, ці налаштування 
стираються. Для відновлення виявлення 
виконайте наступну процедуру: 

1. З транспортним засобом у комплекті 
зосередитися, встановити стоячий 
кінець 

2. Перехід у парк (P). 

3. Перемикач від усіх аксесуарів. 

4. Потім натисніть педаль гальма і 
запустіть транспортний засіб. 

5. Запускайте двигун, поки він не досягне 
нормальної робочої температури. Поки 
рухається прогрівається, виконайте 
наступне: Скиньте годинник.Див. Аудіо 
Система (сторінка 274). Скиньте 
живлення функція повернення Windows. 
Подивитися Вікна та дзеркала (стор. 
86). Скіньте розташування радіостанцій. 
Подивитися Аудіосистема (сторінка 
274). 

6. Дозвольте двигуну у режимах холостого 
ходу принаймні одну хвилину. Якщо 
двигун вимикається, натисніть на 
педаль акселератора, щоб запустити 
двигун. 

7. Поки двигун працює, натисніть на педаль 
гальми і перейдіть у нейтральне 
положення (N). 

8. Дайте двигуну працювати на о 
принаймні одну хвилину, натискаючи на 
педаль акселератора. 

9. Керуйте транспортним засобом не менше 
20 км повністю вивчити стратегію 
холостого ходу та обробки палива. 

Примітка: Якщо ви не дозволите рухатися 
повторно, вивчіть стратегію холостого ходу та 
упаковки палива, якість холостого ходу 
вашого автомобіля може негативно 
познайомитись, якщо комп'ютер двигуна 
погодити решт не вивчить стратегію блоків 
холостого ходу та упаковки палива. 

Переконайтесь, що ви використовуєте старі 
батареї екологічно чистий спосіб. Зверніться 
до місцевої влади щодо переробки старих 
акумуляторів. 
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ПЕРЕВІРКА СТИЙКИ 
ЛЕЗА 

Примітка: Ви можете скористатися 
службовим пунктом вибору, щоб 
забезпечити легший доступ до більшості 
склоочисників, щоб звільнити їх від 
снігу та льоду. Перш ніж увімкнути 
запалення, переконайтеся, що на 
лобовому склі немає снігу та льоду. 

1. Увімкніть запалення. 

 
 
 

 

Проведіть кінчиком пальців по краю 
лези, щоб перевірити низьку якість. 

Очистити щітки склоочисника з 
рідиною для омівача або води, 
нанесеною м'якою губкою або 
тканиною. 

 

ЗМІНА СТИЙКИ ЛЕЗА 

Примітка: Якщо смуги або на вітровому 
склі з'являються мазки, очищають 
лобове скло і щітки склоочисника. Див. 
Очищення Windows та щітки 
склоочисника (сторінка 233). Якщо 
проблема не вирішується, встановіть 
новий склоочисник леза. 

Посада служби 
 

 
E75184 

Встановіть у сервісі склоочисники 
положення для зміни стику 
склоочисника. Склоочисники 
повертаються в вихідне положення, 
коли ви зміцнюєте запалення. 

 
 
 
 
 
 
 

 
E129986 

 

2. Перемикач вимкніть запалення та 
натисніть і підтримайте важливий 
склоочисник у положенні А через 
три секунди. 

3. Відправити важливий 
склоочисник, коли склоочисники 
приєднати службу положення. 

Примітка: Ви також можете вручну 
перенести склоочисники у робочому 
порядку, коли запалювання вимкнено. 
Не пересувайте ручки склоочисника в 
робоче становище вручну, коли 
ввімкнено запалення. Ручки 
склоочисника блокуються, коли ви 
вмикаєте запалення. 

Заміна щіток склоочисника 

1. Витягніть щітку склоочисника та 
руку на складі. 

E142463 

A 
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Примітка: Переконайтесь, що рука 
склоочисника не просунути назад до 
скла, коли щітка склоочисника не 
прикріплена. 

2. Натисніть кнопку блокування разом. 

3. Поверніть і зменшіть щітку 
склоочисника. 

4. Встановіть у зворотному порядку. 

Примітка: Переконайтеся, що щітка 
склоочисника зафіксована на своєму 
місці. 

Зміна склоочисника заднього скла 
Лезо 

1. Підніміть руку склоочисника. 

3. Від'єднайте щітку склоочисника 
від рука склоочисника. 

4. Зніміть щітку склоочисника. 

5. Встановіть у зворотному порядку. 

Примітка: Переконайтеся, що щітка 
склоочисника зафіксована на своєму 
місці. 

 

РЕГУЛЮВАННЯ ФАР 

Регулювання вертикальної цілі 

Якщо ваш транспортний засіб шукає в 
аварії, попросіти перевірку упору 
уповноваженого дилера приціл фари. 

Фара, спрямована на ціль 

 
 

 
A 8 футів (2.4 м) 

B Земля до центру лампа 
ближнього світу фари 

C. 25 футів (7,6 м) 

D Горизонтальна контрольна лінія 

 
 

 
Примітка: Переконайтеся, що рука 
склоочисника не притискається до 
складу, коли щітка склоочисника не 
прикріплена. 

2. Злегка поверніть щітку 
склоочисника. 

Процедура регулювання 
вертикальної цілі 

1. Підключіть свій автомобіль на рівні 
місцевості приблизно 7,6 м від стіни 
або екрану. 

1 

1 

E129990 2 

3 

E130060 
2 

E142592 
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2. Виміряйте відстань від землі до 
центру ламп ближнього світу світ 
фари та пізнання на цій висоті 
горизонтальної опору лінії 
довжиною 8 футів (2,4 м) на 
стінах або екранах. 

 

E199411 

 

Примітка: На лінзі може бути 
розпізнавальний знак, який допоможе 
вам знайти центр цибуліна. 

Примітка: Щоб побачити чіткий 
малюнок світу під час регулювання 
однієї фари, можливо, вам доведеться 
заблокувати світло від інших фари. 

3. Увімкніть фари ближнього світу і 
відкрийте капот. 

 

 
E142465 

4. На стіні або екрані ви будете 
спостерігати рівну зону світла 
високої інтенсивності, 
розташовану у верхній частині 
змін. Якщо верхній край плоскої 
зони світла високої інтенсивності 
не знаходиться на горизонтальній 
опорній лінії, відрегулюйте ціль 
зміни фари. 
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5. Знайдіть вертикальний регулятор 
на кожномуфара. Використовуйте 
відповідний інструмент, 
наприклад, викрутку або 
шестигранну гніздо, щоб 
повернути регулятор на 
годинникову стрілку або проти 
годинникової стрілки, щоб 
відрегулювати вертикальну цілі 
фари. Горизонтальний край 
яскравого світу повинен 
торкатися горизонтальної 
контрольної лінії. 

6. Закрийте капот і вимкніть 
лампи. 

Регулювання горизонтальної цілі 

Горизонтальне введення фари на 
вашому транспортному засобі не 
регулюється. 
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ЗНЯТТЯ ФАРА 

1. Відкрийте капот. Див. Відкриття 
та Закриття капот (сторінка 
211). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Викрутити гвинти. 

3. Потім натисніть фару якомога далі 
до передньої частини автомобіля, 
щоб від'єднати його від нижньої 
точки фіксації. 

4. Підніміть зовнішню сторону фари 
та знищити її. 

 

E133750 
 

5. Від'єднайте електричний роз'єм. 

 

ЗМІНА ЦИКУЛКИ 

  УВАГА  

Обережно поводьтесь з лампою 
галогенних фар і зберігайте в 
недоступному для дітей місці. 
Візьміться за цибуліну лише за неї 

пластик основи і не торкайтесь 
складом. Олія з вашої руки може 
призвести до поломок лампочок під час 
наступного використання фар. 

 
 

Примітка: Якщо випадково торкнулися 
лампочки, слід очистити її спиртом. 

Заміна прихованих ламп фар (Якщо 

Обладнаний) 

Ваш автомобіль має розряд високої 
інтенсивності лампи. Ці лампи 
працюютьпри високій напрузі. 
Звернутися до уповноваженого дилера. 

 
 
 
 
 
 

 

2 

4 

2 

3 
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Заміна лампа фар 
 

 
E184152 

 

А. 

B. 

C. 

Д. 

 
Лампа бічного маркера. 

Лампа ближнього світу 

фари. Лампа дальшого 

світла фари. Лампочка 

покажчика напрямку. 

 
 

2. Зніміть кришку. 

3. Від'єднайте електричний роз'єм. 

4. Відпустіть затискач і вийміть лампочку. 

Заміна лампи індикатора напрямку 

Заміна лампа дальшого світу 

1. Зніміть фару. Подивитися 
Зняття фари (сторінка 223). 

1. Зніміть фару. Подивитися 
Зняття фари (сторінка 223). 

 

 

2. Зніміть кришку. 

3. Від'єднайте електричний роз'єм. 

4. Відпустіть затискач і вийміть 
лампочку. 

Заміна лампи ближнього світу 

1. Зніміть фару. Подивитися 
Зняття фари (сторінка 223). 

 
 
 
 
 
 

2. Зніміть кришку. 

 

A B C
. 

D 

2 4 
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3. Поверніть тримати лампочки проти 
годинникової стрілки і видалити 
його. 

4. Обережно вставте лампочку в 
тримачі ламп, поверніть її проти 
годинникової стрілки і вийміть. 

Заміна бічної лампочки 

1. Зніміть фару. Подивитися 
Зняття фари (сторінка 223). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. Покрутити, щоб зняти кришку. 

3. Зніміть тримач лампочки. 

4. Вийміть колбу. 

Заміна лампи протитуманних 
фар 

1. Зніміть рішуку протитуманних фар 
з передньої панелі, а потім 
відкрутіть туман лампа. 

2. Від'єднайте електрику роз'єм від 
лампочки протитуманних фар. 

3. Поверніть лампочку проти 
годинникової стрілки і знищи 
його з протитуманної фари. 

Заміна задніх ламп - 4 двері 

Доступ до лампочки гальма, 
заднього колеса та індикатора 
напрямку 

 
 
 
 
 
 

1. Зніміть панель обробки. 

 
 
 

2 
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Заміна лампи гальмівної, 
задньої та індикаторної стрілки 

 

 
E133703 

 

2. Зніміть крило гайки і від'єднати 
затиск. 

3. Вийміть лампу. 

A. Гальма і лампа заднього ліхтаря. 

B. Лампочка покажчика напрямку. 

1. Зніміть тримач лампочки. 

2. Акуратно натисніть лампочку в 
тримачі ламп, поверніть її проти 
годинникової стрілки і вийміть. 

Заміна задніх ламп - 5 дверей 

Доступ до задньої, гальмівної, бічної 
Маркер, індикатор напрямку та лампи 
заднього ходу 
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4. Від'єднайте електричний роз'єм. 

 
 
 
 
 
 

 
1. Зніміть панель обробки. 
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Заміна задньої, гальмівної, Бічний 
маркер, індикатор напрямку та лампи 
заднього ходу 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Видаліть крило гайки і від'єднати 
затиск. 

3. Вийміть лампу. 

 
 
 
 

 
 

E184159 
 

А. 

B. 

C. 

Д. 

 

Гальма і лампа заднього 

ліхтаря. Лампа бічного 

габаритного світильника. 

Лампочка покажчика 

напрямку. Лампа задньої 

лампи. 

 

4. Від'єднайте електричний роз'єм. 

5. Видалити лампу та від'єднайте 
тримач лампочки. 

6. Обережно вставте лампочку в 
тримачі ламп, поверніть її проти 
годинникової стрілки і вийміть. 

1. Видалити лампу та від'єднайте 
тримач лампочки. 

2. Обережно вставте лампочку в 
тримачі ламп, поверніть її проти 
годинникової стрілки і вийміть. 

Заміна світлодіодних задніх 
ламп(IfEquipped) 

Ці лампи мати світлодіодні лампочки. 
Звернутися до уповноваженого 
дилера. 

 

2 
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Заміна номерного знака та 
Високо встановлені лампи 
гальмівної лампи 

Ці лампи мати світлодіодні лампочки. 
Звернутися до уповноваженого 
дилера. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИКУЛИ 

Заміна цибулини вказані в таблиці 
нижче. Лампочки повинні бути 
марковані дозволеним «DOT» для 
Північної Америки, щоб забезпечити 
ефективність лампи, яскравість та 
малюнок світла та безпечну 
видимість. Правильно підібрані 
лампочки не пошкоджують ламповий 
вузол і не втрачають гарантії на 
ламповий збір, а також забезпечують 
якісний час горіння лампочок. 

 

Функція Торговий номер 

Фари дальшого світу (галогенні) H1LL 

* Фари дальшого світу (HID) D3S 

Фара ближнього світу (галогенна) H11LL 

* Фара ближнє світло (HID) D3S 

Денні ходові світильники H1LL 

* Денні ходові лампи (серія Висока) СВІТЛОДІОДНИЙ 

Парк лампа - передня 193 

* Паркова лампа - передня (висока 
серія) 

СВІТЛОДІОДНИЙ 

Індикатор напрямку - спереду WY21W 

Індикатор напрямку - спереду (серія 
Висока) 

PY21W 

Протитуманні фари Н8 

Сайдмаркер - спереду WY5W 

Індикатор напрямку - задній (4-дверний) P27 / 7W 

Індикатор напрямку - задній (5-дверний) 3757 НАК 

Задні та гальмівні фари P27 / 7W 

Задні ліхтарі (4-дверні) 194 

* Задній ліхтар (5-дверна серія високого 
рівня) 

СВІТЛОДІОДНИЙ 

Sidemarker - задній (5-дверний) 194 

* Sidemarker - ззаду (серія Висока) СВІТЛОДІОДНИЙ 

Резервна лампа 921 
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Функція Торговий номер 

* Ліцензія пластинчаста лампа СВІТЛОДІОДНИЙ 

* Гальмівна лампа з високим кріпленням СВІТЛОДІОДНИЙ 

* Внутрішні світильники СВІТЛОДІОДНИЙ 

* Для заміни цих ламп зверніться до вівнованого дилера. 

Щоб замінити всі ліхтарі приладової панелі, зверніться до уповноваженого дилера. 
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ЗМІНА ПОВІТРИ ДВИГУНА 
ФІЛЬТР 
  УВАГА  

Для зменшення ризику 
пошкодження транспортного засобу 
та особливості опікових травм, не 
запускайте двигун очищувачем 
повітря 

видалено. Не знімайте очищувач 
повітря під час роботи двигуна. 

 
 

Замінюючи елементи повітряного фільтра, 
використовуйте лише елементи 
повітряного фільтра, зазначені у Таблиця 
деталей мотоциклів. Див. Мотоцикл 
Частини (сторінка 264). 
Для автомобілів, обласних EcoBoost: Під 
час обслуговування повітроочисників 
важливо, щоб сторонні матеріали не 
потрапляли в систему індукції повітря. 
Двигун і турбокомпресор спринцюють 
до пошкодження навіть дрібними 
частинками. 
Замініть елементи повітряного фільтра з 
використанням інтервалу. Див. Планове 
технічне обслуговування (сторінка 405). 
Примітка: Невикористання Правильні 
елементи повітряного фільтра можуть 
призвести до серйозних шкідливих рухів. 
Гарантія замовника може бути анульована 
для будь-якого пошкодження руху, якщо 
не використовувати правильні елементи 
повітряного фільтра. 

 

 
1. Ослабте чотири кріплення і зніміть 

кришка збірника очищувача повітря. 

2. Змінюйте елементи повітряного 
фільтра з корпусу повітряного 
фільтра. 

3. Вітріть бруд або сміття з очищувача 
повітря, щоб переконатися, що бруд 
не потрапляє в двигун, щоб у вас 
була хороша пломба. 

 

E170433 
 

4. Встановіть нові елементи 
повітряного фільму. 
Слайдвідкритий кінець повітря 
фільтруючий продукт спочатку, 
під вкладкою. Потім засуньте 
закритий кінець повітряного 
фільтра на дно лотка. Закритий 
кінець потрібно поміщати всім 
серед канавок у лотку. Язичок 
закритого кінця повітряного 
фільтра повинен бути 
орієнтований вниз і знаходитись 
між вилами на піддон, як 
показано на стрілці вище. 

Примітка: Переконайтеся, що ви 
порівняли фіксатор в елементі 
повітряного фільтра з вілкою в лотку 
збірки повітроочисника. 

5. Встановіть кришку збірки 
повітроочисника та затягніть чотири 
кріплення. 
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 ЗАГАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЯ 

Ваш авторизований дилер Ford чи Lincoln 
має багато якісних продуктівдля очищення 
вашого автомобіля та захисту його 
розвитку. 

 

ПРИБИРАННЯ ПРОДУКЦІЇ 

Для досягнення найкращих результатів 
використовуйте такі продукти або продукція 
еквівалентної якості: 

• Видалення помилок та смоли з 
мотоцикла (ZC-42) 

• Мотоцикл на замовлення 
Яскравий очищувач металів (ZC-
15) 

• Мотоцикл Детальне прання (ZC-3-A) 

• Порохування мотоциклів Тканина (ZC-
24) 

• Мотоцикл Шампунь та 
знежирювач для руху (лише для 
США) (ZC-20) 

• Шампунь для двигуна Motorcraft (лише 
Канада) (CXC-66-A) 

• Багатоцільовий мотоцикл 
Прибиральник (лише для Канади) 
(CXC-101) 

• Посібник для очищення скла 
Motorcraft Premium (лише Канада) 
(CXC-100) 

• Мотоцикл Преміум рідина для 
омівача лобового складу (лише для 
Канади) [CXC-37- (A, B, D або F)] 

• Мотоцикл Преміум Концентрат для 
проектування лобового скла 
біттерантом (лише для США) (ZC-32-B2) 

• Професійний мотоцикл Міцний засіб для 
очищення килімів та оббивок (ZC-54) 

• Посібник для очищення шкіри та вінілу 
Motorcraft Premium (ZC-56) 

• Видалення пляму і пляжу від 
мотоциклів (США лише) (ZC-14) 

• Моторне сверхчисте розпилювальне 
скло Посібник для очищення (ZC-23) 

• Колесо і шина для мотоциклів 
Посібник для очищення (ZC-37-A) 

ОЧИЩЕННЯ ЕКСТЕР'ЄРУ 

Регулярно мите автомобіль прохолодне або 
теплу воду і нейтральний pH шампунь, 
ми рекомендуємо Детальніше 
промивання мотоцикла. 

• Ніколи не використовуйте силові 
побудови миючих засобів або мило, 
наприклад, для миття посуду або білизни 
для білизни. Ці продукти 
можутьзнебарвлюють і фарбують 
поверхню плямами. 

• Ніколи не мойте автомобіль, коли він 
гарячий на дотик, або під час сильного 
або прямогосонячне світло. 

• Вишукайте автомобіль на замку або 
м'якій тканині махровий рушник для 
усунення води кров'яністі виділення. 

• Негайно видалити залишки палива, 
пташиний послід, відкладення комах та 
дорожній дьоготь. Це може завдати 
школу вашомулакофарбове покриття 
або обробка автомобіля з часом. Ми 
рекомендуємо Виділити помилку та 
смолу від Motorcraft. 

• Перед входом у мийку вийміть будь-які 
зовнішні аксесуари, наприклад антени. 

Примітка: Лосьйони для засмаги та засоби 
від кома можуть пошкодити пофарбовану 
поверхню. Якщо ці речовини контактують із 
вашим автомобілем, негайно промайнуйте 
уражену ділянкуможливо. 

Зовнішні деталі Chrome 

• Нанесіть високоякісний засіб для 
очищення бамперів та інших хромованих 
деталей. Дотримуйтесь інструкцій 
виробника.Ми рекомендуємо 
спеціальний засіб для очищення 
металів від Motorcraft. 

• Не нанесіть засіб для очищення на 
гарячій поверхні. Не залишайте засіб 
для очищення хромованих поверхонь 
довше рекомендованого часу. 

• Використання інших 
нерекомендованихчистячі засоби 
можуть призвести до серйозних і 
постійний косметичний засіб 
пошкодження. 
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Примітка: Ніколи не використовуйте 
абразивні матеріали, наприклад наприклад 
сталеву вату або пластикові прокладки, вони 
можуть бути підкріплені хромованою 
поверхнею. 

Примітка: Не використовуйте хромований 
чистячий засіб, металевий чи полірувальний 
інструмент на колесах або кришках коліс. 

Зовнішні пластикові деталі 

Для рутинного очищення рекомендуємо 
докладно мити мотоцикл. Якщо присутні 
плями смолі або жиру, ми рекомендуємо 
засоби для видалення помилок та смолі 
Motorcraft. 

Смугами або графікою (Якщо похмуро) 

Не використовуйте комерційні засоби чи 
машини високого тискуРозпилювач на 
поверхні або краю смугита графіки. Це 
можепошкодити їх і змусити країну 
відшаровувати від зовнішньої машини. 

Underbody 

Змійте всю нижню частину 
вашоготранспортного засобу часто. 
Зберігайте зливні отвори для корпусу та 
дверей без змінення та сторонніх 
матеріалівматеріал. 

 

ВОСКАВАННЯ 

Регулярна епіляція воском необхідна для 
захисту вашої шкіри фарба автомобіля від 
стихій. Рекомендуємо мити та відтворити 
фарбовану поверхню один-два рази на рік. 

При пранні та епіляції воском припаркуйте 
свій транспортний засіб у затіненій зоні з 
прямогосонячне світло. Завжди мите 
автомобіль перед нанесенням воску. 

• Використовуйте якісний віск, який не 
містить абразивні матеріали. 

• Дотримуйтесь інструкцій виробника 
нанести та видалити віск. 

• Нанесіть невелику кількість воску в  рух 
вперед-назад, а не по колу. 

• Не допускайте контакту воску з будь-
якою обробкою, яка не є корпусом 
(чорний блиск). Вісь з часом 
знебарвити або забарвити деталі. 

• Дах  стійки. 

• Бампери.  

• Дрібні дверні ручки. 

• Бічні  молдинги. 

• Дзеркало  корпуси. 

• Площа капота лобового скла. 

• Не наносіть віск на скляні ділянки. 

• Після епіляції воском фарба вашого 
автомобіля потрібно відчувати себе 
гладким і не мати смуг і плями. 

 

ОЧИЩЕННЯ ДВИГУНА 

Двигуни ефективніші, коли вони є чистим, 
але накопичується жир і бруд двигун 
тепліший за звичайний. 

Під час прання: 

• Будьте обережні, використовуючи силову 
шайбу для очищення двигуна. Високий 
тискрідина могла проникати в 
герметичні деталі та спричинити 
пошкодження. 

• Не обприскуйте гарячий двигун 
холодом води, щоб зменшити 
розтріскування блоку двигуна або 
інших компонентів двигуна. 

• Спрей шампунь для двигуна Motorcraft і 
Знежирювач на всіх частинах, який 
вимагає очищення та очищення під 
тиском. ВКанада, використовуйте 
Motorcraft Engine Шампунь. 

• Ніколи не мите і не промивайте рушін, 
поки він гарячий або працює; вода у 
працюючому двигуні може призвести до 
внутрішніх шкільних досліджень. 
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• Ніколи не міте та не пропонуйте будь-яку 
котушку запалення, дріт свічки 
запалення або свічку запалення, а також 
зону в цих місцях та навколо них. 

• Для запобігти цьому, накрийте 
акумулятор, розподільну коробку та 
вузол повітряного фільтра пошкодження 
водою при очищення двигуна. 

 

ОЧИЩЕННЯ ВІКН І СТІЙКА 
ЛЕЗА 

Хімічні засоби для мийки автомобілів та 
випадання навколишнього середовища 
може призвести до забруднення лобового 
складу та щітки склоочисника. Забруднене 
склоочисники та склоочисники призводять 
до поганої роботи склоочисника. 
Підтримуйте чистоту лобового скла і щіток 
склоочисника, щоб підтримувати 
ефективність склоочисника. 

Для очищення лобового складу та щелеп 
складочисника: 

• Очистити лобове скло за допомогою 
неабразивний миючий засіб для скла. Під 
час очищення внутрішньої частини 
лобового складу унікально купуйте засіб 
для очищення склапанель приладів або 
дверні панелі. Вітріть будь-який засіб 
для очищення скла з цих поверхонь 
негайно. 

• Для лобового скла, забрудненого соку 
дерев, хімічних речовин, воскових або 
жучкових, очистити всі лобові скла за 
допомогою сталевої вати (не більше 
0000) кругових двигунів та промислової 
води. 

• Очистити щітки склоочисника 
ізопропіловим спиртом або лобовим 
склом концентрат шайби. 

Примітка: Не використовуйте лезу для 
виготовлення та інші предмети підготовки для 
очищення або видалення наклейок із 
внутрішньої сторони заднього скла, що 
обігріється. Гарантія транспортного засобу не 
покриває пошкодження, необхідні лінійним 
сіткам нагрітого заднього складу. 

ОЧИЩЕННЯ ІНТЕР'ЄРУ 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Не використовуйте миючі розчинники, 
відбілювачі або барвник на обмеження 
безпеки автомобіля, за допомогою ці 
дії можна послабити the 

ремінний ремінь. 

На транспортних засобах обладнаний 
подушки безпеки, встановлені на 
сидінні, не використовують хімічні 
розчинники або силі 

миючі засоби. Такі вироби могли 
забруднюють систему бокових подушок 
безпеки та впливають на роботу бічних 
подушок безпеки при зіткванні. 

 

 

Для тканин, кілімів, тканинних сидінь, ременів 
безпеки та сидіння, обласних бічних подушок 
безпеки: 

• Видалити піл і розпустити бруд 
пілососом. 

• Видалити світлі плями та ґрунт за 
допомогою професійного силового 
миючого засобу для кілімів та 
оббивок Motorcraft. 

• Якщо матеріали не відображаються або 
відображаються, спочатку очистіть місце 
за допомогою засобу для видалення 
пляжу та пляму від Motorcraft. ВКанада, 
використовуйте 
MotorcraftБагатоцільовий очищувач. 

• Якщо тканина після очищення пляму 
створюється кількістю, очистіть всю 
ділянку негайно (але не перенасичуйте) 
або кілька встановити. 

• Не є членом побутованих засоби для 
очищення або засоби для очищення 
скла, які можуть забруднити тканину та 
знебарвити тканину та впливати на 
вогнезахисні властивості матеріалів 
сидінь. 
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ОЧИЩЕННЯ ПАНЕЛЬ 
ПРИБОРІВ ТА КЛАСТЕРНИЙ 
ОБ'ЄКТИВ ПРИБОРІВ 

  УВАГА  

Не використовуйте хімічні речовини 
розчинники або сильні миючі засоби 
при очищеній кермі або панелі 
приладів 

щоб уникнути забруднення подушок 
безпеки система. 

 

 

Примітка: Виконуйте ту процедуру, що 
сприяє очищенню шкірних сидінь для 
очищення шкіряних приладових панелей та 
шкірних обшивок салону.Див. Чищення 
шкіряних сидінь (стор 234). 

Очистити панель приладів і збирайте лінзи 
чистої, вологої та м'якої тканини, а потім 
використовуйте чисту, суху і м'яку тканини, 
щоб висушити ці місця. 

• Уникайте чистячих засобів та лаків, які 
збільшуютьсяблиск верхньої частини 
панелі приладів. Похмуре покриття в 
цій області допомагає захистити вас від 
небажаного відбиття лобового складу. 

• Не користуйтесь домашнім 
господарством чистячі засоби або 
засоби для очищення скла, оскільки 
це може пошкодити обробку панелі 
приладів, внутрішню обробку та 
лінзу збору. 

• Помійте або витріть руки чистими, якщо 
ви контактували з певними 
продуктами, такими як відлякувач 
комах і лосьйон для засмаги, щоб 
зменшити можливі пошкодження 
внутрішніх фарбованих поверхонь. 

• Не допускайте освітлення повітря та 
дезінфікуючі засоби для рук, щоб 
пролісувати на внутрішній поверхні. У 
випадку розливу негайно витріть. Ваша 
гарантія може не покривати ці збитки. 

Якщо є забудова рідина, така як кава або сік 
пролито на прилад панелі або на 
внутрішніх обробних поверхнях: 

1. Протріть проліту рідини чистим, м'яку 
тканину якомога швидше. 

2. Використовуйте MotorcraftПреміум-
засіб для очищення шкіри та вінілу або 
комерційне засіб для очищення шкіри 
для салонів автомобілів. Перевірте 
будь-які засоби для очищення або 
засоби для введення пляму на 
непомітний ділянці. 

3. Як варіант, протріть поверхню за 
допомогоючиста, м'яка тканина та 
м'який мильно-водний розчин. 
Висуньте місце чистою м'якою 
тканиною. 

4. За необхідності нанести більше милі і 
водний розчин або засіб для чищення 
на чисту м'яку тканину і приєднайте її 
до забрудненого місця. Давайте цей 
інсталятор при кімнатній температурі 
протягом 30 хвилин. 

5. Зніміть змочену тканину, потім за 
допомогою чистою, вологою ганчіркою, 
використовуйте розтирання на відстані 
60 секунд на забрудненому ділянці. 

6. Вишушувати місце чистою м'якою тканиною. 

 

ОЧИЩЕННЯ Шкіряні сидіння 
(якщо 

Обладнаний) 

 
Примітка: Виконуйте цю процедуру, що 
сприяє очищенню шкірних сидінь для 
очищення шкіряних приладових панелей та 
шкірної обробки салону поверхонь. 

Для звичайного очищення протирайте 
поверхню м'яку вологу тканину та м'який 
мильно-водний розчин. Висуньте місце 
чистою м'якою тканиною. 

Для очищення та видалення пляму, таких як 
перенесення барвника, використовуйте 
очищувач шкіри та вінілу Motorcraft Premium 
або комерційне очищення шкіри вирішити 
для автомобільних інтер’єрів. 

Примітка: Перевірте будь-які засоби для 
очищення або пляжів засіб для видалення на 
непомітний ділянці. 
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Ти повинен: 

• Видалити піл і розпустити бруд 
пілососом. 

• Очистити та обробити розліті та 
плями якомога швидше. 

Не використовуйте наступне вироби, тому 
вони можуть пошкодити шкіру: 

• На маслі та нафті або на силіконовій 
основі шкіряні кондиціонери. 

• Побутові прибиральники. 

• Спіртові розчини. 

• Призначені розчинники або 
миючі засоби спеціально для 
гуми, вінілу та пластмас. 

 

РЕМОНТ незначної фарби 
ШКОДА 

Уповноважені ділери мають підфарбовану 
фарбу відповідають за кольори вашого 
автомобіля. Код вашого автомобіля 
надрукований на наклейки на передній, лівій 
косяці дверцят. Візьми свійкод кольору для 
вашого уповноваженого дилера 
переконайтесь, що отримали правильний 
колір. 

Перш ніж скасувати незначне погіршення 
фарби, миприбиральник, такий як 
Motorcraft Посібник для видалення 
помилок та смол для видалення частинок, 
таких як пташиний послід, сік дерев, 
відкладення комах, смолі плями, дорожня 
сіль та промислові опади. 

Завжди читайте інструкції перед 
використанням чистячих засобів. 

 

ОЧИЩЕННЯ СПЛАВА 

КОЛЕСА (Якщо похмуро) 

Примітка: Не використовуйте чистячу хімію 
на теплі або гарячі ободи коліс та кришок. 

Примітка: Деякі автоматичні мийки можуть 
запровадити школи обробці ободів коліс та 
кришок. 

Примітка: Промивозахищені чи важливі засоби 
захисту в поєднанні з ворушинням щітки для 
видалення гальмівного пілу та бруду можуть 
зносити прозорі покриття в процесі певного 
періоду. 

Примітка: Не використовуйте засоби для 
очищення коліс на основі плавикової кислоти 
або сильно їдких речовин, сталевої вати, 
палива та сильних побутових миючих засобів. 

Примітка: Якщо ви збираєте тривалій час, щоб 
створити автомобіль після очищення коліс 
засобом для очищення коліс, перед цим 
проконтролюйте автомобіль кілька хвилин. Це 
зменшити ризик підвищеної корозії гальмівних 
дисків. 

Легкосплавні диски та колесо покриття 
покриті прозорою фарбою. Щоб підтримати 
їх стан, ми рекомендуємо вам: 

• Чистити колесо щотижня, 
використовуючи Очисник коліс та 
шин для мотоциклів. Подати заявку, 
використовуючи виробника інструкції. 

• Використовуйте губку для 
видалення важливого 
відкладення бруду та 
гальмівного пилу накопичення. 

• Ретельно промити сильним струменем 
води, коли є завершити процес 
очищення. 

• Для видалення смолі та жиру 
використовуйте Видалення помилок 
та смоли з мотоцикла. 

 

ЗБЕРІГАННЯ АВТОМОБІЛЯ 

Якщо ви плануєте зберігати свій автомобіль 
протягом 30 днів або більше, прочитайте 
наступне рекомендації з технічного 
обслуговування щоб переконатись, що 
ваш автомобіль залишається у 
довідковому робочому стані. 

Ми проектуємо та тестуємо всі автомобілі та 
їх компоненти для надійної, регулярної їзди. 
За різних умов, 
тривале зберігання може призвести до 
погіршення стану Працездатність або 
несправність двигуна, якщо ви не 
використовуєте спеціальні заходи безпеки 
для збереження двигунакомпоненти. 
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Загальні 

• Зберігайте всі транспортні засоби у 
сухому, провітрюваному приміщенні 
місце. 

• Захист від сонячного світу, якщо це 
можливо. 

• Якщо транспортні засоби зберігаються 
зовні, вони потребують регулярного 
технічного обслуговування для захисту 
від іржі та пошкоджень. 

Тіло 

• Відносно вимийте автомобіль, щоб 
видалити бруд, жир, масло, смолу або 
бруд із зовнішніх поверхонь, корпус 
заднього колеса та нижньої частини 
передніх крил. 

• Періодично мите автомобіль, якщо він 
є зберігаються в відкритих місцях. 

• Дотик піддається або грунтований 
метал для запобігання іржі. 

• Покрийте деталі з хрому та недержавної 
столиці товстим шаром автовоску, щоб 
запобігти зміненим кольорам. За 
необхідності повторно востітьколи ви 
миєте автомобіль. 

• Змістіть усі петлі капота, дверей та 
багажного відділення і засувки з легким 
маслом. 

• Покрийте внутрішню обробку, щоб 
запобігти віцвітанню. 

• Зберігайте всі гумові дані без оліви та 
розчинники. 

Двигун 

• Замініть моторне масло та фільтр перед 
зберіганням, слід повернути моторне 
масло містить забруднення, які можуть 
спричинити пошкодження двигуна. 

• Запускайте рухати кожні 15 днів мінімум 
на 15 хвилин. Бігайте на швидкому 
холостому ходуз клімат-контролем, 
встановленим на розморожування, 
поки двигун не досягне нормальної 
робочої температури. 

• Ставши ногою на гальмо, перевірте всі 
передачі, поки працює двигун. 

• Ми рекомендуємо це Ви міняєте 
моторне масло перед тим, як знову 
використовуєте свій автомобіль. 

Паливна система 

• Наповніть високоякісний паливний бак 
палива до першого автоматичного 
відключення сопла паливного насоса. 

Система охолодження 

• Захищати від замерзаючих температур. 

• Вибираючи ваш автомобіль зі складу, 
перетворюйте рівень рідини 
охолоджуючої рідини. Переконайтеся, 
що немає охоронисистема вітікає, і 
рідина знаходиться на 
рекомендований рівень. 

Акумулятор 

• Перевірте та замовте для необхідності. 
Тримайпідключення чисті. 

• Якщо ви зберігаєте свій автомобіль 
більше 30 днів без підзарядки 
акумулятора, ми рекомендуємо що ви 
від'єднуєте кабель акумулятора, щоб 
підтримувати заряд акумулятора для 
швидкого запуску. 

Примітка:Необхідно скинути пам'ять 
особливості, якщо кабель акумулятора 
від'єднаний. 

Гальма 

• Переконайтесь, що гальма та стояче 
гальмо повністю розблоковано. 

Шини 

• Підтримуйте рекомендований тиск повітря. 
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Різне 

• Переконайтеся, що всі зчеплення, троси, 
важелі та штири під вашим автомобілем 
покритим жиром, щоб запобігти іржі. 

• Переміщуйте транспортні засоби 
щонайменше 25 футів (7,5 м) кожні 15 
днів, щоб створити робочі дані та 
запобігти корозії. 

Виймання транспортного засобу із сховища 

Колі ваш транспортний засіб готовий до 
виїзду зберігання, виконайте наступне: 

• Перегляньте автомобіль, щоб видалити 
бруд або жирова плівка нарощування 
на віконних поверхнях. 

• Перевірте надання склоочисників 
погіршення стану. 

• Перевірте під капотом будь-які іноземці 
матеріал, який, можливо, зібрано під 
час зберігання, наприклад, миші чи 
гнізда білок. 

• Перевірте вихлоп на наявність 
сторонніх матеріал, який, можливо, 
зібрався під час зберігання. 

• Перевірте тиск у шинах та 
встановіть систему підготовки шин 
відповідно до етикетки шину. 

• Перевірте роботу педалі гальма. 
Проїжджайте на своєму транспортному 
засобі 4,5 м вперед і назад, щоб 
отримати накопичення іржі. 

• Перевірити рівень рідини (включаючи 
охолоджуючу рідину, нафти та газу), 
щоб переконатись, що немає вітоків, а 
рідини рекомендуютьсярівнів. 

• Якщо ви вибираєте акумулятор, 
очистіть кабель акумулятора 
закінчується та перевіряється при 
проведенні пошкоджень. 

Якщо у вас є, зверніться до 
уповноваженого дилера будь-які проблеми 
або проблеми. 
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ДОГЛЯД ЗА ШИНАМИ 

Важлива інформація щодо 235 / 
40R18 низькопрофільних шин 
та коліс 

Якщо ваш автомобіль оснащений 
шинами 235 / 40R18, вони є 
низькопрофільні шини. Ці шини та 
колеса розроблені, щоб дати 
вамтранспортний засіб спортивний 
вигляд. Снизькопрофільні шини, ви 
можете помітити наближення 
дорожнього шуму та швидкий знос 
шин, залежно від дорожніх умов та 
стилів відведення. Завдяки своїй 
конструкції, низькопрофільні шини 
та колеса мають більше схильнихна 
пошкодження дороги від ям, 
нерівні або грунтові дороги, 
рейки для мійків і контактних 
бордюрів, ніж звичайні шини та 
колеса. 

Примітка: Гарантія вашої машини 
відповідає не покривати такі типи 
збитків. Шини слід завжди 
підтримувати з правильним 
напірним тиском, і слід бути 
особливо обережним при роботі на 
нерівних дорогах, щоб уникнути 
ударів, які можуть спричинити 
пошкодження коліс та шин. 

Інформація про єдину оцінку 
якості шину 
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Оцінки якості шину 
використовуються для 
новихпневматичні шини для 
легких автомобілів. Оцінки якості 
шини можна знайти там, де це 
можливо, на бокові шини між 
плечем протектора та 
максимальною шириною секції. 
Приклад: Біговий одяг 200 
Traction AA Температура А. 

Ці класи якості шин визначають 
стандарти, які Об'єднані 
Державний департамент 
транспорту встановив. 

Оцінки якості шину 
використовуються для нових 
пневматичні шини для легких 
автомобілів. Вони не 
використовуються до глибокого 
протектора, зимові снігові шини, 
економія місця або тимчасове 
використання запасних шин, 
легких вантажівок або шин типу LT, 
шина з номінальним діаметром 
обходу від 10 до 12 дюймів або 
обмежене виробництво шин, як 
визначеноу Розділі 49 Кодексу 
федеральних правил, частина 
575.104 ©) (2). 
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Департамент транспорту США - 
Оцінка якості шину: Міністерство 
транспорту США вимагає від Ford 
Motor Company надати вам 
наступна інформація про класи 
шин точно такий, як це написав 
уряд. 

Біговий одяг 

Сорт бігового одягу -порівняльний 
рейтинг на основі швидкості 
зносу шини при випробуваннях у 
контрольованих умовах на 
визначеному державному курсі 
випробувань. Наприклад, шина з 
оцінкою 150 зношуватиметься на 
державному курсі в 1,5 рази 
більше, ніж шина з оцінкою 100. 
Відносні характеристики шину 
залежать від фактичних умов їх 
використання 

 
Ступінь тяги від найвищого до 
найнижчого - AA, A, B і C. Класи 
відповідають за здатність 
шинизосередження на мокрому 
покритті, вимірюванні у 
контрольованих умовах на 
спеціальних випробувальних 
поверхнях асфальту та бетону. 
Шина із значкою C може мати 
погані тілесні характеристики. 

Температура ABC 

  УВАГА  

Температурний клас для цієї 
шини, встановлений для a 

шина, яка правильно надута і не 
перевантажена. Надмірна 
швидкість, недостатня інфляція 
або велике завантаження, або 
окремо, або всерединіоб'єднання, 
може спричинити збір тепла і 
можливий збій у шинах. використання, інакше, і може відійти    

суттєво від норм через різницю у 
звичках водіння, практичне 
обслуговування та різниці в дорозі 
характеристики та клімат. 

Тяговий АА ABC 

  УВАГА  

Присвоєний клас тяги до цієї 
шини базується на 

тяга гальмування прямо вперед 
тестів, і ні включають 
характеристики прискорення, 
поворотів, гідропланування або 
пікової тяги. 

 
 

Температурними класами є A 
(найвищий), B і C, що відображає 
опір шини до генерації тепла та 
його здатності розсіювати тепло 
при тестуванні в контрольованих 
умовах на визначеному 
лабораторному випробувальному 
колесі в приміщеннях. Тривала 
висока температура може 
призвести до відродження 
матеріалу шини та зменшення 
терміну служби шини, а надмірна 
температура може призвести до 
раптової поломки шини. Клас S 
відповідає за рівню 
експлуатаційних характеристик, 
тому слід відповісти всім шинам 
легких автомобілів відповідно 
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Федеральна безпека 
автотранспортних засобів 
Стандарт № 139. Класи B та A 
представляють найвищі 
показники роботи в 
лабораторному випробувальному 
колесі, ніж мінімально 
передбачене законодавством. 

Словник термінології шин 

Етикетка шини: Показ етикетки 
типорозміри шин OE (оригінальне 
обладнання), рекомендований 
тиск надуття та максимальна 
вага, яку може нести 
транспортний засіб. 

Ідентифікаційний номер шини 
(ІПН): Номер на боковій стінці 
кожної шини, що містить 
інформацію про марку та завод 
шин, розмір шини та дата 
виготовлення. Також згадується 
якDOT код. 

Інфляційний тиск: Міра 
використання повітря в шинах. 

Стандартний завантаження: 
Клас 
Розроблені шини P-metric або 
Metricдля перенесення 
максимального завантаження при 
35 psi (2,41 бар) [36 psi (2,5 бар) 
для метричних шинів]. 
Збільшення тиску при навчанні 
через цей тиск не збільшує 
навантажувальну здатність шини. 

Додаткове завантаження: Клас 
P-метрики або метричні шини, 
виготовлені для вищого 
максимального завантаження при 
2,8 бар (42 фунтів на квадратний 
дюйм) (42 фунтів на квадратний 
дюйм (2,9 бар) для метричних 
шинів]). 

 
кПа: Кілопаскаль, метрична 
одиниця тиску повітря. 

PSI: Фунція на квадратний дюйм, 
стандартна одиниця тиску повітря. 

Холодний тиск у шинах: Тиск в 
шинах, коли транспортний засіб 
має був нерухомим і поза прямі 
сонячні промені перевіряють роки 
або більше і до того, як 
транспортний засіб проїжджає на 
відстані 1,6 км. 

Рекомендований інфляційний 
тиск: Тиск холодної інфляції, 
виявлення страхування Етикетка 
сертифікації відповідності 
(наклеюється або на стовп петлі 
дверей, на стінку засувки дверей, 
або на край дверей, що відповідає 
стійкості засувки дверей, 
повідомлення від місцевого сидіння 
воді), або на етикетці шини, 
розташованій на Стовпі B або на 
краю воєнних дверей. 

B-стовп: Структурний член з боку 
транспортного засобу для вхідних 
дверей. 

Площа шини шини: Площа шини 
повідомлення з ободом. 

Боковина шини: Площа між 
площа бісеру та протектора. 

Площа протектора шини: Площа 
периметра шини, що контактує з 
дорогою при встановленні на 
транспортний засіб. 

Шпалери: Металева опора 
(колесо) для шини або 
шиномонтажного вузла, на якому 
розміщені бортики шини. 
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Інформація, розміщена на 
боковій стінці шини 

Як США, так і КанадаПравила 
вимагають від виробників шин 
розміщувати стандартизовану 
інформацію про боковині всіх 
шин. Ця інформація визначає та 
описує основні характеристики 
шини, а також надає 
американський ідентифікаційний 
номер шини DOT для сертифікації 
стандартних стандартів безпеки 
та в разі запрошення. 

Інформація про шини типу P 
 

P215 / 65R15 95H - розмір розміру 
шини, індексу завантаження та 
номіналу швидкості. Визначення 
цихпункти перераховані нижче. 
(Зауважте, щорозмір шини, індекс 
завантаження та швидкість руху 
вашого автомобіля можуть бути 
використані за цим прикладом.) 

 
A. P: Позначає шину, визначену 
Асоціацією шин та ободів, яка може 
використовуватись для 
обслуговування автомобілів, 
спортивних автомобілів, мінівенів 
та легких вантажівок. Примітка: 
Якщо розмір вашої шини 
починається не з літер, це може 
означати, що її визначають або 
європейціТехнічні характеристики 
шин та ободів Організація або 
Японська асоціація виробників 
шин. 

B. 215: Позначає номінальну 
ширину шини в міліметрі від 
краю боковини до краю 
боковини. Загалом, чим більше 
число, тим ширше шина. 

C. 65: Вказує співвідношення 
сторінок, які надає відновлення 
шини до ширини. 

D. R: Позначає шину радіального 
типу. 

E. 15: Позначає діаметр колеса 
або ободу в дюймах. Якщо ви 
зміните розмір колеса, ви 
прийдетепридбати нові шини, 
щоб відповісти новий діаметр 
колеса. 

F. 95: Позначає індекс 
завантаження шини. Це індекс, 
який стосується того, скільки ваги 
може нести шина. Ви можете 
знайти цю інформацію в 
керівництві власника. Якщо 
ні,звернутися до місцевого дилера 
шин. 

Примітка: Ви можете знайти цю 
інформацію не на всіх шинах, 
оскільки це не потрібно 
федеральним законом. 
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G. H: Вказує на швидкість шини. 
Позначає швидкий 
рейтингшвидкість, з якою шина 
призначена для тривалої їзди для 
стандартних умов використання 
та тиску нагнітання. Шини на 
вашому транспортному засобі 
можуть працювати при різних 
умовах завантаження та тиску 
підготовки. Ці номінали 
швидкості, можливо, дозволяють 
використовувати з урахуванням 
різниці в умовах. Показники 
вживаються від 81 міль / рік 
(130 км / рік) до 186 миль / рік 
(299 км / рік). Ці рейтинги 
наведені в наступній таблиці. 

Примітка: Ви можете знайти цю 
інформацію не на всіх шинах, 
оскільки це не потрібно 
федеральним законом. 

 

Рейти
нг 
листів 

Рейтинг швидкості 

М 130 миль / рік (130 км 
/ рік) 

N 140 миль / рік (140 км 
/ рік) 

Питан
ня 

159 миль / рік (159 км 
/ рік) 

Р. 106 миль / рік (171 км 
/ рік) 

S 112 миль / рік (180 км 
/ рік) 

Т 190 миль / рік (190 км 
/ рік) 

U 124 км / рік (200 км / 
рік) 

H 210 км / рік 

V 240 миль / рік (240 км 
/ рік) 

 
Рейти
нг 
листів 

Рейтинг швидкості 

W 270 км / рік 168 миль 
/ рік. 

Y 186 миль / рік (299 
км / рік) 

Примітка: Для шини з 
максимальною швидкістю понад 
240 миль / рік (240 км / рік) 
виробники шин іноді 
використовують літери ZR. Для 
тих, хто має максимальну 
швидкість понад 299 км / рік, 
виробники шину завжди 
використовують літери ZR. 

H. Ідентифікаційний номер 
шини США (DIN):Це починається 
з букви DOT і вказує на те, що 
шина відповідає всім 
федеральнимстандарти. Наступні 
дві цифри або літери - це 
заводський код, який вказує, що 
вона була виготовлена, наступні 
дві - це розмір шини, а останні 
чотири цифри відображають 
тиждень та рік виготовлення 
шини. Наприклад, цифри 317 
означають 31-й тиждень 1997 
року. Після 2000 року цифри 
становлять чотири цифри. 
Наприклад, 2501 означає 25-й 
тиждень 2001 року. Цифри між 
ними - це ідентифікаційні коди, 
які використовуються для 
відстеження. Ця інформація 
використовується для зв'язку з 
клієнтами, якщо дефект шини 
потрібен від дзвінка. 

I. M + S або M / S: Бруд і сніг, або 

AT: Вездехід, або 

ЯК: Весь сезон. 
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J. Склад та використаний 
матеріал шинного шару: 
Визначає кількість шарів або 
кількість тканин, що покривають 
гуму, в протекторних шинах і 
бокових стінках. Шинавиробники 
також повинні бути вказані шарові 
матеріали в шинах та бокових 
стінках, що включають сталь, 
нейлон, поліестер та інші. 

K. Максимальні завантаження: 
Позначає максимальне 
завантаження в кілограмах та 
фунтах, яке може нести шина. 
Зверніться до техніки 
безпекиЕтикетка сертифікації 
відповідності (прикріплена або до 
стовпа петлі дверей, до стовпа 
засувки дверей, або до краю 
дверей, що відповідає стійкості 
засувки дверей, повідомлення із 
сидінням воді), для правильного 
тиску в шинах вашої машини. 

L. Біговий одяг, тягачі та 
температурні класи: 

* Біговий одяг Клас білого одягу - 
це порівняльний рейтинг, 
закріплений на рівні зношеності 
шини при випробовується в 
контрольованих умовах за певним 
державним тестомзвичайно. 
Наприклад, шина з оцінкою 150 
зношуватиметься на державному 
курсі в півторі рази краще, ніж 
шина з оцінкою 100. 

 
* Тяга: марки марки від найвищої 
до найнижчої - AA, A, B і C. Марки 
представляють здатність шині 
упорядкувати на мокрому 
покритті, вимірюванні в 
контрольованих умовах на 
спеціальних випробувальних 
поверхнях асфальту та бетону. 
Шина із значкою C може мати 
погані тілесні характеристики. 

* Температура: Температурними 
класами є А (найвища), В і С, що 
представляють шини стійкість до 
генерації тепло і його здатність 
розробити тепло при тестуванні в 
контрольованих умовах на 
визначеному лабораторному 
випробувальному колесі в 
приміщенні. 

M. Максимальний інфляційний 
тиск: Вказує максимально 
допустимий тиск шини або тиск, 
при якому шина може не мати 
максимальних завантажень. Цей 
тиск найкращий вище, 
ніжрекомендований виробничим 
тиском холодного навчання, який 
може бутизнайдено на ярлику 
сертифікації відповідності 
вимогам безпеки (прикріплений 
до стовпа петлі дверей, стовпа 
засувки дверей або краю дверей, 
що відповідає стійці засувки 
дверей, повідомлення від 
місцевого представництва водію), 
або етикетці шин, який 
знаходиться на V -Стопінг або 
край воєдійських дверей. 
Низький рівень холодного 
навчання не повинен бути 
підключений до рекомендованого 
тиску на етикетці автомобіля. 
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Постачальники шин можуть мати 
додаткові маркування, приміщення 
або попереднє, такі як стандартні 
завантаження, радіальні безкамерні 
інші. 

Додаткова інформація про те, 
що міститься на боковій стінці 
шин для шину типу LT 

 

Шини типу LT мають деякі 
додаткові інформація, крім 
інформації про шини типу Р; ці 
відмінності описані нижче. 

Примітка: Оцінки якості шину не 
застосовуються до цього типу шину. 

A. LT: Позначає шину, визначену 
Асоціацією шин та ободів, яка 
призначена для обслуговування на 
світі вантажівки. 

B. Діапазон завантажень та 
інші результати: Вказує на 
вантажопідйомність шини та її 
межі наповнення. 

 
C. Максимальне завантаження 
Підвійний фунт (кг) при psi 
(кПа) холодному: Вказує на 
максимальне завантаження та тиск 
у шинах, коли шина 
використовується як підвійна, що 
визначається як чотири шини на 
задній осі (загальна шить або 
більше шин на транспортному 
засобі). 

D. Максимальне завантаження 
Одиничний фунт (кг) при psi 
(кПа) холодному:Вказує 
максимальне завантаження і тиск 
у шинах, коли шина 
використовується як одна, 
визначається як дві шини 
(загальна) на задній осі. 

Інформація про шини типу T 

Шини типу Тільки деякі додаткові 
інформація, крім інформації про 
шини типу Р; ці відмінності 
описані нижче: 

T145 / 80D16 - приклад розміру 
шини. 

Примітка: Тимчасовий розмір шини 
для вашого автомобіля може 
виявитися за цим прикладом. 
Оцінки якості шину не 
застосовуються до цього типу 
шину. 
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A. Т: Позначає тип шини, 
призначений Шиною та Ободом 
Асоціація, яка призначена для 
тимчасового обслуговування 
автомобілів, 
спортивні транспортні засоби, 
мінівені та легкі вантажівки. 

B. 145: Позначає номінальну 
ширину шини в міліметрівід 
краю боковини до краю 
боковини. Загалом, чим більше 
число, тим ширше шина. 

C. 80: Вказує співвідношення 
сторінок що дає відновлення шини 
до ширини. Номери 70 абовнизу 
вказують коротку боковину. 

D. D: Вказує шина діагонального 
типу. 

R: Позначає шину радіального 
типу. 

 
E. 16: Позначає діаметр колеса 
або ободу в дюймах. Якщо ви 
зміните розмір колеса, ви 
прийдетепридбати нові шини, 
щоб відповісти новий діаметр 
колеса. 

Місце знаходження походження 
шин 

Ви знайдете етикетку для шину, 
яка містить тиск зміни шина за 
розмірами шину та іншу важливу 
інформацію, розташовану на 
Стовпі B або на краю дверей воді. 

Накачування шин 

Безпечне використання вашої 
машини потребує необхідного 
накачування шин. Пам'ятайте, 
щошина може втратити до 
половина його тиску повітря, не 
будується рівною. 

Що перед тим, як їздити, 
перевіряти свої шини. Якщо один 
огляд знаходиться нижче, ніж інші, 
використовуйте манометр, щоб 
перевірити тиск у всіх шинах і 
відрегулювати, якщо потрібно. 

В принаймні раз на місяць і перед 
триваліми поїздками оглядають 
кожну шину та перевіряють тиск 
у шинах манометром (включаючи 
запасний, якщо є). Здійснюйте всі 
шини до підготовки, 
рекомендованого компанією Ford 
Motor Company. 
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  УВАГА  

Недостатня інфляція є 
найпоширенішою причиною 
поломок шин 

і може призвести до сильного 
розтріскування шину, 
відокремлення протектора або 
вибух, з несподіваною втратою 
контролю над транспортним 
засобом та підвищеним ризиком 
травмування. Недостатнє 
наведення збільшує згинання та 
опір коченню в бокових стінках, 
що призводить до накопичення 
тепла та внутрішнього шкільного 
навчання. Ви також можете 
призвести до непотрібного 
напруження шину, нерегулярного 
зносу, втратити контроль над 
транспортним засобом та аварією. 
Шина може втратити до половини 
тиску повітря і не будувати 
плоскою! 

 
 

Вам стабільно рекомендується 
придбати надійний манометр у 
шинах, як автоматичні датчики 
СТО може бути неточним. 
Фордрекомендує використовувати 
цифровий або циферблатний 
манометр, а не манометр типового 
типу. 

Використовуйте рекомендований 
тиск холодного навчання для 
оптимальних характеристик та 
зносу шину. 
Недостатня інфляція або надмірний 
рівень інфляції можуть спричинити 
нерівномірність бігового одягу 
візерунки. 

Завжди надувайте свої шини до 
Форд рекомендував тиск для 
підготовки, навіть якщо це менше, 
ніж інформація про максимальний 
тиск навчання, яка знаходиться 
на шині. Рекомендований 
компанією Ford тиск підготовка 
шин міститися до етикетки 
сертифікації відповідність нормам 
безпеки 

(кріпитися або до стовпа петлі 
дверей, до стовпа засувки дверей 
або до дверей край того 
відповідає за стовпу засувки 
дверей, повідомлення із місцем 
сидіння воді), або етикетці шин, 
яка розташована на Стовпі B або 
краю водійських дверей. 
Недоступні рекомендації щодо 
тиску в шинах можуть 
спричинити нерівномірний 
характер протектора та 
негативно познайомитися з 
поведінкою вашої машини. 

Максимальний інфляційний 
тиск - максимально допустимий 
тиск виробника шин або тиск, при 
якому шина може не мати 
максимальних завантажень. Цей 
тиск найкращий вище, 
ніжрекомендований виробничим 
тиском холодного навчання, який 
може бутизнайдено на ярлику 
сертифікації відповідності 
вимогам безпеки (прикріплений 
або до стовпа петлі дверей, до 
стовпа засувки дверей, або до 
краю дверей, що відповідає за 
стійкість засувки дверей, 
повідомлення від місцевого 
сидіння воді), або за етикетці 
шину, яка розташована на В -
Стовп або край водійських 
дверей. Під час холодного 
навчання не слід встановлювати 
нижче рекомендованого тиску на 
сертифікації етикетки 
відповідності нормам безпеки або 
етикетці шину. 



Колеса та шини 

Фокус (CDH) Канада / Сполучені Штати Америки, 
enUSA 

 

 

 

Коли погода температура 
змінюються, змінюються і тиск 
здійснюється в шинах. 10 ° F(6 ° C) 
температура падіння може 
спричинити відповідне падіння 
7 фунт / кв. Дюйм (7 кПа) під 
тиском. Перевірте тиск у 
шинахчасто і знаходите їх на 
необхідний тиск, який може бути 
на етикетці сертифікації 
відповідності вимогам безпеки 
або етикетці шину. 

Щоб перевірити тиск у вашому 
шини: 

1. Переконайтесь, що шини 
прохолодних, вони не гарячі 
навіть за мілю. 

Примітка: Якщо ви перевіряєте тиск 
у шинах, коли шина гаряча 
(наприклад, їхали більше 1,6 милі), 
ніколи не пропускає кров і не 
зменшує тиск повітря. Шини гарячі 
від їзди, і звичайно, для збільшення 
тиску збільшуються вище 
рекомендованого холоду тиску. 
Гаряча шина при рекомендованому 
тиску холодного накачування або 
нижче може бути значно 
перенапружена. 

Примітка: Якщо вам потрібно 
проїхати відстань, щоб отримати 
повітря для своїх шинів, спершу 
перевірте та запишіть тиск у шинах 
та додайте відповідний тиск повітря, 
коли дійдете до насоса. Зазвичай, 
коли шини нагріваються, а тиск 
повітря всередині зростає під час 
руху. 

2. Зніміть кришку з клапана на 
одній шині, потім щільно натисніть 
на манометр на клапан і вимірюйте 
тиск. 

3. Додайте достатньо повітря, 
щоб дістатися до 
рекомендований тиск повітря. 

Примітка: Якщо ви переповнили 
шину, випустите повітря, натискаючи 
на металевий шток у центрі клапана. 
Потім перевірте тиск шиноюкалібр. 

4. Встановіть кришку клапана. 

5. Повернути цю процедуру для 
кожного шина, включаючи 
запасну. 

Примітка: Деякі запасні шини 
працюють при вищому тиску при 
підготовці, ніж інші. Що стосується 
міні-запасних шин Т-типу, 
зверніться до опису інформації про 
складання запасного колеса та 
шину «Різноманітні». Зберігати та 
підтримувати при температурі 60 
psi (4,15 бар). Що стосується 
повнорозмірних та різнорідних 
запасних шин, зверніться до опису 
„Не схожі запасні колеса та шини” 
для опису. Зберігайте та 
підтримуйте вищий тиск 
попереднього та заднього 
навчання, як показано на етикетці 
шину. 

6. Візуально огляньте шини, щоб 
переконайтесь, що в новому 
відсутності зв’язку та інших 
предметів, які могли б 
витягнути відвір у шині та 
спричинити вітік повітря. 

7. Перевірте боковини, щоб 
переконатися, що на них немає 
жолобків, порізів чи опуклостей. 
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Огляд шин та стовбурів колісних 
клапанів 

Періодично оглядайте протектори 
шин для нерівномірного або 
надмірного зносу та видаляйте 
предмети, такі як камені, цвяхи 
або скло, які можуть бути вклінені 
в канавках протектора. Перевірте 
шини та штоки клапанів на 
відкриття, трещин або порізів, які 
можуть призвести до повітряного 
потоку, а також відремонтувати або 
замінити шину та замінити шток 
клапана. 
Погляньте на боковини шин на 
наявність тріщину, порізів, синців 
та інших ознак пошкодження або 
надмірного зносу. Якщо є підозра 
на внутрішнє пошкодження шини, 
дайте їйдемонструється та 
перевіряється на випадок, якщо 
потрібно ремонта або заміни. Для 
нашої безпеки не слід 
використовувати шини, які 
пошкоджені або мають ознаки 
надмірного зносу, тому що вони з 
більшою імовірністю вибухують 
або виходять із ладу. 

Неправильний або неадекватний 
транспортний засіб технічне 
обслуговування може спричинити 
шини носити ненормально. Якщо 
дивитися всі свої шини, 
включаючи запасні, і замінюючи 
їх, якщо існує одна або декілька 
таких умов: 

Зношення шин 

 

 

 

 

 
E142546 

 

Коли протектор зносу до 1/16 
дюйма (2 мм), потрібно замінити 
шини, щоб запобігти занесенню 
та гідроплануванню вашої 
машини. Вбудовані індикатори 
протектора або зношені штанги, 
які виглядають як вузькі смужки 
гладкої гуми по протектору, 
з'являються на шині, кількість 
протектора зносу до 1/16 дюйма 
(2 мм). 

Колі протектор шини носить слід 
до цієї самої висоти, що і ці 
решітки зносу, шина зношена і її 
потрібно замінити. 

Пошкодження 

Періодично оглядайте протектори 
шин та боковини на предмет 
пошкодження (наприклад, 
опуклості протекторів або 
боковин, тріщини в канавці 
протектора та відокремлення 
протекторів або боковин). Якщо 
спостерігаються пошкодження 
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або підозрювати, щоб шина 
перевірилася у спеціаліста з 
шину. Шини можуть бути 
пошкоджені під час 
позашляхового використання, 
тому також рекомендується 
перевірка після позашляхового 
використання. 

Вік 

  УВАГА  

З часом шини деградують 
залежно від багатьох 
факторів 

такий як погода, зберігання умови, 
та умови використання (такі як 
завантаження, швидкість, тиск 
підготовки, зокрема), які шині 
відчувають тестування всього 
свого життя. 

Загалом, шини слід замінити через 
строк незалежно від зносу 
протектора. Однак теплодопоміжні 
гарячим Клімат або частота 
високих умов використання може 
призначати процес старіння і 
може вимагати частоти 
заміненого шину. 

Ви повинні замінити запасну шину 
під час заміни дорожніх шин або 
через шисть років через старіння, 
навіть якщо вона не 
використовується. 

 
 

Ідентифікація шину США DOT 
Кількість 

Як федеральні правила США, так 
і Канада вимагають від 
виробників шин розміщувати 
стандартизовану інформацію про 
боковіні всіх шин. Ця інформація 
визначає і 

описує основні характеристики 
шини, а також надає 
ідентифікаційний номер шини 
DOT США для сертифікації 
стандартної безпеки та в разі 
запрошення. 

Це починається з букв DOT і 
означає, що шина стикаєтьсяусі 
федеральні стандарти. Наступні 
дві цифри або літери - це 
заводський код, що вказує, де 
вона була виготовлена, наступні 
дві - це розмір шини, а останні 
чотири цифри відображають 
тиждень та рік виготовлення 
шини. Наприклад, цифри 317 
означають 31-й тиждень 1997 
року. Після 2000 року цифри 
становлять чотири цифри. 
Наприклад, 2501 означає 25-й 
тиждень 2001 року. Цифри між 
ними - це ідентифікаційні коди, 
що використовуються для 
відстеження. Ця інформація 
використовується для зв’язку з 
клієнтами, якщо дефект шини 
вимагає відкликання. 

Заміна шин Вимоги 

Ваш автомобіль оснащений 
шинами, розробленими для 
забезпечення безпечної їзди та 
керування. 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Використовуйте лише запасні 
шини та однакові колеса 

розмір, індекс навантаження, 
швидкість і типу (наприклад, Р-
метрика проти 
LT-метричний або всесезонний 
проти всюдихід), як спочатку 
надані Ford. 
рекомендована шина та колесо 
розмір 
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  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

можна знайти на будь-якому з 
техніки безпеки Етикетка 
сертифікації відповідності 
(прикріплена або до стовпа петлі 
дверей, до стовпа засувки 
дверей, або до краю дверей, що 
відповідає стійці засувки дверей, 
поруч із місцем сидіння водія), 
або етикетці шин, яка 
розташована на Стовпі B або 
край водійських дверей. Якщо 
цієї інформації на цих ярликах 
немає, то вам слід якомога 
швидше зв’язатися з 
уповноваженим дилером. 
Використання будь-яких шин або 
коліс, не рекомендованих Ford, 
може вплинути на безпеку та 
експлуатаційні характеристики 
вашого автомобіля, що може 
призвести до підвищеного ризику 
втрати контролю над 
транспортним засобом, 
перекидання автомобіля, 
травмування та смерті. 
Додатково використання 
нерекомендовані шини а колеса 
можуть спричинити несправність 
рульового управління, підвіски, 
осі, роздавальної коробки або 
блоку передачі потужності. Якщо 
у вас є питання щодо заміни шин, 
якомога швидше зверніться до 
уповноваженого дилера. 

При монтажі заміни шини та 
колеса, вам слід 

не перевищувати максимальний 
тиск вказаний на боковій стінці 
шини для встановлення бортів 
без додаткових запобіжних 
заходів, перелічених нижче. 
Якщо намистини не садяться при 
максимально вказаному тиску, 
повторно змастіть і спробуйте ще 
раз. 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

При накачуванні шини для 
встановлення тиску до 20 psi (1,38 
бар), що перевищує максимальний 
тиск на шину боковина, для 
захисту особи, яка встановлює 
шину, слід вжити таких 
запобіжних заходів: 

1. Переконайтеся, що у вас 
правильний розмір шин та 
коліс. 

2. Знову змастіть накладки 
шин і насадки коліс. 

3. Стійте мінімум на 12 футів 
(3,66 м) далеко від колеса та 
шини. 

4. Використовуйте і око, 
і вухо захист. 

Для монтажного тиску більше ніж 
на 20 psi (1,38 бар), що перевищує 
максимальний тиск, дилер Ford або 
інший сервісний центрпрофесійним 
повинен займатися монтаж. 

Завжди надувайте сталеві каркасні 
шини дистанційним повітрям 
заповніть людину, яка накачує 
стоячи на відстані мінімум 12 футів 
(3,66 м) від колеса та шини. 

 

Важливо: Не забудьте замінити 
колісний клапан виникає при заміні 
дорожніх шин на вашому 
транспортному засобі. 
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Рекомендується обидва передні 
шини або дві задні шини, як 
правило, замінюються парами. 

Датчики тиску в шинах, встановлені 
на колесах (спочатку встановлені 
на вашому транспортному засобі), 
не призначені для використання на 
запчастинах. 

Використання коліс або шини, 
не рекомендовані компанією 
Ford Motor Company, можуть 
вплинути на роботу вашої 
системи контролю тиску в 
шинах. 

Якщо індикатор системи контролю 
тиску в шинах блимає, це ваша 
система контролю тиску в шинах 
несправність. Ваша нова шина 
може бути несумісноюз вашим 
TPMS, або деякі компоненти TPMS 
можуть бути пошкоджені. 

Практика безпеки 

  WAЗВІНКИ  

Якщо ваш автомобіль застряг 
у снігу, бруді, піску тощо, 
цього не робіть 

швидко крутити шини. Обертання 
шин може порвати шину і 
спричинити вибух. Шина може 
вибухнути всього за три-п’ять 
секунд. 

Не обертайте колеса на 
швидкості більше 56 км / 
год. 

шини можуть вийти з ладу та 
поранити пасажира або сторонніх 
спостерігачів. 

 
 

Водійські звички мають велике 
відношення до пробігу ваших 
шин та безпека. 

Дотримуйтесь встановлених 
обмежень швидкості. 

Уникайте швидких пусків, зупинок і 
поворотів. 

Уникайте вибоїн та предметів на 
дорозі. 

Не наїжджайте на бордюр і не б’йте 
шину об бордюр при парковці. 

Небезпека шосе 

Скільки б обережно ви не їхали, 
завжди існує ймовірність того, що в 
кінцевому підсумку на трасі у вас 
може пробити шина. Їдьте повільно 
донайближча безпечна зона поза 
межами руху. 
Це може додатково пошкодити 
квартиру шина, але ваша безпека 
більше важливо. 

Якщо ви відчуваєте раптову 
вібрацію або порушення їзди під 
час руху або ви підозрюєте, що 
ваша шина або транспортний засіб 
пошкоджені, негайно зменште 
швидкість. Їздити збудьте 
обережні, поки не зможете 
безпечно тягнутиз дороги. 
Зупиніться та огляньте покришки 
на наявність пошкоджень. Якщо 
шина 
недостатньо накачавши або 
пошкодивши, спустіть його, вийміть 
колесо та замініть на запасну шину 
та колесо. Якщо ви не можете 
виявити aтому нехай 
транспортний засіб буксирується 
найближчий ремонтний центр або 
дилер шин для перевірки 
транспортного засобу. 
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Вирівнювання шин та коліс 

Поганий поштовх від удару об 
бордюр або вибоїна може 
призвести до перекосу 
переднього кінця вашого 
автомобіля або пошкодження 
шин. Якщо ваш автомобіль, 
здається, тягнеться вбік під час 
руху, колеса можуть бути 
вирівняні. Попросіть 
уповноваженого дилера 
періодично перевіряти 
вирівнювання коліс. 

Зрушення коліс спереду або ззаду 
може спричинити нерівномірний 
та швидкий протектор ваших шин 
і повинен бути виправлений 
уповноваженим дилером. 
Транспортні засоби з переднім 
приводом та автомобілі з 
незалежною задньою підвіскою 
(за наявності) можуть 
потребувати вирівнювання всіх 
чотирьох коліс. 

 шини також слід періодично 
збалансувати. Незбалансований 
збір шин і коліс може призвести 
до нерегулярного зносу шин. 

Обертання шин 

  УВАГА  

Якщо на етикетці шини 
відображаються різні тиски в 
шинах для 

передні та задні шини, а 
транспортний засіб оснащений 
системою контролю тиску в шинах, 
а потім налаштовано датчики 
системи потрібно оновити. 
Завждивиконайте процедуру 
скидання системи після 
обертання шини. Якщо систему 
не скинути, вона може не 
подавати попередження про 
низький тиск у шинах, коли це 
необхідно.Див. Шина Система 
контролю тиску (сторінка 254). 

 
 

Примітка: Якщо ваші шини 
демонструють нерівномірний знос, 
попросіть уповноваженого дилера 
перевірити та виправити будь-яке 
невідхилення коліс, дисбаланс шин 
або механічні проблеми, що 
виникли перед обертанням шини. 

Примітка: Ваш автомобіль може 
бути оснащений різнорідним 
запасним колесом та шиною. 
Подібне запасне колесо та шина в 
зборі визначається як запасне 
колесо та шина, що відрізняється 
за маркою, розміром чи зовнішнім 
виглядом від дорожніх шин та 
коліс. Якщо у вас різний комплект 
запасного колеса та шин, він 
призначений лише для тимчасового 
використання і не повинен 
використовуватися в 
шинахобертання. 

Примітка: Після обертання шин 
необхідно перевірити тиск нагнітання 
та відрегулювати його відповідно до 
вимог автомобіля. 
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Обертаючи ваші шини на 
рекомендований інтервал (як 
(вказаний у розділі «Планове 
технічне обслуговування») 
допоможе вашим шинам 
рівномірніше зношуватися, 
забезпечивши кращі 
експлуатаційні характеристики 
шини та довший термін служби. 

Передньопривідні транспортні 
засоби (передні шини зліва 
сторони діаграми). 

 

Іноді нерегулярний знос шин 
можна виправити обертанням шин. 

ВИКОРИСТАННЯ ЛІПІВ СНІГУ 

  УВАГА  

Снігові шини повинні мати такий самий 
розмір, індекс навантаження, 
швидкість, що і спочатку передбачені 
Ford. Використання 

будь-яка шина або колесо, не рекомендовані 
компанією Ford може вплинути на безпеку 
та працездатність вашого автомобіля, що 
може призвести до підвищеного ризику 
втрати контролю над транспортним 
засобом, перекидання автомобіля, 
отримання травм та смерті. Крім того, 
використання 
нерекомендовані шини та колесаможе 
спричинити несправність рульового 
управління, підвіски, осі, роздавальної 
коробки або блоку передачі потужності. 

Шини на вашому транспортному засобі мають 
всесезонні протектори, що забезпечують 
зчеплення під дощем та снігом. Однак у 
деяких кліматичних зонах може знадобитися 
використовувати снігові шини або ланцюги 
для снігу. 

Якщо ви вирішили встановити снігові шини на 
своєму транспортному засобі, вони повинні 
мати однаковий розмір, конструкцію та 
діапазон навантаження, як оригінальні шини, 
зазначені на тиску накачування в шинах. 
ярлик (розташований на край водійських 
дверей або B-стовп), і вони повинні бути 
встановлені на всіх чотирьох колесах. 
Змішування шин різного розміру або 
конструкції на вашому транспортному 
засобі може негативно вплинути на 
керування та гальмування вашого 
автомобіля та може призвести до втрати 
контролю над транспортним засобом. 

Якщо ви використовуєте ланцюги для снігу, 
ми рекомендуємо що використовуються 
сталеві колеса однакових розмірів та 
технічних характеристик. Ланцюги для 
снігу можуть пошкодити алюмінієві колеса. 

Дотримуйтесь цих вказівок при 
використанні ланцюгів для снігу: 

• Уникайте повного завантаження 
автомобіля. 

• Використовуйте ланцюги SAE класу S 
лише з шинами 215 / 55R16. Не 
використовуйте ланцюги шин з будь-
якими іншими розмірами шин. 

• Снігові ланцюги повинні бути 
встановлені попарно на передній осі. 

• Надійно встановіть ланцюги для снігу, 
переконайтесь, що вони не торкаються 
проводки, гальмівних магістралей або 
паливних ліній. 

• Не перевищуйте 48 км / год або 
максимальну швидкість, рекомендовану 
виробником ланцюга, залежно від того, 
що менше. 

• Витягніть кабелі, коли їх немає довше 
потрібно. 

• Не використовуйте снігові ланцюги на сухих 
дорогах. 
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МОНІТОРИНГ ТИСКУ В ШИНАХ 
СИСТЕМА 

  УВАГА  

Система контролю тиску в шинах не 
замінює вручну перевіряючи тиск в 
шинах. Шина 

тиск слід перевіряти періодично (принаймні 
щомісяця) за допомогою манометра, див. 
Роздування шин у цій главі. Неналежне 
підтримання тиску в шинах може збільшити 
ризик поломки шини, втрати контролю, 
перекидання автомобіля та особистого 
станутравма. 

 

 

Кожну шину, включаючи запасну 
(за наявності), слід перевірити 
щомісяця коли холодна і надута 
до інфляційного тиску 

рекомендовані виробником транспортного 
засобу на плакаті транспортного засобу або 
ярлику тиску надуття шин. (Якщо у вашому 
транспортному засобі є шини, розмір яких 
відрізняється від розміру, зазначеного на 
плакаті транспортного засобу або на наклейці 
з тиском надуття в шинах, вам слід визначити 
правильний тиск надування в цих шинах.) 

Як додаткова функція безпеки вашого 
автомобіля був оснащений тиском в 
шинахСистема моніторингу (TPMS), яка 
висвітлює контрольний сигнал низького 
тиску в шинах, коли одна або декілька 
ваших шин значно недооцінені. Відповідно, 
коли загоряється контрольний сигнал 
низького тиску в шинах, слід якомога 
швидше зупинитися та перевірити свої 
шини та надути їх до належного тиску. Їзда 
на шині, що має недостатньо завищений 
рівень, призводить до перегріву шини та 
може призвести до її поломки. Недостатній 
рівень накачування також зменшує 
ефективність використання палива та 
термін служби протектора шин, і може 
вплинути на керованість та зупинку 
автомобіля. 

Зверніть увагу, що TPMS не замінює 
належне технічне обслуговування шин, і 
водій несе відповідальність за підтримання 
правильного тиску в шинах, навіть якщо 
недостатній рівень надуття не досяг рівня, 
що спрацьовує на підсвічуванні 
контрольного сигналу низького тиску в 
шинах TPMS. 

Ваш транспортний засіб також був 
оснащений індикатором несправності TPMS, 
який вказує, коли система не працює 
належним чином. Індикатор несправності 
TPMS поєднується з контрольним сигналом 
низького тиску в шинах. Коли система 
виявляє несправність, контрольний сигнал 
блиматиме приблизно одну хвилину, а 
потім буде постійно світитися. Ця 
послідовність буде продовжуватися при 
наступних пусках автомобілів, доки існує 
несправність. 

Коли індикатор несправності світиться, 
система, можливо, не зможе виявити або 
повідомити про низький тиск у шинах, як 
передбачалося. Несправності TPMS можуть 
виникати з різних причин, включаючи 
встановлення на транспортний засіб 
змінних або змінних шин або коліс, які 
заважають системі TPMS нормально 
функціонувати. 
Завжди перевіряйте контрольний сигнал 
несправності TPMS після заміни однієї або 
декількох шин або коліс на вашому 
транспортному засобі, щоб переконатися, 
що заміна або зміна шин та коліс 
дозволяють системі TPMS продовжувати 
працювати належним чином. 

Система контролю тиску в шинах відповідає 
частині 15 правил FCC та RSS-210 
промислової Канади. 
Операція є предметом до наступних двох 
умов: (1) Цей пристрій не може 
спричиняти шкідливих перешкод, і (2) Цей 
пристрій повинен приймати будь-які 
отримані перешкоди, включаючи 
перешкоди, які можуть спричинити 
небажану роботу. 
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Заміна шин за допомогою системи 
контролю тиску в шинах 

 

Примітка: Кожна дорожня шина оснащена 
датчиком тиску в шинах, що знаходиться 
всередині колеса та порожнини збірки шин. 
Датчик тиску прикріплений до штока 
клапана. Датчик тиску покритий шиною і не 
видно, якщо шину не знято. Будьте обережні 
при заміні шини, щоб не пошкодити датчик 

Ви завжди повинні обслуговувати свої шини у 
уповноваженого дилера. 

Періодично (принаймні щомісяця) 
перевіряйте тиск у шинах, 
використовуючи точний манометр. Див. 
Роздування своїх шин у цьомурозділ. 

Розуміння вашої системи контролю 
тиску в шинах 

Система контролю тиску в шинах вимірює 
тиск у ваших чотирьох дорожніх шинах і 
надсилає показники тиску в шинах на ваш 
автомобіль. Попереджувальний індикатор 
низького тиску в шинах увімкнеться, якщо 
тиск у шинах значно нижчий. Як тільки світло 
загориться, ваші шини будуть недостатньо 
наповненіі їх потрібно надувати до 
рекомендованого виробником тиску в 
шинах. Навіть якщо індикатор увімкнеться і 
через короткий час вимкнеться, тиск у 
ваших шинах все одно потрібно 
перевірити. 

КолиВаша тимчасова запасна шина 
Встановлено 

Коли потрібна одна з ваших дорожніх шин 
замінюючи тимчасовим запасним, система 
продовжуватиме виявляти проблему, щоб 
нагадувати вам, що пошкоджене дорожнє 
колесо та колесо шин потрібно 
відремонтувати та повернути на ваш 
транспортний засіб. 

Для відновлення повноцінної роботи шини 
систему контролю тиску, відремонтуйте і 
перемонтуйте на вашому транспортному 
засобі пошкоджене дорожнє колесо та 
шину. 

Коли ви вважаєте, що ваша система не 
працює належним чином 

Основна функція системи контролю тиску в 
шинах - попереджати вас, коли ваші шини 
потребують повітря. Це також може 
попередити васу випадку, якщо система вже 
не здатна функціонувати за призначенням. 
Див наступна таблиця для інформації щодо 
вашої системи контролю тиску в шинах: 
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Низький тиск в 
шинах увага 

світло 

Можлива причина Потрібні дії клієнта 

Світловий індикатор Шини недостатньо 
накачані 

Переконайтесь, що в шинах знаходиться 
належний тиск. Див. Роздування шин у 
цьому розділі. Після накачування шин до 
тиску, рекомендованого виробникомяк 
показано на етикетці шин (розташованій 
на краю водійських дверей або стовпа 
B), транспортний засіб повинен їхати 
щонайменше дві хвилини понад 32 км / 
год до вимкнення світла. 

Запасна шина у 
використанні 

Відремонтуйте пошкоджене дорожнє 
колесо та шину та встановіть його на 
транспортний засібдля відновлення 
функціонування системи. Опис того, як 
функціонує система, див. У цьому розділі, 
коли встановлена ваша тимчасова 
запасна шина. 

Несправність TPMS Якщо шини правильно накачані, а запасна 
шина не використовується, але індикатор 
горить, зверніться до уповноваженого 
дилера якомога швидше. 

Блимає 
попередженн
я світло 

Запасна шина у 

використанні 
Відремонтуйте пошкоджене дорожнє 
колесо та шину та встановіть його на 
транспортний засібдля відновлення 
функціонування системи. Опис того, як 
функціонує система, див. У цьому розділі, 
коли встановлена ваша тимчасова 
запасна шина. 

Несправність TPMS Якщо шини правильно накачані, а запасна 
шина не використовується, але індикатор 
горить, зверніться до уповноваженого 
дилера якомога швидше. 

 

Під час надування шин 

Якщо ви вводите повітря у свої шини 
(наприклад, на АЗС або у гаражі), система 
контролю тиску в шинах може цього не 
зробити негайно реагуйте на доданий 
повітря до ваших шин. 

Після того, як ви наповнили шини до 
рекомендованого тиску, може знадобитися до 
двох хвилин їзди зі швидкістю більше 32 км / 
год. 
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Як температура впливає на шину Тиск 
Система контролю тиску в шинах контролює 

тиск у шинах у кожній пневматичній шині. Під 

час звичайної їзди типовий тиск надуття 

пасажирських шин може зрости приблизно 

від 2 до 4 фунтів на квадратний дюйм (14 до 

28кПа) із ситуації холодного старту. 

ЯкщоТранспортний засіб не рухається 

вночі, при цьому зовнішня температура 

значно нижча за денну, тиск в шинах може 

знизитися приблизно на 3 фунта на 

квадратний дюйм (21 кПа) при падінні 

температури навколишнього середовища 

на 30 ° F (17 ° C). Це нижче значення 

тиску може бути виявлено системою 

контролю тиску в шинах як значно нижче 

від рекомендованого тиску накачування та 

активовано індикатор системи при 

низькому тиску в шинах. Якщо горить 

попереджувальний індикатор низького 

тиску в шинах, візуально перевірте кожну 

шину, щоб переконатися, що жодна шина 

не спущена. Якщо одна або кілька шин 

пробіли, відремонтуйте за необхідності. 

Перевірте тиск повітря в дорожніх шинах. 

Якщо якась шина недостатньо накачана, 

обережно підведіть автомобіль до 

найближчого місця, де до шин можна 

додати повітря. Надуйте всі шини до 

рекомендованого рівня накачування 

Примітка: Моніторинг тиску в шинах 
індикатор системи буде горіти, коли запасна 
шина використовується. Щоб відновити повну 
роботу системи контролю, на цьому 
транспортному засобі повинні бути 
встановлені всі дорожні колеса, оснащені 
датчиками контролю тиску в шинах. 
Якщо під час їзди у вас спущена шина, не 
натискайте сильно на гальмо. Натомість 
поступово зменшуйте швидкість. Тримайте 
кермоколесо твердо і повільно рухатися в 
безпечне місце на узбіччі дороги. 
Зверніть увагу на обслуговування квартири у 
уповноваженого дилера, щоб запобігти 
пошкодженню датчиків системиДив. Тиск в 
шинах Система моніторингу (сторінка 
254). Замінити запасну шину з дорожньою 
шиною якомога швидше. Під час ремонту або 
заміни спущеної шини попросіть 
уповноваженого дилера перевірити датчик 
системи на наявність пошкоджень. 
Інша інформація про збірку запасних 
коліс та шин 
  УВАГА  

Недотримання цих вказівок може 

призвести до підвищеного ризику 

втрати контролю над транспортним 

засобом, травм або смерті. 

тиску.    

ЗМІНИ А ДОРОЖНЕ КОЛО 
  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Використання герметика для шин 
може пошкодити вашу систему 
контролю тиску в шинах, і її слід 
використовувати лише на узбіччі 
дороги 

надзвичайні ситуації. Якщо вам потрібно 
використовувати герметик, тоМобільність 
шин FordСлід використовувати герметик 
для набору. Датчик системи контролю 
тиску в шинах та шток клапана на колесі 
повинні бути замінені уповноваженим 
дилером після використання герметика. 

Якщо датчик контролю тиску в шинах 
пошкоджується, більше не буде 
функція. Див. Тиск в шинах 

Система моніторингу (сторінка 254). 

Якщо у вас різне запасне колесо та шина, 
воно призначене лише для тимчасового 
використання. Це означає, що якщо вам 
потрібно його використовувати,ви повинні 
замінити його як якомога швидше з 
дорожнім колесом та шинами, що мають ті 
самі розміри та тип, що і дорожні колеса та 
колеса, які спочатку були поставлені Ford. 
Якщо неподібна запасна шина або колесо 
пошкоджені, її слід замінити, а не 
ремонтувати. 

Подібне запасне колесо та шина в зборі 
визначається як запасне колесо і 
шиномонтаж, який відрізняється за 
маркою, розміром або зовнішнім виглядом 
від дорожніх шин і коліс і може бути одним 
із трьох типів: 
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1. Міні-запасний тип Т: Ця запасна шина 
починається з літери Т для розміру та може 
мати тимчасове використання Тільки 
відлитий боковини. 

2. Повнорозмірний різнорідний запасний 
із наклейкою на колесі: Ця запасна шина 
має маркування  колесо, де вказано: ЦЕ 
КОЛЕСО І ШИНА В ЗБОРІ Тільки для 
тимчасового використання 

Під час їзди на одній із різнорідних 
запасних шин, перерахованих вище, не: 

• Перевищено  80 км / год. 

• Навантажуйте транспортний засіб понад 
максимум рейтинг навантаження 
транспортного засобу, зазначений на 
етикетці з дотримання правил безпеки. 

• Буксирування причепа. 

• Використовуйте ланцюги для снігу на 
кінці  транспортний засіб із 
різною запасною шиною. 

• Використовуйте більше одного 
різнорідного запасного колеса одночасно. 

• Використовуйте комерційний 
автомобіль мийне 
обладнання. 

• Спробуйте відремонтувати різнорідну 
запасну шину. 

Використання одного з несхожих перелічені 
вище запасні шини в будь-якому місці 
колеса можуть призвести до погіршення 
наступного: 

• Управління, стійкість та 
гальмування продуктивність. 

• Комфорт і шум. 

• Дорожній просвіт та стоянка біля 
бордюрів. 

• Зимова погода здатність керувати 
автомобілем. 

• Можливість водіння вологої погоди. 

• Можливість повного керування. 

3. Повнорозмірний різнорідний 
запасний без етикетки на колесі 

Під час їзди із повнорозмірним різнорідним 
запасним колесом та шиною не слід: 

• Перевищив 70 113 км / год. 

• Використовуйте більше одного 
різнорідного запасного колеса та 
шини за один раз. 

• Використовуйте комерційний 
автомобіль мийне 
обладнання. 

• Використовуйте ланцюги для снігу на 
кінці  транспортний засіб із 
різнорідним запасним колесом та шиною. 

Використання повнорозмірного 
різнорідного запасного колеса та збірка 
шин може призвести до порушення 
наступного: 

• Управління, стійкість та 
гальмування продуктивність. 

• Комфорт і шум. 

• Дорожній просвіт та стоянка біля бордюрів. 

• Зимова погода здатність керувати автомобілем. 

• Можливість водіння вологої погоди. 

• Можливість повного керування. 

При їзді з повнорозмірною несхожою запасне 
колесо та шина в зборі, додатково слід бути 
обережними: 

• Буксирування причепа. 

• Водіння транспортних засобів, 
обладнаних кузовом кемпера. 

• Керування транспортними засобами з 
вантажем на вантажній стійці. 

Їдьте обережно, використовуючи 
повнорозмірне різнорідне запасне колесо та 
збірку шин, і зверніться до сервісного центру 
якомога швидше. 

Процедура заміни шин 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Коли одне з передніх коліс від'їжджає 
від землі, передача сама по собі не 
завадить транспортному засобу 

переміщення або зісковзування домкрата, 
навіть якщо передача стоїть у паркувальному 
(P) або нейтральному (N). 

Щоб запобігти від транспортного 
засобу рухаючись, коли ви міняєте 
шину, не забудьте поставити коробку 
передач у парку 

(P), встановіть стояночне гальмо та блокуйте 
(в обидва напрямки) колесо, яке 
діагонально протилежне (інша сторона та 
кінець транспортного засобу) шині, що 
змінюється. 
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  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Ніколи не потрапляйте під 
транспортний засіб, який підтримується 
лише домкратом. Якщо транспортний 
засіб зісковзує з домкрата, ви або 

хтось інший може бути серйозно поранений. 

Не спробувати змінити шину на боці 
транспортного засобу поблизу руху. 
Витягніть досить далеко від 

дороги, щоб уникнути небезпеки удару під 
час роботи домкрата або зміни колеса. 

Завжди використовуйте домкрат, що 
надається як оригінальне обладнання, 
з вашим автомобілем. 
Якщо ви використовуєте домкрат, 

відмінний від того, який наданий у якості 
оригінального обладнання, з вашим 
автомобілем, переконайтеся, що місткість 
домкрата відповідає вазі транспортного 
засобу, включаючи будь-який вантаж або 
модифікації автомобіля. 

 

 

Примітка: Пасажири не повинні залишатися 
в транспортному засобі, коли транспортний 
засіб піднято домкратом. 

1. Припаркуйтеся на рівній поверхні, 
встановіть стояночне гальмо та активуйте 
спалахи. 

2. Помістіть коробку передач у 
положення паркування (P) 
(автоматична коробка передач) або 
нейтралі 
(N) (механічна коробка передач) і 
вимкніть двигун. 

3. Зніміть килимове покриття колеса. 

4. Зніміть болт запасної шини, що кріпить 
запасну шину, повернувши її проти 
годинникової стрілки. 

5. Зніміть запасну шину із запасної шинний 
відсік 

6. Зніміть фіксуючий болт, що кріпить 
домкрат, повернувши його проти 
годинникової стрілки. 

7. Зніміть домкрат. 
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8. Блок діагонально протилежний колесо. 

9. Ослабте кожну гайку наконечника 
колеса на пів обороту проти 
годинникової стрілки, але не знімайте 
їх, поки колесо не буде підняте від 
землі. 

10. Точки домкрата автомобіля показані тут 
і зображені на попереджувальній 
наклейці на домкраті. Примітка: Джек 
увказано місця, щоб уникнути 
пошкодження транспортного засобу. 

 

 
 

 
E145908 

 

11. Поглиблення на підвіконнях 
показують розташування точок 
домкрата. 
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12. Зніміть гайки з вушком гайковий 
ключ. 

13. Замініть спущену шину із запасною 
шиною, переконуючись, що шток 
клапана спрямований назовні. 
Встановіть накидні гайки, доки колесо 
не притиснеться до маточини. Не 
закручуйте повністю гайки, доки 
колесо не опуститься. 

14. Опустіть колесо, повернувши домкрат 
ручку проти годинникової стрілки. 

 

 
E75442 

 

15. Зніміть домкрат і до кінця затягніть гайки 
в вказаному порядку. Дивіться Луг 
Горіхи (сторінка 261). 

Укладання плоскої шини 

Повнорозмірне дорожнє колесо можна 
зберігати у відсіку запасних шин. 

1. Підніміть килим кришка колеса під 
кутом для доступу до відсіку 
запасних шин. 

2. Місце колесо в кришці запасної шини 
зі штоком клапана вниз. 
Використовуйте міні-запасний болт, 
щоб закріпити колесо. 

3. Помістіть домкрат та інструменти назад 
у відсік запасних шин. 

4. Замініть килимове покриття колеса. 

ВИСОКА ШВИДКІСТЬ 

Тиск в шинах - швидкості більше 100 миль 
на годину (160 км / год) 

  УВАГА  

Знизити ризик потенційної шини збій, 
який може призвести до серйозного 
травму або смерть, збільшити фронт і 

тиски плакатів на задніх шинах на величину 
показано на попередженні ярлик, 
розміщений або на стовпі B сторони водія, 
або на дверях, коли їдеш зі швидкістю 160 
км / год. Проїжджайте лише зі швидкістю 
понад 160 миль на годину (160 км / год), 
якщо це дозволено законом та за умови. 
Тиск на шинах можна знайти на плакаті 
шин, який знаходиться на стовпі B сторони 
водія або на дверях вашого автомобіля. 

 

 

Увага: Недотримання цих 
інструкцій може призвести до 
втрати стійкості автомобіля через 
шину 

несправність, яка може призвести до 
серйозних травм або смерті. Якщо ви не 
впевнені у правильному тиску накачування 
шин, зверніться до уповноваженого дилера 
або сервісного центру. 

 

E184089 

 

Вашим шинам може знадобитися додатковий 
напірний тиск для роботи на швидкості 
більше 100 км / год (160 км / год). Якщо ця 
наклейка присутня на вашому транспортному 
засобі, ви повинні відповідно відрегулювати 
тиск у шинах. 
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ГАЙКИ ГРУЧКИ 

  УВАГА  

Коли встановлено колесо, завжди 
видаляйте будь-яку корозію, бруд 
або сторонні матеріали, які є на 
кріпленні 

поверхонь колеса або поверхні маточини 
колеса, гальмівного барабана або 
гальмівного диска, що контактує з колесом. 
Переконайтеся, що кріплення, які кріплять 
ротор до маточини, надійно закріплені, щоб 
вони не заважали кріпильним поверхням 
колеса. 
Встановлення коліс без правильного 
контакт метал-метал у кермі 
кріплення поверхні можуть спричинити 
ослаблення гайок колеса та відривання 
колеса під час руху автомобіля, що 
призведе до втрати контролю. 

 

 

Затягніть гайки із затяжкою до вказаних 
крутний момент в межах 160 миль (160 
км) після будь-якого порушення коліс 
(наприклад, обертання шини, зміна 
спущеної шини, зняття колеса). 

 

Розмір болта Гайка колесного 

наконечника 

крутний 

момент * 

M12 x 1,5 135 фунт-футів (135 
Нм) 

* Специфікація крутного моменту стосується 
гайки та болта нитки без бруду та іржі. 
Використовуйте лише Fordрекомендована 
заміна кріплення. 

Огляньте отвір і кріплення пілотного колеса 
поверхня до монтажу. Видаліть видиму корозію 
або пухкі частинки. 

 

 

Колесо  пілотний отвір 
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА - 1,0 л ECOBOOST ™ 
 

Двигун 1,0 л EcoBoost 

Кубічний дюймів 61 

Необхідне паливо Мінімум 87 октан 

Порядок стрільби 1-2-3 

Система 

запалювання 

Котушка на штекер 

Зазор свічки 

запалювання 

0,08 - 0,031 дюйма (0,70 - 0,80 мм) 

Ступінь стиснення 10,0: 1 

Маршрутизація приводного ременя 

1,0-літровий двигун EcoBoost 

E163197  

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА - 2.0L DURATEC-HE (MI4) 
 

Двигун 2,0 л GDI 

Кубічний дюймів 121 

Необхідне паливо Мінімум 87 октан або Е85 

Порядок стрільби 1-3-4-2 

Система 
запалювання 

Котушка на штекер 

Зазор свічки 
запалювання 

.034 - .036 дюйма (.85 - .95 мм) 

Ступінь стиснення 12,0: 1 
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Маршрутизація приводного ременя 2,0-літровий двигун GDI 
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ДЕТАЛІ МОТОКРАФТІВ - 1,0 л ECOBOOST ™ 
 

Компонент Номер 
частини 

Повітряний фільтруючий елемент FA-1908 

Масляний фільтр FL-910-S 

Акумулятор BAGM-48H6-760 

Свічки SP-538A 

Повітряний фільтр кабіни FP-70 

Щітка склоочисника WW-2802 (зі сторони водія) 
WW-2803 (зі сторони 
пасажира) 

Щітка склоочисника заднього скла WW-1295 

Ми рекомендуємо запасні частини Motorcraft, доступні у дилера Fordor at fordparts.com for 
scheduled maintenance. These parts meet or exceed Ford Motor Company’s specifications and are 
engineered for your vehicle. Use of other parts may impact vehicle performance, emissions and 
durability. Your warranty may be void for any damage related to use of other parts. 

Якщо масляний фільтр Motorcraft недоступний, використовуйте масляний фільтр, який відповідає 
галузевим показникам специфікація SAE / USCAR-36. 

Для заміни свічок запалювання зверніться до уповноваженого дилера. Замініть свічки 
запалювання навідповідні інтервали. Див. Планове технічне обслуговування (стор. 405). 
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ДЕТАЛІ ДЛЯ МОТОКРАФТІВ - 2.0L DURATEC-HE (MI4) 
 

Компонент Номер 
частини 

Повітряний фільтруючий елемент FA-1908 

Масляний фільтр FL-910-S 

Акумулятор - транспортні засоби з 
ручним керуванням передачі 

BXT-96R-500 

Акумулятор - автомобілі з 
автоматом передачі 

BXT-96R-590 

Свічки SP-535 

Повітряний фільтр кабіни FP-70 

Щітка склоочисника WW-2802 (зі сторони водія) 
WW-2803 (зі сторони 
пасажира) 

Щітка склоочисника заднього скла WW-1295 

Ми рекомендуємо запасні частини Motorcraft, доступні у дилера Fordабо на fordparts.com для 
планового технічного обслуговування. Ці деталі відповідають або перевищують технічні 
характеристики Ford Motor Company і розроблені для вашого автомобіля. Використання 
інших деталей може вплинути на характеристики автомобіля, викиди та довговічність. Ваша 
гарантія може бути анульована за будь-які збитки, пов'язані з використанням інших деталей. 

Якщо масляний фільтр Motorcraft недоступний, використовуйте масляний фільтр, який відповідає 
галузевим показникам специфікація SAE / USCAR-36. 

Для заміни свічок запалювання зверніться до уповноваженого дилера. Замініть свічки запалювання 
навідповідні інтервали. Див. Планове технічне обслуговування (стор. 405). 
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АВТОМОБІЛЬ 
ІДЕНТИФІКАЦІЯ НОМЕР 

Ідентифікаційний номер 
транспортного засобу: розташована 
на лівій стороні панелі приладів. 

 
A Марка, лінія автомобіля, серія, 

кузов типу 

B Тип двигуна 

C Контрольна цифра 

D Модель рік 

E Складальний завод 

F Виробництво порядковий номер 
 

СЕРТИФІКАЦІЯ АВТОМОБІЛЯ 
ЕТИКЕТКА 

 
 
 
 
 

 

Зверніть увагу, що на малюнку, XXXX є 
представником вашого ідентифікаційного 
номера транспортного засобу. 

Ідентифікаційний номер транспортного 
засобу містить таку інформацію: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

E142477 
 

A

B 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ідентифікатор світового виробника 

Гальмівна система, загальна вага 
автомобіля, обмежувальні пристрої 
та їх місцезнаходження 

 

E167469 
 

Національний шосейний рух Положення 
Адміністрації з безпеки вимагають, щоб на 
транспортний засіб наносився ярлик 
сертифікації на відповідність нормам 
безпеки, а також прописувалося, де може 
бути розміщений ярлик сертифікації 
відповідності безпеці. Етикетка сертифікації 
відповідності вимогам безпеки повинна 
бути прикріплена або до стовпа петлі 
дверей, до стійки засувки дверей, або до 
краю дверей біля засувки дверей, поруч із 
місцем сидіння водія. 
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КОД ПЕРЕДАЧИ 
ПРИЗНАЧЕННЯ 

Код передачі є на ярлику сертифікації 
відповідності вимогам безпеки. У наступній 
таблиці наведено код передачі разом з 
описом передачі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E167814 

 

Опис Код 

Шестиступінчаста автоматична коробка 

передач (DPS6) 

W 

Шестиступінчаста автоматична коробка 

передач (6F15) 

7 

П'ятишвидкісний механічна коробка передач 

(MTX75) 

P 

Шестиступінчаста механічна коробка 

передач (B6) 

Т 
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МОЖЛИВОСТІ ТА СПЕЦИФІКАЦІЇ - 1,0 л ECOBOOST ™ 

Ємності 

  УВАГА  

Система охолодження кондиціонера містить холодоагент R-134a під високим тиском. 
Відкриття системи холодоагенту кондиціонера може призвести до травм. Нехай система 
охолодження кондиціонера обслуговується лише кваліфікованим персоналом. 

 

Елемент Ємність 

Машинне мастило 4,3 qt (4,1 л) 

Двигун охолоджуюча рідина 6,7 qt (6,3 л) 

Гальмівна рідина Між MIN та MAX на резервуарі гальмівної 
рідини 

Рідина автоматичної коробки передач
1, 2

 
1,9 qt (1,8 L) 

Рідина для коробки передач
1, 2

 
1,8 qt (1,67 л) 

Лобове скло рідина для омивача Заповніть, як потрібно 

Паливо танк 46,9 л 

Кондиціонер-холодоагент 20,8 унції (0,59 кг) 

Компресорне масло для кондиціонера 207 мл 

1

Зверніться до уповноваженого дилера для перевірки рівня рідини та заповнення. 
2

Приблизна ємність сухого наповнення. Фактична кількість може змінюватися під час заміни 
рідини. 
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Ємності та технічні 

характеристики 

Фокус (CDH) Канада / Сполучені Штати Америки, 
enUSA 

 

 

 

Технічні характеристики 

Матеріали 
 

Ім'я Специфікація 

Рекомендоване моторне масло (США): 
Motorcraft SAE 5W-20 Premium Synthetic Blend Motor Oil 
XO-5W20-QSP 

WSS-M2C945-A 

Рекомендовано моторне масло (Канада): 
Моторне масло SAE 5W-20 Super Premium Motor Oil 
CXO-5W20-LSP12 

WSS-M2C945-A 

Рекомендоване моторне масло (Мексика): 
Моторне синтетичне моторне масло SAE 5W-
20 MXO-5W20-QSP 

WSS-M2C945-A 

Необов’язкове моторне масло (США та Мексика): 
Моторне масло SAE 5W-20 Повне синтетичне 
моторне масло XO-5W20-QFS 

WSS-M2C945-A 

Необов’язково моторне масло (Канада): 
Моторне синтетичне моторне масло SAE 5W-
20 CXO-5W20-LFS12 

WSS-M2C945-A 

Охолоджуюча рідина двигуна (США та Мексика): 
Антифриз / охолоджуюча рідина для мотоциклів 
Попередньо розведений VC-3DIL-B 

WSS-M97B44-D2 

Охолоджуюча рідина двигуна (Канада): 
Антифриз / охолоджуюча рідина для мотоциклів 
Попередньо розведений CVC-3DIL-B 

WSS-M97B44-D2 

Гальмівна рідина: 
Motorcraft DOT 4 Високопродуктивна гальмівна рідина для 
автомобілів з низькою в'язкістю (НН) 

ПМ-20 

WSS-M6C65-A2 

Рідина для автоматичної трансмісії (США та Мексика): 
Мотоцикл МЕРКОН Рідина для автоматичної коробки 
передач LT XT-10-QLVC 

WSS-M2C938-A МЕРКОН 
ЛВ 

Рідина для автоматичної трансмісії (Канада): 
Мотоцикл МЕРКОН Рідина для автоматичної трансмісії LV 
CXT-10-LV12 

WSS-M2C938-A МЕРКОН 
ЛВ 

Рідина для коробки передач: 
Трансмісійна рідина з подвійним зчепленням 
для мотоциклів XT-11-QDC 

WSS-M2C200-D2 
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характеристики 
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enUSA 

 

 

 
Ім'я Специфікація 

Рідина для омивача лобового скла (США та Мексика): 
Лобове скло преміум класу Промийте концентрат 
біттерантом 
ZC-32-B2 

WSS-M14P19-A 

Рідина для омивача лобового скла (Канада): 
Мотоцикл преміум якості Рідина для омивача лобового 
скла CXC-37- (A, B, D, F) 

WSS-M14P19-A 

Кондиціонер-холодоагент (США): 
Холодоагент Motorcraft R-134a 
YN-19 

WSH-M17B19-A 

Холодоагент кондиціонера 
(Канада): холодоагент Motorcraft 
R-134a CYN-16-R 

WSH-M17B19-A 

Холодоагент кондиціонера 
(Мексика): холодоагент 
Motorcraft R-134a MYN-19 

WSH-M17B19-A 

Компресорне масло для кондиціонера: 
Компресорне масло для холодоагенту PAG 
Motorcraft YN-12-D 

WSH-M1C231-B 

Багатоцільове мастило: 
Моторний багатоцільовий спрей для 
змащення XL-5 

ESB-M1C93-B 

Циліндри блокування (США): 
Проникаюча та блокувальна 
мастило XL-1 

- 

Циліндри замку (Канада): 
Проникаюча рідина 
CXC-51-A 

- 

Циліндри блокування (Мексика): 
Проникаюча та блокувальна 
мастило MXL-1 

- 

 

Якщо ви використовуєте масло та рідини, 
які не відповідають визначеним 
специфікаціям та в'язкості, це може 
призвести до: 

• Пошкодження компонентів, на які 
не поширюється гарантія 
автомобіля. 

• Довші періоди прокручування двигуна. 

• Збільшення рівня викидів. 

• Знижена продуктивність двигуна. 

• Знижена економія палива. 

• Погіршені характеристики гальма. 
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Ми рекомендуємо Моторне масло для 
вашого автомобіля. Якщо масло для 
мотоциклів недоступне, використовуйте 
моторні оливи рекомендованого класу 
в'язкості, що відповідають вимогам API SN 
та відображають марку сертифікації API для 
бензинових двигунів. Не використовуйте 
олію, марковану категорією послуг API SN, 
якщо на етикетці також не відображається 
знак сертифікації API. 

 

 
E142732 

Масло, яке відображається цей символ 
відповідає чинним стандартам роботи 
двигуна, системи викидів та економії 
палива Міжнародної консультативної ради 
з технічних характеристик мастильних 
матеріалів (ILSAC). 

Не використовуйте додаткові присадки до 
моторного масла, оскільки вони непотрібні і 
можуть призвести до пошкодження 
двигуна, на яке гарантія вашого автомобіля 
може не поширюватися. 

Примітка: Ford рекомендує використовувати 
високоефективну гальмівну рідину DOT 4 з 
низькою в'язкістю (LV) або еквівалентну 
суміш WSS-M6C65-A2. Використання будь-
якої рідини, крім рекомендованої рідини, 
може спричинити погіршення ефективності 
гальмування та не відповідати стандартам 
Ford. Зберігайте гальмівну рідину чистою та 
сухою. Забруднення брудом, водою, 
нафтопродуктами або іншими матеріалами 
може призвести до пошкодження гальмівної 
системи та можливої поломки. 

Примітка: Автоматичні коробки передач, які 
вимагають Трансмісійна рідина MERCON LV 
повинна використовувати тільки трансмісійну 
рідину MERCON LV. Використання будь-якої 
іншої рідини може призвести до пошкодження 
трансмісії. 

ЄМНОСТІ ТА ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 2,0 л DURATEC-HE (MI4) 

Ємності 

  УВАГА  

Система охолодження кондиціонера містить холодоагент R-134a під високим тиском. 
Відкриття системи холодоагенту кондиціонера може призвести до травм. Нехай система 
охолодження кондиціонера обслуговується лише кваліфікованим персоналом. 

 

Елемент Ємність 

Машинне мастило 4,5 л (4,3 л) 

Двигун охолоджуюча рідина 6,8 л (6,4 л) 

Гальмівна рідина Між MIN та MAX на резервуарі гальмівної 
рідини 

Рідина автоматичної коробки передач
1, 2

 
1,9 qt (1,8 L) 
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Ємності та технічні 

характеристики 

Фокус (CDH) Канада / Сполучені Штати Америки, 
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Елемент Ємність 

Рідина для коробки передач
1, 2

 
2,0 qt (1,9 л) 

Лобове скло рідина для омивача Заповніть, як потрібно 

Паливо танк 46,9 л 

Кондиціонер-холодоагент 20,8 унції (0,59 кг) 

Компресорне масло для кондиціонера 207 мл 

1

Зверніться до уповноваженого дилера для перевірки рівня рідини та заповнення. 
2

Приблизна ємність сухого наповнення. Фактична кількість може змінюватися під час заміни 
рідини. 

 
Технічні характеристики 

Матеріали 
 

Ім'я Специфікація 

Рекомендоване моторне масло (США): 
Motorcraft SAE 5W-20 Premium Synthetic Blend Motor Oil 

XO-5W20-QSP 

WSS-M2C945-A 

Рекомендовано моторне масло (Канада): 
Моторне масло SAE 5W-20 Super Premium Motor Oil 
CXO-5W20-LSP12 

WSS-M2C945-A 

Рекомендоване моторне масло (Мексика): 
Моторне синтетичне моторне масло SAE 5W-
20 MXO-5W20-QSP 

WSS-M2C945-A 

Необов’язкове моторне масло (США та Мексика): 
Моторне масло SAE 5W-20 Повне синтетичне 
моторне масло XO-5W20-QFS 

WSS-M2C945-A 

Необов’язково моторне масло (Канада): 
Моторне синтетичне моторне масло SAE 5W-
20 CXO-5W20-LFS12 

WSS-M2C945-A 

Охолоджуюча рідина двигуна (США та Мексика): 
Антифриз / охолоджуюча рідина для мотоциклів 
Попередньо розведений VC-3DIL-B 

WSS-M97B44-D2 

Охолоджуюча рідина двигуна (Канада): 
Антифриз / охолоджуюча рідина для мотоциклів 
Попередньо розведений CVC-3DIL-B 

WSS-M97B44-D2 
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Ім'я Специфікація 

Гальмівна рідина: 
Motorcraft DOT 4 Високопродуктивна гальмівна рідина для 
автомобілів з низькою в'язкістю (НН) 
ПМ-20 

WSS-M6C65-A2 

Рідина для автоматичної трансмісії (США та Мексика): 
Мотоцикл МЕРКОН Рідина для автоматичної коробки 
передач LT XT-10-QLVC 

WSS-M2C938-A МЕРКОН 
ЛВ 

Рідина для автоматичної трансмісії (Канада): 
Мотоцикл МЕРКОН Рідина для автоматичної трансмісії LV 
CXT-10-LV12 

WSS-M2C938-A МЕРКОН 
ЛВ 

Рідина для коробки передач: 
Трансмісійна рідина з подвійним зчепленням 
для мотоциклів XT-11-QDC 

WSS-M2C200-D2 

Рідина для омивача лобового скла (США та Мексика): 
Лобове скло преміум класу Промийте концентрат 
біттерантом 
ZC-32-B2 

WSS-M14P19-A 

Рідина для омивача лобового скла (Канада): 
Мотоцикл преміум якості Рідина для омивача лобового 
скла CXC-37- (A, B, D, F) 

WSS-M14P19-A 

Кондиціонер-холодоагент (США): 
Холодоагент Motorcraft R-134a 
YN-19 

WSH-M17B19-A 

Холодоагент кондиціонера 
(Канада): холодоагент Motorcraft 
R-134a CYN-16-R 

WSH-M17B19-A 

Холодоагент кондиціонера 
(Мексика): холодоагент 
Motorcraft R-134a MYN-19 

WSH-M17B19-A 

Компресорне масло для кондиціонера: 
Компресорне масло для холодоагенту PAG 
Motorcraft YN-12-D 

WSH-M1C231-B 

Багатоцільове мастило: 
Моторний багатоцільовий спрей для 
змащення XL-5 

ESB-M1C93-B 
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Ім'я Специфікація 

Циліндри блокування (США): 
Проникаюча та блокувальна 
мастило XL-1 

- 

Циліндри замку (Канада): 
Проникаюча рідина 
CXC-51-A 

- 

Циліндри блокування (Мексика): 
Проникаюча та блокувальна 
мастило MXL-1 

- 

 

Якщо ви використовуєте масло та рідини, 
які не відповідають визначеним 
специфікаціям та в'язкості, це може 
призвести до: 

• Пошкодження компонентів, на які 
не поширюється гарантія 
автомобіля. 

• Довші періоди прокручування двигуна. 

• Збільшення рівня викидів. 

• Знижена продуктивність двигуна. 

• Знижена економія палива. 

• Погіршені характеристики гальма. 

Ми рекомендуємо Моторне масло для 
вашого автомобіля. Якщо масло для 
мотоциклів недоступне, використовуйте 
моторні оливи рекомендованого класу 
в'язкості, що відповідають вимогам API SN 
та відображають марку сертифікації API для 
бензинових двигунів. Не використовуйте 
олію, марковану категорією послуг API SN, 
якщо на етикетці також не відображається 
знак сертифікації API. 

 

E142732 

Масло, яке відображається цей символ 
відповідає чинним стандартам роботи 
двигуна, системи викидів та економії 
палива Міжнародної консультативної ради 
з технічних характеристик мастильних 
матеріалів (ILSAC). 

Не використовуйте додаткові присадки до 
моторного масла, оскільки вони непотрібні і 
можуть призвести до пошкодження 
двигуна, на яке гарантія вашого автомобіля 
може не поширюватися. 

Примітка: Ford рекомендує використовувати 
високоефективну гальмівну рідину DOT 4 з 
низькою в'язкістю (LV) або еквівалентну 
суміш WSS-M6C65-A2. Використання будь-
якої рідини, крім рекомендованої рідини, 
може спричинити погіршення ефективності 
гальмування та не відповідати стандартам 
Ford. Зберігайте гальмівну рідину чистою та 
сухою. Забруднення брудом, водою, 
нафтопродуктами або іншими матеріалами 
може призвести до пошкодження гальмівної 
системи та можливої поломки. 

Примітка: Автоматичні коробки передач, які 
вимагають Трансмісійна рідина MERCON LV 
повинна використовувати тільки трансмісійну 
рідину MERCON LV. Використання будь-якої 
іншої рідини може призвести до пошкодження 
трансмісії. 
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Фокус (CDH) Канада / Сполучені Штати Америки, 
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ЗАГАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЯ 

Радіочастоти та прийом Фактори 

Частоти AM та FM встановлюються 
Федеральною комісією зв’язку (FCC) та 
Канадською комісією з радіо та 
телекомунікацій (CRTC). Це такі частоти: 

• AM: 530, 540-1700, 1710 кГц 

• FM: 87,9-107,7, 107,9 МГц 
 

Фактори прийому радіо 

Відстань і сила Чим далі ви їдете від станції AM або FM, тим слабший 
сигнал і слабший прийом. 

Місцевість Пагорби, гори, високі будівлі, мости, тунелі, шляхопроводи, 
автостоянки, густе листя дерев та грози можуть заважати 
прийому. 

Перевантаження станції Коли ви проходите наземну трансляцію, що повторюється 
Tower, сильніший сигнал може перегнати слабший і 
призвести до приглушення звукової системи. 

 

Інформація про CD та CD-програвач 

Примітка: CD-пристрої відтворюють лише 
комерційно пресовані 4,75-дюймові (12-
сантиметрові) аудіо-компакт-диски. Через 
технічну несумісність певні компакт-диски, 
що можна записати та повторно записати, 
можуть не працювати належним чином при 
використанні у програвачах компакт-дисків 
Ford. 

Примітка: Не вставляйте компакт-диски з 
саморобними паперовими (клейкими) 
наклейками у програвач компакт-дисків, 
оскільки етикетка може відшаруватися та 
спричинити заклинювання компакт-диска. 
Вам слід використовувати постійний 
фломастер, а не клейкі етикетки на 
саморобних компакт-дисках. Кулькові ручки 
можуть пошкодити компакт-диски. Будь 
ласка, зв’яжіться з уповноваженим дилером 
для подальшої роботиінформація. 

Примітка: Не використовувати будь-які 
диски неправильної форми або диски з 
плівкою для захисту від подряпин додається. 

Завжди обробляйте диски лише за їх краї. 
Очистіть диск із затвердженим засобом для 
чищення компакт-дисків. Протріть його від 
центру диска до краю. Не чистіть круговими 
рухами. 

Не піддавайте диски дії прямих сонячних 
променів або джерел тепла протягом 
тривалого періоду. 

Структура доріжок та папок MP3 

Аудіосистеми, здатні розпізнавати і 
відтворення MP3 окремих доріжок та 
структур папок працює наступним чином: 

• Там  є два різні режими відтворення 
дисків MP3: режим доріжок MP3 
(система за замовчуванням) та режим 
папок MP3. 

• Режим відтворення MP3 ігнорує будь-
яку структуру папок на диску MP3. 
Програвач пронумерує кожну доріжку 
MP3 на диску (зазначену розширенням 
файлу .mp3) від T001 до максимум 
T255. Максимальна кількість 
відтворюваних MP3-файлів може бути 
меншою залежно від структури 
компакт-диска та точної моделі 
радіоприймача. 
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• MP3 режим папок являє собою 
структуру папок, що складається з 
одного рівня папок. Програвач 
компакт-дисків нумерує всі MP3-
доріжки на диску (зазначені 
розширенням файлу .mp3) та усі 
папки, що містять MP3-файли, від F001 
(папка) T001 (доріжка) до F253 T255. 

• Створення дисків лише з одним рівнем 
папки допомагає з навігацією по файлах 
диска. 

Якщо ви записуєте власні MP3-диски, це так 
важливо зрозуміти, як система читає 
створені вами структури. Хоча можуть бути 
присутніми різні файли (файли з 
розширеннями, крім mp3), відтворюються 
лише файли з розширенням .mp3; інші 
файли ігноруються системою. Це дозволяє 
використовувати один і той же MP3-диск 
для різноманітних завдань на робочому 
комп’ютері, домашньому комп’ютері та 
системі автомобіля. 

У режимі відстеження система відображає та 
відтворює структуру так, ніби вона глибиною 
лише один рівень (усі файли .mp3 
відтворюються, незалежно від того, що вони 
перебувають у певній папці). У режимі папок 
система відтворює лише файли .mp3 у 
поточній папці. 
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АУДІО БЛОК - АВТОМОБІЛІ З: СИНХРОНІЗУВАТИ 
 

 
A VOL і потужність: Натисніть цю кнопку, щоб вимкнути та ввімкнути систему. 

Поверніть його навідрегулюйте гучність. 

B Функціональні кнопки: Виберіть різні функції аудіосистема залежно від того, в 
якому режимі ви перебуваєте (наприклад, у режимі радіо або режимі компакт-
дисків). 

C Слот для CD: Вставте компакт-диск. 

D Витягнути: Натисніть цю кнопку, щоб вийняти компакт-диск. 

E Блок номерів: У режимі радіо можна зберігати улюблені радіостанції. Щоб зберегти 
радіостанцію, налаштуйтеся на радіостанцію, а потім натисніть та утримуйте 
попередньо встановлену кнопку, поки не повернеться звук. У режимі CD виберіть 
доріжку. У режимі телефону введіть телефонномер. 
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F TUNE і відтворити або призупинити: У радіорежимі поверніть для пошуку в смузі 
частот окремими кроками або перейдіть до наступної станції зі списку станцій. 
Натисніть, щоб вимкнути звук станції. У мультимедійному режимі поверніть, щоб 
вибрати новий трек. Натисніть для відтворенняабо призупинити запис. 

G ТЕЛЕФОН: Натисніть цю кнопку, щоб отримати доступ функції телефону SYNC 

systем. 

Див. Розділ Використання SYNC ™ з телефоном (стор. 295). 

H МЕНЮ: Натисніть цю кнопку, щоб отримати доступ до різних функцій 
аудіосистеми. Див. МенюСтруктура далі в цій главі. 

I Годинник: Натисніть цю кнопку, щоб отримати доступ до налаштування 
годинника. Використовуйте центрстрілка для зміни годин і хвилин. Ви також 
можете встановити годинник, натиснувши кнопку MENU та прокрутивши до 
пункту Налаштування годинника. 

J Шукати та перемотувати вперед: У режимі радіо виберіть діапазон частот і 
натисніть цю кнопку. Система зупиняється на першій станції вгору по смузі. 
Натисніть іутримуйте кнопку, щоб швидко перейти через діапазон частот і 
перейти до наступної сильної радіостанції після відпускання кнопки. У режимі CD 
натисніть цю кнопку, щоб вибрати наступну доріжку. Натисніть і утримуйте 
кнопку, щоб швидко перейти вперед по поточній доріжці. 

K Кнопки OK та стрілки: Натисніть кнопку OK, щоб підтвердити вибір меню. 
Використовуйте кнопки зі стрілками для навігації по меню. 

L Шукати і повертати назад: У режимі радіо виберіть діапазон частот і натисніть цей 
кнопку. Система зупиняється на першій станціїгурт. Натисніть і утримуйте кнопку, 
щоб швидко перейти через діапазон частот і перейти до наступної потужної 
радіостанції після відпускання кнопки. У режимі CD натисніть цю кнопку, щоб 
вибрати попередню доріжку. Натисніть і утримуйте кнопку, щоб швидко рухатись 
назад по поточній доріжці. 

M ЗВУК: Натисніть цю кнопку, щоб отримати доступ до налаштувань високих, середніх, 
низьких і низьких частот або Баланс. За допомогою кнопок зі стрілками вгору та 
вниз виберіть різні параметри.Зробивши вибір, натисніть кнопку зі стрілками вліво 
та вправо, щоб змінити налаштування. Натисніть OK, щоб встановити, або 
натисніть MENU, щоб вийти. Налаштування звуку можна встановити для кожного 
джерела звуку окремо. 

N РАДІО: Натисніть цю кнопку кілька разів, щоб вибрати радіодіапазон. Натисніть та 
утримуйте, щоб вибрати функцію автоматичного збереження. Натисніть для 
повернення на головний екран активногорадіодіапазон. 

O ЗМІ: Натисніть цю кнопку, щоб змінити активне джерело носія. Щоб змінити 
SYNC-Mediaпристрою (наприклад, переключення з пристрою, підключеного до 
порту USB, на аудіопристрій Bluetooth), натисніть MENU та прокрутіть до 
Виберіть джерело. 
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АУДІО БЛОК - АВТОМОБІЛІ З: 
СПУТНИКОВИМ РАДІО 

  УВАГА  

Водіння під час відволікання може 
призвести до втрата керування 
транспортним засобом, аварія 
татравма. Ми настійно рекомендуємо 
це 

ви використовуєте граничну обережність, 
використовуючи будь-які пристрій, який 
може відвернути фокус віддорога. Ваша 
головна відповідальність - безпечна 
експлуатація вашого автомобіля. Ми не 
рекомендуємо використовувати будь-який 
ручний пристрій під час руху та заохочуємо 
використовувати голосові системи, коли це 
можливо. Переконайтесь, що ви знаєте всі 
місцеві закони, які можуть вплинути на 
використання електронних пристроїв під 
час руху. 

Примітка: Залежно від комплектації 
вашого автомобіля, ваша система може 
виглядати інакше, ніж ви бачите тут. 

Примітка: Деякі функції, такі як супутникове 
радіо Sirius, можуть бути недоступними у 
вашомуРозташування. Зверніться до 
уповноваженого дилера. 
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A VOL і потужність: Натисніть цю кнопку, щоб вимкнути та ввімкнути систему. 
Поверніть його навідрегулюйте гучність. 

B Функціональні кнопки: Виберіть різні функції аудіосистема залежно від того, в 
якому режимі ви перебуваєте (наприклад, у режимі радіо або режимі компакт-
дисків). 

C Слот для CD: Вставте компакт-диск. 

D Витягнути: Натисніть цю кнопку, щоб вийняти компакт-диск. 

E Блок номерів: У режимі радіо зберігайте улюблені радіостанції. Щоб зберегти 
радіостанцію, налаштуйтеся на радіостанцію, а потім натисніть та утримуйте 
попередньо встановлену кнопку, поки не повернеться звук. У режимі CD виберіть 
доріжку. У режимі телефону введіть номер телефону.Кнопка годинника (коли не в 
режимі телефону) дозволяє встановити годинник. Використовуйте центральну 
стрілку для зміни годин та хвилин. 
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F TUNE і відтворити або призупинити: Поверніть для пошуку в смузі частот з 
окремими кроками. Натисніть, щоб відтворити або призупинити запис під час 
прослуховування компакт-диска. 

G ГОДИННИК: Коли немає в телефоні натисніть цю кнопку, щоб отримати доступ 
до налаштування годинника. Використовуйте центральну стрілку для зміни годин 
та хвилин. Ви також можете встановити годинник, натиснувши кнопку MENU і 
прокрутивши до пункту Налаштування годинника. 

H ТЕЛЕФОН: Натисніть цю кнопку, щоб отримати доступ функції телефону SYNC systем. 

Див. Розділ Використання SYNC ™ з телефоном (стор. 295). 

I МЕНЮ: Натисніть цю кнопку, щоб отримати доступ до різних функцій 
аудіосистеми. Див. МенюСтруктура далі в цьому розділі. 

J ЗВУК: Натисніть цю кнопку, щоб отримати доступ до налаштувань високих, середніх, 
низьких і низьких частот та Баланс. За допомогою кнопок зі стрілками вгору та 
вниз виберіть різніналаштування. Зробивши вибір, натисніть кнопку зі стрілками 
вліво та вправо, щоб змінити налаштування. Натисніть OK, щоб встановити, або 
натисніть MENU, щоб вийти. Налаштування звуку можна встановити для кожного 
джерела звуку окремо. 

K Шукати та перемотувати вперед: У режимі радіо виберіть діапазон частот і 
натиснітьцю кнопку. Система зупиняється на першій станції вгору по смузі. 
Натисніть іутримуйте кнопку, щоб швидко перейти через діапазон частот і 
перейти до наступної сильної радіостанції після відпускання кнопки. У режимі CD 
натисніть цю кнопку, щоб вибрати наступну доріжку. Натисніть і утримуйте 
кнопку, щоб швидко перейти вперед по поточній доріжці. 

L Кнопки OK та стрілки: Натисніть кнопку OK, щоб підтвердити вибір меню. 
Використовуйте кнопки зі стрілками для навігації по меню. 

M Шукати і повертати назад: У режимі радіо виберіть діапазон частот і натисніть цей 
кнопку. Система зупиняється на першій станціїгурт. Натисніть і утримуйте кнопку, 
щоб швидко перейти через діапазон частот і перейти до наступної потужної 
радіостанції після відпускання кнопки. У режимі CD натисніть цю кнопку, щоб 
вибрати попередню доріжку. Натисніть і утримуйте кнопку, щоб швидко рухатись 
назад по поточній доріжці. 

N СІРІЙ: Натисніть цю кнопку, щоб слухати супутникове радіо Sirius. 

O РАДІО: Натисніть цю кнопку, щоб прослухати радіо або змінити діапазони 

радіочастот. P ЗМІ: Натисніть цю кнопку, щоб змінити активне джерело носія. Щоб 

змінити 
SYNC-Media пристрою (наприклад, переключення з пристрою, підключеного до 
порту USB, на аудіопристрій Bluetooth), натисніть MENU та прокрутіть до 
Виберіть джерело. 
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АУДІО БЛОК - АВТОМОБІЛІ З: 
АУДІОСИСТЕМА SONY 

  УВАГА  

Водіння під час відволікання може 
призвести до втрата керування 
транспортним засобом, аварія 
татравма. Ми настійно рекомендуємо 
це 

ви використовуєте граничну обережність, 
використовуючи будь-які пристрій, який 
може відвернути фокус віддорога. Ваша 
головна відповідальність - безпечна 
експлуатація вашого автомобіля. Ми не 
рекомендуємо використовувати будь-який 
ручний пристрій під час руху та заохочуємо 
використовувати голосові системи, коли це 
можливо. Переконайтесь, що ви знаєте всі 
місцеві закони, які можуть вплинути на 
використання електронних пристроїв під 
час руху. 

Примітка: Система MyFord Touch контролює 
більшість аудіофункцій. Подивитися 
Розваги (стор. 350). 

 

 
 

A Потужність: Натисніть цю кнопку, щоб вимкнути та 

ввімкнути систему. B Слот для CD: Вставте компакт-диск. 

C. TUNE +/-: У режимі радіо натисніть цю кнопку для ручного пошуку в діапазоні 
радіочастот. У режимі SIRIUS натисніть цю кнопку, щоб знайти попередню або 
наступну доступну супутникову радіостанцію. 
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D Витягнути: Натисніть цю кнопку, щоб вийняти компакт-диск. 

E ЗВУК: Натисніть цю кнопку, щоб отримати доступ до налаштувань високих частот, 
середніх частот, низьких частот, балансуі Fade. 

F Об'єм: Поверніть цей регулятор, щоб відрегулювати гучність. 

G ДЖЕРЕЛО: Натисніть цю кнопку для доступу до різних аудіорежимів, таких як 
AM, FM, супутникове радіо та Line In. 

H Пошук, швидке перемотування вперед і назад: У режимі радіо виберіть діапазон 
частот і натисніть цю кнопку. Система зупиняється на першій станції, яку вона 
знаходить у цьому напрямку. У режимі SIRIUS натисніть цю кнопку, щоб вибрати 
наступну або попередню супутникову радіостанцію. Якщо вибрано конкретну 
категорію (наприклад, джаз, рок чи новини), використовуйте цю кнопку, щоб знайти 
наступну або попередню у вибраній категорії. У режимі CD натисніть цю кнопку, щоб 
вибрати попередню або наступну доріжку. Натисніть і утримуйте кнопку швидкого 
перемотування вперед, щоб швидко перейти вперед по поточній доріжці. 

 
Структура меню 

Примітка: Залежно від вашого системи, 
деякі варіанти можуть виглядати дещо 
інакше. 

Натисніть МЕНЮ. 

Натискайте кнопки зі стрілками вгору та 
вниз, щоб прокрутити параметри. 

Натисніть стрілку вправо, щоб увійти в меню. 
Натисніть стрілку вліво, щоб вийти з меню. 

Натисніть OK, щоб підтвердити вибір. 

 
Радіо 

Мелодія вручну Використовуйте стрілки вліво та вправо щоб 
перейти вгору або вниз по смузі частот. 

Сканувати Виберіть для короткого відбору зразків усіх доступних 

каналів. 

AST Виберіть для зберігання шість найсильніші місцеві станції на 
смугах частот AM-AST та FM-AST. 

Встановити категорію PTY Виберіть, щоб система шукала за певними музичними 
категоріями (наприклад, рок, поп чи кантрі). 

RBDS / RDS Радіотекст Виберіть, щоб переглянути додаткову трансляцію дані 
(радіотекст), якщо такі є. Ця функція за замовчуванням 
вимкнена. Для встановлення категорії або відображення 
радіотексту та назв радіостанцій RBDS має бути увімкнено. 
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СІРІЙ 

Сканувати Виберіть для короткого відбору зразків усіх доступних 
каналів. 

Показати ESN Виберіть, щоб переглянути електронний серійний номер вашого 
супутникового радіо (ESN). Вам потрібен цей номер, 
колиспілкування з Sirius для активації, модифікації або 
відстеження вашого облікового запису. 

Довідник каналу Виберіть, щоб переглянути доступні супутникові 
радіоканали. Натиснітьв порядку щоб відкрити список 
наступні опції для цього каналу: Налаштувати канал, 
Пропустити канал або Заблокувати канал. Коли ви 
пропустите або заблокуєте канал, ви зможете отримати до 
нього доступ лише натиснувши Прямий і ввівши номер 
каналу. Для блокування або розблокування каналу 
потрібен PIN-код. 

Встановити категорію Сіріус Виберіть, щоб переглянути категорії каналів (наприклад як 
поп, рок чи новини). Якщо ви вибираєте категорію, функції 
пошуку та сканування зупиняються лише на каналах цієї 
категорії. 

Сповіщення Виберіть, щоб увімкнути або вимкнути попередження для 
пісень, виконавців або команд. Система попереджає вас, 
коли вибір відтворюєтьсяінший канал. Збережіть до 20 
сповіщень. 

Розблокувати всі станції Використовуйте свій PIN-код, щоб розблокувати раніше 
заблоковані станції. 

Пропустити Немає станцій Використовуйте для відновлення будь-яких раніше 
пропущених каналів. 

Батьківський замок (PIN-код) Виберіть, щоб створити PIN-код, який дозволяє заблокувати 
або розблокувати канали. Ваш початковий PIN-код - 1234. 

 
Налаштування звуку 

Швидкість 
Компенсована 
гучність 

Автоматично регулює гучність для компенсації швидкості 
та шуму вітру. Ви можете встановити систему від 0 до +7. 

Звук Виберіть, щоб налаштувати високі, високі, низькі, низькі та 
низькі частоти та Баланс. 

Режим заповнення Виберіть, щоб оптимізувати якість звуку для обране 
положення сидіння. 

DSP Вибирайте між режимами STEREO SURROUND та STEREO. 
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Налаштування компакт-диска 

Сканувати все Виберіть для сканування всіх вибраних дисків. 

Сканувати папку Виберіть, щоб сканувати всю музику в поточному режимі 

MP3-папка. 

Стиснення CD Виберіть, щоб поєднати м’які та голосні уривки для більш 
стабільного рівня прослуховування. 

 
Налаштування годинника 

Встановити час Виберіть, щоб встановити час. 

Встановити дату Виберіть, щоб встановити календар дата. 

24-годинний режим Виберіть, щоб переглянути час годинника у 12-годинному 
або 24-годинному режимі режимі. 

 
Налаштування дисплея 

Затемнення Виберіть, щоб змінити яскравість дисплея. 

Мову Виберіть для відображення мови англійською, 
французькою або Іспанська. 

Темп. Налаштування Виберіть для відображення зовнішньої температури у 
Фаренгейті або Цельсія. 

 

 
ЦИФРОВЕ РАДІО 

Примітка: Трансляції HD-радіо 
доступні не на всіх ринках. 

Технологія HD Radio є цифрова еволюція 
аналогового AM / FM радіо. У вашій системі 
є спеціальний приймач, який дозволяє їй 
приймати цифрові передачі (за наявності) 
на додаток до аналогових передач, які 
вона вже приймає. Цифрові трансляції 
забезпечують кращу якість звуку 

ніж аналогові трансляції з 
безкоштовними,кришталево чистий 
звук, відсутність статики та спотворень. 
Для отримання додаткової інформації та 
путівника по доступних станціях та 
програмуванню 
відвідайтеwww.hdradio.com. 

Коли HD Radio увімкнено, і ви 
налаштовуєтесь на станцію, яка транслює 
технологію HD Radio, ви можете помітити 
логотип HD Radio на своєму екрані. Коли 
цей логотип доступний, ви також можете 
побачити поля Title і Artist 
на екрані. 
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Багатоадресна передача індикатор 
з'являється у режимі FM (лише), якщо 
поточна станція транслює кілька цифрових 
передач. Виділені цифри означають 
доступні цифрові канали, де доступний 
новий або інший вміст. HD1 означає 
основний статус програмування і 
доступний в аналогових та цифрових 
передачах. Інші багатоадресні станції (HD2 
- HD7) доступні лише в цифровому 
форматі. 

Коли активні трансляції HD Radio, ви можете 
отримати доступ до наступного функції: 

• Сканувати дозволяє почути короткий 
записвибірка всіх доступних станцій. 
Ця функція все ще працює, коли 
ввімкнено прийом HD Radio, хоча вона 
не сканує канали HD2-HD7. Ви можете 
побачити логотип HD, якщо станція має 
цифрову трансляцію. 

• Попередньо встановлені пам'яті 
дозволяють зберегти активний канал як 
попередньо встановлену пам'ять. 
Торкніться і утримуйте пам’ять 
попередньо встановлений слот, поки 
звук не повернеться. Коли радіо 
зберігає станцію, звучить короткий 
звук. По завершенні звук повертається. 
При переході на попередньо 
встановлену пам'ять HD2 або HD3 звук 
відключається перед відтворенням 
цифрового аудіо, оскільки система 
повинна повторно придбати цифровий 
сигнал. 

Примітка: Як і будь-яка збережена 
радіостанція, ви не можете отримати доступ 
до збереженої станції, якщо ваш автомобіль 
знаходиться поза стійкою реєстрації станції 
площі. 

Прийом HD радіо та усунення несправностей 
 

Потенційні проблеми з прийомом 

Зона прийому Якщо ви слухаєте станцію багатоадресної передачі і 
перебуваєте на краю зони прийому, станція може відключити 
звук через слабку потужність сигналу. 

Якщо ви слухаєте HD1, система повертається до аналогове 
мовлення, поки не стане доступним цифрове мовлення знову. 
Однак, якщо ви слухаєте будь-який з можливих 
багатоадресних каналів HD2-HD7, станція вимикається та 
залишаєтьсявимкнено, якщо це не вдається щоб знову 
підключитися до цифрового сигналу. 

Змішування станцій Коли система вперше отримує станцію (окрім багатоадресних 
станцій HD2-HD7), вона спочатку відтворює станцію в 
аналоговій версії. Після того, як приймач підтвердить, що 
станція є HD-радіостанцією, вона переходить на цифрову 
версію. Залежно від якості станції, ви можете почути незначну 
зміну звукуколи станція переходить з аналогової на 
цифрову. Змішування - це перехід від аналогового до 
цифрового звуку або цифрового назад до аналогового 
звуку. 
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Для забезпечення найкращого досвіду 
використовуйте контактну форму, щоб 
повідомляти про будь-які проблеми зі 
станцією, знайдені під час 
прослуховуваннястанція трансляція з HD-
радіо 

технології. Незалежні суб'єкти власності 
таексплуатувати кожну станцію. Ці станції 
євідповідальний за забезпечення всіх 
аудіопотоків а поля даних точні. 

 

Потенційні проблеми станції 

Проблеми Причина Дія 

Ехо, заїкання, пропуск або 
повтор у аудіо. 
Збільшення або зменшення 
гучності звуку. 

Це поганий розподіл часу 
радіомовником. 

Ніяких дій не потрібно. Це 
питання мовлення. 

Звук згасає або змішується і 
виходить. 

Радіо перемикається між 
аналоговий та цифровий звук. 

Ніяких дій не потрібно. 
Проблема з прийомом може 
прояснитися, коли ви 
продовжуєте їздити. 

Вимкнено звук затримка при 
виборі HD2 або HD3, 
багатоадресне попереднє 
налаштування або Direct 
Tune. 

Цифрова багатоадресна 
передача недоступна, доки 
трансляція HD Radio не буде 
декодована. Після 
декодування аудіо доступне. 

Ніяких дій не потрібно. Це 
нормальна поведінка. 
Зачекайте, поки звук стане 
доступним. 

Не вдається отримати 
доступ до HD2 або HD3 
багатоадресного каналу при 
виклику попередньо 
встановленої установки або 
з прямої мелодії. 

Раніше зберігається 
багатоадресне попередньо 
встановлене або пряме 
мелодія недоступна у вашій 
поточній зоні прийому. 

Ніяких дій не потрібно. станція 
недоступна в ваше поточне 
місцезнаходження. 

Текстової інформації немає 
матч, який зараз грається 
аудіо. 

Випуск послуги передачі даних 
радіомовником. 

Заповніть форму на станцію 
на веб-сайті перераховані 

нижче.
*

 

Текстової інформації немає 
показано для вибраного на 
даний момент частота. 

Випуск послуги передачі даних 
радіомовником. 

Заповніть форму на станцію 
на веб-сайті перераховані 

нижче.
*

 

Станції HD2-HD7 не знайдено 
при натисканні кнопки 
Сканування. 

Натискання кнопки 
Сканування вимикає 
Пошук каналів HD2-HD7. 

Ніяких дій не потрібно. Це 
нормальна поведінка. 

* 

http://www.ibiquity.com/automotive/report_radio_station_experiences 
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Технологія HD Radio, вироблена підліцензія 
iBiquity Digital Corp. патенти США та 
іноземних країн. HD Radio та логотипи HD та 
HD Radio є власними товарними знаками 
iBiquity Digital Corp. Ford Motor Company та 
iBiquity Digital Corp. не євідповідальний за 
вміст, надісланий із використанням 
технології HD Radio. Вміст може бути 
змінено, додано або видалено в будь-який 
час на розсуд власника станції. 

 
 
 

Фактори прийому супутникового 
радіо 

СПУТНИКОВЕ РАДІО 

SIRIUS® транслює різноманітну музику, 
новини, спорт, погоду, дорожній рух та 
розважальні супутникові радіоканали. 
Длябільше інформації та повний перелік 
супутникових радіоканалів SIRIUS 
відвідайте www.siriusxm.comу Сполучених 
Штатах, www.siriusxm.ca у Канаді або 
зателефонуйте до SIRIUS за номером 1-888-
539-7474. 

Примітка: Цей приймач включає 
операційну систему реального часу 
eCos. eCos публікується під ліцензією 
eCos. 

 

Потенційні проблеми прийому супутникового радіо 

Антена перешкоди Для оптимальної якості прийому тримайте антену очистити від 
снігу та льоду і тримайте багаж та інші матеріали якомога 
далі від антени. 

Місцевість Пагорби, гори, високі будівлі, мости, тунелі, шляхопроводи, 
автостоянки, густе листя дерев та грози можуть заважати 
вашому прийому. 

Перевантаження станції Коли ви проходите наземну трансляцію-повтор вежі, 
сильніший сигнал може наздогнати слабший, а 
аудіосистема може відключити звук. 

Інтерференція супутникового 
радіосигналу енце 

На вашому дисплеї може відображатися НАБУТТЯ. . . 
вказує на перешкоди, і аудіосистема може відключити 
звук. 

 

Служба супутникового радіо 

SIRIUS® 

Примітка: SIRIUS залишає за собою 
необмежене право змінювати, переставляти, 
додавати або видаляти програми, включаючи 
скасування, переміщення або додавання певних 
каналів, та ціни на них, у будь-який час, з 
попередженням або без попередження. 
Компанія Ford Motor не несе відповідальності за 
будь-яке таке програмуваннязміни. 

 

 
 

E142593 
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Супутникове радіо SIRIUS - це 
послуга супутникового радіо на основі 
передплати що транслює різноманітну 
програму музики, спорту, новин, погоди, 
дорожнього руху та розваг. Ваша 
встановлена на заводі супутникова 
радіосистема SIRIUS включає обладнання та 
обмежений термін передплати,яка 
починається на дату продажу чи оренди 
вашого автомобіля. Зверніться до 
уповноваженого дилера щодо наявності. 

 
 

 
Вирішення проблем 

Для отримання додаткової інформації про 
розширені умови підписки (плата за послугу 
потрібна), Інтернет-медіаплеєр та a повний 
перелік супутникових радіостанцій SIRIUS 
канали та інші функції, будь ласка, 
відвідайте www.siriusxm.com у Сполучених 
Штатах, www.siriusxm.ca у Канаді або 
зателефонуйте до SIRIUS за номером 1-888-
539-7474. 

Електронний серійний номер 
супутникового радіо (ESN) 

Вам потрібно ваш ESN для активації, модифікації 
або відстеження вашого облікового запису 
супутникового радіо. Коли врежим 
супутникового радіо, налаштування на канал 0. 

 

повідомлення Хвороба Дія 

Придбання… Радіо вимагає більше ніж 
дві секунди для створення 
звуку для вибраного 
каналу. 

Ніяких дій не потрібно. 
Цеповідомлення повинно 
зникнути незабаром. 

Несправність супутникової 

антени Помилка системи 

SIRIUS 

Є внутрішній модуль або 
наявний збій системи. 

Якщо це повідомлення не 
зникне незабаром або під час 
циклу запалення, ваш 
приймач може мати 
несправність. Зверніться до 
авторизованого дилера для 
обслуговування. 

Недійсний канал Канал більше не існує 
доступні. 

Налаштування на інший канал 
або оберіть інший пресет. 

Відписаний канал Ваша передплата цього не 
робить включити цей канал. 

Зверніться до SIRIUS за 
номером 1-888- 539-7474, 
щоб підписатися на канал 
або налаштуватися на 
інший канал. 

Немає сигналу Сигнал втрачається з 
Супутник SIRIUS або вежа 
SIRIUS до вашого 
автомобіля антена. 

Сигнал заблоковано. 
Колиякщо ви переїдете на 
відкриту ділянку, сигнал 
повинен повернутися. 

Оновлення… Триває оновлення 
програмування каналів. 

Ніяких дій не потрібно. 
процес може зайняти до 
три хвилини. 
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повідомлення Хвороба Дія 

Питання? 

Телефонуйте за 

номером 1-888-

539-7474 

Ваша супутникова послуга 
більше не доступна. 

Зв’яжіться з SIRIUS за 
номером 1-888- 539-7474, 
щоб вирішити проблеми з 
передплатою. 

Не знайдено 

Перевірте Довідник каналу 

Усі канали у вибраній 
категорії пропускаються або 
блокуються. 

Використовуйте канал 
посібник, щоб вимкнути 
функцію блокування або 
пропуску на цій станції. 

Підписка оновлена SIRIUS оновив канали, 
доступні для вашого 
транспортного засобу. 

Ніяких дій не потрібно. 

 

Гніздо для входу аудіо 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Водіння під час відволікання може 
призвести до втрата керування 
транспортним засобом, аварія 
татравма. Ми настійно рекомендуємо 
це 

ви використовуєте граничну обережність, 
використовуючи будь-які пристрій, який 
може відвернути фокус віддорога. Ваша 
головна відповідальність - безпечна 
експлуатація вашого автомобіля. Ми не 
рекомендуємо використовувати будь-який 
ручний пристрій під час руху та заохочуємо 
використовувати голосові системи, коли це 
можливо. Переконайтесь, що ви знаєте всі 
місцеві закони, які можуть вплинути на 
використання електронних пристроїв під 
час руху. 

Не підключайте та не налаштовуйте 
параметрина портативному музичному 
програвачі, коли ваш автомобіль 
рухається. 

Не розміщуйте свої портативний 
музичний програвач на приладовій 
панелі. Тверді предмети можуть стати 
снарядами в 

аварія або раптова зупинка, що може 
збільшити ризик серйозних травм. 

 

 

 
 

 

 

E149149 

 

Аудіовхід роз'єм дозволяє підключати та 
відтворювати музику з портативного 
музичного програвача через автомобільні 
колонки. Ви можете використовувати будь-
який портативний музичний програвач, 
призначений для використання з 
навушниками. 

Ваш аудіо-подовжувач повинен 
бутичоловічий 1/8 дюйма (3,5 міліметра) 
роз'єми на кожному кінці. 

1. Вимкніть радіо та портативну музику 
програвач. Натисніть стоянкове гальмо та 
переведіть коробку передач у положення 
паркування (P) для автоматичної коробки 
передач або першої передачі 
намеханічна коробка передач. Увімкніть 
запалювання вимкнено. 

2. Підключіть розширення кабель від 
портативного музичного програвача у 
гніздо вхідного аудіо. 

3. Увімкніть радіо. Виберіть налаштовану 
FM-станцію або CD. 

4. Відрегулюйте гучність за бажанням. 
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5. Увімкніть портативний музичний плеєр і 
відрегулюйте його гучність до 
половини його максимальний рівень. 

6. Натискайте AUX або MEDIA, доки на 
дисплеї не з'явиться LINE або LINE IN. 
Ви повинні чути музику з пристрою, 
навіть якщо вона низька. 

7. Відрегулюйте гучність портативного 
музичного програвача, доки він не 
досягне рівня гучності FM-станції або 
компакт-диска. Зробити цеперемиканням 
назад і між AUX та FM або CD. 

 

USB-ПОРТ 

 

 

A Додатковий вхідний роз'єм 

(лінійний вхід). B USB-порти. 

C. Слот для SD-карти. 

Див. Розваги (стор. 350). 

Примітка: Додаткові порти USB можуть бути 
розташовані в інших областях вашого 
автомобіля. Див. Порт USB (стор. 290). 

 

 

Порт USB знаходиться на центральній 
консолі. 

Порт USB дозволяє підключати 
мультимедійні пристрої, носії пам'яті та 
зарядні пристрої (якщо вони 
підтримуються).Див. SYNC ™ (стор 291). 

 

МЕДІА-ХАБ (Якщо обладнано) 

Розташований центр медіа на центральній 
консолі і має такі функції: 
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ЗАГАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

E142598 
 

SYNC - це автомобільний зв’язок 
система, яка працює з вашим 
Стільниковий телефон з підтримкою 
Bluetooth та 
портативний медіаплеєр. Це дозволяє: 

• Здійснюйте та приймайте дзвінки. 

• Доступ та відтворення музики з 
вашого портативний музичний 
плеєр. 

• Використовуйте 911 Assist.
*

 

• Використовувати програми, такі як 
Pandora та Stitcher, через SYNC 
AppLink.

**

 

• Доступ до контактів телефонної книги 
та музику за допомогою голосових 
команд. 

• Потік музики з вашого підключеного 
телефон. 

• Текстове повідомлення. 

 
• Використовуйте розширене 

розпізнавання голосу система. 

• Зарядіть пристрій USB (якщо ваш 
пристрій це підтримує). 

*

Ця функція доступна не на всіх ринках і 
вимагає активації. 
**

Доступні додатки з підтримкою AppLink 

залежать від ринку. 

Переконайтеся, що ви переглянули 
пристрої перед використанням з 
СИНХРОНІЗУВАТИ. 

Підтримка 

Команда підтримки SYNC доступна, щоб 
допомогти вам у будь-яких питаннях, на 
які ви не можете відповісти самостійно. 

Понеділок-субота, 8:30 - 21:00 за EST. Неділя, 

10:30 - 19:30 за EST. 
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У США телефонуйте за номером 1-800-392-

3673. У Канаді зателефонуйте за номером 1-

800-565-3673. 

Час може змінюватися через свята. 

Обліковий запис власника SYNC 

Навіщо мені потрібен обліковий запис 
власника SYNC? 

• Важливо для того, щоб бути в курсі 
останніх новин завантаження 
програмного забезпечення, доступне 
для SYNC. 

• Доступ до замовника підтримка будь-
яких питань. 

Обмеження водіння 

Для вашої безпеки існують певні функції 
залежить від швидкості та обмежений, коли 
ваш автомобіль їде на відстані більше 5 миль. 

Інформація про безпеку 

  УВАГА  

Водіння під час відволікання може 
призвести до втрата керування 
транспортним засобом, аварія 
татравма. Ми настійно рекомендуємо 
це 

ви використовуєте граничну обережність, 
використовуючи будь-які пристрій, який 
може відвернути фокус віддорога. Ваша 
головна відповідальність - безпечна 
експлуатація вашого автомобіля. Ми не 
рекомендуємо використовувати будь-який 
ручний пристрій під час руху та заохочуємо 
використовувати голосові системи, коли це 
можливо. Переконайтесь, що ви знаєте всі 
місцеві закони, які можуть вплинути на 
використання електронних пристроїв під 
час руху. 

 

 

При використанні SYNC: 

• Не використовуйте ігрові пристрої, якщо 
кабелі живлення або кабелі поламані, 
роз'єднані або пошкоджений. 
Розташуйте шнури та троси подалі, щоб 
вони не заважали роботі педалей, 
сидінь, відсіків або безпечним 
керуванням. 

• Не залишайте ігрові пристрої у своєму 
автомобілі під час екстремальних 
умовможе завдати їм шкоди. 
Перегляньте свою посібник пристрою 
для отримання додаткової інформації. 

• Не намагайтеся обслуговувати або 
ремонтувати систему. Зверніться до 
уповноваженого дилера. 

Інформація про конфіденційність 

Коли стільниковий телефон підключений до 
SYNC, система створює профіль у вашому 
транспортному засобі, який пов’язаний із 
цим стільниковим телефоном. Цей профіль 
створений для того, щоб запропонувати 
вам більше стільникових функцій та 
ефективніше працювати. Крім усього 
іншого, цей профіль може містити дані про 
вашу мобільну телефонну книгу, текстові 
повідомлення (прочитані та непрочитані) та 
історію дзвінків, включаючи історію 
дзвінків, коли ваш стільниковий телефон 
не був підключений до системи. Крім того, 
якщо ви підключите мультимедійний 
пристрій, система створює та зберігає 
індекс підтримуваного медіавмісту. Система 
також реєструє короткий журнал розробки 
приблизно 10 хвилин усіх останніх 
системних дій. Профіль журналу та інші 
системні дані можуть бути використані для 
вдосконалення системи та діагностики 
будь-яких проблем, які можуть виникнути. 

Стільниковий профіль, індекс медіа-
пристрою,та журнал розробки 
залишатимуться в транспортному засобі, 
якщо ви їх не видалите, і, як правило, 
доступні лише в транспортному засобі, 
коли підключений стільниковий телефон 
або медіаплеєр. Якщо ви більше не 
плануєте використовувати систему чи 
транспортний засіб, ми рекомендуємо 
виконати генеральний скидання, щоб 
стерти всю збережену інформацію. 
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Неможливо отримати доступ до системних 
даних без спеціального обладнання та 
доступу до модуля SYNC автомобіля. 
Компанія Ford Motor Company та Ford з 
Канади не матимуть доступу до даних 
системи з будь-якою іншою метою, крім 
випадків, описаних за відсутності згоди, 
судового наказу або, якщо це вимагається 
правоохоронними органами, іншими 
державними органами або іншими третіми 
сторонами, що діють із законними 
повноваженнями. Інші сторони можуть 
прагнути отримати доступ до інформації 
незалежно від Ford Motor Company та Ford 
of Canada. Для отримання додаткової 
інформації про конфіденційність див. Розділ 
про 911 Assisт. Див. Програми та послуги 
SYNC ™ (сторінка 307). 

ВИКОРИСТАННЯ РОЗПІЗНАННЯ 
ГОЛОСУ 

Ця система допомагає контролювати 
багатьохфункції за допомогою голосових 
команд. Це дозволяє тримати руки за 
кермом і зосереджуватися на тому, що є 
навколо. 

Ініціювання голосової сесії 

Натисніть кнопку голосу. Список 
доступнихна дисплеї 
відображаються голосові команди. 

 
Глобальні голосові команди 

Ці голоси команди завжди доступні. Ви 
можете сказати їх у будь-який час. 

 
Глобальні голосові команди 

(скасувати | вийти) Ця команда завершує голосовий сеанс. Ти 
можештакож скасувати сеанс, утримуючи 
кнопку голосу протягом двох або більше 
секунд. 

Допомога Ця команда надає вам підказки, приклади та 
інструкції. 

(головне меню | почати спочатку) Ця команда перезапускає голос сесії з 
початкової вихідної точки. 

Можна сказати будь-який голосових команд, які відображаються у відкритих та закритих 
дужках, розділених |. Наприклад, де; (скасувати | вийти), ви скажете; скасувати або вийти. 

 
Корисні поради 

• Переконайтеся, що салон вашого 
автомобіля є якомога тихіше. Шум 
вітрувід відкритих вікон та вібрацій на 
дорозі може завадити системі 
правильно розпізнавати вимовлені 
команди. 

• Перш ніж подавати голосову команду, 
дочекайтеся закінчення системного 
оголошення, за яким слідує один тон. 
Будь-який команда, вимовлена до 
цього, не реєструється в системі. 

 
• Говоріть природно, без тривалих пауз 

між словами. 

• Ви можете перервати систему в будь-
який час, коли вона говорить, 
натиснувши голосова кнопка. Ви можете 
скасувати голос сеанс, натиснувши та 
утримуючи кнопку голосу. 
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Взаємодія системи та зворотній 

зв’язок 

Система забезпечує зворотній зв'язок 
череззвукові тони, підказки, запитання та 
усні підтвердження залежно від ситуації та 
обраного рівня взаємодії. Ви можете 
налаштувати систему розпізнавання голосу, 
щоб забезпечити більш-менш інструкції та 
відгуки. 

За замовчуванням встановлено вищий 
рівеньвзаємодії, щоб допомогти вам 
навчитися користуватися системою. Ви 
можете будь-коли змінити ці налаштування. 

Регулювання рівня взаємодії 

Натисніть кнопку голосу. Коли буде 
запропоновано,сказати: 

 
Голосова команда Дія та опис 

голосові налаштування  

Тоді будь-що з наступного: 

режим взаємодії новачок Забезпечує більш детальну взаємодію 
такерівництво. (Рекомендовано для 
перших користувачів.) 

режим взаємодії просунутий Забезпечує менш чутну взаємодію та 
керівництво предка. 

 

Підказки про підтвердження 

Підказки про підтвердження - це короткі 
запитання, які система задає, коли не 
впевнена у вашому запиті або коли на ваш 
запит є декілька можливих відповідей. 

Щоб відрегулювати це налаштування, натисніть кнопку голосу, коли буде запропоновано 
сказати: 

 

Голосова команда Дія та опис 

голосові налаштування  

Тоді будь-що з наступного:  

запит підтвердження вимкнено Зробіть найкращу здогадку за командою; 
виможе ще іноді попросити підтвердити 
налаштування. 

підтвердження підказки про Уточніть свою голосову команду коротким 
питання. 
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Списки кандидатів 

Система створює списки пропозицій, коли 
вона має однаковий рівень надійності 
декількох 

опції на основі ваших голосових команд. При 
увімкненні система може запропонувати вам 
цілих чотири можливості для роз'яснень. 

Ви можете вмикати та вимикати цю функцію, промовляючи один із наведених нижче 
голосів команди: 

 

Голосова команда Дія та опис 

списки кандидатів у ЗМІ вимкнені Робить a найкраща здогадка зі списку 
кандидатів у ЗМІ. Система все ще може час 
від часу задавати вам запитання. 

списки кандидатів у ЗМІ на Уточнює вашу голосову команду для 
мультимедіа кандидатів. 

списки кандидатів по телефону вимкнено Робить найкраща здогадка зі списку 
кандидатів по телефону. Система все ще 
може час від часу задавати вам запитання. 

телефонні списки кандидатів на Уточнює вашу голосову команду для 
телефону кандидатів. 

 

Зміна налаштувань голосу 

На додаток до використання голосових 
команд для змінити налаштування голосу, 
ви також можете скористатися меню на 
аудіодисплеї. 

Щоб змінити налаштування голосу, 
натисніть кнопку Меню, а потім виберіть: 

 

Пункт меню 

Налаштування SYNC 

Голосові налаштування 

ВИКОРИСТАННЯ SYNC ™ З 
ВАШИМ ТЕЛЕФОНОМ 

Дзвінки у режимі “вільні руки” - одна з 
головних особливостей SYNC. Хоча система 
підтримує різноманітні функції, багато хто 
залежать від функцій вашого стільникового 
телефону. Як мінімум, більшість 
стільникових телефонів з бездротовою 
технологією Bluetooth підтримують такі 
функції: 

• Відповідь на вхідний дзвінок. 

• Завершення дзвінка. 

• Використання режиму конфіденційності. 

• Набір номера. 
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• Повторний набір. 

• Повідомлення про очікування дзвінка. 

• Ідентифікатор абонента. 

Інші функції, такі як обмін текстовими 
повідомленнями за допомогою Bluetooth та 
автоматичної телефонної книги 
завантаження, залежать від телефону. Щоб 
перевірити сумісність телефону, перегляньте 
інструкцію до телефону та відвідайте 
сторінкуwww.SYNCMyRide.com, 
www.SYNCMyRide.ca або 
www.syncmaroute.ca. 

Сполучення телефону вперше 

Бездротове з'єднання телефону з SYNC 
дозволяє робити і отримувати гарнітуру 
дзвінки. 

Примітка: SYNC може підтримувати 
завантаження приблизно 4000 записів на 
стільниковий телефон із підтримкою 
Bluetooth. 

Примітка: Обов’язково увімкніть 
запалювання та радіо. Переведіть коробку 
передач у положення паркування (P) для 
автоматичної коробки передач або першої 
передачі для механічної коробки передач. 

Використання аудіосистеми 

Примітка: Для прокрутки меню, натисніть 
стрілки вгору та вниз на аудіо система. 

1. Не забудьте увімкнути функцію 
Bluetooth телефону перед запуском 
пошук. Див. Посібник вашого пристрою, 
якщонеобхідний. 

2. Натисніть кнопку ТЕЛЕФОН. Коли на 
звуковому дисплеї відображається 
відсутність парного телефону, виберіть 
опцію для додавання. 

3. Коли з'являється повідомлення, щоб 
почати сполучення з’явиться на 
аудіодисплеї, знайдіть на телефоні 
SYNC, щоб розпочати процес створення 
пари. 

4. Коли буде запропоновано на дисплеї 
телефону введіть шестизначний PIN-
код, наданий системою, на 
радіодисплеї. На дисплеї вказується, 
коли сполучення вдале. 

Залежно від можливостей вашого телефону 
та вашого ринку, система може 
запропонувати вам запитання, наприклад, 
встановити поточний телефон як основний 
телефон (телефон SYNC автоматично 
намагається підключитися до першого під 
час запуску автомобіля) та завантаження 
телефонної книги. 

Використання голосових команд 
 

 
Не забудьте увімкнути функцію Bluetooth 
телефону перед запуском пошук. Див. 
Посібник вашого пристрою, якщонеобхідний. 

Натисніть голос і, коли з'явиться 
відповідний запит сказати: 

 

Голосова команда Дія і Опис 

(пара ([Bluetooth] 
пристрій | телефон 
|Аудіо Bluetooth) | 
додати [телефон] 

Дотримуйтесь 
інструкцій аудіо на 
дисплеї. 

Ви можете сказати будь-яка з голосових 
команд, які відображаються у відкритих та 
закритих дужках, розділених |. Наприклад, 
де; (що | що є), здається, ви кажете; що 
або що є. 

Треба сказати будь-яка з голосових 
команд, що з’являються поза відкритими та 
закритими дужками. Наприклад, де; хто 
грає у цю (що | що є) гру, ви повинні 
сказати; хто грає в цю (що або що є) гру. 

Команди що мають [] навколо слова означає, 
що слово є необов’язковим. 
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Залежно від можливостей вашого телефону 
та вашого ринку, система може 
запропонувати вам запитання, наприклад, 
встановити поточний телефон як основний 
телефон (телефон SYNC автоматично 
намагається підключитися до першого під 
час запуску автомобіля) та завантаження 
телефонної книги. 

Сполучення наступних телефонів 

Примітка: Обов’язково увімкніть 
запалювання та радіо. Переведіть коробку 
передач у положення паркування (P) для 
автоматичної коробки передач або першої 
передачі для механічної коробки передач. 

Примітка: Щоб прокрутити меню, натисніть 
стрілки вгору та вниз на аудіосистема. 

1. Не забудьте увімкнути функцію 
Bluetooth телефону перед запуском 
пошук. Див. Посібник вашого пристрою, 
якщонеобхідний. 

2. Натисніть кнопку ТЕЛЕФОН кнопку. 

3. Виберіть опція для пристроїв 
Bluetooth. 

4. Натисніть кнопку OK. 

5. Виберіть опцію додати. Це запускає 
процес сполучення. 

6. Коли з'являється повідомлення, щоб 
почати сполучення з'явиться на 
аудіодисплеї, знайдіть SYNC на своєму 
пристрої. 

7. Коли буде запропоновано на дисплеї 
телефону введіть шестизначний PIN-
код, наданий системою, в 
аудіодисплей. На дисплеї вказується, 
коли сполучення вдале. 

Залежно від можливостей вашого телефону 
та вашого ринку, система може 
запропонувати вам запитання, наприклад, 
встановити поточний телефон як основний 
телефон (телефон SYNC автоматично 
намагається підключитися до першого під 
час запуску автомобіля) та завантаження 
телефонної книги. 

Голосові команди телефону 

Натисніть кнопку голосу. 
Колипідказали, скажіть будь-який 
із наступне: 

 
Голосова команда 

(телефон | Blackberry | iPhone | мобільний) 

Потім скажіть будь-що з наступного: 

дзвінок () 

дзвіноквдома 

дзвінок ([на] роботі | [(в | на) [в]] офісі) 

дзвінок увімкнено (комірка | мобільний) 

дзвінок з іншого 

набрати [[а] номер] 1 

([перейти до] конфіденційності | перенести 

на телефон 2 

| конфіденційність увімкнено) 

(утримувати дзвінок [увімкнено] | 

(поставити | місце) дзвінок увімкнено 2 

утримуйте) 

приєднатися (дзвінок | дзвінки) 2 

вимкнути звук [дзвінок] [увімкнено] 2 

(вимкнути звук [виклик] | Увімкнути звук 
[дзвінок]) 2 

(увімкнути дзвінок | вимкнути режим без 
звуку) 

(вимкнути дзвінок | беззвучний режим 
[увімк.]) 
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Щоб отримати доступ до текстових 
повідомлень, скажіть: 

 

 

  - це динамічний список це має бути ім’я 
контакту у вашій телефонній книзі. 
Наприклад, ви можете сказати "Подзвони 
мамі". 
1 

Див. Таблицю набору номера нижче. 
2 

Ці команди дійсні лише під час 

телефонного дзвінка. 
3 

Див. Таблицю текстових повідомлень нижче. 

Набір команд 

Натисніть кнопку голосу і, коли буде 
запропоновано, вимовіть будь-яку з 
наступних команд: 

 

Голосові команди 

411 (чотири-один-один), 911 (дев'ять один-

один) 

700 (сімсот) 

800 (вісімсот) 

900 (дев'ятсот) 

Очистити (видаляє всі введені цифри) 

Видалити (видаляє останній набір цифр) 

Номер <0-9> 

Плюс 

Фунт (#) 

Зірка (*) 

Примітка: Щоб вийти з режиму набору, 
натисніть і утримуйте кнопку телефону або 
будь-яку кнопку аудіосистеми. 

 
 

 

 

 

Підказки телефонної книги 

Щоб почути, як функція SYNC система 
вимовляє ім’я, переглядайте телефонну 
книгу, виберіть контакт і натисніть: 
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Голосова команда 

[текст] (повідомлення | повідомлення)
 3 

Допомога 

 

Голосова команда 

[текст] (повідомлення | повідомлення) 

Потім скажіть будь-що з 
наступного: 

(слухати | читати) ([текстове] 
повідомлення) 

переслати (текстове | [текстове] 
повідомлення) 

відповісти на (текстове | [текстове] 

повідомлення) 

зателефонувати [відправник] 
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Пункт меню 

Почуй це 

Здійснення дзвінків 
 

 

Натисніть кнопку голосу. Коли буде 
запропоновано, скажіть: 

 

Голосова команда 

дзвінок 
(хтось | [[[a] 
ім’я]) 

 

набрати [[а] 
номер] 

Підказки SYNC вам сказати 
номери, які ви хочете 
набрати. Після того, як ви 
вимовите цифри, система 
це підтвердить. Потім 
можна сказати: 

Коли система вказала номер, ви 
говорите будь-що з наступного: 

 

Голосова команда 

(набрати | 

відправити) 

Це ініціює дзвінок. 

(видалит
и | 
правиль
но) 

Це стирає розмовлене 
цифри. 

Щоб закінчити дзвінок, натисніть кнопку 
закінчення дзвінка на кермі або виберіть 
опцію завершення дзвінка на звуковому 
дисплеї. 

Прийом дзвінків 

Приймаючи дзвінки 

Під час отримання дзвінка ви можете 
відповісти на дзвоніть, натискаючи кнопку 
прийняття дзвінка на кермі або 
використовуйте екран. 

Використання екрана для прийняття 
дзвінка виберіть: 

 

Пункт меню 

Прийміть 

Відхилення дзвінків 

Під час отримання дзвінка ви можете 
відхилити дзвінок, натиснувши кнопку 
відхилення дзвінка кермо або 
скористайтеся екраном. 

Щоб використовувати екран, щоб 
відхилити дзвінок, виберіть: 

 

Пункт меню 

Відхилити 

Ігноруйте дзвінок, нічого не роблячи. 

Параметри телефону під час 
активного Телефонуйте 

Під час активного дзвінка у вас є більше меню 
функції, які стають доступними, такі як 
призупинення дзвінка або приєднання до 
дзвінків. 

Щоб отримати доступ до цього меню, 
виберіть один із варіантів, доступних 
внизу аудіодисплея, або виберіть 
Додатково, щоб вибрати один із 
наступних варіантів: 
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Пункт меню Опис та дія 

Мікрофон вимкнено Вимкніть мікрофон свого автомобіля. Для 
перемиканнямікрофон увімкніть, знову виберіть опцію. 

Конфіденційність Переключіть дзвінок з активного гучного зв'язку 
навколишнього середовища вашого мобільного телефону 
для більш приватної розмови. Якщо вибрано, звуковий 
дисплей вказує на приватний дзвінок. 

Потримайте Переведіть активний дзвінок на утримання. Якщо вибрано, 
звуковий дисплей вказує, що дзвінок утримується. 

Наберіть номер Введіть цифри за допомогою цифрової клавіатури 
аудіосистеми (наприклад, цифри для паролів). 

Приєднуйтесь дзвінки Приєднайтеся до двох окремих дзвінків. Система підтримує 
максимум трьох абонентів, що беруть участь у 
багатосторонньому або конференц-дзвінку. 
1. Виберіть параметр Більше. 

2. Отримайте доступ до бажаного контакту через систему або 
використовуйте голос команди для здійснення другого 
дзвінка. Після активного другого виклику виберіть опцію 
Більше. 
3. Перейдіть до опції приєднання до дзвінків і натисніть кнопку 

OK. 

Телефонна книга Доступ до контактів телефонної книги. 

1. Виберіть параметр Більше. 

2. Перейдіть до опції телефонної книги та натисніть OK 

кнопку. 

3. Прокрутіть контакти вашої телефонної книги. 

4. Натисніть кнопку OK ще раз, коли бажаний контакт 
з’явиться на аудіодисплеї. 
5. Натисніть кнопку OK або кнопку набору, щоб викликати 

вибір. 

Історія дзвінків Доступ до журналу історії дзвінків. 

1. Виберіть параметр Більше. 

2. Прокрутіть до опції для історії дзвінків і натисніть OK 

кнопку. 

3. Прокрутіть параметри історії дзвінків (вхідних, 
вихідних або пропущених). 

4. Натисніть кнопку OK ще раз, коли бажаний вибір 
відображається на аудіодисплеї. 
5. Натисніть кнопку OK або кнопку набору, щоб викликати 

вибір. 

Доступ до функцій через меню 
телефону 

Ви можете отримати доступ до історії 
дзвінків, телефонної книги, надісланих 
текстових повідомлень, а також отримати 
доступ до налаштувань телефону та 
системи. 

1. Натисніть кнопку ТЕЛЕФОН щоб увійти 
в меню телефону. 

2. Виберіть один із варіантів доступні. 
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Дисплей Опис та дія 

Наберіть номер Введіть цифри за допомогою цифрової клавіатури 
аудіосистеми. 

Телефонна книга Доступ до завантаженого телефонна книга. 

1. Натисніть кнопку OK для підтвердження та введення. 
Можна використовуватиопції внизу екрана для швидкого 
доступу до алфавітної категорії. Ви також можете 
використовувати літери на цифровій клавіатурі 
аудіосистеми, щоб перейти до списку. 
2. Прокрутіть контакти вашої телефонної книги. 

3. Натисніть кнопку OK ще раз, коли бажаний вибір 
відображається на аудіодисплеї. 
4. Натисніть кнопку OK або кнопку набору, щоб викликати 

вибір. 

Історія дзвінків Доступ до будь-яких раніше набраних, отриманих або 

пропущених дзвінків. 

1. Натисніть кнопку OK щоб вибрати. 

2. Прокрутіть, щоб вибрати вхідні, вихідні або пропущені 
дзвінки. Натиснітьнатисніть кнопку OK, щоб зробити вибір. 
3. Натисніть кнопку OK або кнопку набору, щоб викликати 

вибір. 

Швидкий набір Виберіть 1 із 10 записів швидкого набору. Щоб встановити 
запис швидкого набору,перейдіть до телефонної книги, а 
потім натисніть і утримуйте один із номерів на цифровій 
клавіатурі аудіосистеми. 

Текстове повідомлення Надсилайте, завантажуйте та видаляйте текстові 
повідомлення. 

Пристрої BT Доступ до опції списків меню пристрою Bluetooth (додати, 
підключити, встановити як основний, увімкнути або вимкнути, 
видалити). 

Налаштування телефону Переглядайте різні налаштування та функції на своєму 

телефоні. 
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Текстове повідомлення 

Примітка: Ця функція залежить від 
телефону. 

SYNC дозволяє отримувати, надсилати, 
завантажувати та видаляти текстові 
повідомлення. Система також може читати 
вам вхідні текстові повідомлення, щоб вам 
не довелося відривати погляд від дороги. 

Отримання текстового повідомлення 

Примітка: Ця функція залежить від 
телефону. Ваш телефон повинен 
підтримувати завантаження текстових 
повідомлень за допомогою Bluetooth, щоб 
отримувати вхідні текстові повідомлення. 
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Примітка: Ця функція залежить від 
швидкості і доступна лише тоді, коли ваш 
транспортний засіб рухається із швидкістю 5 
км / год. 

Коли надходить нове повідомлення, чутно 
тон звуки, а звуковий дисплей вказує на 
те, що у вас нове повідомлення. 

Щоб почути повідомлення, ви можете 
сказати: 
 

Голосова команда Опис і дії 

(слухати | читати) 
([текстове 
повідомлення) 

Виберіть цей 
параметр, щоб 
система прочитала 
вам повідомлення. 
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Використовуючи екран, у вас також є такі опції: 
 

Пункт 

меню 

Опис та дія 

Ігноруват

и 
Виберіть цю опцію, або нічого не робіть, і повідомлення переходить у ваше текстове 
повідомлення вхідні. 

Переглян
ути 

Виберіть варіант перегляду, щоб відкрити текстове повідомлення. Вибравши, ви 
маєтеможливість читання повідомлення для перегляду інших повідомлень. 
Длядодаткові опції виберіть: 

Більше ... Якщо ви вибрали цей параметр, використовуйте кнопку зі стрілкою для 
прокрутки наступні варіанти: 

Відповід
ати на 
відправн
ик 

Натисніть кнопку в порядку кнопку для доступу, а 
потім прокрутіть список заздалегідь визначених 
повідомлень для надсилання. 

Телефонуйте 
відправник 

Натисніть кнопку OK, щоб зателефонувати 
відправнику повідомлення. 

Вперед 
повідомл
ення 

Натисніть кнопку OK щоб переслати повідомлення 
будь-кому з вашої телефонної книги або історії 
дзвінків. Ви також можете ввести номер. 

 

Надсилання, завантаження та 
видалення ваших текстових 
повідомлень 

1. Натисніть кнопку ТЕЛЕФОН кнопку. 

Виберіть один із наступних варіантів: 

2. Виберіть параметр обміну текстовими 
повідомленнями, а потім натисніть кнопку 
OK. 

 

Пункт 

меню 

Опис та дія 

Новий Дозволяє надсилати нове текстове повідомлення на основі заздалегідь 
визначеного набору 15 повідомлень. 

Перегляну

ти 
Дозволяє прочитати повне повідомлення та, крім того, надає можливістьнехай 
система прочитає вам повідомлення. Щоб перейти до наступного повідомлення, 
виберіть параметр Більше. Це дозволяє відповісти відправнику, 
зателефонувати відправнику або переслати повідомлення. 

Видалити Дозволяє видаляти поточні текстові повідомлення з системи (не з мобільного 
телефону). Звуковий дисплей вказує, коли система видалила всі ваші текстові 
повідомлення. 

Більше ... Дозволяє видалити все повідомлень або ініціювати завантаження всіх 
непрочитаних повідомлень із мобільного телефону. 
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Надсилання текстового повідомлення 

Примітка: Ви можете одночасно надсилати 
текстове повідомлення лише одному 
одержувачу. 

1. Виберіть опцію надсилання, коли 
бажаний вибір виділить на 
аудіодисплеї. 

2. Виберіть варіант підтвердження, коли 
з'явиться контакт. 

3. Натисніть кнопку Знову натисніть 
кнопку OK, щоб підтвердити, коли 
система запитає, чи хочете ви 
надіслати повідомлення. На кожному 
текстовому повідомленні 
відображається заздалегідь 
визначений підпис. 

Примітка: Ви можете надсилати текстові 
повідомлення, вибравши контакт із 
телефонної книги та вибравши опцію тексту 
на аудіодисплеї, або відповівши на отримане 
повідомлення у вхідних. 

Доступ до налаштувань телефону 

Це функції, що залежать від телефону. Твій 
телефонналаштування дозволяють отримати 
доступ до таких функцій, як мелодія дзвінка 
та сповіщення про текстові повідомлення, а 
також змінити їх, змінити телефонну книгу та 
налаштувати автоматичне завантаження. 

1. Натисніть кнопку ТЕЛЕФОН кнопку. 

2. Прокручуйте до з'явиться опція 
налаштувань телефону, а потім 
натисніть кнопку OK. 

Прокрутіть, щоб вибрати одну з наступних опцій: 
 

Пункт меню Опис та дія 

Встановити як головного Якщо цю опцію встановлено, система використовує 
стільниковий телефон як господар, коли існує більше одного 
стільникового зв'язку телефон у парі з системою. Цей 
параметр можна змінити для всіх стільникових телефонів 
(не тільки активного телефону) за допомогою меню 
Пристрої Bluetooth. 

Статус телефону Перегляньте назву стільникового телефону, ім’я 
постачальника, номер стільникового телефону та рівень 
сигналу. Закінчивши, натисніть ліву кнопку зі стрілкою, щоб 
повернутися до меню стану телефону. 

Встановити мелодію дзвінка Виберіть, який сигнал дзвінка звучатиме під час вхідного 
дзвінка (один тонів системи або сигналів стільникового 
телефону). Якщо ваш телефон підтримує внутрішньосмуговий 
дзвінок, дзвінок телефонузвуки, коли ви вибираєте 
стільниковий опція дзвінка телефону. 

1. Натисніть кнопку OK, щоб вибрати та прокрутити, щоб 
почути кожну мелодію дзвінка. 
2. Натисніть кнопку OK, щоб вибрати мелодію дзвінка. 

Повідомлення текстовим 
повідомленням 

Майте можливість почути звуковий сигнал, щоб повідомити 
вас, коли надходить текстове повідомлення. Натисніть 
кнопку OK, щобпереключити звукове вимкнути або 
увімкнути тон. 

Телефонна книга прив. Змініть вміст телефонної книги (наприклад, додавання, 
видалення або завантаження). Натисніть кнопку OK, щоб 
вибрати та прокрутити вибір у таблиці налаштувань 
телефонної книги нижче. 
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Пункт меню Телефонна книга уподобання 

Додати контакти Натисніть потрібні контакти на мобільному телефоні. 
Перегляньте своюпристрою керівництво про те, як натискати 
контакти. Натисніть кнопку OK, щоб додати більше 
контактів із телефонної книги. 

Видалити Коли з’явиться повідомлення з проханням видалити, 
виберіть опцію для підтвердження. Натиснітьнатисніть 
кнопку OK, щоб видалити поточну телефонну книгу та 
історію дзвінків. Система повертається до меню 
налаштувань телефону. 

Завантажити зараз Натисніть кнопку OK, щоб вибрати та завантажити 
телефонну книгу в систему. 

Автозавантаження Коли ввімкнено автоматичне завантаження, система видаляє 
будь-які зміни (доповнення або видалення), збережені в 
системі після останнього завантаження. 

Коли автоматичне завантаження вимкнено, система не 
завантажує вашу телефонну книгу, коли стільниковий 
телефон підключається до SYNC. 

Ви можете отримати доступ до своєї телефонної книги, історії 
дзвінків та текстових повідомлень лише тоді, коли ваш 
спарений стільниковий телефон підключається до системи. 
Поставте або зніміть цей прапорець, щоб автоматично 
завантажувати телефонну книгу кожного разу, коли 
телефон підключається до системи. Час завантаження 
залежить від телефону та кількості. 

Пристрої Bluetooth 

Пристрої Bluetooth меню дозволяє 
додавати, підключати та видаляти 
пристрої, а також встановлювати телефон 
основним. 

Виберіть один із наступних варіантів: 

1. Натисніть кнопку ТЕЛЕФОН кнопку. 

2. Прокручуйте, доки не з'явиться Пристрої 
Bluetooth, а потім натисніть кнопку OK. 

 

Пункт меню Телефонна книга уподобання 

Додати Підключіть до системи додаткові телефони. 

1. Виберіть опцію, яку потрібно додати, щоб розпочати 

сполучення процес. 

2. Коли в аудіо з'являється повідомлення про початок 
сполученнядисплея, знайдіть SYNC на своєму телефоні. За 
потреби перегляньте посібник вашого телефону. 

3. Коли на екрані телефону з’явиться відповідний запит, 
введіть шестизначний PIN-код, наданий системою, на 
радіодисплеї. На дисплеї вказується, коли сполучення вдале. 
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Пункт меню Телефонна книга уподобання 

 
4. Коли з’явиться опція встановити телефон основним, 
виберіть так чи ні. 

5. Залежно від функціональних можливостей вашого 
телефону, система може запропонувати вам запитання 
(наприклад, якщо вихочу завантажити вашу телефонну 
книгу). Виберіть так чи ні, щоб підтвердити відповіді. 

Видалити Виберіть параметр видалення та підтвердьте, коли система 
попросить видалити вибраний пристрій. Після видалення 
телефону зі списку вам доведеться повторити процес 
сполучення, щоб знову створити пару. 

Майстер Система намагається підключитися до основний 
стільниковий телефон кожного разу, коли ви вмикаєте 
запалювання. Коли ви вибрали стільниковий телефон 
основним, він з’являється першим у списку, позначеним 
зірочкою. Встановіть раніше з'єднаний телефон як 
головний, вибравши головний варіант і підтвердивши його 
як основний. 

Коннект. Підключіть раніше підключений телефон. Ви можете лише 
матиодин телефон, підключений за раз, щоб 
використовувати функцію телефону. Коли ви підключаєте 
інший телефон, попередній телефон відключається від 
телефонних послуг. Система дозволяє одночасно 
використовувати різні пристрої Bluetooth для функцій 
стільникового телефону та функції відтворення аудіо 
музики Bluetooth. 

Discon. Від’єднує вибраний стільниковий телефон. Виберіть цей 
параметрі підтвердити на запит. Після відключення телефону 
ви можете знову підключити його, не повторюючи повне 
сполученняпроцес. 

 

Налаштування системи 

1. Натисніть кнопку MENU. 

2. Виберіть налаштування SYNC , а потім 
натисніть кнопку OK. 
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Прокрутіть, щоб вибрати одну з наступних 
опцій: 

 

Дисплей Опис та дія 

Bluetooth увімкнено Поставте або зніміть цей прапорець щоб вимкнути або 
ввімкнути інтерфейс Bluetooth системи. Виберіть цю опцію, 
а потім натисніть кнопку OK, щоб змінити статус опції. 

Встановити за замовчуванням Поверніться до заводських налаштувань за замовчуванням, не 
стираючи індексовану інформацію (наприклад, телефонну 
книгу, історію дзвінків, текст повідомлення та спарені 
пристрої). Виберіть цей параметрі підтвердити, коли на 
аудіодисплеї з’явиться відповідний запит. 

Головне скидання Повністю стерти всю інформацію, що зберігається в системі 
(наприклад, телефонну книгу, історію дзвінків, текстові 
повідомлення та спарені пристрої), і повернутися до 
заводських налаштувань за замовчуванням. 

Встановіть на SYNC Встановити завантажено програми або оновлення 
програмного забезпечення. Виберіть цю опцію та 
підтвердьте, коли на аудіодисплеї з’явиться відповідний 
запит. Щоб успішно завершити встановлення, на USB-
накопичувачі повинна бути дійсна програма SYNC або 
оновлення. 

Інформація про систему Відобразити номери версій системи, а також її серійний номер. 
Натисніть кнопку OK, щоб вибрати. 

Голосові налаштування Підменю голосових налаштувань містить різні опції. Подивитися 

Використання розпізнавання голосу(сторінка 293). 

Переглядайте USB Перегляньте фактичну структуру меню підключеного USB-
пристрою. Натисніть кнопку OK і використовуйте кнопки зі 
стрілками вгору та вниз, щоб прокручувати папки та 
файли. За допомогою кнопок зі стрілками вліво або вправо 
введіть папку або залиште її. За допомогою цього меню ви 
можете вибрати медіавміст для відтворення. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

306 



SYNC 

™ 

Фокус (CDH) Канада / Сполучені Штати Америки, 
enUSA 

 

 

 

ПРОГРАМИ SYNC ™ І 

ПОСЛУГИ (Якщо обладнано) 

Щоб працювати наступні функції, мобільного 
телефону має бути сумісним із SYNC. Щоб 
перевірити сумісність телефону, відвідайте 
сторінкуwww.SYNCMyRide.com, 
www.SYNCMyRide.ca або 
www.syncmaroute.ca. 

• 911 Assist: може попередити 911 у випадку 
надзвичайної ситуації. 

• СИНХРОНІЗУВАТИ AppLink: Дозволяє 
підключатися та використовувати певні 
програми, такі як Pandora та Stitcher 
(якщо ваш телефон сумісний). 

Ці функції можуть потребувати активації. 
Доступні додатки з підтримкою AppLink 
залежать від ринку. 

911 Асист 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Якщо параметр 911 Assist не ввімкнено 
перед збоєм, система цього не 
робитиме наберіть довідку, яка може 
затриматися 

час реакції, що потенційно збільшує ризик 
серйозних травм або смерті після аварії. 

Не чекайте, поки 911 Assist зробить 
екстрений дзвінок, якщо можете 
Зроби це сам. Наберіть екстрені 
служби 

негайно, щоб уникнути затримки 
відповідічас, який може збільшити ризик 
серйозних травм або смерті після аварії. 
Якщо ви не почуєте 911 Assist протягом 
п’яти секунд після аварії, система або 
телефон можуть бути пошкоджені або не 
працювати. 

Завжди розміщуйте телефон у 
безпечному місці вашого автомобіля, 
щоб він не став снарядом або не 
пошкодився 

в аварії. Якщо цього не зробити, це може 
призвести до серйозних травм когось або 
пошкодження телефону, що може 
перешкодити справній роботі 911 Assist. 

Примітка: Асистент SYNC 911 функція повинна 
бути ввімкнена до інциденту. 

Примітка: Перед налаштуванням увімкнувши 
цю функцію, не забудьте прочитати 
Повідомлення про конфіденційність 911 
Assist далі в цьому розділі, щоб дізнатись про 
важливі інформація. 

Примітка: Якщо будь-який користувач увімкне 
або вимкне 911 Assist, це налаштування 
застосовується до всіх спарених телефонів. 
Якщо функцію 911 Assist вимкнено, 
відтворюється або голосове повідомлення, або 
відображається повідомлення на дисплеї, або 
з’являється піктограма під час запуску 
автомобіля та після попереднього з'єднання в 
пару телефонуз'єднує. 

Примітка: Кожен телефон працює по-
різному. Хоча SYNC 911 Assist працює з 
більшістю стільникових телефонів, деякі 
можуть мати проблеми з використанням 
цієї функції. 

У разі аварії використовується подушка 
безпеки (за винятком колінних подушок та 
задньої надувної безпеки ремені [за 
наявності]) або активує відключення 
паливного насоса, ваш автомобіль, 
оснащений SYNC, може мати можливість 
зв’язатися з аварійними службами, 
набравши номер 911 через спарений та 
підключений телефон із підтримкою 
Bluetooth. Ви можете дізнатись більше про 
функцію 911 Assist, 
відвідайтеwww.SYNCMyRide.com, 
www.SYNCMyRide.ca або 
www.syncmaroute.ca. 

Див. Додаткові обмежувальні системи (стор. 41). 
Важлива інформація про ввімкнення подушок 
безпеки знаходиться в цьому розділі. 

Див. Придорожні надзвичайні ситуації (стор. 
190). Важлива інформація про паливний насос 
у цьому розділі. 
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Встановлення 911 Assist Увімкнути або 
Вимкнути 

Натисніть кнопку телефону, щоб увійти в 
меню телефону, а потім виберіть: 

 

Пункт 

меню 

Дія та опис 

911 Асист Натисніть OK для 
підтвердження та введення 
меню 911 Assist. 

Прокрутіть, щоб активувати 
цей параметр, потім натисніть 
OK, коли на дисплеї радіо 
з'явиться бажаний параметр. 

Якщо ви вирішите не активувати цю 
функцію, у вас буде таке варіанти: 

 

Пункт 

меню 

Дія та опис 

Голосове 
нагадува
ння 
увімкнен
о 

Забезпечує дисплей та 
голосове нагадування при 
телефонному з’єднанні при 
запуску транспортного засобу. 

Голосове 
нагадува
ння 
вимкнено 

Забезпечує нагадування на 
дисплеї лише без голосового 
нагадування при телефонному 
з'єднанні. 

До переконайтесь, що 911 Assist працює 
правильно: 

• SYNC повинен мати живлення та 
працювати належним чином під час 
інциденту та протягом усієї активації та 
використання функції. 

• До інциденту потрібно ввімкнути 
функцію 911 Assist. 

• Потрібно створити пару та 
підключити до SYNC сумісний 
стільниковий телефон із підтримкою 
Bluetooth. 

• Підключений телефон із підтримкою 
Bluetooth повинен мати можливість 
робити та підтримувати вихідний 
дзвінок під час інциденту. 

• Підключений телефон із підтримкою 
Bluetooth повинні мати достатнє покриття 
мережі, заряд акумулятора та потужність 
сигналу. 

• Автомобіль повинен мати акумулятор і 
знаходитись у США, Канаді або на 
території, де 911 є номером екстреної 
служби. 

У випадку аварії 

Не всі аварійні ситуації розгортають подушку 
безпеки або активуються відключення 
паливного насоса (тригери для 911 
Асистувати). Якщо підключений 
стільниковий телефонотримує 
пошкодження або втрачає зв’язок із SYNC 
під час аварії, SYNC шукає та намагається 
підключитися до раніше спареного 
стільникового телефону; Потім SYNC 
намагається зателефонувати у екстрену 
службу. 

Перед здійсненням дзвінка: 

• SYNC забезпечує короткий проміжок 
часу (близько 10 секунд) для 
скасування дзвінка. Якщо не вдається 
скасувати дзвінок, SYNC намагається 
набрати номер 911. 

• SYNC говорить наступне або подібне 
повідомлення: "SYNC спробує 
зателефонувати на номер 911, щоб 
скасувати дзвінок, натисніть Скасувати 
на екрані або натисніть і утримуйте 
кнопку телефону на кермі". 

Якщо ви не скасуєте дзвінок, і SYNC 
здійснить успішний дзвінок, для оператора 
911 відтворюється попередньо записане 
повідомлення, і тоді пасажир (и) у вашому 
транспортному засобі може спілкуватися з 
оператором. Будьте готові негайно вказати 
своє ім’я, номер телефону та 
місцезнаходження, оскільки не всі 911 
системи здатні отримувати цю інформацію в 
електронному вигляді. 

911 Допомога може не спрацювати, якщо 

• Ваш стільниковий телефон або апаратне 
забезпечення 911 Assist спричиняє 
пошкодження під час аварії. 

• Акумулятор автомобіля або SYNC 
система не має потужності. 

• Телефон, викинутий з вашого 
автомобіля, - це ті, що є в паріі 
підключений до системи. 
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911 Повідомлення про конфіденційність 
Assist 

Коли ви вмикаєте 911 Assist, він може 
повідомити аварійним службам, що ваш 
транспортний засіб зазнав аварії за 
участюрозгортання подушки безпеки або 
активація відключення паливного насоса. 
Деякі версії або оновлення 911 Assist 
можуть також бути в змозі електронним або 
усним способом розкрити операторам 911 
ваше місцезнаходження транспортного 
засобу або інші деталі про ваш 
транспортний засіб або аварію, щоб 
допомогти операторам 911 надавати 
найбільш відповідні екстрені послуги. Якщо 
ви не хочете розкривати цю інформацію, не 
вмикайте цю функцію. 

Мобільні програми SYNC 

Система забезпечує голос та керування 
управління коліщатками програм для 
смартфонів із підтримкою SYNC AppLink. 
Коли програма працює через AppLink, ви 
можете керувати її основними функціями за 
допомогою голосових команд та елементів 
керування на кермі. 

Примітка: Щоб отримати доступ до AppLink, 
потрібно створити пару та підключити 
смартфон до SYNC. 

Примітка: Користувачам iPhone потрібно 
підключити телефон до порту USB. 

Примітка: Користувачам Android потрібно 
підключити телефон до SYNC за допомогою 
Bluetooth. 

Примітка: Для отримання інформації про 
доступні програми, підтримувані пристрої 
смартфонів та поради щодо усунення 
несправностей відвідайте Fordвеб-сайт. 

Доступність додатків із підтримкою SYNC 
AppLink залежить від регіону. 

Примітка: Переконайтеся, що у вас є 
активний обліковий запис для програми, яку 
ви завантажили. 
Деякі програми працюють автоматично без 
налаштування. Інші програми хочуть, щоб ви 
налаштували свої особисті налаштування та 
персоналізували свій досвід, створюючи 
станції або вибране. Ми рекомендуємо робити 
це вдома або поза автомобілем. 

Примітка: AppLink недоступний, якщо ваш 
автомобіль оснащений MyFordTouchсистема. 

Щоб отримати доступ за допомогою 
меню SYNC 

Натисніть кнопку MENU, щоб отримати 
доступ до меню на екрані. Потім 
виберіть: 

 

Пункт 

меню 

Дія та опис 

SYNC-програми 

Мобіль
ні 
програ
ми 

Прокрутіть список доступних 
програм і виберіть конкретну 
програму або виберіть: 

Знайдіть нові програми 

Примітка: Якщо ви не можете знайти 
сумісний додаток SYNC AppLink, 
переконайтеся, що потрібний додаток 
запущений на мобільному пристрої. 

Доступ до меню програми 

Коли програма працює через SYNC, натисніть 
кнопку зі стрілкою вправо на кермі колесо 
управління для доступу до меню програми. 

Ви можете отримати доступ до різних 
функцій програми звідси, наприклад, великі 
пальці вгору і великі пальці вниз. 

Натисніть кнопку зі стрілкою вліво на 
рульовому колесі, щоб вийти з меню 
програми. 

 
 
 
 
 

309 



SYNC 

™ 

Фокус (CDH) Канада / Сполучені Штати Америки, 
enUSA 

 

 

 

Для доступу за допомогою голосових команд 

Натисніть кнопку голосу, а потім, коли буде запропоновано сказати: 
 

Пункт меню Дія та опис 

мобільний (програми 
| додатки) 

Вимовте назву програми після тону. 
Додаток повинен запуститися. Коли програма працює через SYNC, 

виможе натиснути кнопку голосу та вимовляти команди, характерні 
для програми, наприклад "Відтворити дорожню подорож у списку 

відтворення". 

Допомога Використовуйте цю команду, щоб знайти доступне голосові 
команди. 

 
Голосові команди SYNC Mobile App 

Завжди доступні такі голосові команди: 
 

Пункт меню Дія та опис 

мобільний (програми | додатки) SYNC пропонує вам вимовити назву 
програми, щоб запустити її на SYNC. 

список [мобільний] (програми | програми) SYNC перераховує всі доступні в даний 
час мобільні програми. 

знайти [новий] [мобільний] (програми | 

програми) 
Шукає підключений мобільний пристрій 
Мобільні програми, сумісні з SYNC. 

допомогти 

Ви можете будь-коли вимовити назву мобільного додатка, щоб запустити мобільний 

додаток на SYNC. 
 

Дозволи додатків 

Дозволи додатків упорядковуються за 
групами. Ви можете надати цим групам 
дозволи індивідуально. Ви можете будь-коли 
змінити статус групи дозволів, коли не їдете, 
за допомогою меню налаштувань. 

Під час запуску програми за допомогою SYNC, 
система може попросити вас надати певні 
дозволи, наприклад: 

• Щоб дозволити вашому транспортному 
засобу надавати програмі інформацію 
про транспортний засіб, наприклад, але 
не обмежується: Рівнем палива, 
економією палива, витратою палива, 
частотою обертання двигуна, датчиком 
дощу, одометром, VIN, зовнішньою 
температурою, положенням передач, 
тиском в шинах та станом фари 

• Щоб дозволити вашому транспортному 
засобу надавати такі характеристики 
водіння, як, але не обмежуючись ними: 
MyKey, стан ременя безпеки, оберти 
двигуна в хвилину, положення передачі, 
події гальмування, кермо кут і положення 
педалі газу. 
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• Щоб дозволити ваш транспортний 
засіб забезпечити інформація про 
місцезнаходження, включаючи: GPS та 
швидкість. 

• Щоб програма могла надсилати push-
сповіщення за допомогою дисплея 
автомобіля та голосових можливостей 
під час роботи у фоновому режимі. 
Push-повідомлення можуть бути 
особливо корисними для новин або 

Розташування на основі додатків. 

Примітка: Вам потрібно надати дозволи 
лише під час першого використання 
програми з SYNC. 

Примітка: Ford не несе відповідальності 
або відповідальності за будь-які збитки або 
втрату конфіденційності, пов'язані з 
використанням програми або 
розповсюдженням будь-яких даних про 
транспортний засіб, які Ви схвалюєте 
надавати Ford додатку. 

Увімкнення та вимкнення дозволів програми за допомогою меню 

SYNC Натисніть кнопку MENU, щоб відкрити меню SYNC, а потім 

виберіть: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Увімкнення мобільних програм SYNC 

Щоб увімкнути мобільні програми, SYNC 
потрібна згода користувача на надсилання 
та отримання інформації про авторизацію 
додатків та оновлень за допомогою 
тарифного плану, пов’язаного з 
під’єднаним пристроєм. 

Дані надсилаються до Форда в США Стани 
через підключений пристрій. Інформація 
зашифрована і включає ваш VIN, номер 
модуля SYNC, анонімну статистику 
використання та інформацію про 
налагодження. Оновлення можуть 
відбуватися автоматично. 

Примітка: Ви повинні активувати мобільні 
програми для кожного підключеного 
пристрою, коли вперше вибираєте 
мобільний додаток за допомогою системи. 

Примітка: Застосовуються стандартні тарифи 
передачі даних. Ford не несе відповідальності 
за будь-які додаткові збори, які ви можете 
отримати від свого постачальника послуг, 
коли ваш автомобіль надсилає або отримує 
дані через підключений пристрій. Сюди 
входять будь-які додаткові збори, понесені 
внаслідок водіння автомобілем у місцях, коли 
виїжджаєте з домумережі. 

Статус програми 

Ви можете переглянути поточний статус 
програми в меню налаштувань. 
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SYNC-програми  

Мобільні програми  

Усі програми Ви також можете вибрати конкретну 
програму. 

Якщо програма підтримує push-
сповіщення, це налаштування 

перераховано. Виберіть, щоб увімкнути 
або вимкнутифункція за необхідності. 
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Є три можливі статуси: 
 

Пункт меню Дія та опис 

Потрібне оновлення Система виявила новий додаток, що 
вимагає авторизації, або потрібно загальне 

оновлення дозволів. 

Сучасні Оновлення не потрібно. 

Оновлення ... Система намагається отримати оновлення. 

 
Оновити налаштування 

 

Пункт меню Дія та опис 

Запит на оновлення Виберіть цю опцію в налаштуваннях меню, 
щоб вручну виконати необхідне 
оновлення. 

Вимкнути оновлення Виберіть цю опцію в налаштуваннях меню, 
щоб вимкнути автоматичне оновлення. 

Це також відключає використання 
мобільних програм на SYNC. 

 

 
ВИКОРИСТАННЯ SYNC ™ З 
ВАШИМ МЕДІА-ПЛЕЕРОМ 

Ви можете отримати доступ до музики та 
відтворити її з цифрового музичного плеєра 
через акустичну систему вашого 
автомобіля за допомогою меню 
мультимедіа системи або голосових 
команд. Ви також можете сортувати та 
відтворювати музику за певними 
категоріями, наприклад, за виконавцем та 
альбомом. 

Примітка: Система здатна проіндексувати до 
15 000 пісень. 

SYNC здатний розміщення майже будь-
якого цифрового медіаплеєра, включаючи: 
iPod, Zune, програвачі з програвачів 
пристроїв та більшість USB-накопичувачів. 
SYNC також підтримує аудіоформати, такі 
як MP3, WMA, WAV та ACC. 

Підтвердьте це USB-пристрій 
відформатовано правильно та має такі 
характеристики: 

• USB  2.0. 

• Формат файлу повинен бути FAT16 / 32. 

Формат аудіофайлів на USB-пристрої повинен 
бути таким: 

• MP3.  

• Не  Захищений DRM захист WMA. 

• WAV.  

• AAC.  

Підключення цифрового носія 
Програвач до порту USB 

Примітка: Якщо ти цифровий медіаплеєр 
має вимикач живлення, обов’язково 
ввімкніть його перед підключенням. 
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Для підключення за допомогою 
голосових команд 
Підключіть пристрій до USB-кабелю 
вашого автомобіля порт. 
Натисніть кнопку голосу і при запиті 
скажіть: 

 

Голосова команда Дія і Опис 

(USB [флешка] | 

iPod 

| MP3 [програвач]) 

Тепер ви можете 
відтворювати 
музику, вимовляючи 
будь-яку з 
відповідних 
голосових команд. 
Див. Голосові 
команди 
мультимедіа. 

Слова в дужках [] є необов’язковими і їх не 
потрібно вимовляти, щоб система зрозуміла 
команду. Наприклад, там, де з’являється 
(USB [флешка] | iPOD | MP3 [плеєр]), ви 
можете сказати USB або флешку. 
Щоб переглянути вміст USB, виберіть: 

Для підключення за допомогою 
системного меню 

1. Підключіть пристрій до USB-кабелю 
вашого автомобіляпорт. 

2. Натискайте кнопку AUX, поки на 
дисплеї не з'явиться повідомлення 
"ініціалізація". Залежно від кількості 
медіафайлів на підключеному 
пристрої, на дисплеї може з'явитися 
повідомлення про індексацію. Після 
завершення індексування екран 
повертається до меню відтворення. 

 

повідомлення Опис та дія 

Переглядайте USB Залежно від того, скільки мультимедійних файлів на вашому 
підключеномупристрою, на дисплеї може з'явитися 
повідомлення про індексацію. Після завершення індексування 
екран повертається до меню відтворення. 

 

Ви можете переглядати файли на USB-
пристрої за категоріями. Виберіть 
знаступне: 

 

повідомлення 

Грати все 

Списки відтворення 

Пісні 

Художники 

Альбоми 
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Голосові команди медіа 
Натисніть голосова кнопка і при 
запиті скажіть: 

Пповідомлення 

Жанри 

Переглядайте USB 

Скиньте USB 

Вихід 
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Голосова команда Опис та дія 

(USB [флешка] | iPod | 
MP3 [програвач]) 

Тепер ви можете відтворювати музику, вимовляючи будь-
яку з відповідних голосових команд. 

Можна сказати будь-який голосових команд, які відображаються у відкритих та закритих 
дужках, розділених |. Наприклад, де; (що | що є), здається, ви кажете; що або що є. 

Ви повинні сказати будь-який голос команди, які відображаються поза відкритими та 
закритими дужками. Наприклад, де; хто грає у цю (що | що є) гру, ви повинні сказати; хто 
грає в цю (що або що є) гру. 

 
Команда Опис та дія 

пауза Призупиняє відтворення пристрою. 

грати Відновлює відтворення пристрою. 

Відтворити альбом <альбом назва> Команди всередині <> є динамічними, які засоби 
це може бути назва будь-чого, наприклад 
альбому, виконавця чи пісні. Ця голосова 
команда буде недоступна, поки індексація на 
вашому пристрої не завершиться. 

грати все Відтворити всі засоби масової інформації на 
пристрої від першої до останньої доріжки. 

Грати виконавця <ім'я виконавця> Команди всередині <> є динамічними, які засоби 
це може бути назва будь-чого, наприклад 
альбому, виконавця чи пісні. Ця голосова 
команда буде недоступна, поки індексація на 
вашому пристрої не завершиться. 

Відтворити жанр <назва жанру> Команди всередині <> є динамічними, якізасоби 
це може бути назва будь-чого, наприклад 
альбому, виконавця чи пісні. Ця голосова 
команда буде недоступна, поки індексація на 
вашому пристрої не завершиться. 

Відтворити список відтворення <назва 
списку відтворення> 

Команди всередині <> є динамічними, які засоби 
це може бути назва будь-чого, наприклад 
альбому, виконавця чи пісні. Ця голосова 
команда буде недоступна, поки індексація на 
вашому пристрої не завершиться. 

[відтворити] наступну доріжку Відтворює наступну доріжку на поточному носії. 

[відтворити] попередню доріжку Відтворює попередню доріжку на поточному носії. 
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Команда Опис та дія 

[грати] (подібна музика | більше подібної) Створює список відтворення, подібний до 
жанру, який відтворюється в даний час. 

Відтворити пісню <назва пісні> Команди всередині <> є динамічними, які засоби 
це може бути назва будь-чого, наприклад 
альбому, виконавця чи пісні. Ця голосова 
команда буде недоступна, поки індексація на 
вашому пристрої не завершиться. 

повторити  

повторити один [на] Повторює поточну доріжку. 

перетасувати [всі] [увімкнено] Відтворює поточний список відтворення у 
довільному порядку. (Не всі пристрої 
підтримують цю команду.) 

перетасувати  

((хто | хто є) цей | хто грає в цей | (що | 
що є) грає [зараз] | (що 

| який) (пісня | трек | виконавець) це | 
(хто | хто) грає | (що | що таке) це) 

У будь-який час під час відтворення ви можете 
натиснути кнопку голосу і запитайте систему, 
що грає. Система зчитує теги метаданих (якщо 
вони заповнені) поточної доріжки. 

 

Приклади команд USB 

SYNC надає користувачеві безліч інтуїтивних 
способів пошуку та відтворення пісні за 
допомогою голосу. Наприклад, якщо у нас є 
пісня під назвою "Penny Lane" з альбому 
"Magical Mystery Tour", ми можемо сказати 
наступне, щоб відтворити цю пісню: 

• Відтворити пісню "Penny Lane". 

• Вистава "Пенні Лейн". 

Якщо ми хотіли зіграти весь альбом, ми 
можемо сказати: 

• Грати альбом "Magical Mystery Tour". 

• Вистава «Чарівна загадкова екскурсія». 

Bluetooth Audio 

Система також може відтворювати музику з 
мобільного телефону через Bluetooth. 

Щоб переключити звук Bluetooth увімкніть, 
використовуйте кнопку ЗМІ (біля 
аудіодисплея) або кнопку Джерело, або 
натисніть кнопку голосу і при запиті 
скажіть: 

 

Голосова команда 

Bluetooth аудіо 

Тоді будь-що з наступного: 
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Голосова команда 

пауза 

грати 

[відтворити] наступну доріжку 

[відтворити] попередню доріжку 

Функції меню медіа 

Меню мультимедіа дозволяє вибрати спосіб 
відтворення музики (наприклад, за 
виконавцем, жанром, перетасовкою або 
повтором), знайти подібну музику або 
скинути індекс ваших USB-пристроїв. 

Натисніть ДОПОМОГА , щоб вибрати 

відтворення через USB. 

 

повідомлення Опис та дія 

Варіанти Це відкриє меню мультимедіа. 

 

Тоді будь-що з наступного: 
 

повідомлення Опис та дія 

Перемішати Виберіть для перетасовки або повторення музики. Після того, як 
ви зробите свій вибір, він залишається увімкненим, доки ви його 
не вимкнете. 

Повторити доріжку Виберіть для перетасовки або повторення музики. Після того, як 
ви зробите свій вибір, він залишається увімкненим, доки ви його 
не вимкнете. 

Подібна музика Ви можете відтворювати музику, подібну до поточного списку 
відтвореннячерез порт USB. Система використовує інформацію 
про метадані кожного треку для складання списку 
відтворення. Потім система створює новий список подібних 
доріжок, а потім починає відтворення. Кожна доріжка повинна 
мати теги метаданих, заповнені для цієї функції. Якщо на 
певних пристроях відтворення не заповнені теги метаданих, 
доріжки не будуть доступні в режимі розпізнавання голосу, 
меню відтворення або цієї опції. Однак, якщо ви розміщуєте ці 
доріжки на своєму програваному пристрої в режимі пристрою 
масового зберігання, вони будуть доступні в режимі 
розпізнавання голосу, меню відтворення або цієї опції. 
Система розміщує невідомі в будь-якому незаповненому тезі 
метаданих. 

Скиньте SYNC USB Скидає індекс USB. Після завершення нового індексування 
ви можете вибрати, що відтворювати, з бібліотеки пісень 
USB. 
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Доступ до бібліотеки пісень USB 

1. Підключіть пристрій до USB-кабелю 

вашого автомобіля 

порт. 

2. Натисніть кнопку ЗМІ (далі на 
аудіодисплей), щоб вибрати 
відтворення через USB. 

 

повідомлення Опис та дія 

Переглядайте USB Це меню дозволяє вибирати та відтворювати медіафайли за 
виконавцем, альбомом, жанром, списком відтворення чи 
композицією. 

 

Якщо немає мультимедійних файлів для 
доступу, на дисплеї відображається 
відсутність носія. 

Якщо є мультимедійні файли, у вас є такі варіанти: 
 

Дисплей Опис та дія 

Грати все Відтворюйте всі проіндексовані медіафайли з вашого 

пристрою по одному на Час 

у числовому порядку.
*

 

Натисніть кнопку OK, щоб вибрати. З'являється перша назва 
трекуна дисплеї. 

Списки відтворення Отримуйте доступ до своїх списків відтворення (із таких 

форматів, як ASX, M3U, WPL, або MTP).
*

 

1. Натисніть кнопку OK щоб вибрати. 

2. Прокрутіть, щоб вибрати потрібний список відтворення, а 

потім натисніть 

в порядку кнопку. 

Пісні 
Шукайте та відтворюйте певну індексовану доріжку.

*

 

1. Натисніть кнопку OK щоб вибрати. 

2. Прокрутіть, щоб вибрати потрібну доріжку, а потім натисніть 

OK кнопку. 

Художники Сортувати всі проіндексовані медіафайли за виконавцем. Потім 

система робить списки 

і відтворює всіх виконавців та треки за алфавітом.
*

 

1. Натисніть кнопку OK щоб вибрати. 

2. Прокрутіть, щоб вибрати потрібного виконавця, а потім 

натисніть OK  кнопку. 

Альбоми 
Сортувати всі проіндексовані медіафайли за альбомом.

*

 

1. Натисніть кнопку OK щоб вибрати. 

2. Прокрутіть, щоб вибрати бажаний альбом, та потім 

натисніть  в порядку кнопку. 

Жанри 
Сортувати всі проіндексовані медіафайли за типом жанру 

(категорії).
*

 

1. Натисніть кнопку OK, щоб вибрати. 
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Дисплей Опис та дія 

 
2. Прокрутіть, щоб вибрати бажаний жанр, а потім натисніть 

в порядку кнопку. 

Переглядайте USB Перегляньте всі підтримувані медіафайли на вашому 
медіаплеєріпідключений до порту USB. Ви можете 
переглядати лише мультимедійні файли, сумісні з SYNC. 
(Інші файли не видно.) 
1. Натисніть кнопку OK щоб вибрати. 

2. Прокрутіть для перегляду проіндексованих медіафайлів на 
пристрої та потім натисніть кнопку OK. 

Скиньте USB Скидає індекс USB. Після завершення нової індексації,Ви 
можете вибрати, що відтворювати, з бібліотеки пісень USB. 

*

Ви можете використовувати кнопки внизу аудіодисплея, щоб швидко перейти до певної 
алфавітної категорії. Ви також можете використовувати літери на цифровій клавіатурі 
аудіосистеми, щоб перейти до списку. 

 
Використання голосових команд 

Ви можете отримати доступ до і 
переглядайте свої пісні з USB за 
допомогою голосових команд. 

Підключіть пристрій до USB-кабелю 
вашого автомобіля порт. 

Натисніть кнопку голосу і, коли буде 
запропоновано, скажіть будь-що з 
наступного команди: 

 

Доступ та перегляд USB-носіїв 

(перегляд | пошук | показати) все 
(альбом | альбоми) 

(перегляд | пошук | показати) усі 
(виконавець | художники) 

(перегляд | пошук | показати) усі 
(жанр | жанри) 

(перегляд | пошук | показати) усі 
(список відтворення | списки 
відтворення) 

(перегляд | пошук | показати) всі (пісня | 

пісні 

| заголовок | заголовки | файл | файли | 

доріжка | треків) 

Переглянути альбом <ім'я> 
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USB 2 (Якщо обладнано) 

Ваш автомобіль може бути оснащений з 
додатковим USB-портом. Якщо так, USB 1 
знаходиться в передній частині автомобіля 
внизу панелі приладів. USB 2 знаходиться 
всередині відсіку для зберігання 
центральної консолі автомобіля. 

Ти можеш підключіть додатковий USB-
пристрій до другого порту USB. 

Примітка: SYNC одночасно підтримує лише 
один підключений пристрій iOS (Apple) (який 
би ви підключили першим). Коли ви 
підключаєте другий пристрій iOS, системи 
заряджають його, але не підтримують 
відтворення з нього. 

Доступ та перегляд USB-носіїв 

Переглянути художника <ім'я> 

Переглянути жанр <name> 

Переглянути список відтворення 
<ім'я> 
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Рядок в аудіо 

Щоб отримати доступ до джерела звуку 
Line In, розпочніть голосовий сеанс і 
скажіть: 

 

Голосова команда 

((рядок | AV | аудіо-відео) у | AUX | аудіо 
відео) 

Пристрої та система Bluetooth 
Налаштування 

Ви можете отримати до них доступ меню за 
допомогою аудіодисплея. Див. Розділ 
Використання SYNC ™ з Твій телефон 
(сторінка 295). 

Голосові команди для аудіо 
Джерела 

Ваша голосова система дозволяє вам 
змінювати джерела звуку за допомогою 
простого голосова команда. 

 

 

Натисніть кнопку голосу і при запиті 
скажіть: 

 

Голосова команда 

Аудіо 

Нижче наведено кілька прикладів 
голосових команд, якими ви можете 
користуватися. 

[налаштувати [на]] AM 

[налаштувати [на]] AM1 

AM автовстановлення 

AM2 

Bluetooth (аудіо | стерео) 

(диск | CD [програвач]) відтворення 

[налаштувати [на]] FM 

[налаштувати [на]] FM1 
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* 

За наявності. 

Голосові команди радіо 

Якщо ви слухаєте радіо, натисніть 
кнопку голосу, а потім скажіть 
будь-який команд у 

наступна таблиця. 

 
Якщо ви не слухаєте радіо, натисніть 
кнопку голосу і після тону скажіть: 
 

Голосова команда 

Радіо 

Потім ви можете сказати будь-що з 
наступного команди. 

[налаштувати [на]] AM 

[налаштувати [на]] AM1 

AM автовстановлення 
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Голосова команда 

FM-налаштування 

FM2 

((рядок | AV | аудіо-відео) у | AUX | 
аудіо відео) 

Радіо 

СБ <1-3> * 

Сіріус * 

(USB [флешка] | iPod | MP3 

[програвач]) 

((хто | хто є) цей | хто грає в цей | 
(що | що є) грає [зараз] | (що 
| який) (пісня | трек | виконавець) це | 
(хто | хто) грає | (що | що таке) це) 

допомогти 
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Якщо ви не слухаєте супутникове радіо 
Sirius, натисніть кнопку голосу і після 
звукового сигналу скажіть: 

 

Голосові команди 

Сіріус 

Потім ви можете сказати будь-що з 
наступного команди. 

<0-233> 

СБ 

СБ1 

СБ2 

СБ3 

Попередньо встановлений <номер> 

SAT1 попередньо встановлений <номер> 

SAT2 попередньо встановлений <номер> 

SAT3 попередньо встановлений <номер> 

Мелодія 

допомогти 

 
Голосові команди супутникового радіо 
Сіріус (Якщо є) 

Якщо ви слухаєте супутникове 
радіо "Сіріус", натисніть кнопку 
голосу, а потім скажіть будь-який 
із 

команди у наступній таблиці. 
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Голосові команди CD 

Якщо ви слухаєте компакт-диск, 
натисніть кнопку голосу, а потім 
скажіть будь-яка з команд у 

наступна таблиця. 

 
Якщо ви не слухаєте компакт-диск, 
натисніть кнопку голосу і після 
звукового сигналу сказати: 

 
 
 

E142599 

 
 
 

E142599 

Голосова команда 

AM2 

AM <530-1710> 

AM попередньо встановлений <номер> 

AM [1] [автовстановлення] попередньо 

встановлене <число> 

[налаштувати [на]] FM 

[налаштувати [на]] FM1 

FM-налаштування 

FM2 

FM <87,9-107,9> 

Попередньо встановлене значення FM 

[автовстановлення] <число> 

FM <радіочастота> HD <1-7> 

FM1 попередньо встановлений 

<номер> 

Попередньо встановлений FM2 

<номер> 

HD <1-7> 

Попередньо встановлений <номер> 

Мелодія 

допомогти 

 

Голосова команда 

(диск | CD [програвач]) відтворення 

Потім ви можете сказати будь-що 
з наступного команди. 

пауза 
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Голосова команда 

(перетасувати | випадковий | мікс) папка 
[увімкнено] 

перетасувати 

*

Вам потрібно вказати систему яку доріжку 
або папку повторити або перетасувати під 
час використання цих команд. 

 

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 
SYNC ™ 

Ваша система SYNC проста у використанні. 
Однак, якщо виникають запитання, дивіться 
таблицінижче. 

Використовуйте веб-сайт у будь-який час, 
щоб перевірити свою сумісності телефону, 
зареєструйте свій рахунок і встановити 
уподобання, а також отримати доступ до 
представника замовника через онлайн-чат 
(протягом певних годин). 
Відвідайтеwww.SYNCMyRide.com, 
www.SYNCMyRide.ca або www.syncmaroute.ca 
для більш інформація. 

 

Проблеми з телефоном 

Проблема Можливі причини Можливі рішення 

Під час телефону виникає 
надмірний фоновий шум 

дзвінок. 

Налаштування управління 
звуком на вашому телефоні 
впливає на ефективність 

SYNC. 

Перегляньте посібник вашого 
телефону про налаштування 
звуку. 

Під час дзвінка я чую іншу 
людину, але вони не чують 

мене. 

 
Це може бути можлива 

несправність телефону. 

Спробуйте вимкнути пристрій, 
скинути налаштування 

пристрою, вийняти 
акумулятор пристрою, а потім 

повторити спробу. 

 

SYNC не може завантажити 
мою телефонну книгу. 

 

Ця функція залежить від 
телефону. 

Перейдіть на веб-сайт, щоб 
переглянути сумісності 

вашого телефону. 

Спробуйте вимкнути пристрій, 
скинути його налаштування 
або вийняти акумулятор, а 

потім повторіть спробу. 
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Голосова команда 

грати 

[відтворити] наступну доріжку 

[відтворити] попередню доріжку 

Відтворити доріжку <1-512> 

повторити (трек | пісня) [on] * 

Повторити папку 

повторити 

(перетасувати | випадкове | 
змішування) [на | * 

(треки | пісні) [on]] 

(перетасовка | випадковий | мікс) (CD 
[програвач] | диск) [увімкнено] 

 

http://www.syncmyride.com/
http://www.syncmyride.ca/
http://www.syncmaroute.ca/
http://www.syncmaroute.ca/
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Проблеми з телефоном 

Проблема Можливі причини Можливі рішення 

  

Це може бути можлива 
несправність телефону. 

Спробуйте натиснути свою 
телефонну книгу контакти до 
SYNC за допомогою функції 
Додати контакти. 

Використовуйте функцію 
SYNCmyphone, доступну на 

веб-сайті. 

 
 
 

 
 
 

Система каже Телефонна 
книга Завантажено, але 
телефонна книга в SYNC 

порожня або відсутні 
контакти. 

 
 
 

 
 

 
Це може бути обмеженням на 

можливості вашого 
телефону. 

Спробуйте натиснути свою 
телефонну книгу контакти до 
SYNC за допомогою функції 
Додати контакти. 

Якщо відсутні контакти 
зберігаються на SIM-карті, 
спробуйте перемістити їх на 

пристрій пам'яті. 

Видаліть будь-які фотографії 
або спеціальні мелодії дзвінка 

зв’язаний із зниклими 
контакт. 

Залежно від вашого телефону, 
можливо, вам доведеться 

надати SYNC дозвіл на доступ 
до вашого телефонна книга 
контакти. Переконайтеся, 
що ви підтвердили запит 

телефону під час 
завантаження телефонної 

книги. 

 

 
 
У мене проблеми підключення 

телефону до 
СИНХРОНІЗУВАТИ. 

 

 

 
Ця функція залежить від 

телефону. 

Перейдіть на веб-сайт, щоб 
переглянути сумісності 

вашого телефону. 

Спробуйте вимкнути пристрій, 
скинути його налаштування 
або вийняти акумулятор, а 

потім повторіть спробу. 

Спробуйте видалити пристрій 
від SYNC, видаливши SYNC з 

вашого пристрою та 
спробувавши ще раз. 
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Проблеми з телефоном 

Проблема Можливі причини Можливі рішення 

  
 
 

Це може бути можлива 
несправність телефону. 

Перевірте безпеку та авто 
завжди приймати та 

запитувати налаштування 
щодо з'єднання Bluetooth 

SYNC на вашому телефоні. 

Оновіть пристрій посуд. 

Вимкніть автоматичне 
завантаження телефонної 

книги. 

 

Текстові повідомлення не 
працюють на SYNC. 

Це залежить від телефону 
особливість. 

 
Це може бути можлива 
несправність телефону. 

Перейдіть на веб-сайт, щоб 
переглянути сумісності 

вашого телефону. 

Спробуйте вимкнути пристрій, 
скинути його налаштування 
або вийняти акумулятор, а 

потім повторіть спробу. 

 
Проблеми з USB та медіа 

Проблема Можливі причини Можливі рішення 

 

 
 

 
У мене проблеми з 

підключенням пристрою. 

 

 
 

 
Це може бути можлива 

несправність пристрою. 

Спробуйте вимкнути пристрій, 
скинути налаштування 

пристрою, вийняти 
акумулятор пристрою, а потім 

повторити спробу. 

Переконайтеся, що 
використовуєте кабель 

виробника. 

Переконайтесь, що ви 
вставили USB-кабель 

правильно у пристрій та 
порт USB. 

Переконайтеся, що пристрій 
не мати програму для 

автоматичного встановлення 
або активні налаштування 

безпеки. 

СИНХРОНІЗУВАТИ не 
розпізнає мій пристрій, коли 

я вмикаю машину. 

 
Це обмеження пристрою. 

Переконайтеся, що не 
залишаєте пристрій у своєму 
транспортному засобі під час 

дуже високих або низьких 
температур. 
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Проблеми з USB та медіа 

Проблема Можливі причини Можливі рішення 

 
 
 

Bluetooth аудіо не 
транслюється. 

 
Це залежить від телефону 

особливість. 

 

 

Пристрій не підключено. 

Перевірте сумісність пристрою 
на веб-сайті SYNC, щоб 

підтвердити, що ваш 
телефон підтримує функцію 

потокової передачі аудіо 
Bluetooth. 

Переконайтесь, що правильно 
підключіть пристрій до SYNC, 

і що ви натиснули кнопку 
відтворення на своєму 

пристрої. 

 
 
 

СИНХРОНІЗУВАТИ не 
розпізнає музику на моєму 
пристрої. 

Ваші музичні файли можуть 
не мати містять правильного 

виконавця, назву пісні, 
альбом чи жанр інформація. 

Файл може бути 
пошкоджений. 

 
Пісня може мати копію 

правильний захист, який не 
дозволяє йому грати. 

 
Переконайтеся, що всі деталі 

пісні заповнені. 

 

Деякі пристрої вимагають від 
вас змінити Налаштування 
USB від накопичувача до 

класу MTP. 

 
Проблеми з голосовими командами 

Проблема Можливі причини Можливі рішення 

 
 

 

SYNC не розуміє, про що я 
кажу. 

 
Можливо, ви використовуєте 

неправильно голосові 
команди. 

 
 

 
Можливо, ви теж говорите 
незабаром або не в той час. 

Перегляньте голос телефону 
команди та голосові команди 

мультимедіа на початку 
відповідних розділів. 

Після натискання голосової 
піктограми почекайте, поки 
пізніше звучить звуковий 
сигнал, і перед промовою 

команди з'являється 
Прослуховування. Будь-яка 

команда, вимовлена до 
цього, не реєструється в 

системі. 

SYNC не розуміє назви пісні 
чи виконавця. 

Можливо, ви використовуєте 

неправильно 

голосові команди. 

Перегляньте голос медіа 
команди на початку медіа-

розділу. 
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Проблеми з голосовими командами 

Проблема Можливі причини Можливі рішення 

  
 
 

Можливо, ви говорите назва 
інакше, ніж як ви його 

зберегли. 

 
 
 
 
 

Система може не читайте 
ім’я так само, як ви його 

вимовляєте. 

Скажіть пісню або виконавця 
точно так, як це вказано. 
Якщо ви говорите"Грати 

артиста принца", система не 
відтворює музику від Prince 
and the Revolution або Prince 

and the New Power 
Generation. 

Переконайтеся, що ви 
говорите повний заголовок, 

наприклад "Каліфорнійський 
ремікс із участю Дженніфер 

Неттлз". 

Якщо назви пісень є у всіх 
CAPS, ти повинен писатиїх. 

LOLA вимагає від вас сказати 
"LOLA". 

Не використовуйте 
спеціальних символів у 
назві. Система їх не 
розпізнає. 

 
 
 

 

 
SYNC не розуміє або 

дзвонить не тому контакту, 
коли я хочу зателефонувати. 

 
 

Можливо, ви використовуєте 
неправильно голосові 

команди. 

 
 
 
 
 

Можливо, ви говорите назва 
інакше, ніж як ви його 

зберегли. 

Перегляньте телефон 
голосові команди на початку 

телефонного розділу. 

Переконайтеся, що ви 
говорите контакти саме 
такими, якими вони є 

перераховані. Наприклад, 
якщо визберегти контакт як 

Джо Вільсон, скажіть 
"Зателефонуйте Джо 

Вільсону". 

За допомогою меню 
телефону SYNC відкрийте 

телефонну книгу та 
прокрутіть до імені SYNC має 

проблеми з розумінням. 
SYNC прочитає вам ім'я, 
даючи вам уявлення про 
вимову, яку очікує SYNC. 
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Проблеми з голосовими командами 

Проблема Можливі причини Можливі рішення 

 

Система може не читайте 
ім’я так само, як ви його 

вимовляєте. 

Система працює краще, якщо 
ви вказуєте повні імена, 

наприклад "Джо Вільсон", а 
не "Джо". 

Контакти у вашій телефонній 
книзі можуть бути дуже 

короткими та подібними, або 
вони можуть містити 
спеціальні символи. 

Не використовуйте 
спеціальні символи, такі як 

123 або ICE, оскільки 
система їх не розпізнає. 

 
Ваша телефонна книга 

контакти можуть бути в 
CAPS. 

Якщо контакт знаходиться в 
CAPS, ви повинні написати 
його. JAKE вимагає від вас 
сказати "Зателефонуйте J-

AKE ". 

 
Проблеми з AppLink 

Проблема Можливі причини Можливі рішення 

 
 

 
AppLink Mobile App: Коли я 

вибираю "Знайти нові 
програми", SYNC не 

знаходить жодної програми. 

 
 
 
 
Телефон, що підтримує 
AppLink, не підключений до 
SYNC. 

Переконайтесь, що у вас є 
ible смартфон; Android з ОС 

2.3 або новішої версії 
абоiPhone 3GS або новіша з 
iOS 5.0 або новішої версії. 
Крім того, переконайтеся, 
що ваш телефон у парі та 
підключений до SYNC, щоб 

на вашому пристрої 
знаходити програми, що 

підтримують AppLink. 
Користувачі iPhone також 
повинні підключитися до 

порту USB SYNC за 
допомогою кабелю Apple 

USB. 

 
 
Мій телефон підключений, 
але Я все ще не можу знайти 
жодної програми. 

 
Додатки з підтримкою 

AppLink не встановлюються 
та не запускаються на 

вашому мобільному пристрої. 

Переконайтеся, що у вас є 
завантажив та встановив 

останню версію програми з 
магазину програм вашого 

телефону. 
Переконайтеся, що програма 

запущена на вашому 
телефоні. Деякі програми 
вимагають реєстрації або 
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Проблеми з AppLink 

Проблема Можливі причини Можливі рішення 

  увійдіть у програму на 
телефоні, перш ніж 

використовувати їх із AppLink. 
Крім того, деякі можуть мати 
налаштування "Ford SYNC", 

тому перевірте меню 
налаштувань програми на 

телефоні. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Мій телефон підключений, мої 
програми працюють, але я все 
ще не може знайти жодного 

програми. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Іноді програми не 
закривають і не 

відкривають своє 
з'єднання з SYNC, 

наприклад, протягом 
циклів запалювання. 

Закриття та перезапуск програм 
може допомогти SYNC знайти 
програму, якщо ви не можете 

знайти її всередині автомобіля. 
На пристрої Android, якщо 

програми мають "Вихід" або 
Параметр "Вийти", виберіть, а 
потім перезапустіть програму. 

Якщо у додатку немає цієї 
опції, ви також можете вручну 

«Примусово закрити» 
програму, перейшовши в меню 

налаштувань телефону, 
вибравши «Програми». потім 

знайдіть конкретну програму та 
виберіть "Примусово 

зупинитись". Не забудьте 
перезапустити програму 
згодом, а потім виберіть 

"Знайти нові програми" на 
SYNC. 

На iPhone з iOS7 +, до сила 
закрити додаток, двічі 

перейдіть на вкладку "Домашня 
сторінка", а потім проведіть 

пальцем угору по додатку, щоб 
закрити його. Знову відкрийте 
вкладку на головну кнопку, а 

потім знову виберіть програму, 
щоб перезапустити її. Через 

кілька секунд програма 
повинна з’явитися в меню 
мобільних додатків SYNC. 

Мій Android телефон 
підключено, мої програми 
працюють, я перезапустив 
їх, але досі не можу знайти 

жодної програми. 

Є Bluetooth помилка 
деяких версій операційної 
системи Android, що може 

призвести до того, що 
програми, знайдені на 
попередньому диску 

автомобіля, не будуть 
знову знайдені, якщо ви 
не вимкнули Bluetooth. 

Скиньте Bluetooth на вашому 
вимкніть його, а потім знову 
ввімкніть Bluetooth. Якщо ви 

знаходитесь у своєму 
транспортному засобі,SYNC 
повинен мати можливість 

повторного підключення до 
телефону, якщо натиснути 

кнопку "Телефон". 
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Проблеми з AppLink 

Проблема Можливі причини Можливі рішення 

 
Мій телефон iPhone 

підключений, моя програма 
працює, я перезапустив 

програму, але досі не можу 
знайти її на SYNC. 

 

 
Можливо, потрібно буде 

скинути підключення USB до 
SYNC. 

Від'єднайте USB-кабель від 
телефону, почекайте 

хвилину та знову підключіть 
USB-кабель до телефону. 

Через кілька секунд 
програма повинна з’явитися 
в меню мобільних додатків 
SYNC. Якщо ні, "Примусово 

закрийте" програму та 
перезапустіть її. 

У мене телефон на Android. 
Язнайшов і запустив мою 

медіа-програму на SYNC, але 
її немає звук або звук дуже 

низький. 

 
Bluetooth гучність телефону 

може бути низькою. 

Спробуйте збільшити 
Bluetooth обсяг пристрою на 

за допомогою кнопок 
регулювання гучності 

пристрою, які найчастіше 
знаходяться збоку 

пристрою. 

 

 
Я бачу лише деякі програми 

AppLink, які працюють на 
моєму телефон, зазначений 
у меню мобільних програм 

SYNC. 

Деякі пристрої Android мають 
обмежений доступ кількість 

портів Bluetooth, які 
програми можуть 

використовувати для 
підключення. Якщо на 

вашому телефоні більше 
програм AppLink, ніж 

кількість доступних портів 
Bluetooth, ви не побачите 

всіх своїх програм, 
перелічених у меню 

мобільних програм SYNC. 

Силою закрити або видаліть 
програми, які ви не хочете, 
щоб SYNC знаходив. Якщо 

програма має налаштування 
"Ford SYNC", вимкніть це 

налаштування в меню 
налаштувань програми на 

телефоні. 

 
Скидання системи SYNC 

Система SYNC у вашому транспортному засобі має функцію скидання системи, яку можна 
виконати, якщофункція функції SYNC втрачається. Це скидання призначене для 

відновлення функціональних можливостей і не буде стирати будь-яку інформацію, яка 
раніше зберігалася в системі (наприклад, спарені пристрої, телефонна книга, історія 

дзвінків, текстові повідомлення чи налаштування користувача). Щоб виконати скидання 
системи, натисніть і утримуйте кнопку Шукати (>>), одночасно натискаючи та утримуючи 

кнопку живлення радіо. Відпустіть обидві кнопки через 2-3 секунди. Зачекайте кілька 
хвилин, щоб скинути налаштування. Через кілька хвилин ви зможете відновити роботу за 

допомогою системи SYNC. 
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ   УВАГА  

Водіння під час відволікання може 
призвести до втрата керування 
транспортним засобом, аварія 
татравма. Ми настійно рекомендуємо 
це 

ви використовуєте граничну обережність, 
використовуючи будь-які пристрій, який 
може відвернути фокус віддорога. Ваша 
головна відповідальність - безпечна 
експлуатація вашого автомобіля. Ми не 
рекомендуємо використовувати будь-який 
ручний пристрій під час руху та заохочуємо 
використовувати голосові системи, коли це 
можливо. Переконайтесь, що ви знаєте всі 
місцеві закони, які можуть вплинути на 
використання електронних пристроїв під 

час руху. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

E161891 

 
Елеме
нт 

повідомл
ення 

A Телефон 

B Навігація 

C. Клімат 

D Налаштування 

 
 

Елеме
нт 

повідомл
ення 

Е Додому 

F Інформація 

G Розваги 
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Ця система використовує стратегію чотирьох 
кутів, щоб забезпечити швидкий доступ до 
кількох функцій та налаштувань автомобіля. 
Сенсорний екран забезпечує просту 
взаємодію з мобільним телефоном, розваги, 
інформацію та налаштування системи. 
Наприклад, у кутах відображаються активні 
режими в меню; вашмобільні телефони 
статус. 

Примітка: Деякі функції - ні доступні під час 
руху вашого автомобіля. 

Примітка: Ви можете отримати доступ до 
розважальних функцій протягом 30 хвилин 
після вимкнення запалювання, і двері не 
відкриваються. 

ТЕЛЕФОН 

Натисніть, щоб вибрати будь-що з 
наступного: 

 

повідомлення 

Телефон 

Швидкий набір 

Телефонна книга 

Історія 

Повідомлення 

Налаштування 

НАВІГАЦІЯ 

Натисніть, щоб вибрати будь-що з 
наступного: 

 

повідомлення 

Центр міста 

Карта 

Редагувати Маршрут 

Скасувати маршрут 

КЛІМАТ 

Натисніть відповідні значки, щоб 
контролювати такі параметри: 

• Водій  Налаштування 

• Циркуляційне повітря 

• Авто  

• Подвійний  

• Налаштування пасажира 

• кондиціонер  

• Розморожування  

НАЛАШТУВАННЯ 
 

 

Натисніть, щоб вибрати будь-що з наступного: 
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ДОМА 
 

Натисніть для доступу до 
головного екрана. 

 
 

E142607 

 
 
 

E142613 

повідомлення 

Годинник 

Дисплей 

Звук 

Транспортний засіб 

Налаштування 

Допомога 

 

повідомлення 

Мій дім 

Вибране 

Попередні напрямки 

Точка інтересу 

Надзвичайна ситуація 

Адреса вулиці 

Перетин 
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Примітка: Залежно на додатковому пакеті та 
програмному забезпеченні вашого автомобіля 
зовнішній вигляд екранів може відрізнятися 
від опису в цьому розділі. Функції також 
можуть бути обмежені залежно від ринку. 
Зверніться до уповноваженого дилера щодо 
наявності. 

ІНФОРМАЦІЯ 
 

 

Натисніть, щоб вибрати будь-що з 

наступного: 

РОЗВАГА 

Натисніть, щоб вибрати будь-що з 
наступного: 

 

повідомлення 

Послуги 

Посилання на подорожі 

Сповіщення 

Календар 

Програми 

Де я? 

Використання звукових елементів керування 

Залежно від вашого автомобіля, він також може мати такі елементи керування: 
 

повідомлення Дія та опис 

Потужність Увімкніть або вимкніть функції мультимедіа. 

Том: Відрегулюйте гучність відтворюваного носія. 

Мелодія Використовуйте, як зазвичай, у режимах мультимедіа. 

Вийняти Вийміть компакт-диск із розважальної системи. 

Дисплей Натисніть цю кнопку, щоб вимкнути екран дисплея. Натисніть 
ще раз,або торкніться екрана, щоб увімкнути екран дисплея. 

Джерело Кілька разів торкніться елемента управління для 
перемикання між режимами мультимедіа. 

Звук Налаштуйте параметри для: 

Бас 
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E142608 

повідомлення 

AM 

FM 

СІРІЙ 

CD 

USB 

BT стерео 

Флеш-картка 

Рядок в 
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повідомлення Дія та опис 

 ВЧ 

Середньочастотний 

Встановіть баланс і зникайте 

DSP 

Режим еквалайзера 

Гучність, компенсована швидкістю 

 

Використання елементів керування на кермі 

Залежно від вашого автомобіля, він також може мати такі елементи керування: 
 

Контрол
ь 

Дія та опис 

VOL Відрегулюйте гучність відтворюваного носія. 

Голос Натисніть, щоб розпочати голосовий сеанс. Натисніть ще раз, щоб 
перервати голоспідкажіть і починайте говорити. Натисніть і 
утримуйте, щоб закінчитиактивний голосовий сеанс. 

Шукати та приймати 
дзвінок 

Використовуйте як зазвичай режими мультимедіа та телефону. 

Шукати та відхиляти 
дзвінок 

Використовуйте як зазвичай режими мультимедіа та телефону. 

 

Використання сенсорного екрану 

• Переконайтесь, що ваші руки чисті і 
сухий. 

• Сильно натисніть на центр елемента 
управління графічний елемент або пункт 
меню. 

• Тримайте металеві предмети або інші 
електропровідні елементи матеріал 
подалі від поверхні сенсорного екрана. 

Очищення сенсорного дисплея 

Використовуйте суху чисту м’яку тканину. 
Якщо все ще видно бруд або відбитки 
пальців, нанесіть невеликийкількість спирту 
на тканині. Не лийте та не розпорошуйте 
спирт на дисплей. Невикористовуйте миючий 
засіб або будь-який тип розчинника для 
очищення дисплея. 

Підтримка 

Доступна команда підтримки SYNC: 

• Понеділок-субота, 8:30 - 20:00 EST. 

• США: 1-888-270-1055 

• Канада:  1-800-565-3673 

Примітка: Час може змінюватися через 
свята. 
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Інформація про безпеку 

  УВАГА  

Водіння під час відволікання може 
призвести до втрата керування 
транспортним засобом, аварія 
татравма. Ми настійно рекомендуємо 
це 

ви використовуєте граничну обережність, 
використовуючи будь-які пристрій, який 
може відвернути фокус віддорога. Ваша 
головна відповідальність - безпечна 
експлуатація вашого автомобіля. Ми не 
рекомендуємо використовувати будь-який 
ручний пристрій під час руху та заохочуємо 
використовувати голосові системи, коли це 
можливо. Переконайтесь, що ви знаєте всі 
місцеві закони, які можуть вплинути на 
використання електронних пристроїв під 
час руху. 

 

 

• Не намагайтеся обслуговувати або 
ремонтувати систему. Нехай ваш 
автомобіль перевірить уповноважений 
дилер. 

• Не використовуйте мультимедійні 
пристрої якщо кабелі живлення 
поламані або пошкоджені. 

• Зробити переконайтеся, що кабелі 
живлення не заважають безпечній 
роботі елементів керування вашого 
автомобіля та не впливають на ваші 
можливості безпечного водіння. 

• Деякі функції SYNC є 
залежить від швидкості. Їх використання 
обмежене, коли ваш транспортний засіб 
їдешвидкості нижче 3 миль / год (5 км / 
год). 

Переконайтеся, що ви переглянули 
пристроїперед використанням з 
СИНХРОНІЗУВАТИ. 

Функції з обмеженою швидкістю 

Використання деяких функцій цієї системи 
обмежено, якщо ваш автомобіль не стоїть на 
місці. 

• Екрани, переповнені інформацією, для 
приклад: 

• Огляди та рейтинги Point of Interest 

• Спортивні результати SIRIUS Travel Link 

• Час кіно 

• Лижні умови. 

• Будь-яка дія, яка вимагає використання 
клавіатури, наприклад: введення пункту 
навігації або редагування інформації. 

• Усі списки обмежені, наприклад: телефон 
контакти. 

Дивіться наступну таблицю для більш 
конкретних прикладів. 

 

Обмеження швидкості Особливості 

Мобільний телефон Сполучення стільниковий телефон 

Додавання або редагування контактів телефонної книги - 

Контакти телефону та записи останніх телефонних дзвінків 

Функціональність системи Увімкнення режиму камердинера 

Редагування налаштувань, коли активна камера заднього 
виду або активна допомога при паркуванні 

Wi-Fi та Бездротовий Редагування бездротових налаштувань 

Редагування списку бездротових мереж 
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Обмеження швидкості Особливості 

Фотографії та графіка Додавання або редагування шпалери 

Текстові повідомлення Складання текстових повідомлень 

Перегляд отриманих текстових повідомлень 

Редагування попередньо встановлених текстових повідомлень 

Навігація За допомогою клавіатури введіть пункт призначення 

Демо-навігаційний маршрут 

Додавання або редагування адресної книги або записів "Уникати 

області" 
 

Інформація про конфіденційність 

Коли ви підключаєте стільниковий телефон 
до SYNC, система створює профіль у 
вашому транспортному засобі, який 
посилається на цей стільниковий телефон. 
Цей профіль допомагає запропонувати вам 
більше стільникових функцій і ефективніше 
працювати. Крім усього іншого, цей 
профіль може містити дані про вашу 
мобільну книгу, текстові повідомлення 
(прочитані та непрочитані) та історію 
дзвінків, включаючи історію дзвінків, коли 
ваш мобільний телефон не був 
підключений до системи. Крім того, якщо 
ви підключите мультимедійний пристрій, 
система створює та зберігає індекс 
підтримуваного медіавмісту. Система також 
реєструє короткий журнал розробки 
приблизно 10 хвилин усіх останніх 
системних дій. Профіль журналу та інші 
системні дані можуть бути використані для 
вдосконалення системи та діагностики 
будь-яких проблем, які можуть виникнути. 

Профіль стільникового зв'язку, індекс медіа-
пристрою та журнал розробки залишаються у 
вашому транспортному засобі, якщо ви їх не 
видалите, і, як правило, доступні лише у 
вашому транспортному засобі, коли ваш 
мобільний телефон або медіаплеєр 
підключено. Якщо ви більше не плануєте 
користуватися системою або своїм 
автомобілем, ми рекомендуємо вамвиконайте 
генеральний скидання, щоб стерти все 
збережене інформація. 

Доступ до системних даних неможливий 
без спеціального обладнання та доступу до 
модуля SYNC вашого автомобіля. Компанія 
Ford Motor Company та Ford з Канади не 
отримують доступ до даних системи з будь-
якою іншою метою, крім випадків, 
описаних без згоди, рішення суду або, 
якщо це вимагається правоохоронними 
органами, іншими державними органами 
або іншими третіми особами, що діють із 
законними повноваженнями. Інші сторони 
можуть прагнути отримати доступ до 
інформації незалежно від Ford Motor 
Company та Ford of Canada. Для отримання 
додаткової інформації про конфіденційність 
див. Розділи 911 Assist®, Звіт про стан 
автомобіля та Дорожній рух, Вказівки та 
інформація. 

Використання голосових команд 

Ця система допомагає контролювати 
багатьохфункції за допомогою голосових 
команд. Це дозволяє тримати руки за 
кермом і зосереджуватися на тому, що 
перед вами. Система забезпечує зворотний 
зв'язок через звукові сигнали, підказки, 
запитання та мовні підтвердження залежно 
від ситуації та обраного рівня взаємодії 
(голосові налаштування). 

Система також задає короткі запитання 
(запит на підтвердження), коли ви не 
впевнені у вашому запиті або коли на ваш 
запит є кілька можливих відповідей. 
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При використанні голосових команд, слів і в 
нижньому лівому рядку стану можуть 
з’являтися піктограми, що вказують на стан 
сеансу голосових команд (наприклад, 
Прослуховування, Успіх, Не вдалося, 
Призупинити або Спробувати ще раз). 

Як користуватися голосовими 
командами 

Нижче наведено деякі голосові 
команди, які ви можете 
вимовити в будь-який час під 
час голосу 

командний сеанс. 

 
Натисніть кнопку голосу і при запиті 
скажіть: 

 

Голосова команда 

Головне меню 

Що я можу сказати 

Попередня сторінка 

Повертайся 

Допомога 

Корисні поради 

• Переконайтеся, що салон вашого 
автомобіля є якомога тихіше. Шум 
вітручерез відчинені вікна та вібрацію 
на дорозі система може перешкоджати 
правильному розпізнаванню голосових 
команд. 

• Натиснувши піктограму голосової 
команди, зачекайте доки не пролунає 
звуковий сигнал і не з'явиться 
повідомлення перед вимовою голосової 
команди. Будь-яка голосова команда, 
вимовлена до цього, не реєструється в 
системі. 

• Говоріть природно, без тривалих пауз 
між словами. 

• Ви можете будь-коли перервати роботу 
системи під час розмови, натиснувши 
значок голосової команди. 

Доступ до списку доступних голосів 
Команди 

Щоб отримати доступ до списку доступні 
голосові команди, ви можете виконати одну 
з наступних дій. 

На сенсорному екрані натисніть: 
 

Пункт меню 

Налаштування 

Допомога 

Список голосових команд 

За допомогою регулятора на кермі 
натисніть кнопку голосу і, коли буде 
запропоновано, скажіть одне з 
наступного: 

 

Голосові команди 

Список команд 

Радіо-список команд 

Телефонний список команд 

Голосові вказівки Список команд 

Налаштування голосових команд 

Вони дозволяють вам для налаштування 
рівня системної взаємодії, довідки та 
зворотного зв'язку. За замовчуванням 
система використовує стандартну 
взаємодію, яка використовує списки 
кандидатів і запити підтвердження, 
оскільки вони забезпечують найвищий 
рівень керівництва та зворотного зв'язку. 
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Пункт меню Дія та опис 

Режим взаємодії Новачок У цьому режимі система забезпечує 
детальна взаємодія та керівництво. 

Розширений Цей режим має менш чутну взаємодію 
та інші тонові підказки. 

Підказки про 
підтвердження 

Система використовує ці короткі запитання для підтвердження 
голосової команди. Якщо її вимкнути, система просто робить 

найкращі здогадищодо того, що ви просили. Система все ще може 
іноді попросити вас підтвердити голосову команду. 

Телефонні списки 
кандидатів 

Списки кандидатів - це списки можливих результатів вашого 
голосукоманди. Система створює ці списки, коли вона має 

однаковий рівень довіри з кількох параметрів на основі вашої 
голосової команди 

Списки кандидатів у ЗМІ 

 
На сенсорному екрані натисніть 
піктограму налаштувань, а потім 
натисніть: 

 

Пункт меню 

Голосові налаштування 

Голосове управління 

Виберіть з наступного: 

Режим взаємодії 

Підказки про підтвердження 

Списки кандидатів у ЗМІ 

Телефонні списки кандидатів 

Голосове управління Гучність 
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Використання голосових команд із 
сенсорним екраном 

Система голосових команд має функцію 
подвійного режиму, яка дозволяє 
перемикатися між використанням 
голосових команд та вибором на екрані. Це 
доступно лише тоді, коли система 
відображає список кандидатів, 
сформований під час сеансу голосових 
команд. Наприклад, це можна 
використовувати при введенні вуличної 
адреси або спробі зателефонувати 
контакту зі стільникового телефону, 
з'єднаного з системою. 
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НАЛАШТУВАННЯ 
 

Годинник 

У цьому меню ви можете встановити 
годинник, доступ та налаштування дисплея, 
звуку та налаштування автомобіля, а також 
налаштування доступу для певних режимів 
або довідкової функції. 

 

 
 
 

 
Щоб зробити налаштування за допомогою сенсорного екрана, виберіть: 

 

Пункт меню Дія та опис 

Налаштування Натисніть піктограму налаштувань. 

Годинник Натисніть + або -, щоб відрегулювати час. 
На цьому екрані ви також можете зробити інші налаштування, 
такі як 12-годинний або 24-годинний режим, активувати 
синхронізацію часу GPS- і мати систему автоматично оновити 
нові часові пояси. 
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Примітка: Ви не можете вручну встановити дату. GPS вашого автомобіля робить це за вас. 

Примітка: Якщо акумулятор був відключений, ваш автомобіль повинен отримати сигнал GPS, 
щоб оновити годинник. Як тільки ваш автомобіль отримає сигнал, може знадобитися кілька 
хвилиноновіть, щоб відобразити правильний час. 

 
Дисплей 

Ви можете налаштувати дисплей за допомогою 
сенсорний екран або кнопка голосу на 
елементах управління кермом. 

Щоб зробити налаштування за допомогою сенсорного екрана, виберіть: 
 

Пункт меню Дія та опис 

Налаштування Натисніть піктограму налаштувань. 

Дисплей  

Потім виберіть із наведеного нижче: 

Авто Тьмяний Якщо встановлено значення Увімк., Дозволяє використовувати функцію 
автоматичного затемнення. Якщо встановлено значення Вимк., Ви 
можете регулювати яскравість екрану. 

Яскравість Зробіть дисплей яскравішим або затемненішим. 

Режим Дозволяє вимкнути дисплей. Це також дозволяє встановитиекрану до 
певної яскравості або система автоматично змінюється залежно від рівня 
зовнішнього освітлення. 
Якщо ви також вибрали: 

Авто Ці можливості дозволять ви регулюєте затемнення 
екрана. 

Ніч 

Авто Затемнення 
ручного 
зміщення 

Дозволяє регулювати затемнення екрана відповідно до умов зовнішнього 
освітлення змінити з дня на ніч. 

Редагувати 
шпалери 

Дозволяє відобразити фотографію за замовчуванням або завантажити 
твій власний. 

 

 

 
338 

Пункт меню Дія та опис 

 Ви також можете перемикати зовнішнє повітря 
індикатор температури вимикається та вмикається. Він 
з’являється у верхній частині сенсорного екрану, 
поруч із часом та датою. 
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Щоб зробити налаштування за 
допомогою голосової кнопки, натисніть 
кнопку і, коли буде запропоновано, 
скажіть: 

 

 

Завантаження фотографій для 
шпалер домашнього екрану 

 
Щоб завантажити свої фотографії, 
виберіть: 

Примітка: Ви не можете завантажувати 
фотографії безпосередньо з камери. Ви 
повинні отримати доступ до фотографій або з 
USB-накопичувача, або з SD-карти. 

Примітка: Фотографії з надзвичайно 
великими розмірами (наприклад, 2048 x 
1536) можуть бути несумісними та 
відображатися на дисплеї як порожнє (чорне) 
зображення. 

Система дозволяє завантажувати та 
переглядати до 32 фотографій. 

До доступ, натисніть: 

 

Пункт меню Дія та опис 

Налаштування Натисніть піктограму налаштувань. 

Дисплей  

Редагувати шпалери Дотримуйтесь системних вказівок, щоб завантажити свої 

фотографії. 
 

Тільки фотографії, які відповідають 
відображаються наступні умови: 

• Сумісні формати файлів: JPG, GIF, PNG, 
BMP. 

• Кожен файл повинен мати 1,5 МБ або 
менше. 

• Рекомендовані розміри: 800 x 384. 

Звук 

Щоб зробити налаштування за 
допомогою сенсорного екрана, виберіть: 

 

повідомлення 

Налаштування 

Звук 

Потім виберіть із наведеного нижче: 

Бас 

Середньочастотний 

ВЧ 
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повідомлення 

Встановіть баланс і зникайте 

Режим заповнення 

Гучність, компенсована швидкістю 

DSP 

Примітка: У вашому транспортному засобі 
можуть бути відсутні всі ці налаштування 
звуку. 

Транспортний засіб 

Щоб зробити налаштування за допомогою 
сенсорного екрана, виберіть: 
 

повідомлення 

Налаштування 

Транспортний засіб 

Потім виберіть із наведеного нижче: 

Навколишнє освітлення 

Голосова команда 

Налаштування дисплея 
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Навколишнє освітлення (за наявності) 

Коли ви вмикаєте цю функцію, навколишнє 
освітлення висвітлює приладову панель, ніжки, 
двері, підставки для чашок та консоль з 
вибором кольорів. 

 
* 

Тільки для США 

Щоб зробити налаштування за допомогою сенсорного екрана, виберіть: 
 

Пункт меню Дія та опис 

Налаштування Натисніть піктограму налаштувань. 

Транспортний засіб  

Навколишнє освітлення  

• Потім можна торкнутися потрібного кольору. 

• Використовуйте смугу прокрутки, щоб збільшити або зменшити інтенсивність. 

• Щоб увімкнути або вимкнути цю функцію, натисніть кнопку живлення. 

 
Звіт про стан автомобіля (якщо є, лише для США) 

Щоб зробити налаштування за допомогою сенсорного екрана, виберіть: 
 

повідомлення Дія та опис 

Налаштування Натисніть піктограму налаштувань. 

Транспортний засіб  

Здоров’я транспортного 
засобу 

 

Автоматичні нагадування 

Інтервал пробігу (милі) 

Увімкніть і вимкніть і встановіть інтервал пробігу, на якому 
ви хотів би отримувати звіти. Натисніть? для отримання 
додаткової інформації про ці вибори. 

Запуск транспортного 
засобу здоров'я Повідомте 
зараз 

Негайно запустити звіт про стан транспортного засобу. 

Ви можете знайти більше інформації про звіт про стан транспортних засобів у цьому розділі. 

 
 
 
 
 

340 

повідомлення 

Здоров’я транспортного засобу Звіт
 * 

Налаштування камери 

Увімкніть режим камердинера 
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Налаштування камери 

Щоб зробити налаштування за допомогою сенсорного екрана, виберіть: 
 

повідомлення Дія та опис 

Налаштування Натисніть піктограму налаштувань. 

Транспортний засіб  

Налаштування камери  

Потім виберіть із наведеного нижче: 

Покращена паркова 
допомога 

 

Затримка задньої камери  

Ви можете знайти більше інформації про систему камер заднього виду в іншому розділі. 

Подивитися 

Допоміжні засоби паркування (стор. 155). 

 
Увімкніть режим камердинера 

Примітка: Якщо система блокування, і вам 
потрібно скинути PIN-код, будь ласка, 
зв’яжіться з Центром взаємодії з клієнтами. 

Сполучені Штати: 1-800-392-3673 

Канада: 1-800-565-3673 

Щоб зробити налаштування за допомогою сенсорного екрана, виберіть: 
 

Пункт меню Дія та опис 

Налаштування Натисніть піктограму налаштувань. 

Транспортний засіб  

Увімкніть режим 

камердинера 

Потім двічі введіть чотиризначний PIN-код за запитом. 

Продовжуйте Після натискання кнопки "Продовжити" система блокується, доки 
не введете Ще раз PIN-код. 

 
Налаштування 

Доступ та налаштування системних 
налаштувань, голосових функцій, а також 
налаштувань телефону, навігації та 
бездротового зв'язку. 
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Система 

Щоб зробити налаштування за допомогою сенсорного екрана, виберіть: 
 

повідомлення Дія та опис 

Налаштування Натисніть піктограму налаштувань. 

Система  

Потім виберіть із наведеного нижче: 

Мову Виберіть, щоб сенсорний екран відображався англійською, 
іспанською або Французька. 

Відстань Виберіть для відображення одиниць вимірювання в кілометрах або 

милях. 

Температура Виберіть для відображення одиниць вимірювання за Цельсієм або 

Фаренгейтом. 

Система Підказка гучності Відрегулюйте гучність голосових підказок із системи. 

Кнопка сенсорного екрану 
Звуковий сигнал 

Виберіть, щоб мати системний звуковий сигнал, щоб 
підтвердити вибір, зроблений через сенсорний екран. 

Розкладка клавіатури Майте сенсорний екран дисплей клавіатури у форматі 
QWERTY або ABC. 

Встановіть програми Встановіть будь-які завантажені програми або перегляньте 
поточні ліцензії на програмне забезпечення. 

Головне скидання Виберіть, щоб відновити заводські значення за замовчуванням. 
Це стирає все особистеналаштування та особисті дані. 

 
Голосове управління 

Щоб зробити налаштування за допомогою сенсорного екрана, виберіть: 
 

повідомлення Дія та опис 

Налаштування  

Голосове управління  

Потім виберіть із наведеного нижче: 

Режим взаємодії Режим взаємодії для початківців забезпечує більш детальну 
взаємодію та керівництво. Розширений режим має менш чутну 
взаємодію і більше тональних підказок. 

Підказки про 
підтвердження 

Нехай система задає вам короткі запитання, якщо вона чітко не 
почула чи не зрозуміла ваш запит. 
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повідомлення Дія та опис 

 
Примітка: Навіть коли підказки про підтвердження вимкнені, 
система може іноді просити вас підтвердити налаштування. 

Списки кандидатів у ЗМІ Списки кандидатів - це можливі результати вашого голосу 
команди. Система просто робить найкращі припущення щодо 
вашогозапит із вимкненими. 

Телефонні списки 
кандидатів 

Списки кандидатів - це можливі результати вашого голосу 
команди. Система просто робить найкращі припущення щодо 
вашогозапит із вимкненими. 

Голосове управління 
Гучність 

Це дозволяє регулювати рівень гучності голосу в системі. 

 

Медіа плеєр 

Щоб зробити налаштування за допомогою сенсорного екрана, виберіть: 
 

повідомлення Дія та опис 

Налаштування Натисніть піктограму налаштувань. 

ЗМІ Гравець  

Потім виберіть із наведеного нижче: 

Автоматичне відтворення Коли цю функцію ввімкнено, система автоматично 
перемикаєтьсядо джерела носія при первинному підключенні. 
Це дозволяє слухати музику під час процесу індексації. Коли 
цю функцію вимкнено, система не перемикається автоматично 
на вставлене джерело носія. 

Пристрої Bluetooth Виберіть для підключення, відключення, додавання або 
видалення пристрою. Ви також можете встановити пристрій 
як улюблений, щоб система автоматично намагається 
підключитися до цього пристрою під час кожного циклу 
запалювання. 

База даних Gracenote® 
Інформація 

Це дозволяє переглянути рівень версії Gracenote База даних. 

Gracenote® Manage- менту Якщо цю функцію увімкнено, база даних Gracenote 
постачаєінформація про метадані для ваших музичних файлів. 
Це замінює інформацію з вашого пристрою. Ця функція за 
замовчуванням вимкнена. 

Пріоритет мистецтва 

обкладинки 
Якщо цю функцію ввімкнено, база даних Gracenote надає 
обкладинки для ваших музичних файлів. Це замінює будь-яке 
зображення з вашого пристрою. Ця функція за замовчуванням 
має медіаплеєр. 
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Навігація 

Щоб зробити налаштування за допомогою сенсорного екрана, виберіть: 
 

повідомлення Дія та опис 

Налаштування Натисніть піктограму налаштувань. 

Навігація  

Потім виберіть із наведеного нижче: 

Налаштування карти Увімкніть і вимкніть панірувальні сухарі. 

Нехай система відображає ваш список поворотів зверху вниз або 
знизу до початку. 

Увімкніть та вимкніть сповіщення про POI паркування. 

Налаштування маршруту Виберіть найкоротший маршрут, найшвидший маршрут чи 
екологічний маршрут як ваш улюблений маршрут. Цей 
маршрут відображатиметься першим. 

Завжди використовуйте бажаний маршрут. Якщо встановлено 
значення так, система буде обчислювати лише один маршрут. Це 
пришвидшує введення пункту призначенняпроцес. 

Виберіть низьку, середню або високу вартість для 
розрахований екологічний маршрут. Це може спричинити 
часовий штраф. 

Нехай система уникає автострад. 

Нехай система уникає платних доріг. 

Нехай система уникає поромів чи автомобільних поїздів. 

Нехай система використовує смуги HOV (автомобіль високої 
місткості). 

Налаштування навігації Нехай система використовує підказки. 

Нехай система автоматично заповнює штат / провінцію 
інформація. 

Налаштування руху Нехай система автоматично уникне проблем із дорожнім рухом 
або дозволить Ви приймаєте або відхиляєте альтернативний 
маршрут. 

Нехай система автоматично попереджає вас про проблеми з 
дорожнім рухом що трапляються на вашому маршруті. 

Нехай система відображає піктограми аварій. 

Нехай система відображає піктограми пробок. 

Нехай система відображає закриті дороги. 
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 Нехай система відображає місця, де відбуваються дорожні роботи. 

Нехай система відображає піктограми інцидентів. 

Нехай система відображає зони, де можуть виникнути важкі 
умови їзди. 

Нехай система відображає місця, де на снігу та льоду може 
трапитися дорога. 

Нехай система відображає будь-які попередження про смог. 

Нехай система відображає попередження про погоду. 

Нехай системний дисплей там, де може бути зменшений ілітізм. 

Нехай система вмикає радіо для повідомлень про дорожній рух. 

Уникайте територій Введіть конкретні області, які хотіли б уникати на 
запланованих навігаційних маршрутах. 

 

Телефон 

Щоб зробити налаштування за допомогою сенсорного екрана, виберіть: 
 

повідомлення Дія та опис 

Налаштування Натисніть піктограму налаштувань. 

Телефон  

Потім виберіть із наведеного нижче: 

Пристрої Bluetooth Підключіть, від’єднайте, додайте або видаліть пристрій, а також 
збережіть це як улюблений. 

Bluetooth Увімкніть та вимкніть Bluetooth. 

Не турбувати Нехай усі дзвінки надходять безпосередньо на вашу голосову 
пошту, а не звучать у вашому автомобілі. Якщо цю функцію 
ввімкнено, сповіщення про текстові повідомлення також 
припиняються і не дзвонять усередині вашоготранспортного 
засобу. 

911 Асист Увімкніть або вимкніть функцію 911 Assist. Див. Інформацію 

(сторінка 373). 

Телефонний дзвінок Виберіть тип сповіщення про телефонні дзвінки - мелодія 
дзвінка, звуковий сигнал, перетворення тексту в мовлення 
або беззвучний. 
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Повідомлення про текстове 
повідомлення- ції 

Виберіть тип повідомлення для текстових повідомлень - сигнал 
попередження, звуковий сигнал, перетворення тексту на 
мовлення, або немовте. 

Інтернет-з'єднання даних Якщо сумісний із вашим телефоном, ви можете налаштувати свій 
Інтернет передача даних. Виберіть, щоб створити профіль 
з’єднанняз персональною мережею або щоб вимкнути 
з'єднання. Ви також можете налаштувати свої налаштування 
або забезпечити постійне підключення системи, ніколи не 
підключатись у роумінгу або запит на підключення. 
Натиснути? для отримання додаткової інформації. 

Управління телефонною 

книгою 
Доступ до таких функцій, як автоматичний завантажте 
телефонну книгу, повторно завантажте свою телефонну 
книгу, додайте контакти з телефону, а також видаліть або 
завантажте свою телефонну книгу. 

Попередження про роумінг Нехай система попереджає вас, коли перебуваєте в режимі 

роумінгу. 
 

Бездротовий та Інтернет 

Ваша система має функцію Wi-Fiстворює 
бездротову мережу у вашому 
транспортному засобі, тим самим 
дозволяючи іншим пристроям (наприклад, 
персональним комп’ютерам або 
телефонам) у вашому транспортному 
засобі спілкуватися між собою, ділитися 
файлами або грати в ігри. Використовуючи 
цей Wi-Fi 

функцію, кожен у вашому транспортному 
засобі також може отримати доступ до 
Інтернету, якщо у вас є USB мобільного 
широкосмугового з'єднання у вашому 
транспортному засобі, ваш телефон 
підтримує персональну мережу або якщо 
ви паркуєтеся поза бездротовою точкою 
доступу. 

Щоб зробити налаштування за допомогою сенсорного екрана, виберіть: 
 

Пункт меню Дія та опис 

Налаштування Натисніть піктограму налаштувань. 

Бездротові та Інтернет  

Потім виберіть із наведеного нижче: 

Налаштування Wi-Fi Режим мережі Wi-Fi (клієнт) 

Увімкнення та вимкнення функції Wi-Fi у вашому автомобілі. 
Обов’язково ввімкніть його для зв’язку. 

Виберіть бездротову мережу Мережа 

Дозволяє використовувати раніше збережену бездротову мережу. 
виможе класифікувати за алфавітним списком, пріоритетом та 
сигналом міцність. Ви також можете вибрати пошук мережі, 
підключитися до мережі, від’єднатись від мережі, отримати 
більше інформації, визначити пріоритети мережі або видалити 
мережу. 

 
346 



MyFord Touch 

™ 

Фокус (CDH) Канада / Сполучені Штати Америки, 
enUSA 

 

 

 
Пункт меню Дія та опис 

 Режим шлюзу (точки доступу) 

Робить SYNC точкою доступу для телефону або комп’ютера при 
увімкненні. Це формує локальну мережу у вашому 
транспортному засобі для таких речей, як ігри, передача 
файлів та перегляд Інтернету. Натиснути? для отримання 
додаткової інформації. 

Шлюз (Access Точка) Налаштування 

Дозволяє переглядати та змінювати установки для 
використання SYNC як Інтернет-шлюзу. 

Шлюз (Access Точка) Список пристроїв 

Дозволяє переглядати останні підключення до вашої системи Wi-

Fi. 

Мобільний 

широкосмуговий USB 
Замість використання Wi-Fi ваша система також може 
використовувати мобільний телефон USB широкосмугове 
з'єднання для доступу до Інтернет. (Перш ніж підключати його 
до системи, потрібно ввімкнути мобільний широкосмуговий 
пристрій на персональному комп’ютері.) Цей екран дозволяє 
налаштувати типову область для мобільного широкосмугового 
з’єднання USB. (Налаштування мобільного широкосмугового 
з'єднання USB можуть не відображатися, якщо пристрій уже 
увімкнено.) Ви можете вибрати наступне: 

Країна 

Перевізник 

Телефонний номер 

Ім'я користувача 

Пароль 

Налаштування Bluetooth Показує спарені в даний момент пристрої, а також дає вам 
повідомлення Ваші типові варіанти Bluetooth для підключення, 
відключення, встановлення як улюблений, видалити та додати 
пристрій. Bluetooth є зареєстрованим товарним знаком 
Bluetooth SIG. 

Пріоритети підключення 
Методи 

Вибирайте Ваші способи підключення та за потреби змініть їх. 
Ви можете змінити порядок, і система завжди намагається 
підключитися за допомогою USB, мобільного широкосмугового 
зв’язку або за допомогою Wi-Fi. 
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Логотип Wi-Fi CERTIFIED є сертифікацією знак 
Wi-Fi Alliance. 

 
 
 
 
 

E142626 

 

Допомога 

Щоб зробити налаштування за допомогою сенсорного екрана, виберіть: 
 

повідомлення Дія та опис 

Налаштування Натисніть піктограму налаштувань. 

Допомога  

Потім виберіть із наведеного нижче: 

Система Інформ- 
ації 

Серійний номер системи сенсорного екрану 

Ваш ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) 

Версія програмного забезпечення сенсорного екрану 

Версія навігаційної системи 

База даних карти версія 

Супутникове радіо Sirius ESN 

Інформація про базу даних Gracenote® та бібліотечна версія 

Ліцензії 
на 
програмн
е 
забезпеч
ення 

Перегляньте ліцензії на будь-яке програмне забезпечення та програми, 
встановлені у вашій системі. 

Водіння ції Деякі функції недоступні, коли ваш транспортний засіб рухається. 

911 Асист Увімкніть і вимкніть функцію 911 Assist. Див. Інформацію (стор 373). 

У разі надзвичайної ситуації (ICE) 
Швидкий набір 

Дозволяє Ви можете зберегти 
до двох номерів як контакти 
ICE для швидкого доступу, 
якщо є надзвичайна ситуація. 
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ICE зв'язується з вами 
виберіть з'явитися в кінці 
процесу виклику екстреної 
допомоги. 

Редагувати Виберіть для доступу 
телефонну книгу, а потім 
виберіть потрібні контакти. 
Потім цифри відображаються 
як опції на цьому екрані для 
кнопок ICE 1 і ICE 2. 

Список 
голосових 
команд 

Перегляд категоризованих списків голосових команд. 

 

Ви також можете отримати 
доступ до довідки за допомогою 
голосових команд. Система 
забезпечує допустимий голос 

команди для поточного режиму. 

 
Натисніть кнопку голосу і при запиті 
скажіть: 

 

Голосова команда 

Допомога 

Ви можете будь-коли сказати допомогу, 
щоб отримати допомога з командами, меню 
чи іншою інформацією. 
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РОЗВАГА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Примітка: Деякі функції можуть бути недоступні у вашому регіоні. Зверніться до уповноваженого 
дилерабільше інформації. 

 
Ви можете отримати доступ до цих опцій 
за допомогою сенсорного екрана або 
голосових команд. 

AM / FM радіо 

Наступні елементи керування 
доступні для AM / FM радіо 
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повідом
лення 

Повідомлення та опис 

A AM 

B FM 

C. СІРІЙ 

D CD 

Е USB 

F Торкніться цієї кнопки, щоб прокрутити вниз, щоб 
отримати більше опцій, наприклад SD-карта та лінійний 
вхід 

G Ці кнопки змінюються залежно від режиму носія, у якому ви 

перебуваєте. 

H Попередньо встановлені радіопам'яті. 

 

A

B

C

D

E 

F 

G 

H 
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ент 

Дія та опис 

AM Торкніться будь-якої вкладки, щоб прослухати радіо. Для перемикання 
між попередньо встановленими та AM-налаштуваннями просто 
торкніться вкладки AM або FM. FM 

Пресети Збережіть станцію, натиснувши та утримуючи одну з попередньо 
встановлених областей пам'яті. Коли радіо зберігає станцію, звучить 
короткий звук. Звук повертаєтьсяпісля закінчення. 

HD-радіо Торкніться цієї кнопки, щоб увімкнути HD-радіо. Світло на 
кнопціпідсвічується, коли функцію ввімкнено. HD Radio дозволяє 
приймати радіопередачі в цифровому форматі, де це можливо, 
забезпечуючи безкоштовний кришталево чистий звук. Див. Інформацію 
про радіо HD далі в цьому розділі. 

Сканувати Торкніться цієї кнопки, щоб перейти до наступної сильної радіостанції AM 
або FM.Індикатор на кнопці світиться, коли функцію ввімкнено. 

Пряма мелодія Торкніться цієї кнопки, щоб вручну ввести потрібний номер станції. 

Торкніться 

Введіть коли закінчите. 
 

Варіанти 

Ви можете внести корективи в такі параметри: 
 

Пункт меню Дія та опис 

Налаштування 

звуку 

Бас 

Середньочастотний 

ВЧ 

Встановіть баланс і зникайте 

DSP 

Режим заповнення 

Гучність, компенсована швидкістю 

Встановіть 
PTY для 
Шукати / 
Сканувати 

Це дозволяє вибрати категорію музики, яку ви хотіли б люблять шукати. 
Потім ви можете вибрати пошук або пошук станцій, що відтворюють цю 
категорію. 

Текст RDS 
Дисплей 

Це дозволяє переглядати передану інформацію FM-станціями. 
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Примітка: У вашому транспортному засобі можуть бути відсутні всі ці налаштування звуку.  

 
Інформація про HD Radio ™ (якщо Доступно) 

Примітка: Трансляції HD-радіо 
доступні не на всіх ринках. 

Технологія HD Radio є цифрова еволюція 
аналогового AM / FM радіо. Ваша система 
має спеціальний приймач, який дозволяє 
це приймати цифрові трансляції 
(дедоступний), крім аналогових передач, 
він уже приймає. Цифрове мовлення 
забезпечує кращу якість звуку, ніж 
аналогове мовлення з безкоштовним, 
кришталево чистий звук і відсутність 
статики або спотворень. Для отримання 
додаткової інформації та путівника по 
доступних станціях та програмуванню 
відвідайтеwww.hdradio.com. 

Коли HD Radio увімкнено, і ви 
налаштовуєтесь на станцію, яка транслює 
технологію HD Radio, на екрані ви можете 
помітити такі індикатори: 

E142616 

Логотип HD або блимає під час придбання 
цифрової станції, а потім залишається 
стабільною, коли цифровий звук 
відтворюється або сірий під час придбання 
цифрової станції, а потім змінюється на 
оранжевий при цифровому аудіограє. Коли 
цей логотип доступний, ви також можете 
побачити поля Title і Artist 
на екрані. 

Багатоадресна передача індикатор 
з'являється у режимі FM (лише), якщо 
поточна станція транслює кілька цифрових 
передач. Виділені цифри означають 
доступні цифрові канали, де доступний 
новий або інший вміст. HD1 означає 
основний статус програмування і доступний 
в аналогових та цифрових передачах. Інші 
багатоадресні станції (HD2 - HD7) доступні 
лише в цифровому форматі. 

ТЕГ дозволяє зберегти пісню в 
завантажуйте пізніше, коли ви знаходитесь 
на придбаній радіостанції HD і функцію 
ввімкнено. 
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Пункт меню Дія та опис 

AST Це дозволяє системі автоматично зберігати шість найсильніших 
станцій у вашому поточному місцезнаходженні. 

Кнопка TAG Ця функція доступна, коли увімкнено HD Radio, і дозволяє вам 
щоб позначити пісню для завантаження пізніше. Коли ви 
вибираєте Увімкнути, TAG відображається на екрані, коли 
активне HD Radio. Ви можете торкнутися TAG, щоб зберегти 
інформацію про відтворювану пісню. Коли ви підключаєте 
портативний музичний плеєр, інформація передається, якщо це 
підтримується вашим пристроєм. Коли ви підключені до iTunes, 
з’являються теги, які нагадують вам про пісні, які ви хочете 
завантажити. Див. Інформацію про радіо HD далі в цьому 
розділі. 
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Щоб увімкнути та використовувати її, виберіть AM або FM та виберіть: 
 

повідомленн
я 

Дія та опис 

Варіанти  

Кнопка TAG  

Увімкнено Коли ви почуєте пісню, яку ви вибрали: 

ТЕГ Система автоматично зберігає інформацію про пісню та передає її на 
портативний музичний програвач (якщо підтримується) під час 
підключення це до системи. Система автоматично передає мітку на ваш 
плеєр (якщо вже підключений), і спливаюче вікно підтверджує передачу. 
Коли ви отримуєте доступ до iTunes за допомогою портативного музичного 
програвача, теги з'являються перед вами як нагадування. Система дозволяє 
позначати доприблизно 100 пісень. Список пристроїв, що підтримують 
позначення, дивwww.SYNCMyRide.com, www.SYNCMyRide.ca або 
www.syncmaroute.ca 

 
Коли активна трансляція HD-радіо, ви можете отримати доступ до таких функцій: 

 

повідомленн
я 

Дія та опис 

Сканувати Дозволяє прослухати короткий вибір усіх доступних станцій. Ця функція 
все ще працює, коли ввімкнено прийом HD Radioвін не сканує канали HD2-
HD7. Ви можете побачити логотип HD, якщо станція має цифрову 
трансляцію. 

Пресети Дозволяє зберегти активний канал як попередньо встановлену пам'ять. 
Торкніться іутримуйте попередньо встановлене гніздо пам'яті, поки звук 
не повернеться. Коли радіо зберігає станцію, звучить короткий звук. По 
завершенні звук повертається. При переході на попередньо встановлену 
пам'ять HD2 або HD3 звук відключається перед відтворенням цифрового 
аудіо, оскільки система повинна повторно придбати цифровий сигнал. 

Примітка: Як і будь-яка збережена радіостанція, ви не можете отримати доступ до збереженої 
радіостанції, якщо ваш автомобіль знаходиться поза зоною прийому станції. 
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Прийом HD радіо та усунення несправностей 
 

Потенційні проблеми з прийомом 

Зона 
прийому 

Якщо ви слухаєте станцію багатоадресної передачі і перебуваєте на краю 
зони прийому, станція може відключити звук через слабку потужність 
сигналу. 

Якщо ви слухаєте HD1, система повертається до аналогового мовлення, поки 
цифрове мовлення знову не стане доступним. Однак, якщо ви слухаєте будь-
який з можливих багатоадресних каналів HD2-HD7, тостанція відключає звук 
і залишається без звуку, якщо тільки він може знову підключитися до 
цифрового сигналу. 

Змішуван
ня 
станцій 

Коли система вперше отримує станцію (окрім багатоадресних станцій HD2-
HD7), вона спочатку відтворює станцію в аналоговій версії. Після того, як 
приймач підтвердить, що станція є HD-радіостанцією, вона переходить на 
цифрову версію. Залежно від якості станції, ви можете почути незначну зміну 
звуку, коли станція переходить з аналогової на цифрову. Змішування - це 
зрушеннявід аналогового до цифрового звуку або цифрового повернутися 
до аналогового звуку. 

Для забезпечення найкращого досвіду 
використовуйте контактну форму, щоб 
повідомляти про будь-які проблеми зі 
станцією, знайдені під час прослуховування 
станція мовлення за технологією HD Radio. 
Незалежні організації володіють та 
експлуатують кожну станцію. Ці станції 
відповідають за забезпечення точності всіх 
аудіопотоків та полів даних. 

 

Потенційні проблеми 
станції 

Пробле
ми 

Причин
а 

Дія 

Відлуння, заїкання, 
пропуск або повторити в 
аудіо. 
Збільшення або 
зменшення гучності 
звуку. 

Це поганий розподіл часу 
радіомовником. 

Ніяких дій не потрібно. Це 
питання мовлення. 

Звук згасає або 
змішування і 
виведення. 

Радіо перемикається між 
аналоговий та цифровий звук. 

Ніяких дій не потрібно. Проблема 
з прийомом може прояснитися, 
коли ви продовжуєте їздити. 

При виборі є затримка 
відключення звуку HD2 
або HD3, 
багатоадресне 
попереднє 
налаштування або 
Direct Tune. 

Цифрова багатоадресна 
передача недоступна, доки 
трансляція HD Radio не буде 
декодована. Після декодування 
звук стає доступним. 

Ніяких дій не потрібно. Це 
нормальна поведінка. Зачекайте, 
поки звук стане доступним. 
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Потенційні проблеми 

станції 

Пробле
ми 

Причин
а 

Дія 

Неможливо отримати 
доступ до 
багатоадресного 
каналу HD2 або HD3 під 
час виклику 
попередньо 
встановленої установки 
або з прямої мелодії. 

Раніше збережена багатоадресна 
передача попередньо 
встановлена або пряма мелодія 
недоступна у вашій поточній зоні 
прийому. 

Ніяких дій не потрібно. Станція 
недоступна у вашій поточній 
мережіРозташування. 

Текстова інформація 
наразі не відповідає 
відтворення аудіо. 

Випуск послуги передачі даних 
по радіо мовник. 

Заповніть форму випуску на 
станцію в 
http://www.ibiquity.com/ 
automotive / 
report_radio_station_experipee
nces 

Тексту немає 
інформація, показана 
для вибраний на даний 
момент частота. 

Випуск послуги передачі даних 
по радіо мовник. 

Заповніть форму випуску на 
станцію в 
http://www.ibiquity.com/ 
automotive / 
report_radio_station_experipee
nces 

Станції HD2-HD7 ні 
знайдений при 
натисканні Сканувати. 

Цей вибір вимикає HD2- Пошук 
каналів HD7. 

Ніяких дій не потрібно. Це 
нормальна поведінка. 

 

Технологія HD Radio, вироблена під ліцензія 
iBiquity Digital Corp. патенти США та 
іноземних країн. HD Radio та логотипи HD та 
HD Radio є власними товарними знаками 
iBiquity Digital Corp. Ford Motor Company та 
iBiquity Digital Corp. не євідповідальний за 
вміст, надісланий із використанням 
технології HD Radio. Вміст може бути 
змінено, додано або видалено в будь-який 
час на розсуд власника станції. 

Голосові команди радіо 
 

 

Натисніть кнопку голосу і при запиті скажіть: 
 

Голосова команда Дія та опис 

Радіо 

Тоді ви можете вимовити команду, подібну до наступної: 

FM Скажіть частоту або 

попередньо встановлену. 

Вимкнено 

Допомога 
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Супутникове радіо SIRIUS® (якщо 
Активовано) 

 
Щоб увімкнути цю функцію, натисніть нижній лівий кут сенсорного екрана, а потім 
виберіть: 

 

Пункт меню Дія та опис 

СІРІЙ 

Потім ви можете вибрати будь-що з наступного: 

Пресети Збережіть канал, натиснувши та утримуючи одну з попередньо встановлених 
областей пам'яті. Коли радіо зберігає канал, звучить короткий звук. Звук 
повертаєтьсяпісля закінчення. 

Сповіщення Збережіть поточну пісню, виконавця чи команду як улюблену. 
Якщо ви слухаєте музику, ви можете зберегти пісню або виконавця, щоб 
система могла вас попередити, коли вони грають на супутниковому 
радіоканалі. Якщо ви слухаєте спортивну подію, ви можете зберегти свої 
улюблені команди, щоб система могла вас попередити, коли вони грають на 
супутниковому радіоканалі. Ви також можете редагувати сповіщення або 
вмикати або вимикати сповіщення. 
Коли на екрані з'являється попередження, ви може вибрати 
налаштування на канал, скасувати сповіщення або вимкнути 
сповіщення. 

Повтор Відтворити аудіо на поточному каналі. Ви можете відтворити приблизно 45 
хвилин аудіо, доки ви залишаєтесь налаштованими на поточну станцію. 
Зміна станцій стирає попередній звук. 
У режимі відтворення: 
Натисніть і відпустіть кнопки пошуку, щоб почути попередню або наступну 
пісню. Натисніть і утримуйте кнопки пошуку, щоб перемотати назад або 
вперед у поточному режимідоріжка. 
Натисніть кнопку відтворення або пауза, щоб 
відтворити або призупинити звук. Натисніть 
кнопку ще раз, щоб повернутися до живого звуку. 

Сканувати Торкніться цієї кнопки, щоб почути коротку вибірку каналів. 

Перегляньте Торкніться цієї кнопки, щоб переглянути список усіх доступні станції. 
Прокрутіть, щоб побачити більше категорій. Торкніться станції, яку 
хочете слухати. 

Примітка: SIRIUS не підтримує функцію попередження на всіх каналах. Компанія Ford Motor 
Company не несе відповідальності за зміну функцій попередження. 
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Елементи керування переглядом 
 

повідомлення Дія та опис 

Пропустити Торкніться цієї кнопки, якщо хочете пропустити цей канал. 

Замок Торкніться цієї кнопки, якщо ви не хочете, щоб хтось слухав до цього 
каналу. 

Заголовок Торкніться цієї кнопки, щоб побачити пісню та виконавців на інших 

станціях. 

Художник Торкніться цієї кнопки, щоб побачити пісню та виконавців на інших 

станціях. 

 
Варіанти 

Торкніться цієї кнопки, щоб переглянути та 
відрегулювати різні налаштування медіа. 

 

повідомленн
я 

повідомлення 

Налашту
вання 
звуку 

Бас 

Середньочастотний 

ВЧ 

Встановіть баланс і зникайте 

DSP 

Режим заповнення 

Гучність, компенсована швидкістю 

Встановити 
категорію для 
пошуку / 
сканування 

Це дозволяє вибрати категорію музики, яку ви хотіли б люблять шукати. 
Потім ви можете вибрати пошук або пошук станцій, що відтворюють цю 
категорію. 

Блокува
ння 
батьків 

Це дозволяє заблокувати та розблокувати канали, змінити або скинути PIN-
код або розблокувати всі канали. Щоб використовувати цю функцію, вам 
потрібен початковий PIN-код,що становить 1234. 

Виконавець / 
Назва / 
Сповіщення 
команд 

Ця функція дозволяє вмикати та вимикати попередження. 

Електронний 
серійний 
номер (ESN) 

SIRIUS вимагає цього номера під час спілкування з вами щодо вашого 
рахунок. 

Пряма 
мелодія 

Торкніться цієї кнопки, щоб вручну ввести потрібний супутник 
номер каналу. Коли закінчите, натисніть Enter. 

Примітка: У вашому транспортному засобі можуть бути відсутні всі ці налаштування звуку.  
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Інформація про супутникове радіо 
SIRIUS 

Примітка: SIRIUS залишає за собою 
необмежене право змінювати, переставляти, 
додавати або видаляти програми, включаючи 
скасування, переміщення або додавання певних 
каналів, та ціни на них, у будь-який час, з 
попередженням або без попередження. 
Компанія Ford Motor не несе відповідальності за 
будь-яке таке програмуваннязміни. 

 

E142593 

Супутникове радіо SIRIUS - це 

послуга супутникового радіо на основі 
передплати що транслює різноманітну 
програму музики, спорту, новин, погоди, 
дорожнього руху та розваг. Ваша заводська 
установлена супутникова радіосистема 
SIRIUS включає в себеобладнання та 
обмежений термін передплати, який 
починається на дату продажу чи оренди 
вашого автомобіля. Зверніться до 
уповноваженого дилера щодо наявності. 

Для отримання додаткової інформації про 
розширені умови передплати (необхідна 
плата за послугу), Інтернет-медіаплеєр та 
список супутникових радіоканалів SIRIUS та 
інші функції, будь ласка www.siriusxm.com у 
Сполучених Штатах, www.sirius.ca в Канаді, 
або зателефонуйте до SIRIUS за номером 1-
888-539-7474. 

Примітка: Цей приймач включає 
операційну систему реального часу 
eCos. eCos публікується під ліцензією 
eCos. 

Електронний серійний номер 
супутникового радіо (ESN) 

Вам потрібно ваш ESN для активації, 
модифікації або відстежувати свій 
супутниковий радіо. ESNзнаходиться на 
екрані системної інформації (SRESN: 
XXXXXXXXXXXX). 

Щоб отримати доступ до свого ESN, 
торкніться нижнього лівого кута 
сенсорного екрана, а потім виберіть: 

 

Фактори прийому супутникового радіо SIRIUS та усунення несправностей 
 

Потенційні проблеми з прийомом 

Перешкоди 
антени 

Для оптимальної якості прийому дотримуйтесь антену очищайте від 
скупчення снігу та льоду, а багаж та інші матеріали тримайте якомога 
далі від антени. 

Місцевість Пагорби, гори, високі будівлі, мости, тунелі, шляхопроводи, автостоянки, 
густе листя дерев та грози можуть заважати з вашим прийомом. 

Станція пере- 
навантаженн
я 

Коли ви проїжджаєте наземну вежу, що повторює трансляцію, сильніший 
сигнал може наздогнати слабший, а аудіосистема може відключити звук. 

Супутникове 
радіо 
перешкода 
сигналу енце 

На вашому дисплеї може відображатися ПРИБУТТЯ ..., що вказує на 
перешкоди, і аудіосистема може вимкнути звук. 
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Поради щодо усунення 
несправностей 

повідомлення Причин
а 

Дія 

Придбання… Радіо вимагає більше двох 
секунд для створення звуку 
для вибраного каналу. 

Ніяких дій не потрібно. 
Цеповідомлення повинно 
зникнути незабаром. 

Несправність 

супутникової антени 

Помилка системи SIRIUS 

Існує внутрішній збій модуля або 
системи. 

Якщо це повідомлення не зникне 
незабаром або з циклом ключа 
запалювання, у вашому 
приймачі може бути 
несправність. Зверніться до 
авторизованого дилера для 
обслуговування. 

Недійсний канал Канал більше не доступний 
здатний. 

Налаштування на інший канал 
або оберіть інший пресет. 

Відписаний канал Ваша передплата цього не 
робить включити цей канал. 

Зверніться до SIRIUS за номером 
1-888-539-7474, щоб 
передплатити канал або 
налаштуватися на інший каналу. 

Немає сигналу Сигнал втрачається від 
супутника SIRIUS або вежі 
SIRIUS до антени вашого 
автомобіля. 

Сигнал заблоковано. 
Колиякщо ви переїдете на 
відкриту ділянку, сигнал 
повинен повернутися. 

Оновлення… Оновлення каналу триває 
програмування. 

Ніяких дій не потрібно. процес 
може тривати до трьох хвилин. 

Питання? 

Телефонуйте за 

номером 1-888-

539-7474 

Ваша супутникова послуга 
більше не доступна. 

Зверніться до SIRIUS за номером 
1-888-539-7474, щоб вирішити 
питання про підписку питань. 

Не знайдено 

Перевірте Довідник 
каналу 

Усі вибрані канали категорії або 
пропускаються, або 
заблоковано. 

Використовуйте напрямну каналу, 
щоб повернути з замка або 
функція пропуску на цій станції. 

Підписка оновлена SIRIUS оновив доступні для 
вашого автомобіля. 

Ніяких дій не 

потрібно. 

 

Голос супутникового радіо 
SIRIUS Команди 

Якщо ви слухаєте супутникове 
радіо SIRIUS, натисніть кнопку 
голосу на кермі 

елементи керування. Коли буде 
запропоновано, скажіть будь-який 
ізнаступні команди. 
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Якщо ви не слухаєте супутникове радіо 
SIRIUS, натисніть кнопку голосу і при 
появі відповідного запиту скажіть: 

 

Голосова команда 

Сіріус 

Потім можна сказати будь-яку з 
наведених нижче або подібну команду: 

СБ 1 

Спортивні ігри 

Мелодія 

Допомога 

Вставте компакт-диск, а потім виберіть: 

CD 
 

 

Щоб отримати доступ, натисніть нижній 
лівий кут на сенсорному екрані, а потім 
виберіть: 

 

Пункт меню 

CD 

 

Пункт меню Дія та опис 

Повторити Торкніться цієї кнопки, щоб повторити поточно відтворювану доріжку, усі 
доріжки на диск або вимкніть функцію, якщо вона вже увімкнена. 

Перемішати Торкніться цієї кнопки, щоб відтворювати доріжки або цілі альбоми у 
довільному порядку, або вимкнути функцію, якщо вона вже увімкнена. 

Сканувати Торкніться цієї кнопки, щоб прослухати коротку вибірку всіх доступних 
треків. 

Більше 
інформації 

Торкніться цієї кнопки, щоб побачити інформацію про диск. 

Перегляньте Торкніться цієї кнопки, щоб переглянути всі доступні доріжки на CD. 

 

Щоб відрегулювати налаштування звуку, 
виберіть: 

 

Пункт меню 

Варіанти 

Налаштування звуку 

Тоді будь-що з наступного: 

Бас 

Середньочастотний 

ВЧ 
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Примітка: У вашому транспортному засобі 
можуть бути відсутні всі ці налаштування 
звуку. 

 
 

E142611 

Пункт меню 

Встановіть баланс і зникайте 

Режим заповнення 

Режим еквалайзера 

Гучність, компенсована швидкістю 
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Голосові команди CD 

Якщо ви слухаєте компакт-диск, 
натисніть кнопку голосу на кермі 
колесо управління. Коли буде 
запропоновано, 

скажіть будь-що з наступного команди. 

 
Якщо ви не слухаєте компакт-диск, 
натисніть кнопку голосу і після 
звукового сигналу сказати: 

 

Голосова команда 

Плеєр для компакт-дисків 

Під час прослуховування компакт-диска 
ви можете вимовляти багато команд. 
Нижче наведено кілька прикладів того, 
що ви можете сказати. 

 

Голосова команда 

Грати 

Пауза 

Наступний трек 

Попередній трек 

Допомога 

Слот для SD-карти та USB-порт 

Гніздо для SD-карти та USB-порт 
розташовані у Media Hub. Див. Media Hub 
(стор 290). 

Флеш-картка 

Примітка: Гніздо для вашої картки SD 
підпружинено. Щоб вийняти SD-карту, 
натисніть на неї, і система виймає її. Не 
намагайтеся витягнути картку, щоб вийняти 
її, оскільки це може 
спричинитипошкодження. 

Примітка: Навігаційна система також 
використовує цей слот для карт. Див. 
Навігація (стор 385). 

 

 
E176638 

Щоб отримати доступ до музики зі свого 
пристрою та відтворити її, натисніть нижній 
лівий кут кнопки сенсорний екран. 

 
 

 
E142620 

Логотип SD є товарним знаком компанії SD-3C, 

LLC. 

 
USB-порт 

 

E176639 

Щоб отримати доступ до музики зі свого 
пристрою та відтворити її, натисніть нижній 
лівий кут кнопки сенсорний екран. 
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Ця функція дозволяє підключати 
мультимедійні пристрої, флешки, флешки 
або флешки та зарядні пристрої, якщо вони 
підтримують цю функцію. 

Відтворення музики з вашого пристрою 

Примітка: Система здатна проіндексувати до 
30000 пісень. 

 

 

Вставте пристрій і виберіть: 
 

повідомленн
я 

Дія та опис 

USB 

Флеш-картка 

Як тільки система розпізнає вашу USB або SD-карту, ви можете вибрати один 
із наступних варіантів: 

Повторити Ця функція відтворює пісню або альбом, що відтворюється на даний момент. 

Перемішати Торкніться цієї кнопки, щоб відтворити музику у вибраному альбомі 
або папці у довільному порядку. 

Подібні Музика Ця функція дозволяє вибрати музику, схожу на сучасну граючи. 

Більше 

інформації 
Торкніться цієї кнопки, щоб побачити інформацію про диск, наприклад 
поточну доріжку, ім'я виконавця, альбом та жанр. 

Варіанти Торкніться цієї кнопки, щоб переглянути та налаштувати різні налаштування 
медіа. 

 
Звук 

Ви можете налаштувати параметри для: 
 

повідомлення Дія та опис 

Налаштування 

звуку 

Бас 

Середньочастотний 

ВЧ 

Встановіть баланс і зникайте 

DSP 

Режим еквалайзера 

Гучність, компенсована швидкістю 

Медіа плеєр 
Налаштуванн
я 

Дозволяє вибрати більше налаштувань у розділі Медіаплеєр. Подивитися 

Налаштування (стор. 337). 
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Примітка: У вашому транспортному засобі можуть бути відсутні всі ці налаштування звуку.  

 
Перегляньте 

Ця функція дозволяє переглядативміст 
пристрою. Це також дозволяє здійснювати 
пошук за категоріями, наприклад за 
жанром, виконавцем чи альбомом. 

Ви також можете вибрати: 

Якщо ви хочете переглянути інформацію про 
пісню, наприклад Заголовок, Виконавець, 
Файл, Папка, Альбом та Жанр, торкніться 
обкладинки екранного альбому. 

 

повідомленн
я 

Дія та опис 

Що грає? Щоб почути, як система вимовляє поточний діапазон та пісню. Це може 
бути корисним при використанні голосових команд, щоб переконатися, 
що система правильно відтворює ваш запит. 

 

Голосові команди USB та SD-карти 

Натисніть кнопку голосу і при запиті скажіть: 
 

Голосова команда 

Флеш-картка 

USB 

Потім такі команди, як такі: 

Перегляньте 

Наступний трек 

Пауза 
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повідомлен
ня 

Дія та опис 

Інформація 
про пристрій 
ції 

Відображає інформацію про програмне забезпечення та 
мікропрограму про підключений наразі медіа-пристрій. 

Оновити 
медіаіндекс 

Індексує ваш пристрій, коли ви підключаєте його вперше та кожен 
час змінення вмісту (наприклад, додавання або видалення 
доріжок), щоб переконатися, що у вас найновіші голосові 
команди, доступні для всіх носіїв на пристрої. 
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Голосова команда 

Грати Скажіть назву чого ви хотіли б послухати таку групу, 
пісню, альбом чи список відтворення. 

Подібні Музика 

Допомога 
 

Підтримувані медіаплеєри, формати 
та інформація про метадані 

SYNC здатний розміщення майже будь-якого 
цифрового медіаплеєра, включаючи iPod, 
Zune ™, програвачі з програвачів пристроїв 
та більшості USB-накопичувачів. 
Підтримувані аудіоформати включають MP3, 
WMA, WAV та AAC. 

Він також може впорядковувати ваші 
проіндексовані носії з вашого ігрового 
пристрою за теги метаданих. Теги 
метаданих, які є описові ідентифікатори 
програмного забезпечення, вбудовані в 
медіафайли, надають інформацію про файл. 

Якщо ваші проіндексовані медіафайли містять 
не вбудована інформація у цих тегах 
метаданих SYNC може класифікувати 
порожні теги метаданих як невідомі. 

Bluetooth Audio 

Система дозволяє транслювати звук через 
динаміки автомобіля з підключеного 
мобільного телефону з підтримкою 
Bluetooth. 

 

 

Щоб отримати доступ, натисніть нижній 
лівий кут на сенсорному екрані, а потім 
виберіть: 

 

повідомлення 

BT стерео 

Голосові команди Bluetooth Audio 
 

 
Голосова система дозволяє керуйте своїм 
носієм за допомогою голосової команди 
Наприклад, щоб змінити пісні, натисніть 
кнопку голосу та дотримуйтесь системних 
вказівок. 

Рядок в 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Водіння під час відволікання може 
призвести до втрата керування 
транспортним засобом, аварія 
татравма. Ми настійно рекомендуємо 
це 

ви використовуєте граничну обережність, 
використовуючи будь-які пристрій, який 
може відвернути фокус віддорога. Ваша 
головна відповідальність - безпечна 
експлуатація вашого автомобіля. Ми не 
рекомендуємо використовувати будь-який 
портативний пристрій під час руху та 
заохочуємо використовувати голосові 
системи, коли це можливо. Переконайтесь, 
що ви знаєте всі місцеві закони, які можуть 
вплинути на використання електронних 
пристроїв під час руху. 

З міркувань безпеки не 
підключайтеабо відрегулюйте 
параметри свого портативного 
музичного програвача, поки ваш 

транспортний засіб рухається. 
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  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Зберігайте портативний музичний 
плеєр у надійному місці, наприклад, на 
центральній консолі або в рукавичці, 
коли ви 

транспортний засіб рухається. Тверді 
предмети можуть стати снарядами в 
результаті аварії або раптової зупинки, що 
може збільшити ризик серйозних травм. 
Подовжувач аудіо повинен бутидосить довго, 
щоб портативний музичний плеєр міг 
безпечно зберігатися під час руху вашого 
автомобіля. 

 

 

 

E176636 

Додатковий вхідний роз'єм дозволяє 
відтворювати музику з портативного 
музичного програвача через динаміки 
автомобіля. Гніздо розташоване на 
центральній консолі. 

Натисніть нижній лівий кут сенсорного 
екрана, а потім виберіть Line In. 

Щоб використовувати додатковий роз'єм 
вхідного роз'єму, переконайтеся, що ваш 
портативний музичний 
програвачпризначений для використання з 
навушниками та що він повністю 
заряджений. Вам також потрібен 
аудіоподовжувач із стерео чоловічими 1/8-
дюймовими (3,5 міліметровими) роз'ємами 
на обох кінцях. 

1. Вимкніть радіо та портативну 
музикупрогравач. Натисніть стоянкове 
гальмо та переведіть коробку передач у 
положення паркування (P) для 
автоматичної коробки передач або 
першої передачі намеханічна коробка 
передач. Увімкніть запалювання 
вимкнено. 

2. Прикріпіть один кінець 
аудіоподовжувач до виходу для 
навушників програвача, а другий 
кінець - до адаптера в одному з гнізд 
усередині центральної консолі. 

3. Натисніть нижній лівий кут насенсорний 
екран. Виберіть налаштовану FM-
станцію або CD (якщо в систему вже 
завантажений CD). 

4. Відрегулюйте гучність за бажанням. 

5. Увімкніть портативний музичний плеєр 
та відрегулюйте гучність до ½ максимуму. 

6. Натисніть нижній лівий кут насенсорний 
екран. Виберіть вкладку Line In. (Ви 
повинні почути звук із портативного 
музичного програвача, хоча він може 
бути низьким.) 

7. Налаштуйте звук на портативному 
музичному програвачі, доки він не 
досягне рівняФМ станції або компакт-
диска, перемикаючись між органами 
управління. 

Вирішення проблем 

• Не підключайте аудіовхід роз'єм до 
виходу лінійного рівня. Гніздо коректно 
працює лише на пристроях, які мають 
вихід для навушників з регулятором 
гучності. 

• Не встановлюйте портативний музичний 
програвач рівень гучності вище 
необхідного щоб підібрати гучність CD 
або FM-радіо, оскільки це спричиняє 
спотворення та знижує якість звуку. 

• Якщо музика звучить спотворено нижче 
рівні прослуховування, зменшіть гучність 
портативного музичного програвача. 
Якщо проблема не зникає, замініть або 
зарядіть батареї портативного 
медіаплеєра. 

• Керуйте портативним медіаплеєром в 
таким же чином, коли використовується 
з навушниками, оскільки додатковий 
вхідний роз'єм не забезпечує 
управління (наприклад, відтворення 
або пауза) над підключеним 
портативним медіаплеєром. 
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ТЕЛЕФОН 
 
 

 

Елем
ент 

повідомл
ення 

A Телефон 

B Швидкий набір 

C. Телефонна книга 

D Історія 

Е Повідомлення 

F Налаштування 

Дзвінки у режимі “вільні руки” - одна з 
головних особливостей SYNC. Після 
створення пари з мобільним телефоном ви 
можете отримати доступ до багатьох опцій, 
використовуючи сенсорний екран або 
голосові команди. Хоча система підтримує 
різноманітні функції, багато з них залежать 
від функціональних можливостей вашого 
мобільного телефону. 

Як мінімум, більшість стільникових 
телефонів з бездротовою технологією 
Bluetooth підтримують такі функції: 

• Відповідь на вхідний дзвінок. 

• Завершення дзвінка. 

• Використання режиму конфіденційності. 

• Набір номера. 

• Повторний набір. 

• Повідомлення про очікування дзвінка. 

• Ідентифікатор абонента. 

Інші функції, такі як обмін текстовими 
повідомленнями за допомогою Bluetooth та 
автоматичної телефонної книги 
завантаження, є функціями, що залежать 
від мобільного телефону. Щоб перевірити 
сумісність мобільного телефону, 
перегляньте посібник користувача 
мобільного телефону та відвідайте 
сторінкуwww.SYNCMyRide.com, 
www.SYNCMyRide.ca або 
www.syncmaroute.ca. 
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Сполучення мобільного телефону 
вперше 

  УВАГА  

Водіння під час відволікання може 
призвести до втрата керування 
транспортним засобом, аварія 
татравма. Ми настійно рекомендуємо 
це 

ви використовуєте граничну обережність, 
використовуючи будь-які пристрій, який 
може відвернути фокус віддорога. Ваша 
головна відповідальність - безпечна 
експлуатація вашого автомобіля. Ми не 
рекомендуємо використовувати будь-який 
ручний пристрій під час руху та заохочуємо 
використовувати голосові системи, коли це 
можливо. Переконайтесь, що ви знаєте всі 
місцеві закони, які можуть вплинути на 
використання електронних пристроїв під 
час руху. 

Перше, що ви повинні зробити, щоб 
використовуватиОсобливості телефону 
SYNC - це поєднання мобільного телефону 
з підтримкою Bluetooth та SYNC. Це 
дозволяє користуватися мобільним 
телефоном у режимі гучного зв'язку. 

Примітка: Це функція, що залежить від 
швидкості. Він недоступний, коли ваш 
транспортний засіб рухається зі швидкістю 
більше 5 миль / год (5 км / год). 

 

 

Торкніться верхнього лівого кута сенсорного екрана: 
 

повідомлення Дія та опис 

Додати телефон  

Знайдіть SYNC Дотримуйтесь інструкцій на екрані. 
Переконайтесь, що для Bluetooth встановлено значення Увімкнено, 
а ваш мобільний телефон знаходиться в правильному режимі. 
Дивіться посібник вашого мобільного телефону, якщонеобхідний. 
Виберіть SYNC (Синхронізація), і на вашому пристрої з’явиться 
шестизначний PIN-код. 
Якщо вам буде запропоновано ввести PIN-код на своєму пристрої, він 
не підтримує безпечне просте сполучення. Щоб створити пару, 
введіть PIN-код, що відображається на сенсорному екрані. Пропустіть 
наступний крок. 
Коли на екрані мобільного телефону з’явиться відповідний запит, 
переконайтеся, що PIN-код, який надає SYNC, відповідає PIN-коду, 
який відображається на вашому мобільний телефон. 
На дисплеї вказується, коли сполучення вдале.SYNC може 
запропонувати вам більше можливостей стільникового 
телефону. Для отримання додаткової інформації про можливості 
мобільного телефону див. Посібник мобільного телефону та 
відвідайте веб-сайт. 

Сполучення наступних 

стільникових телефонів 

Примітка: Це функція, що залежить від 
швидкості. Він недоступний, коли ваш 
транспортний засіб рухається зі швидкістю 
більше 5 миль / год (5 км / год). 

Переконайтеся, що Bluetooth встановлено 
на Увімкнено, а Ваш мобільний телефон 
перебуває у правильному режимі. За 
потреби перегляньте інструкцію до вашого 
пристрою.
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Щоб підключити наступний стільниковий телефон, виберіть: 
 

Пункт меню Дія та опис 

Телефон  

Налаштування  

Пристрої Bluetooth  

Додати пристрій  

Знайдіть SYNC Дотримуйтесь інструкцій на екрані. 
Переконайтесь, що для Bluetooth встановлено значення 
Увімкнено, а ваш мобільний телефон знаходиться в правильному 
режимі. Дивіться посібник вашого мобільного телефону, 
якщонеобхідний. 
Виберіть SYNC (Синхронізація), і на вашому пристрої з’явиться 
шестизначний PIN-код. 
Якщо вам буде запропоновано ввести PIN-код на своєму пристрої, 
він не підтримує безпечне просте сполучення. Щоб створити пару, 
введіть PIN-код, що відображається на сенсорному екрані. 
Пропустіть наступний крок. 
Коли на екрані мобільного телефону з’явиться відповідний 
запит, переконайтеся, що PIN-код, який надає SYNC, відповідає 
PIN-коду, який відображається на вашому мобільний телефон. 
На дисплеї вказується, коли сполучення вдале.SYNC може 
запропонувати вам більше можливостей стільникового 
телефону. Для отримання додаткової інформації про 
можливості мобільного телефону див. Посібник мобільного 
телефону та відвідайте веб-сайт. 

 

Здійснення дзвінків 
 

 

Натисніть кнопку голосу та вимовіть 
команду, подібну до наведеної нижче: 

 

Голосова команда 

Телефонуйте 

Наберіть 

Ви можете сказати ім’я людини з 
телефонної книги, якій потрібно 
зателефонувати, або скажіть номер, який 
потрібно набрати. Наприклад 
"Зателефонувати Джону" або "Набрати 
867-5309". 

Щоб закінчити дзвінок або вийти з 
режиму телефону, натисніть і 
утримуйте кнопку телефону. 

Прийом дзвінків 

Під час вхідного дзвінка звучить звуковий 
сигнал. Інформація про дзвінки 
відображається на дисплеї, якщо вона 
доступна. 
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Щоб прийняти дзвінок, виберіть: 
 

повідомлення 

Прийміть 

Примітка: Ви також можете прийняти 
дзвінок, натиснувши кнопку телефону на 
кермі колесо. 

 

 

Щоб відхилити дзвінок, виберіть: 
 

повідомлення 

Відхилити 

Примітка: Ви також можете відхилити 
дзвінок, натиснувши кнопку телефону на 
кермі колесо. 

Ігноруйте дзвінок, нічого не роблячи. 
Журнали SYNCце як пропущений дзвінок. 

Параметри меню телефону 

Натисніть верхній лівий край кут на 
сенсорному екрані, щоб вибрати один з 
наступних параметрів: 

 

Пункт меню Дія та опис 

Телефон Торкніться цієї кнопки щоб отримати доступ до екранної 
цифрової клавіатури, щоб ввести номер та здійснити дзвінок. 
Під час активного дзвінка ви також можете вибрати будь-який із 
цих варіантів: 

Вимкнути звук дзвінка 

Утримуйте дзвінок 

Конфіденційність 

Приєднуйтесь до дзвінків 

Кінець 

Швидкий набір Виберіть щоб зателефонувати збереженим контактам. 

Телефонна книга Торкніться цієї кнопки, щоб отримати доступ і зателефонувати 
будь-яким контактам у раніше завантаженій телефонній 
книзі. Система розміщує записи в алфавітних категоріях, 
узагальнених у верхній частині екрана 

Щоб увімкнути налаштування зображення контакту, якщо ваш 
пристрій це підтримує функцію, виберіть: 

Телефон 

Налаштування 

Управління телефонною книгою 

Відображення фотографій з телефонної книги 
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Пункт меню Дія та опис 

 
Деякі смартфони можуть підтримувати передачу вуличних адрес, 
якщо вони містять контактну інформацію телефонної книги. Якщо 
ваш мобільний телефон підтримує цю функцію, ви можете вибрати 
та використовувати ці адреси як пункти призначення та зберегти їх 
як вибране. 

Історія дзвінків Примітка: Це функція, що залежить від стільникового телефону. 
Якщо ваш мобільний телефонне підтримує завантаження історії 
дзвінків використовуючи Bluetooth, SYNC відстежує дзвінки, 
здійснені за допомогою системи SYNC. 
Після підключення мобільного телефону з підтримкою Bluetooth до 
SYNC, Ви можете отримати доступ до будь-яких раніше набраних, 
прийнятих або пропущених дзвінків. Ви також можете зберегти їх 
у: 

Вибране Швидкий набір 

Повідомлення Надсилайте текстові повідомлення за допомогою 
сенсорного екрана. Див. Текстові повідомлення в цьому 
розділі далі. 

Налаштування Торкніться цієї кнопки, щоб отримати доступ до різних 
налаштувань телефону, наприкладНаприклад, увімкнення та 
вимкнення Bluetooth, управління телефонною книгою тощо. 
Дивіться Налаштування телефону далі в цьому розділі 

 

Текстове повідомлення 

Примітка: Завантаження та 
надсилання текстових повідомлень за 
допомогою Bluetooth залежать від 
стільникового телефону. 

Примітка: Певні особливості обмін 
текстовими повідомленнями залежить від 
швидкості і недоступний, коли ваш 
транспортний засіб рухається зі швидкістю 
більше 5 миль на годину. 

Примітка: SYNC не завантажує прочитані 
текстові повідомлення з мобільного 
телефону. 

Ви можете надсилати та отримувати 
текстові повідомлення використовуючи 
Bluetooth, читайте їх вголос і перекладайте 
абревіатури текстових повідомлень, 
наприклад приклад LOL. 

Торкніться верхнього лівого кута 
дисплея, а потім виберіть: 

 

повідомлення 

Телефон 

Повідомлення 

Тоді будь-що з наступного: 

Слухати (піктограма динаміка) 

Наберіть 

Надіслати текст 

Переглянути 

Видалити 

Складання текстового повідомлення 

Примітка: Це функція, що залежить від 
швидкості. Він недоступний, коли ваш 
транспортний засіб рухається зі швидкістю 
більше 5 миль / год (5 км / год). 
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Примітка: Завантаження та 
надсилання текстових повідомлень за 
допомогою Bluetooth залежать від 
стільникового телефону. 

Щоб скласти та надіслати текстове повідомлення, виберіть: 
 

повідомлення Дія та опис 

Телефон  

Повідомлення  

Надіслати текст Введіть номер стільникового телефону або виберіть зі своєї 
телефонної книги. 

Редагувати текст Дозволяє налаштувати попередньо визначене повідомлення 
або створити повідомлення самостійно. 

Надіслати Надсилає повідомлення як є. 

Потім ви можете переглянути повідомлення, 
перевірити одержувач а також оновити 
список повідомлень. 

Параметри текстових повідомлень 

 
Отримання текстового повідомлення 

Примітка: Якщо ви вибираєте Перегляд, і 
ваш транспортний засіб рухається понад 5 
миль / год (5 км / год), система пропонує вам 
прочитати повідомлення, а не дозволяти вам 
переглядати його під час руху. 

Коли надходить нове повідомлення, 
пролунає звуковий сигнал, і на екрані 
з’явиться спливаюче вікно із іменем 
абонента абонента абонента, якщо це 
підтримується вашим мобільним 
телефоном. Ви можете вибрати: 

 

повідомлен
ня 

Дія та опис 

Переглянут

и 

Щоб переглянути текстове 

повідомлення. 

Слухай Для SYNC до прочитати вам 
повідомлення. 

Наберіть До зателефонуйте контакту. 

Ігнорувати Щоб вийти з екрана. 
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повідомлення 

Застряг у заторі. 

Подзвони мені пізніше. 

Лол 

 

повідомлення 

Я передзвоню вам через кілька 
хвилин. 

Я щойно пішов, буду там незабаром. 

Ви можете мені зателефонувати? 

Я в дорозі. 

Я біжу на кілька хвилин із 

запізненням. 

Я випереджаю графік, тому буду 
там рано. 

Я надворі. 

Я зателефоную тобі, коли туди приїду. 

в порядку 

Так 

Ні 

Дякую 
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Налаштування телефону 

Щоб увійти в меню налаштувань телефону, виберіть: 
 

повідомлення Дія та опис 

Телефон  

Налаштування  

Тоді будь-який з 
наступне: 

 

Пристрої Bluetooth Підключіть, від’єднайте, додайте або видаліть пристрій, а також 
збережіть це як улюблений. 

Bluetooth Щоб вимкнути або ввімкнути Bluetooth. 

Не турбувати Якщо ви хочете, щоб усі дзвінки надходили безпосередньо на 
вашу голосову пошту, а ні кільце в транспортному засобі. Коли 
цю функцію ввімкнено, сповіщення про текстові повідомлення 
також не звучать у салоні. 

911 Асист Увімкніть і вимкніть функцію 911 Assist. Див. Інформацію 

(сторінка 373). 

Телефонний дзвінок Виберіть мелодію дзвінка, яку ви хочете почути під час дзвінка. 
Виберіть з можливих системних мелодій дзвінка, мелодії дзвінка 
вашого стільникового телефону, що звучить, звуковий сигнал, 
перетворення тексту в мовлення або беззвучнийповідомлення. 

Повідомлення про текстове 
повідомлення- ції 

Виберіть сповіщення про текстове повідомлення, якщо це 
підтримується Вашою клітинкоютелефон. Виберіть один із 
можливих системних тонів оповіщення, перетворення тексту в 
мовлення або беззвучний. 

Інтернет-з'єднання даних Якщо ваш стільниковий телефон сумісний, використовуйте цей 
екран, щоб налаштувати свій Інтернет-з'єднання для передачі 
даних. Виберіть, щоб встановити з’єднанняв особистій мережі 
або щоб вимкнути з'єднання. Ви також можете налаштувати 
свої налаштування або забезпечити постійне підключення 
системи, ніколи не підключатись у роумінгу або запит на 
підключення. Натиснути? для отримання додаткової 
інформації. 

Управління телефонною 
книгою 

Щоб отримати доступ до функційнаприклад, автоматичне 
завантаження телефонної книги, повторне завантаження 
телефонної книги, додавання контактів зі стільникового 
телефону, а також видалення або завантаження телефонної 
книги. 

Попередження про роумінг Щоб система попереджала вас, коли ваш мобільний 
телефон перебуває в режимі роумінгу. 
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Голосові команди 

телефону 
 

 

 

 

 

 

 
ІНФОРМАЦІЯ 

 
Натисніть кнопку голосу і при запиті 
вимовіть будь-яку з наведених нижче або 
подібну команду: 

 

Голосова команда 

Виклик голосової пошти 

Слухай до Повідомлення 

Відповісти на повідомлення 

Підключити телефон 

Допомога 
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Якщо ваш автомобіль обладнаний 
навігацією, натисніть кнопку 
Інформація для доступу 

ці особливості. Якщо ваш автомобіль не 
оснащений навігацією, натисніть кут 
сенсорного екрана із зеленою вкладкою. 

 
Послуги SYNC (якщо вони 
обладнані, Лише для США) 

Примітка: Послуги SYNC залежить від рівня 
комплектації та модельного року і може 
вимагати передплати. Попередження про 
дорожній рух та покрокові вказівки, доступні 
на деяких ринках. 
Можуть застосовуватися тарифи на 
повідомлення та дані Компанія Ford Motor 
Company залишає за собою право змінити або 
припинити цю послугу в будь-який час без 
попереднього повідомлення або виникнення 
майбутніх зобов'язань. 

Примітка: Послуги SYNC вимагають активації 
перед використанням. 
Відвідайтеwww.SYNCMyRide.com 
зареєструватися та перевірити право на 
отримання безкоштовних послуг. Можуть 
застосовуватися стандартні тарифи на 
телефон і повідомлення. Може знадобитися 
передплата. Ви також повинні мати активний 
стільниковий телефон із підтримкою 
Bluetooth, що підтримує Bluetooth, в парі та 
підключений до системи, щоб підключатися 
до служб SYNC та використовувати їх.Див. 
Телефон (стор. 366). 

Примітка: Ця функція не працює належним 
чином, якщо ви увімкнули блокування 
ідентифікатора абонента на мобільному 
телефоні. Перед використанням служб SYNC 
переконайтеся, що ваш мобільний телефон не 
блокує ідентифікатор абонента. 

Примітка: Водій несе відповідальність за 
безпечну експлуатацію транспортного засобу, 
а отже, повинен оцінити, чи безпечно 
слідувати запропонованим вказівкам. Будь-
які надані навігаційні функції є лише 
допоміжним засобом. Прийміть рішення про 
керування транспортними засобами на основі 
спостережень за місцевими умовами та 
існуючими правилами дорожнього руху. Не 
дотримуйтесь рекомендацій щодо маршруту, 
якщо це призведе до небезпечного або 
незаконного маневру, якщо ви потрапите в 
небезпечну ситуацію або якщо вас 
переведуть у зону, яку ви вважаєте 
небезпечною. Карти, що використовуються 
цією системою, можуть бути неточними через 
помилки, зміни на дорогах, дорожній рух чи 
їздуумови. 

Примітка: Коли ви підключаєтесь, служба 
використовує технологію GPS та вдосконалені 
датчики транспортного засобу, щоб збирати 
поточне місцезнаходження вашого 
автомобіля, напрямок руху та швидкість, щоб 
допомогти вам отримати вказівки, звіти про 
дорожній рух або бізнес-пошуки, які ви 
вимагаєте. Крім того, для надання послуг, які 
ви вимагаєте, для постійного вдосконалення 
служба може збирати та записувати деталі 
дзвінків та голосового зв'язку. Для отримання 
додаткової інформації див. Загальні 
положення та умови послуг SYNC 
наwww.SYNCMyRide.com. Якщо ви не хочете, 
щоб компанія Ford або її постачальники 
послуг збирали інформацію про поїздки 
вашого автомобіля чи іншу інформацію, 
зазначену в Загальних положеннях та 
умовах, не підписуйтесь і не 
використовуйтеобслуговування. 

SYNC Services використовує вдосконалений 
автомобільдатчики, інтегрована технологія 
GPS та вичерпні дані про карти та дорожній 
рух, що дають вам персоналізовані звіти 
про дорожній рух, точні покрокові 
вказівки, бізнес-пошук, новини, спорт, 
погоду тощо. Щоб отримати повний перелік 
послуг або дізнатися більше, 
відвідайтеwww.SYNCMyRide.com. 

Підключення до служб SYNC 

Ви можете підключитися до SYNC Services 
за допомогою голосових команд або 
шляхом вибору пункту меню на 
сенсорному екрані. 
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Щоб використовувати голосові команди, натисніть кнопку голосу та скажіть: 
 

Голосова команда Дія та опис 

Послуги Це ініціює вихідний дзвінок до служб SYNC за допомогою 
вашого спарені та підключені Bluetooth стільниковий 
телефон. Після підключення до послуги дотримуйтесь 
голосових підказок, щоб запитати бажану послугу, 
наприклад, дорожній рух чи вказівки. 

Після підключення до служб SYNC ви також можете сказати наступне: 

Що я можу сказати Отримайте список доступних послуг, з яких можна вибрати. 

Послуги Щоб повернутися до головного меню Послуги. 

Допомога Отримати системну допомогу. 
 

Якщо ваш автомобіль оснащений навігацією, 
натисніть кнопку I (Інформація). Якщо ваш 
автомобіль не оснащений навігацією, 
натисніть зелену вкладку на сенсорному 
екрані. 

Щоб використовувати сенсорний екран, 
виберіть: 

 

Пункт меню 

Підключіться до Служб 

Ця команда ініціює вихідний дзвінок до 
служб SYNC за допомогою спареного та 
підключеного стільникового телефону з 
підтримкою Bluetooth. Після підключення 
до послуги дотримуйтесь голосових 
підказок, щоб запитати потрібну послугу. 
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Отримання покрокових вказівок 

Натисніть кнопку голосу і скажіть: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

376 

Голосова команда Дія та опис 

Напрямки Щоб отримати вказівки до місця. 
Одного разуВи вибираєте пункт 
призначення, система завантажує 
ваше поточне місцезнаходження 
автомобіля, розраховує маршрут на 
основі поточних умов дорожнього руху 
та відправляє його назад до вашого 
автомобіля. Після завершення 
завантаження маршруту телефонний 
дзвінок автоматично закінчується. 
Потім ви отримуєте звукові та 
візуальні вказівки з керування 
автомобілем під час подорожі до 
пункту призначення. 

Пошук бізнесу Щоб знайти бізнес або тип бізнесу. 
Одного разуви вибираєте пункт 
призначення, система завантажує ваше 
поточне місцезнаходження автомобіля, 
обчислює маршрут на основі поточного 
трафікуумови і відправляє його назад 
до вашого автомобіля. Після 
завершення завантаження маршруту 
телефонний дзвінок автоматично 
закінчується. Потім ви отримуєте 
звукові та візуальні вказівки з 
керування автомобілем під час 
подорожі до пункту призначення. 

Шукай біля мене Щоб знайти найближче бізнес або тип 
бізнесу до вашого місцезнаходження, 
в рамках пошуку бізнесу. 

Оператор Надає вам додаткову допомогу в 
Інструкціях та Пошуку бізнесу. 
Системаможе запропонувати вам 
поговорити з оператором коли йому 
важко узгодити ваш голосовий запит. 
Оператор в прямому ефірі може 
допомогти вам, шукаючи компанії за 
назвою чи категорією, адреси житла за 
адресою вулиці або за назвою або 
конкретними вуличними перетинами. 
Допомога оператору - це особливість 
вашої передплати на послуги SYNC. Для 
отримання додаткової інформації про 
Operator Assist 
відвідайтеwww.SYNCMyRide.com/suppo
rt. 

Так [під час активного маршруту] Якщо ви пропустите поворот, SYNC 
автоматично запитує, чи хочете ви 
оновити маршрут. Скажи такколи і 

http://www.syncmyride.com/support
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Від'єднання від служб SYNC 

Щоб використовувати елементи керування на 
кермі, натисніть і утримуйте кнопка 
відключення телефону на кермі. 

 
 

Послуги SYNC Швидкі поради 

 
Щоб використовувати голосові 
команди, натисніть кнопку голосу та 
скажіть: 

 

Голосова команда 

До побачення 

 

Поради 

Персоналізація Ви можете персоналізувати свою функцію Служб для швидшого 
надання доступ до найбільш часто використовуваної або 
улюбленої інформації. Ти можешзберігати адресні точки, такі як 
робота чи дім. Ви також можете зберегти улюблену інформацію, 
наприклад спортивні команди, наприклад, Детройт Лайонс, або 
категорію новин. Ви можете дізнатись більше проперсоналізація 
шляхом входу в систему www.SYNCMyRide.com. 

Натисніть, щоб перервати Натисніть кнопку голосу в будь-який час (поки підключений до 
служб SYNC), щоб перервати голосовий підказку чи аудіокліп 
(наприклад, спортивний звіт) і вимовити свою голосову 
команду. 

Портативний Ваша передплата пов'язана з вашим Bluetooth-увімкненим 
номер стільникового телефону, а не ваш VIN (ідентифікаційний 
номер транспортного засобуНомер). Ви можете створити пару та 
підключити телефон до будь-якого автомобіляоснащені 
послугами SYNC і продовжуйте насолоджуватися вашими 
персоналізованими послугами. 

 

Голосові команди служб SYNC 

Якщо ваш автомобіль оснащений 
навігацією, Служби SYNC 
завантажує ваш запит 

пункт призначення в навігаційну систему. 
Потім навігаційна система обчислює 
маршруту та забезпечує інструктаж з 
водінняції. 
Див. Навігація (стор. 385). 

Якщо ваш транспортний засіб не оснащений 
навігацією, після проходження маршруту 
завантажені (ненавігаційні системи), Ви 
можете натиснути кнопку голосу на 
елементах керування на кермі та вимовити 
будь-яку з наступних команд, щоб 
отримати вказівки: 

Послуги 
 

Голосова команда 

Скасувати маршрут 

Статус маршруту 

Підсумок маршруту 

Оновити маршрут 

Допомога 
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Посилання на подорож Сіріуса (Якщо 

обладнано) 

  УВАГА  

Водіння під час відволікання може 
призвести до втрата керування 
транспортним засобом, аварія 
татравма. Ми настійно рекомендуємо 
це 

ви використовуєте граничну обережність, 
використовуючи будь-які пристрій, який 
може відвернути фокус віддорога. Ваша 
головна відповідальність - безпечна 
експлуатація вашого автомобіля. Ми не 
рекомендуємо використовувати будь-який 
портативний пристрій під час руху та 
заохочуємо використовувати голосові 
системи, коли це можливо. Переконайтесь, 
що ви знаєте всі місцеві закони, які можуть 
вплинути на використання електронних 
пристроїв під час руху. 

 

 

Примітка: Щоб використовувати Sirius Travel 
Link, ваш автомобіль повинен бути обладнаний 
навігацією, а ваша навігаційна SD-карта 
повинна знаходитися у гнізді для SD-картки. 

Примітка: Для доступу та використання 
цих функцій потрібна платна передплата. 
Йти доwww.siriusxm.com/travellink для 
більше інформація. 

Примітка: Відвідайте 
www.siriusxm.com/traffic і натисніть на карту 
покриття та деталі, щоб отримати повний 
перелік усіх областей руху, охоплених 
посиланням Sirius Travel. 

Примітка: Ні Сіріус, ні Ford несе 
відповідальність за будь-які помилки або 
неточності в послугах Sirius Travel Link або їх 
використання в транспортних засобах. 

Підписавшись на Sirius Travel Link, це може 
допомогти вам визначити найкращі ціни на 
газ, знаходити списки фільмів, отримувати 
поточні попередження про дорожній рух, 
переглядати поточну карту погоди, 
отримувати точні гірськолижні умови та 
бачити поточні спортивні ігри. 

 

Пункт меню Дія та опис 

Рух на маршруті Торкніться цих кнопок, щоб визначити дорожньо-транспортні 
пригоди на вашому маршруті, поблизу поточного місцезнаходження 
вашого автомобіля або поблизу будь-якого улюбленого місця, якщо 
це запрограмовано. 

Трафік поблизу 

Ціни на паливо Торкніться цієї кнопки, щоб переглянути ціни на паливо на 
закритих станціях до місця вашого автомобіля або на 
активному маршруті навігації. 

Список фільмів Торкніться цієї кнопки, щоб переглянути кінотеатри поблизу та 
час їх показу, якщо такі є. 

Погода Торкніться цієї кнопки, щоб переглянути погоду поблизу, поточну 
погоду або п’ятиденний прогноз для обраної області. 

Карта Виберіть, щоб переглянути карту 
погоди, який може відображати 
шторми, радіолокаційну 
інформацію, діаграми та вітри. 

 
 
 
 
 

 
378 

http://www.siriusxm.com/travellink
http://www.siriusxm.com/traffic


MyFord Touch 

™ 

Фокус (CDH) Канада / Сполучені Штати Америки, 
enUSA 

 

 

 
Пункт меню Дія та опис 

 Площа Виберіть вибрати з переліку погодних 
умов. 

Інформація про спорт Торкніться цієї кнопки, щоб переглянути результати та розклади з 
різних видів спорту. Ви також можете зберегти до 10 улюблених 
команд для полегшення доступу. Рахунок автоматично 
оновлюється, коли гра прогрес. 

Лижні умови Торкніться цієї кнопки, щоб переглянути умови лиж для певної 
області. 

 

Голосові команди Sirius Travel Link 
 

 

Натисніть кнопку голосу на елементах 
управління кермом. Коли буде 
запропоновано, скажіть будь-що з 
наведеного нижче або подібнекоманда: 

 

Голосова команда 

Показати дорожній рух 

Показати Погода 

Допомога 

Сповіщення 

Якщо ваш автомобіль оснащений 
навігацією, торкніться значка I. 
Кнопка (Інформація) для доступу 

ці особливості. Якщо ваш автомобіль не 
обладнаний навігацією, торкніться кута 
сенсорного екрана зеленою вкладкою. 

 
Натисніть Сповіщення, а потім виберіть 
будь-яку з наступних послуг: 

 

повідомлен
ня 

Дія та опис 

Переглянут

и 

Повне повідомлення 

Видалити Повідомлення 

Видалити 
все 

Повідомлення 
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На цьому екрані відображаються будь-які 
системні повідомлення (наприклад, SD-карта 
несправність). 

Примітка: Система попереджає вас про 
будь-які повідомлення, стаючи жовтим 
піктограмою інформації. Після прочитання 
або видалення повідомлень піктограма 
повертається до білого кольору. 

Календар 

Якщо ваш автомобіль оснащений 
навігацією, торкніться значка I. 
Кнопка (Інформація) для доступу 

ці особливості. Якщо ваш автомобіль не 
обладнаний навігацією, торкніться кута 
сенсорного екрана зеленою вкладкою. 

Натисніть Календар. Ви можете переглянути 
поточний календар за днями, тижнями або 
місяцями. 

911 Асист 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Якщо параметр 911 Assist не ввімкнено 
перед збоєм, система цього не 
робитиме наберіть за допомогою, яка 
могла затримка 

час реакції, що потенційно збільшує ризик 
серйозних травм або смерті після аварії. 

Не чекайте, поки 911 Assist зробить 
екстрений дзвінок, якщо можетеЗроби 
це сам. Наберіть екстрені служби 

негайно, щоб уникнути затримки 
відповідічас, який може збільшити ризик 
серйозних травм або смерті після аварії. 
Якщо ви не почуєте 911 Assist протягом 
п’яти секунд після аварії, система або 
телефон можуть бути пошкоджені або не 
працювати. 
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  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Завжди розміщуйте телефон у 
безпечному місці у вашому 
транспортному засобі, щоб він не став 
снарядом або пошкоджений в 

крах. Якщо цього не зробити, це може 
призвести до серйозних травм когось або 
пошкодження телефону, що може завадити 
911 Assist працювати належним чином. 

 

 

Примітка: Асистент SYNC 911 функція 
повинна бути ввімкнена до інциденту. 

Примітка: Перед налаштуванням увімкнувши 
цю функцію, не забудьте прочитати 
Повідомлення про конфіденційність 911 
Assist далі в цьому розділі, щоб дізнатись про 
важливі інформація. 

Примітка: Якщо будь-який користувач вмикає 
або вимикає 911 Assist, це налаштування 
застосовується до всіх спарених телефонів. 
Якщо 911 Assist вимкнено, або відтворюється 
голосове повідомлення, або відображається 
повідомлення на дисплеї (або піктограма) (або 
те й інше), коли ваш автомобіль запускається 
після попередньо з'єднаного телефонуз'єднує. 

Примітка: Кожен телефон працює по-
різному. Хоча SYNC 911 Assist працює з 
більшістю стільникових телефонів, деякі 
можуть мати проблеми з використанням 
цієї функції. 

Якщо при аварії використовується подушка 
безпеки, за винятком колін подушки безпеки 
та задні надувні ремені безпекитам, де 
встановлений або активує відключення 
паливного насоса, ваш автомобіль, 
оснащений SYNC, може мати можливість 
зв’язатися з аварійними службами, 
набравши номер 911 через спарений та 
підключений телефон із підтримкою 
Bluetooth. Для отримання додаткової 
інформації про функцію 911 Assist 
відвідайте: 

 

Веб-сайт 

відвідати 
www.SYNCMyRide.com 
www.SYNCMyRide.ca 
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Див. Додаткові обмежувальні системи (стор. 
41). У цьому важлива інформація щодо 
розгортання подушок безпеки розділ. 

Див. Придорожні надзвичайні ситуації (стор. 
190). Важлива інформація щодо відключення 
паливного насоса знаходиться в цьому 
розділі. 

Встановлення 911 Assist увімкнено 

 

 
Якщо ваш автомобіль оснащений 
навігацією, торкніться кнопки I 
(Інформація), щоб отримати доступ до 
цих функцій. Якщо ваш автомобіль не 
обладнаний навігацією, торкніться кута 
сенсорного екрана зеленою вкладкою. 
Потімвиберіть: 

 

 
 

 

 

 

Ви також можете отримати доступ до 
911 Assist by натискання: 

 
 

E142608 

 
 

E142607 

Веб-сайт 

www.syncmaroute.ca 

 

повідомлення 

Програми 

911 Асист 

Увімкнено 

 

повідомлення 

Налаштування 

Телефон 

911 Асист 
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повідомлення 

Або ви також можете вибрати: 

Допомога 

911 Асист 

До переконайтесь, що 911 Assist працює 
правильно: 

• SYNC повинен мати живлення та 
працювати належним чином під час 
інциденту та протягом усієї активації та 
використання функції. 

• До інциденту потрібно ввімкнути 
функцію 911 Assist. 

• Потрібно створити пару та 
підключити сумісний телефон із 
підтримкою Bluetooth до SYNC. 

• Підключений телефон із підтримкою 
Bluetooth повинен мати можливість 
робити та підтримувати вихідний 
дзвінок під час інциденту. 

• Підключений телефон із підтримкою 
Bluetooth повинні мати достатнє покриття 
мережі, заряд акумулятора та потужність 
сигналу. 

• Транспортний засіб повинен мати 
акумуляторну батарею та знаходитись 
у США, Канаді чи втериторія, на якій 
911 є номером екстреної служби. 

У випадку аварії 

Не всі аварійні ситуації розгортають подушку 
безпеки або активуються відключення 
паливного насоса (що викликало б 911 
Assist); однак, SYNC намагається 
зв’язатися з аварійними службами, якщо 
спрацьовує 911 Assist. Якщо підключений 
телефон пошкоджує або втрачає зв’язок із 
SYNC, SYNC шукає та намагається 
підключитися до будь-якого доступного 
раніше спареного телефону та намагається 
здійснити дзвінок на номер 911. 

Перед здійсненням дзвінка: 

• SYNC забезпечує короткий проміжок 
часу (приблизно 10 секунд) для 
скасування дзвінка. Якщо не вдається 
скасувати дзвінок, SYNC намагається 
набрати номер 911. 

• SYNC говорить наступне або подібне 
повідомлення: "SYNC спробує 
зателефонувати на номер 911, щоб 
скасувати дзвінок, натисніть Скасувати 
на екрані або натисніть і утримуйте 
кнопку телефону на кермі." 

Якщо ви не скасуєте дзвінок, і SYNC 
здійснить успішний дзвінок, для оператора 
911 відтворюється попередньо записане 
повідомлення, і тоді пасажир (и) у вашому 
транспортному засобі може спілкуватися з 
оператором. Будьте готові негайно вказати 
своє ім’я, номер телефону та 
місцезнаходження, оскільки не всі 911 
системи здатні отримувати цю інформацію в 
електронному вигляді. 

911 Assist може не спрацювати, якщо: 

• Ваш стільниковий телефон або апаратне 
забезпечення 911 Assist спричиняє 
пошкодження під час аварії. 

• Акумулятор автомобіля або SYNC 
система не має потужності. 

• Телефони, раніше з'єднані або 
підключені до системи кидаються від 
транспортного засобу. 

911 Повідомлення про конфіденційність 
Assist 

Коли ви вмикаєте 911 Assist, він може 
повідомити аварійним службам, що ваш 
транспортний засіб зазнав аварії за участю 
розгортання подушки безпеки або 
активація відключення паливного насоса. 
Деякі версії або оновлення 911 Assist 
можуть також бути в змозі електронним або 
усним способом розкрити операторам 911 
ваше місцезнаходження транспортного 
засобу або інші деталі про ваш 
транспортний засіб або аварію, щоб 
допомогти операторам 911 надавати 
найбільш відповідні екстрені послуги. Якщо 
ви не хочете розкривати цю інформацію, не 
вмикайте цю функцію. 
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Звіт про стан автомобіля (якщо є, 
лише для США) 

  УВАГА  

Завжди дотримуйтесь інструкцій із 
планового технічного 
обслуговування, регулярно 
оглядайте свій автомобіль та шукайте 
ремонту 

за будь-яку шкоду чи проблему, яку ви 
підозрюєте. Додатки до Звіту про стан 
транспортних засобів, але не може 
замінити, звичайне технічне 
обслуговування та огляд транспортного 
засобу. Звіт про стан автомобіля 
контролює лише певні системи, що 
контролюються електронним способом 
вашим автомобілем, і не буде 
контролювати або повідомляти про стан 
будь-якої іншої системи (наприклад, зносу 
гальмівних накладок). Невиконання 
планового технічного обслуговування та 
регулярний огляд автомобіля може 
призвести до пошкодження автомобіля та 
серйозних травм. 

 

 

Примітка: Функція звіту про стан вашого 
автомобіля вимагає активації перед 
використанням. 
Відвідайтеwww.SYNCMyRide.com реєструвати. 
Звіт про стан здоров’я транспортного засобу 
не передбачає жодної плати або передплати, 
але для використання цієї функції потрібно 
зареєструватися. 

Примітка: Ця функція може не працювати 
належним чином, якщо ви увімкнули 
блокування ідентифікатора абонента на 
мобільному телефоні. Перш ніж створювати 
звіт, перегляньте Повідомлення про 
конфіденційність звіту про стан здоров’я 
транспортного засобу. 

Примітка: Для того, щоб дозволити період 
пробою для вашого автомобіля, ви не 
зможете створити звіт про стан автомобіля, 
поки одометр вашого автомобіля не досягне 
200 миль. 

Примітка: Під час складання звіту може 
стягуватися плата за стільниковий телефон та 
SMS. 

Зареєструйтесь для звіту про стан 
транспортних засобів та встановіть його ваші 
налаштування звіту на www.SYNCMyRide.com. 
Після реєстрації, Ви можете запросити звіт 
про стан транспортних засобів (всередині 
вашого автомобіля). Поверніться до 
свогорахунок за адресою 
www.SYNCMyRide.com щоб переглянути ваш 
звіт. Ви також можете вибрати дляSYNC, 
щоб нагадати вам про автоматичне 
створення звітів з певними інтервалами 
пробігу. Під час складання звітності може 
застосовуватися ефірний час стільникового 
телефону. 

Система дозволяє перевірити вашзагальний 
стан здоров’я транспортного засобу у формі 
діагностичної табелі. Звіт про стан 
транспортних засобів містить цінну 
інформацію, наприклад: 

• Діагностична інформація про транспортний 
засіб. 

• Планове технічне обслуговування. 

• Відкрийте відкликання та дії служби 
обслуговування. 

• Предмети, зазначені під час огляду 
автотранспорту авторизованим дилером, 
які все ще потрібні обслуговування. 

Складання звіту 
 

 

Якщо ви хочете створити звіт за допомогою 
сенсорного екрана, виберіть: 

 

повідомлення 

Програми 

Здоров’я транспортного засобу Звіт 

Ви також можете запустити 
транспортний засіб звітувати голосовою 
командою. 
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Натисніть кнопку голосу і при запиті 
скажіть: 

 

Голосова команда 

Здоров’я транспортного засобу Звіт 

Звіт про стан автомобіля Повідомлення 
про конфіденційність 

Коли ви створюєте Звіт про стан автомобіля, 
компанія Ford Motor Company може зберіть 
номер стільникового телефону (для 
обробки запиту на звіт) та діагностичну 
інформацію про ваш автомобіль. Деякі 
версії або оновлення Звіту про стан 
транспортних засобів можуть також 
збирати більше інформації про 
транспортний засіб. Компанія Ford може 
використовувати інформацію про ваш 
транспортний засіб, яку він збирає, для 
будь-яких цілей. Якщо ви не хочете 
розкривати свій номер стільникового 
телефону або інформацію про 
транспортний засіб, не запускайте цю 
функцію та не налаштовуйте свій профіль 
звіт про стан автомобіля 
наwww.SYNCMyRide.com. Подивитися 
www.SYNCMyRide.com (Загальні положення 
та умови Звіту про стан автомобіля та 
Заява про конфіденційність) для отримання 
додаткової інформації. 

Де я? 

Для отримання інформації про ваше 
поточне місцезнаходження виберіть: 

 

повідомлення Дія і Опис 

Де я? Перегляньте поточне 
місцезнаходження 
вашого автомобіля, 
якщо ваш автомобіль 
є оснащений 
навігацією. Якщо 
ваш автомобіль не 
оснащений 
навігацією, нічого 
не відображається. 

КЛІМАТ 

Натисніть нижній правий кут на сенсорний 
екран для доступу до вашого клімат-
контролю особливості. Залежно від лінії 
вашого автомобіля та комплектації, ваш 
кліматичний екранможе виглядати не так, як 
показано на екрані тут. 

Примітка: Ви можете перемикати одиниці 
температури між Фаренгейтом і Цельсієм. 
Подивитися Налаштування (стор. 337). 
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A Потужність: Торкніться, щоб вимкнути та ввімкнути систему. Зовнішнє повітря не 
може потрапляти у ваштранспортного засобу, коли ви вимикаєте систему. 

B Налаштування пасажира: Натисніть + або -, щоб відрегулювати 

температуру. C. Швидкість вентилятора: Натисніть + або -, 

щоб відрегулювати швидкість обертання вентилятора. 

D DUAL: Торкніться, щоб увімкнути регулювання температури пасажира. 

E Циркуляційне повітря: Торкніться, щоб увімкнути або вимкнути циркуляційне 
повітря, що може зменшитись  кількість часу, необхідного для охолодження 
інтер’єру та зменшення запаху, що потрапляє до інтер’єру. Циркуляційне повітря 
також включається автоматично, коли вибрано розморожування MAX A / C або 
MAX, і воно може бути задіяне вручну в будь-якому режимі потоку повітря, крім 
розморожування. Він також може вимкнутись у всіх режимах повітряного потоку, 
крім MAX A / C та MAX розморожування, щоб зменшити потенціал туману. 

F МАКС. Кондиціонера: Торкніться, щоб охолодити ваш автомобіль циркуляційним 
повітрям. Торкніться ще раз, щобнормальна робота кондиціонера. MAX A / C 
розподіляє повітря через вентиляційні отвори панелі приладів і може допомогти 
зменшити запахи, що потрапляють у ваш автомобіль. MAX A / C є більш 
економічним та ефективним, ніж звичайний режим кондиціонування. 

G Кондиціонер: Торкніться, щоб увімкнути або вимкнути кондиціонер. Використовуйте 
кондиціонер із циркуляційним повітрямдля підвищення продуктивності та 
ефективності охолодження. Кондиціонер автоматично включається в 
MAXКондиціонер, розморожування та зона для ніг / розморожування. 

H АВТО: Торкніться, щоб увімкнути автоматичну роботу, а потім встановіть 
температуру за допомогоюконтроль температури. Система автоматично контролює 
швидкість обертання вентилятора, розподіл повітряного потоку, увімкнення / 
вимкнення кондиціонера та використання свіжого або рециркуляційного повітря. 

I МАКС. Розморожування: Поширює зовнішнє повітря через вентиляційні отвори 
лобового скла і автоматично вмикає кондиціонер. Вентилятор встановлений на 
найвищий рівеньшвидкість і температура до HI. Коли розподіл повітря 
встановлений у цьому положенні, ви не можете вибрати рециркуляційне повітря 
або вручну відрегулювати регулятор швидкості та температури вентилятора. 

J Ручне управління розподілом повітряного потоку: Потік повітря може 
бути спрямований в в наступних місцях: 

Зона для ніг та розморожування: Поширює повітря через вентиляційні отвори для 
розморожування лобового скла, вентиляційні отвори, вентиляційні отвори підлоги та 
вентиляційні отвори заднього сидіння та забезпечує зовнішнє повітря щоб зменшити 
запотівання вікон. 

Панель: Розподіляє повітря через вентиляційні отвори панелі приладів. 

Панель і підлога: Розподіляє повітря через вентиляційні отвори панелі приладів, 
вентиляційні отвори, вентиляційні отвори підлоги та вентиляційні отвори задніх сидінь. 

Поверх: Розподіляє повітря через вентиляційні отвори, вентиляційні отвори підлоги та 
підлогу заднього сидіннявентиляційні отвори. 
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Розморожування: Торкніться, щоб очистити лобове скло від туману та тонкого 
льоду. Торкніться ще раз, щоб повернутисядо попереднього вибору потоку повітря. 
Коли увімкнено, розморожування забезпечує зовнішнє повітря для зменшення 
запотівання вікон і розподіляє повітря через вентиляційні отвори розморожувача 
лобового скла тадемістер вентиляційні отвори. 

К Налаштування драйвера: Натисніть + або - відрегулюйте температуру. 
 

Голосові команди клімат-контролю 

Натисніть голос кнопка на 
елементах управління кермом. 
Коли буде запропоновано, 
скажіть будь-який із 

наступна або подібна команда: 
 

Голосові команди 

Клімат вкл 

Клімат вимкнений 

Встановити температуру Відрегулюйте температуру між 59,06 ° F (15,0 

- 30,0 ° С). 
 

 
НАВІГАЦІЯ (Якщо обладнано) 

Примітка: Навігаційна SD-карта повинна 
знаходитися у гнізді для SD-карти, щоб 
працювати навігаційна система. Якщо вам 
потрібна заміна SD-картки, зверніться до 
уповноваженого дилера. 

Примітка: Гніздо для SD-карти 
підпружинено. Щоб вийняти SD-карту, просто 
натисніть на неї та відпустіть. Не намагайтеся 
витягнути картку, щоб вийняти її; це може 
спричинитипошкодження. 

Ваша навігаційна система складається з дві 
основні функції, режим призначення та 
режим карти. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
385 

Режим призначення 

Щоб встановити пункт призначення, 
натисніть зелений кут сенсорного 
екрана, а потім натисніть: 

 
 
 

E142599 

Пункт меню 

Призначення 

Виберіть будь-що з наступного: 

Мій дім 

Вибране 

Попередні напрямки 

Точка інтересу 

Надзвичайна ситуація 

Адреса вулиці 

Перетин 

Центр міста 
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Для введення адреси адреси натисніть: 

 
 
 

 
Щоб встановити пункт призначення, введіть 
необхідну інформацію у виділені текстові 
поля (у будь-якому порядку). 

 

 

Щоб вибрати попередній пункт 
призначення, преса: 

 

Пункт меню Дія і Опис 

Попередня Destina- 
ції 

Останні 20 
відображаються 
вибрані вами обрані. 

Вибравши пункт призначення, натисніть: 
 

Пункт меню Дія та опис 

Встановити як Dest Щоб зробити це вашим пунктом призначення. Ви також можете 
встановити це як точку шляху (на шляху має бути системний 
маршрут до цієї точкидо поточного пункту призначення) або 
збережіть його як вибране. Потім ви можете обрати свій маршрут із 
трьох різних варіантів. 

Найшвидший маршрут Використовує швидкісні дороги 
можливо. 

Найкоротший маршрут Використовує максимально коротку 
відстань. 

Екомаршрут Використовує найбільш економічний 
маршрут. 

 
Щоб розпочати навігацію, натисніть: 

 

Пункт меню Дія та опис 

Почати маршрут Ви можете скасувати маршрут або замовити демонстрацію 
маршруту в системі для вас. 
Під час наведення маршруту ви можете натиснути піктограму 
спливаючої підказки, яка з’являється у верхньому правому куті 
навігації (зелена смужка), якщо ви хочете, щоб система 
повторювала інформацію про наведення маршруту. 
Коли система повторює останню інструкцію з наведення, вона 
оновлює відстань до наступної настанови, оскільки виявляє, коли 
транспортний засіб рухається. 
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Пункт меню 

Карта 

Редагувати Маршрут 

Скасувати маршрут 

 

Пункт меню Дія і Опис 

Іди Натискання цієї 
кнопки робить 
адресу 
розташування 
відображаються 
на карті. 
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Примітка: Якщо ваш транспортний засіб 
знаходиться на визнаному дорозі, і ви не 
натискаєте кнопку Почати маршрут, система 
за замовчуванням встановлює опцію 
Найшвидший маршрут і починає наведення. 

Категорії визначних місць (POI) 
 

Основні категорії 

Їжа / напої та вечері 

Подорожі та транспорт 

Фінансові 

Надзвичайна ситуація 

Громада 

Здоров'я та медицина 

Автомобільна 

Покупки 

Розваги & Мистецтво 

Відпочинок та Спорт 

Уряд 

Побутові послуги 

 

Підкатегорії 

Ресторан 

Гольф 

Автостоянка 

Дім і сад 

Послуги особистого догляду 

Автосалон 

Управління уряду 

Громадський Транзит 

Освіта 
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Щоб розгорнути ці списки, натисніть + 
перед списком. 

Система також дозволяє сортувати в 
алфавітному порядку, за відстанню або за 
списками cityseekr (за наявності). 

cityseekr 

Примітка: Інформація про визначні місця міста 
(POI) обмежена приблизно 912 містами (881 у 
США, 20 у Канаді та 11 у Мексиці). 
 

 
E142634 

cityseekr, коли доступний, - це послуга, яка 
надає більше інформації про певні визначні 
місця, такі як ресторани,готелі та визначні 
місця. 

Коли ви вибрали визначну пам’ятку, 
з’являється місце розташування та 
інформація як адресу та номер телефону. 
Якщо cityseekr перераховує визначні місця, 
доступна додаткова інформація, наприклад, 
короткий опис, час реєстрації заїзду та виїзду 
або ресторангодин. 

Для більш тривалого огляду, переліку 
послуг та послуг, середньої кімнати, ціни 
на їжу або веб-сайту: 
 

Пункт меню 

Більше інформації 

На цьому екрані відображається визначна 
точка піктограма, така як: 
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E142636 

E142637 

E142638 

E142639 

E142640 

 

Готель 

 

 
Кав'ярня 

 

 
Їжа та напої 

 

 
Нічне життя 

 

 
Залучення 

 

 
Цей значок з'являється, коли 
виділення існує в декількох 
категорії в системі. 

 
Коли ви переглядаєте додаткову 
інформацію про готелі, cityseekr також 
повідомляє, чи має готель певні послуги 
та послуги, використовуючи такі 
піктограми як: 

• Ресторан 

• Діловий центр 

• Інвалідні засоби 

• Пральня 

• Холодильник 

• Цілодобове обслуговування номерів 

• Фітнес-центр 

• Доступ в інтернет 

• Басейн 

• Wi-Fi 

Для ресторанів cityseekr може надати таку 
інформацію, як рейтинг зірок, середня 
вартість, огляд, доступ для інвалідів, 
години роботи та адреса веб-сайту. 

Для готелів cityseekr може надати таку 
інформацію, як рейтинг зірок, цінову 
категорію, огляд, час заїзду та виїзду, значки 
готельних послуг та веб-сайт. адресу. 

Налаштування навігації 
Преференції 

Виберіть параметри системи, які 
слід враховувати при 
плануванніваш маршрут. 

 
Щоб отримати доступ до параметрів 
налаштувань, натисніть 

 

Пункт меню 

Налаштування 

Навігація 

Потім можна вибрати будь-який із 
наведених нижче варіантів. 

 

Пункт меню Повідомлення, дії та описи другого рівня 

Налаштування карти 

Потім виберіть будь-що з наступного: 

Панірувальні сухарі Відобразіть білий крапками раніше пройдений маршрут вашого 
автомобіля. Ви можете змінити цю функцію: 

Увімкнено Вимкнено 
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Пункт меню Повідомлення, дії та описи другого рівня 

Формат списку поворотів Нехай система відображає ваш список поворотів 

Зверху донизу Знизу вгору 

Повідомлення POI 
парковки 

Коли ввімкнено сповіщення про об’єкт паркування, піктограми 
відображаються на карті, коли ви наближаєтесь до місця 
призначення. Це може бути не дуже корисно в щільних районах і 
може захараститикарту, коли відображаються інші цікаві місця. 
Встановіть автоматичнийповідомлення про цікаві місця для 
паркування. Ви можете змінити цю функцію: 

Увімкнено Вимкнено 

 
Пункт меню Повідомлення, дії та описи другого рівня 

Налаштування маршруту 

Потім виберіть будь-що з наступного: 

Бажаний маршрут Виберіть, щоб система відображала вибраний вами тип маршруту. 

Найкоротший 
маршрут 

Найшвидший маршрут Екологічний 

Завжди 
використовуйте 
Бажаний 
маршрут 

Обхід маршруту при програмуванні призначення. Система розраховує лише 
один маршрут, виходячи з бажаних параметрів маршруту. 
При активації система використовує обраний тип маршруту для 
розрахунку лише один маршрут до бажаного пункту призначення. 

Еко 
Часовий 
штраф 

Виберіть рівень вартості для розрахованого Еко Маршрут. Чим вища 
установка, тим довше відводиться час маршруту. 

Уникайте При активації ви можете вибрати, щоб система уникала магістралей, платні 
дороги, пороми та автомобільні поїзди при плануванні маршруту. 

Використовуйте 
HOV Lanes 

Нехай система використовує смуги руху автомобілів, якщо вони доступні, 
коли це можливо планування маршруту. 

 
Пункт меню Повідомлення, дії та описи другого рівня 

Налаштування навігації 

Потім виберіть будь-що з наступного: 

Настанови Виберіть тип підказок, які використовує система. 
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Пункт меню Повідомлення, дії та описи другого рівня 

 Тільки тони Голос і тони 

Авто - Заливка Штат / 
провінція 

Нехай система автоматично заповнює цю інформацію на те, що 
ви вже ввели в систему. Ви можете змінити цю функцію: 

Увімкнено Вимкнено 

 
Пункт меню Повідомлення, дії та описи другого рівня 

Налаштування руху 

Потім виберіть будь-що з наступного: 

Уникайте дорожнього 
руху Проблеми 

ви Ви можете вибрати, як саме система повинна вирішувати 
проблеми з дорожнім рухом на вашому маршруті. 

Автоматичний Нехай система перенаправляє вас, щоб 
уникнути дорожньо-транспортні 
пригоди які розробляють та 
впливають на поточний маршрут. 
Система не надає сповіщення про 
дорожній рух 

Вручну Нехай система завжди надає a 
сповіщення про дорожній рух для 
дорожньо-транспортних пригод за 
запланованим маршрутом. Ви можете 
прийняти або проігнорувати 
повідомлення, перш ніж робити 
відхилення маршруту. 

Сповіщення про 
дорожній рух 

Увімкніть або вимкніть сповіщення про дорожній рух. 

ви також можуть вмикати 
та вимикати 11 значків 
карти руху. 

Ці піктограми попереджатимуть вас про дорожній рух та рух 
умови, включаючи аварії, закриття та погодні умови. 
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Пункт меню Повідомлення, дії та описи другого рівня 

Уникайте територій Виберіть області, в яких ви хочете мати систему щоб 
уникнути при розрахунку маршруту для вас 

Потім виберіть будь-що з наступного: 

Додати Після того, як ви зробите вибір, система намагається уникати 
область (и), якщо це можливо для всіх маршрутів. Виберіть цю 
кнопку для програмуваннязапис, а потім виберіть спосіб введення 
пункту призначення. Ти можешвідредагуйте назву або місце 
призначення або видаліть його зі свого вибору. 

Видалити Щоб видалити область із вибраного, виберіть список на екрані. 
Екран зміниться, потім натисніть delete і підтвердьте видалення. 

 

Режим карти 

Натисніть зелену смужку у верхньому 
правому куті сенсорного екрана, щоб 
переглянути режим карти. Режим карти 
показує розширений переглядяк 2D-карт 
міст, так і 3D-орієнтирів (за наявності). 

2D на картах міст видно детальні обриси 
будівель, видиме землекористування та 
елементи земель та детальну залізничну 
інфраструктуру для найбільш важливих 
міст по всьому світу. Ці карти також містять 
такі об’єкти, як міські квартали, сліди 
будівель та залізниці. 

3D орієнтири виглядають чіткими, видимими 
об'єкти, які зазвичай розпізнаються і мають 
певну туристичну цінність. 3D-орієнтири 
відображаються лише в режимі 3D-карти. 
Покриття змінюється та 
покращуєтьсяоновлені випуски карти. 
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E174016 

Змініть вигляд відображення карти 
повторним натисканням кнопки зі стрілкою у 
верхньому лівому куті екрана. 
Цеперемикається між трьома різними 
режими карти: Вгору, Північ вгору та 3D. 

Вгору (2D карта) завжди показує 
напрямок руху вперед, щоб бути 
на екрані вгору. 
Цей вигляд доступний для масштаб 

карти до 4 миль. Система запам'ятовує це 
налаштування для більших масштабів 
карти, але відображає карту лише на 
північ. Якщо шкала повертається нижче 
цього рівня, система відновлює Заголовок 
вгору. 

На північ вгору (2D карта) на 
екрані завжди відображається 
північний напрямок, щоб бути вгору. 
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Режим 3D-карти забезпечує 
підвищену перспективу карти. Цей 
кут огляду можна регулюватиі карту 
можна повернути на 180 

двічі торкнувшись карти, а потім 
перетягнувши палець уздовж затіненого бар 
зі стрілками унизу карти. 

 
Ви також можете вибрати наступне 
варіанти: 

 

Елементи меню Опис 

Переглянути Перемикається між 
повною картою, 
списком вулиць та 
видом на вихід у 
режимі наведення 
маршруту. 

Меню Відображення 
спливаюче вікно, що 
забезпечує прямий 
доступ до 
налаштувань 
навігації. 

Натисніть кнопку динаміка на 
карта для відключення вказівки 
маршруту. 
Коли індикатор на кнопці 

загоряється, функція ввімкнена. Кнопка 
гучномовця відображається на карті лише 
тоді, коли активне наведення маршруту. 

Повторно центруйте карту, 
натискаючи цю піктограму щоразу, 
коли ви прокручуєте карту від 
автомобіля 

поточне місцезнаходження. 

 
Автоматичне збільшення 

Натисніть зелену смужку, щоб отримати 
доступ до карти режимі, а потім натисніть 
кнопку + або - масштабування, щоб 
підняти рівень масштабування та кнопки 
Авто на сенсорному екрані. Коли ви 
натискаєте Авто, автоматично 
масштабування вмикається, і в нижньому 
лівому куті екрана в масштабі карти 
відображається Авто. Тоді рівень 
масштабування карти 

синхронізується зі швидкістю транспортного 
засобу. Чим повільніше рухається ваш 
автомобіль, тим далі карта збільшується; чим 
швидше ваш автомобіль їде, тим далі карта 
зменшується. Щоб вимкнути цю функцію, 
просто натисніть кнопку + або - ще раз. 

У 3D-режимі обертайте вигляд карти, 
проводячи пальцем по затіненій смузі зі 
стрілками. 

Коробка ETA під кнопками масштабування 
з'являється, коли маршрут активний, і 
відображає відстань та час до пункту 
призначення. Якщо натиснути кнопку, 
з’явиться спливаюче вікно із зазначеним 
пунктом призначення (і маршрутною 
точкою, якщо це можливо), а також 
пробігом та часом до пункту призначення. 
Ви також можете вибрати приблизний час, 
щоб дістатися до пункту призначення, або 
приблизний час прибуття. 

Карта іконки 

Марка транспортного засобу 
показує поточне місцезнаходження 
вашого автомобіля. Він 
залишається в центрі відображення 
карти,за винятком режиму 
прокрутки. 

Прокрутіть курсор дозволяє 
прокручувати карта; фіксована 
піктограма знаходиться вцентр 
екрана. Карта найближче до 
курсору положення 

вікно у верхній центральній частині 
екрана. 

Запис адресної книги за 
замовчуванням піктограми 
вказує на розташування на карті 
запису адресної книги. 
Це символ за замовчуванням, 

який відображається після того, як запис 
було збережено в адресній книзі будь-
яким способом, відмінним від карти. Ви 
можете вибрати будь-яку з 22 доступних 
піктограм. Ви можете використовувати 
кожну піктограму кілька разів. 

 
 

392 

 
 

 

E142647 

 
 

 

E142648 



MyFord Touch 

™ 

Фокус (CDH) Канада / Сполучені Штати Америки, 
enUSA 

 

 

E142649 

E142650 

E142651 

E142652 

E142653 

E142654 

E142655 

 

Додому вказує місце 
розташування на карті, що наразі 
зберігається як вихідна позиція. З 
адреси можна зберегти лише одну 
адресу 

Забронюйте як домашній запис. Ви не можете 
змінити цю піктограму. 

Піктограми POI (Point of 
Interest) вкажіть розташування 
будь-яких категорій визначних 
місць, які ви вибрали для 
відображення на карті. Ти можеш 

вибрати для відображення три цікаві 
місця категорії на карті одночасно. 

Відправна точка вказує початкову 
точку запланованого маршруту. 

 
Точка шляху вказує місце 
розташуванняточки на карті. Число 
всередині кола різне для кожної 
шляхової точки і являє собою 

положення маршрутної точки на маршруті 
список. 

Символ призначення вказує кінцеву 
точку запланованого маршруту. 

 
Наступний пункт маневру вказує 
місце наступного повороту на 
запланований маршрут. 

Немає символу GPS вказує на те, 
що для точного позиціонування 
карти недоступні супутникові 
сигнали GPS. Цей значок може 
відображатися 

при нормальній експлуатації в районі с 
поганий доступ до GPS. 

Кнопки швидкого дотику 

У режимі карти торкніться будь-де на 
дисплеї карти, щоб отримати доступ до 
таких опцій: 

 

Пункт меню Дія та опис 

Встановити як Dest Торкніться цієї кнопки, щоб вибрати прокручене місце на карті 
як пункт призначення. Ви можете прокручувати карту, 
натискаючи вказівним пальцем на дисплеї карти. Коли дійдете 
до потрібного місця, просто відпустіть його, а потім торкніться 
цієї кнопки. 

Встановити як точку 

маршруту 

Торкніться цієї кнопки, щоб встановити поточне 

місцезнаходження як точку. 

Зберегти у Вибране Торкніться цієї кнопки, щоб зберегти поточне місце розташування у 

вибране. 

POI іконки Торкніться цієї кнопки, щоб вибрати піктограми для 
відображення на карті. Ви можете вибрати до трьох піктограм, 
які одночасно відображатимуться на карті. Ви можете змінити ці 
функції: 

Увімкнено Вимкнено 

Перегляд / редагування 
маршруту 

Перебуваючи на активному маршруті, виберіть будь-який із 
наступних варіантів: 

Переглянути Маршрут 

Редагувати пункт призначення / маршрутні точки 

Редагувати список поворотів 

Об'їзд 
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Пункт меню Дія та опис 

 Редагувати налаштування маршруту 

Редагування параметрів дорожнього руху 

Скасувати маршрут 

 
ТУТ - постачальник цифрових карт для 
навігаційного додатка. Якщо ви виявите 
помилки даних карт, ви можете повідомити 
про них безпосередньо ТУТ, перейшовши 
наwww.here.com/mapcreator. HERE оцінює всі 
повідомлення про помилки на карті та 
відповідає на результати електронної пошти 
за результатами їх розслідування. 

Оновлення навігаційної карти 

Щорічні оновлення навігаційної карти 
можна придбати через ваш дилерський 
центр, зателефонувавши за номером 1-
866-462-8837 (у Мексиці зателефонуйте за 
номером 01-800-557-5539) або 
перейшовши до www.navigation.com/sync. 
Тобі потрібно вказати марку та модель 
вашого автомобіля, щоб визначити, чи 
доступне оновлення. 

Голосові команди навігації 

У режимі навігації натисніть кнопку 
голосу на елементах керування на 
кермі. 

 
Після звукового сигналу вимовіть будь-
яку з наведених нижче або подібну 
команду: 

 

Голосова команда 

Пункт призначення 

Зменшення 

Збільшувати 

Де я 

Допомога 
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Наступні команди можна використовувати 
лише тоді, коли активний навігаційний 
маршрут: 

 

 

 
 

 

 
Вулична адреса призначення 

Щоб встановити пункт призначення за 
допомогою голосових команд, ви можете 
сказати: 

 

 
 

 

 
Потім ви можете вимовити адресу природним 
шляхом, наприклад "Один два три чотири 
головні вулиці, Anytown ". 

 

MYFORD TOUCH ™ 
ВИРІШЕННЯ 
ПРОБЛЕМ 

Ваша система SYNC проста у використанні. 
Однак, якщо виникають запитання, дивіться 
таблицінижче. 

 
 
 

E142599 

Голосова команда 

Об'їзд 

Скасувати маршрут 

Показати маршрут 

Повторіть інструкцію 

Список поворотів 

 

Голосова 
команда 

Дія і Опис 

Знайдіть Адреса Система запитує 
вам сказати повну 
адресу. система 
відображає 
приклад на 
екрані. 

 

http://www.here.com/mapcreator
http://www.navigation.com/sync
http://www.navigation.com/sync
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Використовуйте веб-сайт у будь-який час, 
щоб перевірити свою сумісності телефону, 
зареєструйте свій рахунок і встановити 
уподобання, а також отримати доступ до 
представника замовника через онлайн-чат 
(протягом певних годин). Для отримання 
додаткової інформації відвідайте: 

 
 

Проблеми з телефоном 

Проблема Можливі причини Можливі рішення 

Під час телефону виникає 
надмірний фоновий шум 
дзвінок. 

Налаштування управління 
звуком на вашому телефоні 
впливає на ефективність 
SYNC. 

Перегляньте посібник вашого 
телефону про налаштування 
звуку. 

Під час дзвінка я чую іншу 
людину, але вони не чують 
мене. 

Це може бути можлива 
несправність телефону. 

Спробуйте вимкнути пристрій, 
скинути налаштування 
пристрою, вийняти акумулятор 
пристрою, а потім повторити 
спробу. 

SYNC не може завантажити 
мою телефонну книгу. 

Це функція, що залежить 
від телефону. 
Це може бути можлива 
несправність телефону. 

Перейдіть на веб-сайт, щоб 
переглянути сумісності 
вашого телефону. Спробуйте 
вимкнути пристрій, скинути 
його налаштування або 
вийняти акумулятор, а потім 
повторіть спробу. Спробуйте 
натиснути свою телефонну 
книгуконтакти до SYNC. 
Подивитися Телефон 
(сторінка 366). 
Використовуйте функцію 
SYNCmyphone, доступну 
на веб-сайті. 

Система каже, що телефонну 
книгу завантажено, але 
телефонна книга в SYNC 
порожня або відсутні 
контакти. 

Це може бути обмеженням на 
можливості вашого телефону. 

Спробуйте натиснути свою 
телефонну книгу контакти до 
SYNC.Подивитися Телефон 
(сторінка 366). 
Якщо відсутні контакти 
зберігаються на SIM-карті, 
спробуйте перемістити їх на 
пристрій пам'яті. 
Видаліть будь-які фотографії 
або спеціальні мелодії дзвінка 
зв’язаний із зниклими контакт. 
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Веб-сайти 

www.SYNCMyRide.com 

www.SYNCMyRide.ca 

www.syncmaroute.ca 

 

http://www.syncmyride.com/
http://www.syncmyride.ca/
http://www.syncmaroute.ca/


MyFord Touch 

™ 

Фокус (CDH) Канада / Сполучені Штати Америки, 
enUSA 

 

 

 
Проблеми з телефоном 

Проблема Можливі причини Можливі рішення 

  Залежно від вашого телефону, 
можливо, вам доведеться 
надати SYNC дозвіл на доступ 
до вашого телефонна книга 
контакти. Переконайтеся, 
що ви підтвердили запит 
телефону під час 
завантаження телефонної 
книги. 

У мене проблеми підключення 
телефону до 
СИНХРОНІЗУВАТИ. 

Це функція, що залежить 
від телефону. 
Це може бути можлива 
несправність телефону. 

Перейдіть на веб-сайт, щоб 
переглянути сумісності 
вашого телефону. Спробуйте 
вимкнути пристрій, скинути 
його налаштування або 
вийняти акумулятор, а потім 
повторіть спробу. Спробуйте 
видалити пристрійвід SYNC, 
видаливши SYNC з вашого 
пристрою та спробувавши 
ще раз. 
Перевірте безпеку та авто 
завжди приймати та 
запитувати налаштування 
щодо з'єднання Bluetooth 
SYNC на вашому телефоні. 
Оновіть пристрій посуд. 
Поворот вимкніть 
налаштування Автоматичне 
завантаження телефонної 
книги. Ви також можете 
виконати процедуру 
скидання MyFord Touch. 

Текстові повідомлення не 
працюють на SYNC. 

Це функція, що залежить 
від телефону. 
Це може бути можлива 
несправність телефону. 

Перейдіть на веб-сайт, щоб 
переглянути сумісності 
вашого телефону. Спробуйте 
вимкнути пристрій, скинути 
його налаштування або 
вийняти акумулятор, а потім 
повторіть спробу. 
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Проблеми з USB та медіа 

Проблема Можливі причини Можливі рішення 

У мене проблеми з 
підключенням пристрою. 

Це може бути можлива 
несправність пристрою. 

Спробуйте вимкнути пристрій, 
скинути налаштування 
пристрою, вийняти акумулятор 
пристрою, а потім повторити 
спробу. Переконайтеся, що 
використовуєте кабель 
виробника. 
Переконайтесь, що ви 
вставили USB-кабель 
правильно у пристрій та порт 
USB. 
Переконайтеся, що пристрій 
не мати програму для 
автоматичного 
встановлення або активні 
налаштування безпеки. 

СИНХРОНІЗУВАТИ не 
розпізнає мій пристрій, коли 
я вмикаю машину. 

Це обмеження пристрою. Переконайтеся, що не 
залишаєте пристрій у 
своєму транспортному 
засобі під час дуже 
високих або низьких 
температур. 

Bluetooth аудіо не 
транслюється. 

Це функція, що залежить 
від телефону. 
Пристрій не підключено. 

Перевірте сумісність пристрою 
на веб-сайті SYNC, щоб 
підтвердити, що ваш телефон 
підтримує функцію потокової 
передачі аудіо Bluetooth. 
Переконайтесь, що правильно 
підключіть пристрій до SYNC, 
і що ви натиснули кнопку 
відтворення на своєму 
пристрої. 
Ви також можете виконати 
скидання MyFord Touch 
процедури. 

СИНХРОНІЗУВАТИ не 
розпізнає музику на моєму 
пристрої. 

Ваші музичні файли 
можуть не мати містять 
правильного виконавця, 
назву пісні, альбом чи 
жанрінформація. 
Файл може бути 
пошкоджений. Пісня може 
мати копію правильний 
захист, який не дозволяє 
йому грати. 

Переконайтеся, що усі деталі 
пісні заповнюються. Деякі 
пристрої вимагають від вас 
змінити налаштування USB із 
накопичувача на клас MTP. 

 
 

 

397 



MyFord Touch 

™ 

Фокус (CDH) Канада / Сполучені Штати Америки, 
enUSA 

 

 

 
 

Звіт про стан здоров’я транспортного засобу та послуги (дорожній рух, напрямки та 
інформація) 

Проблема Можливі причини Можливі рішення 

Я отримав текст, який і 
отримав не активувати 
транспортний засіб Звіт. 

Ви не активували свій 
рахунок на веб-сайті. 
Можливо, ви вказали 
неправильний VIN 
(ідентифікаційний номер 
транспортного засобу). 

Це безкоштовна функція, але 
спочатку потрібно 
зареєструватися в Інтернеті, 
щоб користуватися нею. 
Переконайтеся, що ваш VIN 
правильно вказаний у вашому 
рахунок. 

Мені не вдається отримати 
звіт на веб-сайті, або я 
отримую системну помилку. 

Найкращий дилер інформації 
немає завантажувати 
правильно. 

Коли ви реєструєте свій 
обліковий запис, ви повинні 
вибрати бажаний дилер. 
Якщо там уже вказано дилера, 
спробуйте вибрати іншого 
дилера та вийти з системи. 
Увійдіть знову, змініть його на 
бажаного дилера та 
отримайтедоповідь. 

Я не можу подати доповідь. Це може бути пов’язано з 
вашим сумісність телефону. 
Поганий сигнал міцність. 
Ви неправильно 
зареєстрували свій 
телефон навеб-сайт. 

Оновіть свій стільниковий 
номер у своєму обліковому 
записі на веб-сайт. 
Переконайтеся, що у вас є 
повна потужність сигналу, і це 
ваш Рівень гучності Bluetooth 
має було виявлено. 
Переконайтеся, що в даний 
момент підключений телефон 
зареєстровано у вашому 
обліковому записі 
SYNCMyRide. 
Спробуйте видалити телефон і 
виконати чисте сполучення. 

Я почув рекламний ролик, 
коли намагався використати 
дорожній рух, вказівки та 
інформацію. 

Ви не активували цей 
телефон для цієї послуги. У 
вашому телефоні активний 
блокувальник 
ідентифікаторів. 

Це безкоштовна функція, але 
спочатку потрібно 
зареєструватися в Інтернеті, 
щоб користуватися нею. 
Вимкніть блокувальник 
ідентифікаторів на вашому 
телефон як система 
розпізнавання нізує вас за 
телефоном номер. 
Переконайтеся, що в даний 
момент підключений телефон 
- той самий, що 
зареєстрований у вашому 
обліковому записі 
SYNCMyRide. 
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Проблеми з голосовими командами 

Проблема Можливі причини Можливі рішення 

SYNC не розуміє, про що я 
кажу. 

Можливо, ви використовуєте 
неправильно голосові 
команди. 
Можливо, ви теж говорите 
незабаром або не в той час. 

Перегляньте голос телефону 
команди та голосові команди 
мультимедіа на початку 
відповідних розділів. 
Після натискання голосової 
піктограми зачекайте, доки 
система не запропонує почати 
говорити команда. Будь-яка 
команда, вимовлена до 
цього, не реєструється в 
системі. 

SYNC не розуміє назви пісні 
чи виконавця. 

Можливо, ви використовуєте 
неправильно голосові 
команди. 
Можливо, ви говорите назва 
інакше, ніж як ви його 
зберегли. 
Система може не читайте ім’я 
так само, як ви його 
вимовляєте. 

Перегляньте голос медіа 
команди на початку медіа-
розділу. 
Скажіть пісню або виконавця 
точно так, як це вказано. 
Якщо ви говорите"Грати 
артиста принца", система не 
відтворює музику від Prince 
and the Revolution або Prince 
and the New Power 
Generation. 
Переконайтеся, що ви 
говорите повний заголовок, 
наприклад "Каліфорнійський 
ремікс із участю Дженніфер 
Неттлз". 
Якщо назви пісень є у всіх 
CAPS, ти повинен писатиїх. 
LOLA вимагає від вас сказати 
"LOLA". 
Не використовуйте 
спеціальних символів у 
назві. Система їх не 
розпізнає. 

SYNC не розуміє або 
дзвонить не тому контакту, 
коли я хочу зателефонувати. 

Можливо, ви використовуєте 
неправильно голосові 
команди. 
Можливо, ви говорите назва 
інакше, ніжяк ви його 
зберегли. 
Система може не читайте ім’я 
так само, як ви його 
вимовляєте. 

Перегляньте телефон 
голосові команди на початку 
телефонного розділу. 
Переконайтеся, що ви 
говорите контакти саме 
такими, якими вони є 
перераховані. Наприклад, 
якщо визберегти контакт як 
Джо Вільсон, скажіть 
"Зателефонуйте Джо 
Вільсону". 
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Проблеми з голосовими командами 

Проблема Можливі причини Можливі рішення 

 Контакти у вашій телефонній 
книзі можуть бути дуже 
короткими та подібними, або 
вони можуть містити 
спеціальні символи. 
Ваша телефонна книга 
контакти можуть бути в 
CAPS. 

За допомогою меню 
телефону SYNC відкрийте 
телефонну книгу та 
прокрутіть до імені SYNC має 
проблеми з розумінням. SYNC 
прочитає вам ім'я, даючи вам 
уявлення про вимову, яку 
очікує SYNC. 
Система працює краще, якщо 
ви вказуєте повні імена, 
наприклад "Джо Вільсон", а не 
"Джо". 
Не використовуйте спеціальні 
символи, такі як 123 або ICE, 
оскільки система їх не 
розпізнає. 
Якщо контакт знаходиться в 
CAPS, ви повинні написати 
його. JAKE вимагає від вас 
сказати "Зателефонуйте J-
AKE ". 

 
Сенсорний екранСкидання системи 

Система сенсорного екрану має функцію скидання системи, яку можна виконати, якщо 
функцію функції SYNC втрачено. Це скидання призначено для відновлення функціональних 

можливостей і не буде стиратибудь-яку інформацію, яка раніше зберігалася в системі 
(наприклад, парні пристрої, телефонну книгу, історію дзвінків, текстові повідомлення чи 

налаштування користувача). Щоб виконати скидання системи, натисніть іутримуйте кнопку 
Шукати (>>), одночасно натискаючи та утримуючи кнопку живлення радіо. Післяприблизно 
через 5 секунд екран стане чорним. Залиште 1-2 хвилини для завершення скидання системи. 

Потім ви можете відновити роботу за допомогою системи SYNC. 
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Щоб отримати повний перелік 
аксесуарів, доступних для вашого 
автомобіля, зв’яжіться з авторизованим 
дилером або відвідайте наш Інтернет-
магазин за адресою: 

 

Веб-адреса 

www.Accessories.Ford.com 

Ви також можете відвідати: 
 

Веб-адреса 

www.Ford.ca 

Аксесуари Ford доступні для вашого 
автомобіля через офіційного дилера Ford. 
Компанія Ford Motor Company ремонтує або 
замінює будь-який належним чином 
встановлений авторизований 
дилерОригінальний аксесуар Ford було 
виявлено дефекти матеріалів, що 
постачаються на заводі, або виготовлення 
протягом гарантійного терміну, а також 
будь-який компонент, пошкоджений 
несправними аксесуарами. Компанія Ford 
Motor Company гарантує ваш аксесуар 
гарантією, яка забезпечує найбільші 
переваги: 

• 24 місяці, необмежений пробіг. 

• На решту вашого нового автомобіля 
гарантія обмежена. 

Зверніться до уповноваженого дилера 
деталі та копію гарантії. 

Зовнішній стиль 

• Акцентні вогні. 

• Графіка.  

• Зчіпне та буксирне приладдя. 

• Вхід без ключа. 

• Дефлектори бічного вікна. 

• Захисні бризки. 

• Спойлери.  

• Колеса.  

Стиль інтер’єру 

• Всепогодні килимки. 

• Протектори вантажної зони. 

• Організатори вантажів. 

• Підвіконня з підсвічуванням. 

• Килимки для підлоги преміум-класу. 

• Розваги на задніх сидіннях *. 

• Shift  ручки. 

Спосіб життя 

• Попеляна чашка та пакети для курців. 

• Стійки на даху та перевізники *. 

Душевний спокій 

• Датчик паркування, встановлений на 
бампері *. 

• Повні чохли транспортного засобу *. 

• Блокування паливної пробки. 

• Дистанційний запуск. 

• Системи безпеки автомобіля. 

• Колісні замки. 

* Ліцензований аксесуар Ford. 
Аксесуарвиробник розробляє, розробляє та 
тому гарантує Ford LicensedАксесуари, а 
також не розробляє та не випробовує ці 
аксесуари відповідно до технічних вимог 
Ford Motor Company. Зверніться до 
уповноваженого дилера Ford, щоб отримати 
деталі обмеженої гарантії виробника та 
вимагати копію обмеженої гарантії на виріб 
Ford Licensed Accessories у виробника 
аксесуарів. 

 

 

401 

http://www.accessories.ford.com/
http://www.ford.ca/


Аксесуари 

Фокус (CDH) Канада / Сполучені Штати Америки, 
enUSA 

 

 

 

Для максимальної продуктивності автомобіля 
тримайтеся наступну інформацію пам’ятайте 
при додаванні аксесуарів, обладнання, 
пасажирів та багажу до свого автомобіля: 

• Не перевищуйте загальна вагова 
потужність транспортного засобу або 
передньої або задньої осі (GVWR або 
GAWR, як зазначено на етикетці 
сертифікату відповідності безпеці). 
Для отримання конкретної інформації 
про вагу зверніться до 
уповноваженого дилера. 

• Федеральна комісія зв’язку (FCC) та 
Канадська комісія з радіозв’язку (CRTC) 
регулюють використання систем 
мобільного зв’язку, обладнаних 
радіопередавачами, наприклад, 
двосторонніх радіостанцій, телефонів 
та сигналізації про крадіжки. Будь-яке 
таке обладнання повинно відповідати 
правилам Федеральної комісії зв’язку 
(FCC) та Канадської комісії з питань 
радіозв’язку (CRTC), а уповноважений 
дилер повинен встановлювати це 
обладнання. 

• Встановити повинен уповноважений 
дилерсистеми мобільного зв'язку. 
Неправильне встановлення може 
зашкодити роботі вашого автомобіля, 
особливо якщо виробник не розробив 
систему мобільного зв'язку спеціально 
для автомобільного використання. 

• Якщо ви або вповноважений дилер 
додаєте такий не-Ford електричні або 
електронніаксесуарів або компонентів 
до вашого автомобіля, ви можете 
негативно вплинути на продуктивність 
та довговічність акумулятора. Крім 
того, ви також можете негативно 
вплинути на роботу інших електричних 
систем у транспортному засобі. 
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ЗАХИСТИТЬСЯ СЕ БІЛЬШЕ ЗВИЩАЄТЬСЯ 
РЕМОНТУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЗА 
ПОДРОБНИМ ПЛАНОМ ПОСЛУГИ FORD. 

ПЛАНИ ПОСЛУГ (лише для США) 

Понад 32 мільйони власників Ford відкрив 
потужний захист Форда Розширений план 
обслуговування. Це розширенеплан 
обслуговування, підтриманий Ford Motor 
Компанія та забезпечує захист душевного 
спокою за межами гарантії, обмеженої 
гарантією Нового автомобіля. 

Ford ESP може швидко розрахуватися за 
себе 

Один рахунок за обслуговування - вартість 
деталей та робочої сили - може легко 
перевищити ціну вашого розширеного 
плану обслуговування Ford. За допомогою 
Ford ESP ви мінімізуєте ризик 
непередбачених рахунків за ремонт та 
зростання витрат на ремонт. 

До 1000+ критого автомобіля 
Компоненти 

Існує чотири основних Плани розширеного 
обслуговування з різним рівнем охоплення. За 
деталями зверніться до свого уповноваженого 
дилера. 

1. PremiumCARE - наше найповніше 
покриття. Маючи понад 1000 
охоплюваних компонентів, цей план 
настільки повний, що ми, як правило, 
обговорюємо лише те, що не 
охоплюється. 

2. ExtraCARE - охоплює 113 компонентів і 
включає багато високотехнологічних 
предметів. 

3. BaseCARE - Охоплює 84 компоненти. 

4. PowertrainCARE - охоплює 29 
критичних компоненти. 

Розширений план обслуговування Ford 
дотримується всі уповноважені дилери Ford у 
США, Канаді та Мексиці. Це розширенеплан 
обслуговування, затверджений та 
підтриманий Ford Motor Company. 

Це означає, що ви отримуєте: 

• Надійний, якісний сервіс у будь-якому 
Ford або Автосалон Лінкольна 

• Ремонт, проведений фабрично 
підготовленими техніками з 
використанням оригінальних деталей 

Відшкодування прокату автомобілів 

Перевага 1-го дня 

Ви користуєтеся перевагою заміни 
транспортування, якщо ваш автомобіль 
перебуває у уповноваженого дилера на той 
самий день, який буде покритий ремонтом. 

Розширені переваги оренди 

Якщо ваш транспортний засіб тримається на 
ніч для проведення покритого ремонту, ви 
маєте право на покриття орендованого 
автомобіля, включаючи гарантійний ремонт 
бампера до бампера та дії на місцях. 

Дорожня допомога 

Ексклюзивна цілодобова допомога на дорозі, 
в тому числі: 

• Буксирування, спущена шина та 
акумуляторпочинається стрибок 

• Закінчилося паливо та допомогу при 

блокуванні. 

• Відшкодування витрат на проїзд за 
проживання, харчування та оренду 
автомобіля. 

• Допомога в пункті призначення для таксі, 
трансферу, прокату автомобілів та 
надзвичайних ситуацій транспортування. 

Передатне покриття 

Якщо ви продаєте свій автомобіль до 
закінчення терміну дії вашого розширеного 
плану обслуговування Ford, ви можете 
передати будь-яке залишкове покриття 
новому власнику. Кожного разу, коли ви 
продаєте свій автомобіль, потенційні покупці 
можуть мати вищий ступінь довіри до цього 
автомобіляналежним чином підтримувався 
Ford ESP, тим самим покращуючи вартість 
перепродажу. 
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Уникайте зростаючих витрат на 
правильне утримання автомобіля! 

Розширене обслуговування Ford План також 
пропонує преміум-план технічного 
обслуговування, який охоплює всі 
заплановані роботи з технічного 
обслуговування та окремі елементи зносу. 
Покриття передоплачене, тому вам ніколи 
не доведеться турбуватися про те, щоб 
забезпечити обслуговування вашого 
автомобіля. Він охоплює регулярні огляди, 
планові огляди, профілактичний догляд та 
заміну деяких предметів, які потребують 
періодичної уваги для нормального зносу: 

• Щітки склоочисника. 

• Свічки. 

• Зчеплення диск. 

• Гальмівні колодки та накладки. 

• Амортизатори. 

• Розпірки. 

• Ремені двигуна. 

• Шланги охолоджуючої рідини 
двигуна, затискачі та 
ущільнювальні кільця. 

• Поповнення вихлопної рідини дизеля. 

Безпроцентні варіанти фінансування 
Доступні 

Скористайтеся нашим планом безвідсоткової 
розстрочки. Тільки 10%перший внесок буде 
забезпечить вас доступною програмою 
сплати відсотків, без сплати комісій, що 
забезпечує всю безпеку та переваги, які 
пропонує Ford ESP, платячи з часом. Ви 
попередньо затверджені без перевірки 
кредиту, без клопотів! Щоб дізнатись 
більше, зателефонуйте нашим спеціалістам 
Ford ESP за адресою 
800-367-3377. 

Ford ESP 
Поштова скринька 321067 
Детройт, Мічиган 48232 

ПЛАНИ ОБСЛУГОВУВАННЯ (ТІЛЬКИ В 

КАНАДІ) 

Ви можете отримати більше захисту для 
свогоавтомобіля, придбавши розширений 
план обслуговування Ford. План 
розширеного обслуговування Ford - єдиний 
контракт на обслуговування, який 
підтримує Ford Motor Company of Canada, 
Limited. 
Залежно від плану, який ви купуєте, Ford План 
розширеного обслуговування надає переваги 
як от: 

• Відшкодування орендної плати. 

• Покриття для певних предметів 
технічного обслуговування та зносу. 

• Захист від витрат на ремонт після 
закінчення терміну дії гарантійного 
зобов’язання для нового автомобіля. 

• Дорожня допомога переваги. 

Існує кілька планів розширеного 
обслуговування Ford, доступних у різний час 
та відстаньта франшизні комбінації. Кожен 
план розроблений з урахуванням власних 
потреб водіння, включаючи відшкодування 
витрат на буксирування та оренду. 
Купуючи розширений план обслуговування 
Ford, ви отримуєте додане 
захист душевного спокою по всій Канаді, США 
та Мексиці, що забезпечується мережею 
уповноважених дилерів Ford Motor Company. 

Примітка: Ремонт, проведений за межами 
Канади, США та Мексики, не підпадає під дію 
плану розширеного обслуговування Ford 
охоплення. 

Ця інформація може бути змінена. Для 
отримання додаткової інформації відвідайте 
місцевий FordДилер Канади або www.ford.ca 
знайти Розширений план обслуговування Ford, 
який підходить саме вам ви. 
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Навіщо обслуговувати свій 
автомобіль? 

Ретельно дотримуючись графік технічного 
обслуговування допомагає захистити від 
значних витрат на ремонт, спричинених 
нехтуванням або неналежним технічним 
обслуговуванням, і може допомогти 
збільшити вартість вашого автомобіля, 
коли ви продаєте його або торгуєте ним. 
Зберігайте всі квитанції про повне технічне 
обслуговування автомобіля. 

Ми налагодили регулярне технічне 
обслуговування інтервали для вашого 
автомобіля на основі ретельних випробувань. 
Важливо, щоб ви обслуговували свій 
транспортний засіб у належний час. Ці 
інтервали служать двом цілям; один - 
підтримувати надійність вашоготранспортний 
засіб, а другий - зберегти свої витрати 
володіння вашим автомобілем вниз. 

Це ваша відповідальність - мати всіх планове 
технічне обслуговування і переконатися, 
що використовувані матеріали відповідають 
вимогам, зазначеним у цьому посібнику 
користувача. Див. Ємності та Технічні 
характеристики(сторінка 262). 

Невиконання планового технічного 
обслуговування анулює гарантійне покриття 
деталей постраждала через відсутність 
технічного обслуговування. 

Навіщо підтримувати свій 
транспортний засіб на своєму 
Автосалон? 

Заводсько підготовлені техніки 

Обслуговуючий персонал бере участь у 
великій кількостіфабрично-спонсорований 
сертифікаційний тренінг на допомогу вони 
стають експертами з експлуатації вашого 
автомобіля. Запитайте у свого дилера про 
навчання та сертифікацію, яку пройшли їх 
технічні спеціалісти. 

Справжні запасні частини Ford та 
Motorcraft® 

Автосалони Ford, Motorcraft іУповноважений 
компанією Ford реконструйований замінник 
запасних частин. Ці деталі відповідають 
або перевищують наші технічні 
характеристики. Деталі, встановлені у 
вашому дилерському центрі, перевозяться 
по всій країні 
24- місяць або необмежена миля 
(кілометр) обмежена гарантія на деталі та 
робочу силу. 

Якщо ви не використовуєте авторизовані 
деталі Ford, вони не можна відповідають 
нашим вимогам, і залежно від деталі це 
може вплинути на відповідність викидам. 

Зручність 

Багато дилерських центрів продовжили 
вечірні та суботні години, щоб зробити 
відвідування вашої послуги більш зручним, і 
вони пропонують одну зупинку покупок. 
Вони можуть виконувати будь-які послуги, 
необхідні для вашого автомобіля,від 
загального обслуговування до ремонту 
зіткнень. 

Примітка: Далеко не всі дилери мають 
подовжені години роботи чи магазини. Для 
отримання детальної інформації зверніться до 
свого дилера. 

Захист ваших інвестицій 

Технічне обслуговування - це інвестиція, 
яка платитьдивіденди у вигляді підвищення 
надійності, довговічності та вартості 
перепродажу. Щоб забезпечити належну 
роботу вашого автомобіля та його систем 
контролю викидів, переконайтеся, що ви 
проводили планове технічне 
обслуговування через визначені інтервали. 

Ваш автомобіль оснащенийІнтелектуальна 
система Monitor-Life Monitor, яка 
відображає повідомлення на 
інформаційному дисплеї за належного 
інтервалу заміни масла. Цей інтервал може 
становити до одного року або 10000 миль 
(16000 кілометрів). 
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При заміні масла на інформаційному дисплеї 
з'являється повідомлення, настав час 
заміни масла. Переконайтеся, що ви 
виконували заміну масла протягом двох 
тижнів або 800 миль (800 кілометрів) після 
появи повідомлення. Переконайтесь, що ви 
скидаєте інтелектуальний монітор життя 
після кожної заміни масла. 

Якщо ваш інформаційний дисплей 
передчасно скидається або стає 
непрацюючим, слід виконати інтервал заміни 
масла на шість місяців або 5000 миль 
(8000 кілометрів) від останньої заміни 
масла. 
Ніколи не перевищуйте одного року або 
10000 миль (16000 кілометрів) між 
інтервалами заміни масла. 

Ваш автомобіль дуже вишуканий і 
побудований з безліччю складних, 
ефективних систем. Кожен виробник 
розробляє ці системи, використовуючи 
різнітехнічні характеристики та 
характеристики роботи. Ось чому важливо 
розраховувати на ваш дилерський центр, щоб 
правильно провести діагностику та ремонт 
вашого автомобіля. 

Форд Motor Company рекомендує інтервали 
технічного обслуговування різних деталей 
та системних компонентів на основі 
інженерних випробувань. Компанія Ford 
Motor покладається на це тестування, щоб 
визначити найбільш підходящий пробіг для 
заміни мастил та рідин, щоб захистити ваш 
автомобіль за найнижчих загальних витрат 
для вас, і рекомендує проти графіків 
технічного обслуговування, що 
відхиляються від інформації про планове 
технічне обслуговування. 

Ми настійно рекомендуємо використовувати 
тільки справжній Ford, Motorcraft або 
Уповноважений Ford повторно 
виготовлений запасні частини, 
розроблені для вашого автомобіля. 

Добавки та хімікати 

У цьому посібнику для власника та у 
Посібнику з експлуатації Ford перелічені 
рекомендовані добавки та хімічні речовини 
для вашого автомобіля. Ми не 
рекомендуємо використовувати хімічні 
речовини або добавки, не схвалені нами, 
як частину звичайного технічного 
обслуговування вашого автомобіля. Будь 
ласка, зверніться до інформації про 
гарантію. 

Масла, рідини та промивання 

У багатьох випадках зміна кольору рідини є 
нормальною робочою характеристикою, і, 
отже, сам по собі, не обов'язково вказує 
aзанепокоєння або що рідину потрібно 
міняти. Однак кваліфікований фахівець, 
такий як фабрично навчені техніки у 
вашому дилерському центрі, повинен 
негайно перевірити знебарвлені рідини, які 
також мають ознаки перегріву або 
забруднення сторонніми матеріалами. 

Переконайтеся, що замінюєте оливи та рідини 
у вашому транспортному засобі через 
зазначені інтервали або разом із ремонтом. 
Промивання - цежиттєздатний спосіб зміни 
рідини для багатьох автомобілів підсистеми 
під час планового технічного обслуговування. 
Дуже важливо, щоб системи 
булипромивається тільки новою рідиною, 
яка така ж, як і необхідна для заповнення та 
експлуатації система або з використанням 
хімікату для промивання, схваленого 
Фордом. 

Власник чеків та послуг 

Обов’язково виконуйте наступні основні 
перевірки та перевірки технічного 
обслуговування кожного разу місяць або з 
інтервалом у шість місяців. 
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Перевірте щомісяця 

Рівень моторного масла. 

Функція всіх внутрішніх та зовнішніх ліхтарів. 

Шини (включаючи запасні) для зносу та належного тиску. 

Рівень рідини омивача лобового скла. 

 
Перевіряйте кожні півроку 

Підключення акумулятора. За потреби почистіть. 

Зливні отвори для корпусу та дверей для перешкод. За потреби почистіть. 

Рівень рідини системи охолодження та міцність охолоджуючої рідини. 

Дверні погони для зносу. За необхідності змастіть. 

Петлі, засувки та зовнішні замки для належної роботи. При необхідності змастіть. 

Стоянкове гальмо для правильної роботи. 

Ремені безпеки та засувки сидінь для зносу та функція. 

Запобіжні лампи (гальмо, ABS, подушка безпеки та ремінь безпеки) для спрацьовування. 

Робота розпилювача та склоочисника. За потреби почистіть або замініть леза. 

 

Багатоточковий огляд 

Щоб щоб ваш автомобіль працював 
правильно, важливо регулярно перевіряти 
системи на вашому транспортному засобі. Це 
може допомогти виявити потенційні проблеми 
та запобігти великим проблемам. Ми 
рекомендуємо матипісля проведення 
багатоточкової перевірки на кожному 
плановому інтервалі технічного 
обслуговування, щоб забезпечити 
безперебійну роботу вашого автомобіля. 
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Багатоточковий огляд 

Приводний ремінь (-и) аксесуарів Функціонування системи попередження про 
небезпеку 

Ефективність акумулятора Операція на розі 

Повітряний фільтр двигуна Радіатор, кулер, обігрівач та кондиціонер 
шланги 

Витяжна система Компоненти підвіски на герметичність або 
пошкодження 

Експлуатація зовнішніх ламп Рульове управління та зчеплення 

Рівні рідини
*

; заповніть, якщо потрібно Шини (включаючи запасні) для зносу та 

належного використання 

тиску
**

 

Для масла та рідини течі Лобове скло для тріщин, відколів або ям 

Пилові чоботи на піввалу Робота розпилювача та склоочисника 

* 

Гальмо, резервуар для відновлення охолоджуючої рідини, автоматична коробка передач та мийка 
вікон 
**

Якщо ваш транспортний засіб оснащений тимчасовим набором для мобільності, перевірте 

закінчення герметику шини Використовуйте за датою на каністрі. Замініть за необхідності. 

 
Обов’язково зверніться до дилерської 
службирадник або технік щодо 
багатоточковості огляд транспортного засобу. 
Це комплекснийспосіб провести ретельну 
перевірку вашого автомобіля. Ваш 
контрольний список дає вам негайний 
відгук про загальний стан вашого 
автомобіля. 

 

ЗВИЧАЙНЕ ПЛАНОВЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Інтелектуальний Oil-Life Monitor ™ 

Ваш автомобіль оснащений системою 
Intelligent Монітор Life-Life, який визначає, 
коли слід міняти моторне масло залежно від 
того, як ваш транспортний засіб 
використовується. За допомогою 
декількохважливими факторами в його 
розрахунках, монітор допомагає зменшити 
витрати на володіння вашим автомобілем і 
одночасно зменшує екологічні відходи. 

Це означає, що вам не потрібно пам'ятати 
про зміну олії за графіком пробігу. Ваш 
автомобіль повідомляє, коли відбудеться 
заміна масла, відображаючи повідомлення 
на інформаційному дисплеї. 

Наступні У таблиці наведено приклади 
використання автомобіля та його впливу на 
інтервали заміни масла. Це лише орієнтир. 
Фактичні інтервали заміни масла залежать 
від кількох факторів і, як правило, 
зменшуються з тяжкістю використання. 

 
 

408 



Планове технічне 

обслуговування 

Фокус (CDH) Канада / Сполучені Штати Америки, 
enUSA 

 

 

 
 

Коли чекати повідомленнящо вимагає заміни масла 

Інтервал Транспортний засіб 
використання та приклад 

 
7500-10000 миль 

(12000-16000 км) 

Звичайний 

Звичайний переїзд на роботу за кермом шосе 
Ні, або помірне навантаження або 
буксирування 
Рівні до помірно горбистих доріг 
Відсутність тривалого холостого 
ходу 

 
5000-7499 миль 

(8000-11999 км) 

Сильний 

Помірне до великого навантаження або 
буксирування Гірські або позашляхові умови 
Тривалий холостий хід 
Тривала гаряча або холодна робота 

3000-4999 миль 

(4800-7999 км) 

Екстремальний 

Максимум вантаж або 
буксирування Екстремальна 
гаряча або холодна робота 

 

Звичайні інтервали технічного обслуговування 
 

При кожній зміні масла інтервал, вказаний на інформаційному дисплеї
1

 

Замініть моторне масло і фільтр.
2

 

Обертайте шини, перевіряйте знос шин та вимірюйте глибину протектора. 

Виконайте багатоточкову перевірку (рекомендується). 

Перевірте рівень рідини в автоматичній коробці передач (якщо вона оснащена щупом). 
Зверніться до свого дилера щодо вимог. 

Огляньте гальмівні колодки, взуття, ротори, барабани, гальмівні накладки, шланги та 

стояночне гальмо. 

Перевірте міцність і шланги системи охолодження двигуна. 

Огляньте вихлопну систему та теплові екрани. 

Огляньте пів вал черевики. 
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При кожній зміні масла інтервал, вказаний на інформаційному дисплеї
1

 

Огляньте рульовий механізм, кульові шарніри, підвіску та кінці тяг. Змастіть, якщо єз жировою 
арматурою. 

Огляньте колеса та супутні компоненти на предмет ненормального шуму, зносу, нещільності 
або перетягування. 

1 

Не перевищуйте одного року або 10000 миль (16000 кілометрів) між інтервалами обслуговування. 
2

Скиньте інтелектуальний монітор ресурсу масла після заміни моторного масла та фільтра. Див. 

Моторне масло Перевірте (сторінка 214). 

 
Інші предмети обслуговування

1

 

Кожні 20000 миль (32000 км) Замініть повітряний фільтр салону. 

Кожні 30000 миль (48000 
км) 

Замініть повітряний фільтр двигуна. 

На 100000 миль (160000 
км) 

Замінити охолоджуючу рідину двигуна.
2

 

Кожні 100000 миль 

(160000 км) 

Замініть свічки. 

Огляньте приводний ремінь (-и) аксесуарів.
3

 

 
Кожні 150000 миль 

(240000 км) 

Замінити рідину автоматичної коробки передач
4

 

Замініть рідину для коробки передач. 

Замініть приводний (-і) ремінь (-и) аксесуарів, якщо його не 
замінено протягом останніх 100000 миль (160000 км). 

1 

Виконуйте ці заходи технічного обслуговування в межах 4800 кілометрів від останньої 

заміни моторного масла та фільтра. Не перевищуйте призначену відстань для 

інтервалу. 
2 

Перша заміна на шість років або 160000 кілометрів, а потім кожні три років або 50000 миль 

(80000 кілометрів). 
3 

Після первинного огляду перевіряйте кожну іншу заміну масла до заміни. 
4 

Тільки транспортні засоби із заднім приводом. 
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СПЕЦІАЛЬНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ 
УМОВИ ПЛАНОВОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Якщо ви оперуєте ваш транспортний засіб в 
першу чергу в будь-якому з наступних умов, 
вам потрібно виконати додаткове технічне 
обслуговування, як зазначено. Якщо ви 
експлуатуєте свій транспортний засіб 
зрідка за будь-якої з цих умов, не потрібно 
проводити додаткове технічне 
обслуговування. Щоб отримати конкретні 
рекомендації, зверніться до свого 
консультанта з технічного обслуговування 
або техніка. 

Виконайте послуги, показані в наступні 
таблиці, якщо вказано, або в межах 3000 
миль (4800 кілометрів) повідомлення 
НЕОБХІДНА ЗМІНА МАСЛА, яке з’являється 
на інформаційному дисплеї. 

• Приклад 1: ЗМІНА МАСЛА 
ВИМАГАЄТЬСЯ повідомлення йде 
на 28751 милі (46270 кілометрів). 
Виконайте заміну рідини 
автоматичної трансмісії на 30000 
миль (48000 кілометрів). 

• Приклад 2: ЗМІНА МАСЛА 
ВИМАГАЄТЬСЯ повідомлення не має 
давай, але одометр показує 30000 
миль (48000 кілометрів) (наприклад, 
Інтелектуальний монітор життя нафти 
був скинутий на 40000 миль). 
Виконайте заміну повітряного фільтра 
двигуна. 

 

Використовуючи автомобільний верхній носій 

По мірі необхідності Замініть моторне масло та фільтр, як зазначено на 
інформаційному дисплеї, та виконайте послуги, перелічені у 
Звичайному Планова таблиця технічного обслуговування. 

Кожні 60000 миль (96000 
км) 

Замініть рідину для коробки передач. 

Замініть свічки. 

 
Великий холостий хід або низькошвидкісна їзда на великі відстані, як при важкому 

комерційному використанні (наприклад, доставка, таксі, патрульна 

машина або ліврея) 

По мірі необхідності Замініть моторне масло та фільтр, як зазначено на 
інформаційному дисплеї, та виконайте послуги, перелічені у 
Звичайному Планова таблиця технічного обслуговування. 

Огляньте часто, 
обслуговування за потребою 

Замініть повітряний фільтр салону. 

Замініть повітряний фільтр двигуна. 

Кожні 60000 миль (96000 
км) 

Замініть свічки. 
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Експлуатація в запилених або піщаних умовах (наприклад, на твердих або пильних 
дорогах) 

Огляньте часто, 
обслуговування за потребою 

Замініть повітряний фільтр салону. 

Замініть повітряний фільтр двигуна. 

Кожні 5000 миль (8000 
км) 

Огляньте колеса та пов'язані з ними компоненти для 
ненормального шуму, зносу, нещільності або опору. 

Поверніть шини, огляньте покришки на знос і виміряйте 
протектор глибина. 

Кожні 5000 миль (8000 
км) або півроку 

Замініть моторне масло і фільтр.
*

 

Виконайте багатоточкову перевірку. 

Кожні 50000 миль (80000 
км) 

Замініть рідину для коробки передач. 

*

Скиньте свій інтелектуальний монітор життя після заміни моторного масла та фільтра. Див. 
Двигун Перевірка масла (сторінка 214). 

 
Ексклюзивне використання E85 (лише транспортні засоби з гнучким 
паливом) 

Кожна заміна масла Якщо він працював виключно на E85, залийте паливний бак 
звичайним неетильованим паливом. 

 

Винятки 

Є кілька винятків із звичайного Розклад: 

Заміна паливного фільтра в Каліфорнії 

Якщо ви реєструєте свій транспортний засіб у 
Каліфорнії, Управління авіаційних ресурсів 
Каліфорнії визначило, що це неможливо 
виконати технічне обслуговування предмет 
не зводить нанівець гарантію викидів або 
обмежує відповідальність за відкликання 
до закінчення терміну експлуатації вашого 
автомобіля. Однак компанія Ford Motor 
Company закликає Вас проводити всі 
рекомендовані послуги з технічного 
обслуговування з зазначеними інтервалами 
та реєструвати всі сервісні послуги. 

Інтервали заміни гарячого клімату 

Транспортні засоби, що працюють на 
Близькому Сході, Північна Африка, Африка 
на південь від Сахари або місця з подібним 
кліматом, що використовують 
Американський інститут нафти (API), 
сертифікований для бензинових двигунів 
(знак сертифікації) масла якості SM або SN, 
нормальний інтервал заміни масла 
становить 5000 миль (5000 кілометрів). 

Якщо доступні масла API або SN не є 
доступний, тоді інтервал заміни масла 
становить 1800 миль (3000 кілометрів). 
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Повітряний фільтр двигуна та повітряний 
фільтр кабіни Заміна 

Термін служби повітряного фільтра двигуна 
та повітряного фільтра кабіни залежить від 
впливу пилу 

і брудні умови. Транспортні засоби, що 
експлуатуються в цих умовах, вимагають 
частого проведенняогляд та заміна 
повітряного фільтра двигуна та повітряного 
фільтра кабіни. 

ЗАПИСАНИЙ ЗАПИС З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
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Дилер 
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Відстан
ь: 

Час роботи двигуна 
(за бажанням): 

Багатоточковий огляд 
(рекомендується): Підпис: 

Номер 
замовлення 

Дилер 
штамп 

Відстан
ь: 

Час роботи двигуна 
(за бажанням): 

Багатоточковий огляд 
(рекомендується): Підпис: 
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Номер 
замовлення 

Дилер 
штамп 

Відстан
ь: 

Час роботи двигуна 
(за бажанням): 

Багатоточковий огляд 
(рекомендується): Підпис: 

Номер 
замовлення 

Дилер 
штамп 

Відстан
ь: 

Час роботи двигуна 
(за бажанням): 

Багатоточковий огляд 
(рекомендується): Підпис: 

Номер 
замовлення 

Дилер 
штамп 

Відстан
ь: 

Час роботи двигуна 
(за бажанням): 

Багатоточковий огляд 
(рекомендується): Підпис: 
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Номер 
замовлення 

Дилер 
штамп 

Відстан
ь: 

Час роботи двигуна 
(за бажанням): 

Багатоточковий огляд 
(рекомендується): Підпис: 

Номер 
замовлення 

Дилер 
штамп 

Відстан
ь: 

Час роботи двигуна 
(за бажанням): 

Багатоточковий огляд 
(рекомендується): Підпис: 

Номер 
замовлення 

Дилер 
штамп 

Відстан
ь: 

Час роботи двигуна 
(за бажанням): 

Багатоточковий огляд 
(рекомендується): Підпис: 
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Номер 
замовлення 

Дилер 
штамп 

Відстан
ь: 

Час роботи двигуна 
(за бажанням): 

Багатоточковий огляд 
(рекомендується): Підпис: 

Номер 
замовлення 

Дилер 
штамп 

Відстан
ь: 

Час роботи двигуна 
(за бажанням): 

Багатоточковий огляд 
(рекомендується): Підпис: 

Номер 
замовлення 

Дилер 
штамп 

Відстан
ь: 

Час роботи двигуна 
(за бажанням): 

Багатоточковий огляд 
(рекомендується): Підпис: 
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Номер 
замовлення 

Дилер 
штамп 

Відстан
ь: 

Час роботи двигуна 
(за бажанням): 

Багатоточковий огляд 
(рекомендується): Підпис: 

Номер 
замовлення 

Дилер 
штамп 

Відстан
ь: 

Час роботи двигуна 
(за бажанням): 

Багатоточковий огляд 
(рекомендується): Підпис: 

Номер 
замовлення 

Дилер 
штамп 

Відстан
ь: 

Час роботи двигуна 
(за бажанням): 

Багатоточковий огляд 
(рекомендується): Підпис: 
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Номер 
замовлення 

Дилер 
штамп 

Відстан
ь: 

Час роботи двигуна 
(за бажанням): 

Багатоточковий огляд 
(рекомендується): Підпис: 

Номер 
замовлення 

Дилер 
штамп 

Відстан
ь: 

Час роботи двигуна 
(за бажанням): 

Багатоточковий огляд 
(рекомендується): Підпис: 

Номер 
замовлення 

Дилер 
штамп 

Відстан
ь: 

Час роботи двигуна 
(за бажанням): 

Багатоточковий огляд 
(рекомендується): Підпис: 
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Номер 
замовлення 

Дилер 
штамп 

Відстан
ь: 

Час роботи двигуна 
(за бажанням): 

Багатоточковий огляд 
(рекомендується): Підпис: 

Номер 
замовлення 

Дилер 
штамп 

Відстан
ь: 

Час роботи двигуна 
(за бажанням): 

Багатоточковий огляд 
(рекомендується): Підпис: 

Номер 
замовлення 

Дилер 
штамп 

Відстан
ь: 

Час роботи двигуна 
(за бажанням): 

Багатоточковий огляд 
(рекомендується): Підпис: 
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ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА З 
КІНЦОВИМ КОРИСТУВАЧОМ 

Ліцензійна угода з кінцевим 
користувачем SYNC (EULA) 

• Ви придбали пристрій ("ПРИСТРОЙ"), що 
включає програмне забезпечення, 
ліцензоване Ford Motor Компанія та її 
філії ("FORD MOTOR COMPANY") від 
філії корпорації Microsoft ("MS"). 
Встановлені програмні продукти 
походження від MS, а також супутні 
носії інформації, друковані матеріали та 
"Інтернет" або електронна 
документація ("MS SOFTWARE") 
захищені міжнародними законами та 
договорами про інтелектуальну 
власність. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
MS ліцензовано, а не продано. Всі 
права захищені. 

• ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ MS можуть 
взаємодіяти та / або спілкуватися з 
ними, або можуть бути згодом оновлені 
до взаємодії та / або взаємодії з 
додатковим програмним забезпеченням 
та / або системами, що надаються FORD 
MOTOR COMPANY. Додаткове програмне 
забезпечення та системи походження 
FORD MOTOR COMPANY, а також 
супутні носії інформації, друковані 
матеріали та "Інтернет" або електронна 
документація ("ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ FORD") захищені 
міжнародними законами та договорами 
про інтелектуальну власність. 
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ FORD 
ліцензовано, а не продано. Всі права 
захищені. 

• ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ MS та / або 
FORD ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ може 
взаємодіяти та / або обмінюватися 
даними, або може бути згодом 
оновлене до взаємодії та / або взаємодії 
з додатковим програмним 
забезпеченням та / або системами, що 
надаються сторонніми постачальниками 
програмного забезпечення та послуг. 
Додаткове програмне забезпечення та 
послуги третьої сторони, а також 
пов’язані з ними засоби масової 
інформації, друковані матеріали та 
«Інтернет» або електронна 
документація («ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ») захищені 
міжнародними законами та договорами 
про інтелектуальну власність. 
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ліцензовано, а не продано. Всі права 
захищені. 

• ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ MS, 
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ FORD та 
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, надалі в 
сукупності та окремо, будуть 
називатися "ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ". 

ЯКЩО ВИ НЕ ЗГОДНІ ДЛЯ ЦЬОГО 
КІНЦЕВОГО ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ 
("EULA") НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ 
ПРИСТРОЙ ТА КОПІЮЙТЕ ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. БУДЬ-ЯКЕ 
ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, Включаючи, але НЕ 
ОБМЕЖЕННЕ ВИКОРИСТАННЯМ НА 
ПРИСТРОІ, ВСТАНОВИТЬ ВАШУ ЗГОДУ 
ДО ЦЬОГО EULA (АБО РАТИФІКАЦІЯ 
БУДЬ-ЯКОГО ПОПЕРЕДНЬОЇ ЗГОДИ). 

НАДАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОГРАМНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Це 

EULA надає вам наступну ліцензію: 

• Ви можете використовувати 
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 
встановлене на ПРИСТРОІ та в інший 
спосіб взаємодіючи із системами та / 
або послугами, що надаються або 
через FORD MOTOR COMPANY або її 
сторонніми постачальниками 
програмного забезпечення та послуг. 
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Опис інших прав та Обмеження 

• Розпізнавання мови: Якщо ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ включає компоненти 
розпізнавання мови, ви повинні 
розуміти, що розпізнавання мови - це 
невід’ємний статистичний процес і що 
помилки розпізнавання властиві цьому 
процесу. Ні FORD MOTOR COMPANY, ні її 
постачальники не несуть 
відповідальності за будь-які збитки, 
спричинені помилками в процесі 
розпізнавання мови. 

• Обмеження зворотного проектування, 
Декомпіляція та розбирання: Ви не 
можете перепроектувати,декомпілювати, 
або розбирати, ані дозволяти інші - 
перепроектувати, декомпілювати або 
розбирати ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 
за винятком і лише настільки, наскільки 
така діяльність чітко дозволено діючими 
закону, незважаючи на це обмеження. 

• Обмеження на розповсюдження, 
копіювання, модифікацію та 
створення похідних творів:Ви не 
можете розповсюджувати, копіювати, 
модифікувати або створювати похідні 
твори на основі ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, за винятком і лише для 
ступінь, коли така діяльність прямо 
дозволена чинним законодавством, 
незважаючи на це обмеження. 

• Єдиний ліцензійний договір:  
Документація кінцевого користувача 
для ПРИСТРОЮ та пов’язаних систем та 
служб може містити декілька 
ліцензійних договорів, таких як 
багаторазові переклади та / або 
численні версії носіїв інформації 
(наприклад, в документації 
користувача та програмному 
забезпеченні). Навіть якщо ви 
отримуєте кілька ліцензійних договорів, 
ви маєте право використовувати лише 
одну (1) копію ПЗ. 

• ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Ви 
можетеназавжди передавати свої права 
за цим Ліцензійним договором лише як 
частину продажу або передачі 
ПРИСТРОЮ, за умови, що у вас немає 
копій, ви передаєте все ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (включаючи всі 
компоненти, носії та друковані 
матеріали, будь-які оновлення та, якщо 
це застосовно) , Свідоцтво 
(сертифікати) автентичності), і 
отримувач погоджується з умовами 
цього ліцензійного договору. Якщо ПЗ є 
оновленням, будь-яка передача 
повинна включати всі попередні версії 
ПЗ. 

• Припинення: Без шкоди будь-якому інші 
права, FORD MOTOR COMPANY або MS 
можуть припинити дію цього 
ліцензійного договору, якщо ви не 
дотримаєтесь умов цього ліцензійного 
договору. 

• Оновлення безпеки / Управління 
цифровими правами: Власники вмісту 
використовують технологія WMDRM, 
включена до вашого ПРИСТРОЮ для 
захисту їх інтелектуальної власності, 
включала вміст, захищений 
авторським правом. Частини 
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ на 
ПРИСТРОІ використовують програмне 
забезпечення WMDRM для доступу до 
вмісту, захищеного WMDRM. Якщо 
програмне забезпечення WMDRM не 
вдається захистити вміст, власники 
вмісту можуть попросити корпорацію 
Майкрософт скасувати можливість 
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
використовувати WMDRM для 
відтворення або копіювання 
захищеного вмісту. Ця дія робить 
не впливає незахищений вміст. Коли 
ваш пристрій завантажує ліцензії 
длязахищений вміст, ви погоджуєтесь, 
що корпорація Майкрософт може 
включити до ліцензій список 
відкликання. Власники вмісту можуть 
вимагати від вас оновити ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ на своєму ПРИСТРОІ, 
щоб отримати доступ до їх вмісту. Якщо 
ви відхилите оновлення, ви не зможете 
отримати доступ до вмісту, який 
вимагає оновлення. 
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• Згода на використання даних: Ви 
погоджуєтесь, що MS, Microsoft 
Corporation, FORD MOTOR COMPANY, 
сторонні постачальники програмного 
забезпечення та систем, їх афілійовані 
особи та / або призначений ними агент 
можуть збирати та використовувати 
технічну інформацію, зібрану будь-
яким способом, як частину служб 
підтримки продуктів, пов'язаних з 
ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ або 
супутніми послугами. MS, корпорація 
Microsoft, FORD MOTOR COMPANY, 
сторонні постачальники програмного 
забезпечення та послуг, їх афілійовані 
особи та / або призначений ними агент 
можуть використовувати цю 
інформацію виключно для 
вдосконалення своїх продуктів або для 
надання вам індивідуальних послуг або 
технологій. Держава-член, корпорація 
Microsoft, FORD MOTOR COMPANY, 
сторонні постачальники програмного 
забезпечення та систем, їх афілійовані 
особи та / або призначений ними агент 
можуть розкривати цю інформацію 
іншим, але не у формі, яка особисто 
вас ідентифікує. 

• Інтернет-послуги 
Компоненти:ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ може містити 
компоненти, що дозволяють та 
полегшують використання певних 
Інтернет-послуги. вивизнати та 
погодитися з тим, що держави-члени, 
Корпорація Microsoft, FORD MOTOR 
COMPANY, сторонні постачальники 
програмного забезпечення та послуг, їх 
філії та / або призначений агент можуть 
автоматично перевіряти версію 
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ та / або 
його компонентів, які ви 
використовуєте, і можуть надавати 
оновлення або доповнення до 
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, які 
можуть автоматично завантажуватися 
на ваш ПРИСТРОЙ. 

• Додаткове програмне забезпечення / 
послуги: ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
може дозволити FORD MOTOR 
COMPANY, стороннім постачальникам 
програмного забезпечення та послуг, 
MS, Microsoft Corporation, їх філіям та / 
або призначеному агенту надавати або 
робити доступними для вас оновлення 
ПЗ, 

добавки, додаткові компоненти 
абоСкладові Інтернет-послуг 
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ після 
дати отримання початкової копії ПЗ 
("Додаткові компоненти"). 

Якщо FORD MOTOR COMPANY або сторонні 
постачальники програмного забезпечення 
та послуг надають або роблять доступними 
вам Додаткові компоненти, а разом із 
Додатковими компонентами не надаються 
інші умови EULA, тоді застосовуються умови 
цього EULA. 

Якщо це роблять MS, Microsoft Corporation, їх 
філії та / або призначений агент доступні 
додаткові компоненти та тоді жодні інші 
умови EULA не надаютьсяумови цього EULA 
повинні застосовувати, за винятком того, 
що держава-член, корпорація Microsoft або 
філія, що надає додатковий компонент 
(компоненти), є ліцензіаром додаткового 
компонента (компонентів). 

FORD MOTOR COMPANY, MS, Microsoft 

Корпорація, їх філії та / або призначений 
агент залишають за собою право 
припинити діяльність без будь-якої 
відповідальності 
Інтернет-послуги, що надаються вам або 
надано вам за допомогою ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 

422 



Додатки 

Фокус (CDH) Канада / Сполучені Штати Америки, 
enUSA 

 

 

 

• Посилання на сторонні сайти: РС 
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ може 
надавати вам можливість посилатися на 
сторонні сайти за допомогою 
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Веб-
сайти третіх сторін не підконтрольні 
MS, Microsoft Corporation, їх філіям та / 
або призначеному агенту. Ні MS, ні 
Microsoft Corporation, ні їхні філії, ні 
призначений агент не несуть 
відповідальності за це 

(i) вміст будь-яких сторонніх веб-сайтів, 
будь-які посилання, що містяться на 
сторонніх сайтах, або будь-які зміни або 
оновлення сторонніх веб-сайтів, або (ii) 
веб-трансляція або будь-яка інша форма 
передачі, отримана з будь-яких сторонніх 
сайтів. ЯкщоПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
посилання на сторонні сайти, ці 
посилання надаються вам лише для 
зручності, і включення будь-якого 
посилання не означає схвалення 
стороннього сайту з боку MS, 
корпорації Microsoft, їх філій та / або 
призначеного агента. 

• Обов'язок керувати відповідально: 
Ви визнаєте своє зобов'язання керувати 
автомобілем відповідально і тримати 
увагу в дорозі. Ви будете читати і 
дотримуватисяз інструкціями з 
експлуатації ПРИСТРОЮ, особливо, 
оскільки вони стосуються безпеки та 
передбачають будь-який ризик, 
пов’язаний із використанням 
ПРИСТРОЮ. 

Оновлення та засоби відновлення: 
Якщо ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
надається FORD MOTOR COMPANY окремо 
від ПРИСТРОЮ на носіях, таких як 
мікросхема ПЗУ, CD-ROM (диски) або через 
веб-завантаження або іншими способами, і 
має позначку "Тільки для цілей оновлення" 
або "Тільки для цілей відновлення". може 
встановити одну (1) копію такого 
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ на 
ПРИСТРОЙ як заміну копії існуючого 
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ та 
використовувати його відповідно до цього 
EULA, включаючи будь-які додаткові умови 
EULA, що супроводжують оновлене 
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: 
Всі права власності та права інтелектуальної 
власності ві до ПРОГРАМНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (включаючи, але не 
обмежуючись будь-якими зображеннями, 
фотографіями, анімацією, відео, аудіо, 
музикою, текстом та "аплетами", 
включеними до ПРОГРАМНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ), супровідні друковані 
матеріали та будь-які копії ПРОГРАМНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ належать MS , Корпорація 
Microsoft, FORD MOTOR COMPANY, або їх 
філії або постачальники. ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ліцензовано, а не продано. 
Ви не можете копіювати друковані 
матеріали, що додаються до ПРОГРАМНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Усі права власності та 
інтелектуальної власності на вміст та на 
вміст, до якого можна отримати доступ за 
допомогою ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 
є власністю відповідного власника вмісту та 
можуть бути захищені чинним 
законодавством про авторське право чи 
іншими законами та договорами про 
інтелектуальну власність. Цей EULA не 
надає вам жодних прав на використання 
такого вмісту. Всі права, спеціально не 
надані згідно з цим Ліцензійним договором, 
закріплені за МС, корпорацією Microsoft, 
FORD MOTOR COMPANY, сторонні 
постачальники програмного забезпечення 
та послуг, їх філії та постачальники. 
Використання будь-яких он-лайн сервісів, 
до яких можна отримати доступ через 
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, може 
регулюватися відповідними умовами 
використання, що стосуються таких послуг. 
Якщо це ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
містить документацію, яка надається лише 
в електронній формі, ви можете 
надрукувати одну копію такої електронної 
документації. 

ЕКСПОРТ ОБМЕЖЕННЯ: Ви 
визнати, що ПЗ підлягає експортній 
юрисдикції США та Європейського Союзу. 
Ви погоджуєтесь дотримуватись усіх 
чинних міжнародних та національних 
законів, що застосовуються до 
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, включаючи 
Правила адміністрації експорту США, а 
також обмеження кінцевих споживачів, 
кінцевого використання та призначення, 
видані урядами США та інших держав. 
Додаткову інформацію 
дивhttp://www.microsoft.com/exporting/. 
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ТОРГОВІ МАРКИ: Цей EULA не надає вам 
жодних прав у зв'язку з будь-якими 
товарними знаками або знаками 
обслуговування FORD MOTOR COMPANY, 
MS, Microsoft Corporation, сторонніми 
постачальниками програмного 
забезпечення або послуг, їх філіями або 
постачальниками. 

ПІДТРИМКА ПРОДУКЦІЇ:Підтримка 
продуктів для ПРОГРАМНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ не надається MS, її 
материнською корпорацією Microsoft 
Corporation, а також їх філіями чи дочірніми 
компаніями. Для підтримки продуктів 
зверніться до інструкцій FORD MOTOR 
COMPANY, наведених у документації до 
ПРИСТРОЮ. Якщо у вас виникнуть 
запитання щодо цього ліцензійного 
договору, або якщо ви хочете зв’язатися з 
FORD MOTOR COMPANY з будь-якої іншої 
причини, зверніться до адреси, вказаної в 
документації до ПРИСТРОЮ. 

Не несе відповідальності за певні збитки: 
ОКРЕМ ЗАБОРОНЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ 
FORD MOTOR COMPANY, БУДЬ-ЯКОГО 
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА 
ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТРЕТИХ СТОРІН, МС, 
МІКРОСОФТ КОРПОРАЦІЯ ТА ЇХ 
ПІДПРИЄМСТВА НЕ МАЮТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТІ ЗА НІЯКИЙ НЕПРЯМИЙ, 
СПЕЦИФАЛЬНИЙ КОНЦЕКЦІЙ АБО ВІДМЕР 
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ЦЕ 
ОБМЕЖЕННЯ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НАВІТЬ, 
ЩО БУДЬ-ЯКЕ ЗАЛІКУВАННЯ НЕ ПРОВАДАЄ 
ОСНОВНОЇ ЦІЛІ. ЖИВИМ ПОДІЄМ НЕ МС, 
МІКРОСОФТ КОРПОРАЦІЯ І / АБО ЇХ 
ПІДПРИЄМСТВА НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ БУДЬ-
ЯКУ СУМУ НАД ПЕРЕВІРШЕННЯМИ ДВОХ 
СОТ ПЯТДЕСЯТЬ ДОЛАРІВ (США 
$ 250,00). 

• БЕЗ ГАРАНТІЙ ОКРЕМО ТИХ, ЯКІ 
МОЖУТЬ ЯВНО ВИКОРИСТОВАТИ ДЛЯ 
ВАШОГО НОВОГО ТРАНСПОРТА 

Adobe 

Містить технологію Adobe® [Flash® Player] 
або [AIR®] від Adobe Systems Incorporated. 
Цей [Продукт ліцензіата] містить програмне 
забезпечення [Adobe® Flash® Player] 
[Adobe® AIR®] за ліцензією Adobe Systems 
Incorporated, авторські права © 1995-2009 
AdobeПрограмне забезпечення 
MacromediaТОВ. Всі права захищені. 
Adobe, Flash та AIR є товарними знаками 
Adobe Systems Incorporated. 

Повідомлення кінцевого користувача 

Microsoft® Windows® Mobile для 
автомобілів Важлива безпека 
Інформація 

Ця система Ford SYNC містить програмне 
забезпечення, яке ліцензовано Виробнику 
FORD MOTOR COMPANY філією корпорації 
Microsoft відповідно до ліцензійної угоди. 
Будь-яке видалення, відтворення, зворотне 
проектування або інше несанкціоноване 
використання програмного забезпечення з 
цієї системи, що порушує ліцензійну угоду, 
суворо заборонено і може спричинити 
судовий позов. 

Прочитайте та дотримуйтесь інструкцій: 
Раніше за допомогою ОС Windows 
Automotiveсистеми, прочитайте та 
дотримуйтесь усіх інструкцій та інформації 
про безпеку, наведені в цьому посібнику 
для кінцевого користувача ("Посібник 
користувача"). Невиконання запобіжних 
заходів, викладених у цьому Посібнику 
користувача, може призвести до нещасного 
випадку або інших серйозних наслідків. 

Зберігайте Посібник користувача в 
транспортному засобі: Під час зберігання в 
транспортному засобі Посібник користувача 
буде готовим довідником для вас та інших 
користувачів незнайомий з Windows 
Автомобільна система. Будь ласка, 
зробітьвпевнені, що перед першим 
використанням системи всі люди мають 
доступ до Посібника користувача та уважно 
читають його інструкції та інформацію про 
безпеку. 
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  УВАГА  

Експлуатація певних частин цієї 
системи під час руху може відвернути 
вашу увагу від дороги, 

і можливо спричинити аварію або інші 
серйозні наслідки. Не змінюйте системні 
налаштування та не вводьте дані 
невербально (руками) під час руху. 
Зупиніть транспортний засіб безпечно та 
законно перед тим, як починати ці дії. Це 
важливо, оскільки під час налаштування 
або зміни деяких функцій вам може 
знадобитися відволікти увагу від дороги та 
відвести руки від керма. 

 

 

Загальна операція 

Голосове управління: Функціїв системі 
Windows Автомобільна система може 
здійснюватися лише за допомогою 
голосових команд. Використання голосових 
команд під час руху дозволяє керувати 
системою, не відриваючи рук від керма. 

Тривалі перегляди екрану: Не 
користуйтесь жодною функцією, яка вимагає 
тривалого перегляду екрана під час руху. 
Потягніть безпечно і законно спроба 
отримати доступ до функції системи, що 
вимагає тривалої уваги. Навіть епізодичні 
короткі сканування екрану можуть бути 
небезпечними, якщо вашу увагу в 
критичний час було відвернуто від вашого 
водіння. 

Налаштування гучності: Не піднімайте 
гучність надмірно. Підтримуйте рівень 
гучностіде ви все ще можете почути 
зовнішній рух і аварійні сигнали під час руху. 
Водінняпоки не в змозі почути ці звуки 
може спричинити аварію. 

Використання функцій розпізнавання 
мови: Програмне забезпечення 
розпізнавання мови - це невід’ємна частина 
статистичний процес що підлягає 
помилкам. Ви несете відповідальність за 
моніторинг будь-яких функцій 
розпізнавання мовлення, включених до 
системи, та усунення будь-яких помилок. 

Особливості навігації: Будь-які 
навігаційні функції, включені в систему, 
призначені для надання покрокових 
інструкцій, щоб дістатися до бажаногопункт 
призначення. Будь ласка, переконайтеся, 
що все особи, які користуються цією 
системою, уважно читають та повністю 
дотримуються інструкцій та інформації 
щодо безпеки. 

Небезпека відволікання: Будь-які 
навігаційні функції можуть вимагати ручного 
(невербального) налаштування. Спроба 
виконати таке налаштуванняабо вставляти 
дані під час руху можна серйозно відволікти 
вашу увагу та міг спричинити аварію або 
інші серйозні наслідки. Зупиніть 
транспортний засіб безпечно та законно 
перед тим, як починати ці дії. 

Нехай ваш Суд переважає: Будь-які 
навігаційні функції надаються лише як 
допоміжний засіб. Прийміть свої управлінські 
рішенняна ваші спостереження місцевих 
умови та існуючі правила дорожнього руху. 
Будь-яка така функція не може замінити 
ваше особисте судження. Будь-які 
пропозиції щодо маршруту, зроблені цією 
системою, ніколи не повинні замінювати 
будь-які місцеві правила дорожнього руху, 
а також ваше особисте судження чи знання 
про безпечну їзду. 

Безпека маршруту: Не слід пропозиції щодо 
маршруту, якщо це призведе до 
небезпечного або незаконного маневру, 
якщо ви потрапите в небезпечну ситуацію 
або якщо вас направлять у зону, яку ви 
вважаєте небезпечною. Водій в кінцевому 
рахунку несе відповідальність за безпечну 
експлуатацію транспортного засобу, а отже, 
повинен оцінити, чи безпечно виконувати 
запропоновані вказівки. 
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Потенційна неточність карти: Карти, що 
використовуються цією системою, можуть 
бути неточними, оскількизмін на дорогах, 
управління дорожнім рухом абоумови руху. 
Завжди дотримуйтесь розумного розуму та 
здорового глузду, дотримуючись 
запропонованих маршрутів. 

Екстрені служби: Не покладайтесь на будь-
які навігаційні функції, включені в систему, 
щоб направити вас до аварійних служб. 
Запитайте місцеву владу або службу 
екстреної допомогиоператора для цих місць. 
Не всі аварійні служби, такі як поліція, 
пожежні станції, лікарні та клініки, 
ймовірно, будуть міститися в базі даних 
карт для таких навігаційних функцій. 

Ліцензія кінцевого користувача на 
програмне забезпечення Telenav 
Угоду 

Будь ласка, прочитайте їх перед 
використанням програмного забезпечення 
Telenav. Використання вами програмного 
забезпечення Telenav означає, що ви 
приймаєте ці умови. Якщо ви не приймаєте 
ці умови, не порушуйте друк пакета, не 
запускайте та не використовуйте іншим 
чином Програмне забезпечення Telenav. 

Ці умови представляють угода ("Угода") між 
вами та Telenav, Inc. ("Telenav") з повагою до 
програмного забезпечення Telenav 
(включаючионовлення, модифікації або 
доповнення до них) (у сукупності 
«Програмне забезпечення Telenav»). Усі 
посилання у цьому документі на „вас” та 
„вашого” означають вас, ваших 
співробітників, агентів та підрядників, а 
також будь-яку іншу організацію, від імені 
якої ви приймаєте ці умови, і всі з яких 
також будуть зобов’язані цією Угодою. Крім 
того, вся інформація про ваш рахунок, а 
також інша платіжна та особиста 
інформація, надана вами Telenav 
(безпосередньо або за допомогою 
програмного забезпечення Telenav, 
регулюється Політикою конфіденційності 
Telenav, що знаходиться за 
адресоюhttp://www.telenav.com. 

Telenav може переглядати цю Угоду та 
політику конфіденційності в будь-який час, з 
попередженням або без попередження. Ви 
згодні відвідатиhttp://www.telenav.com час 
від часу переглянути поточну версію цієї 
Угоди та Політики конфіденційності. 

1. Безпечне та законне використання 

Ви визнаєте, що приділення уваги 
програмному забезпеченню Telenav може 
становити ризик травми або смерті для вас 
та інших осіб у ситуаціях, які в іншому 
випадку вимагають вашої неподільної 
уваги, і, отже, ви погоджуєтесь 
дотримуватись наступного при 
використанні програмного забезпечення 
Telenav: (а) дотримуватися всіх законів 
про дорожній рух та в іншому випадку 
їздити безпечно; 
(b) використовуйте своє власне особисте 
судженняводіння. Якщо ви вважаєте, що 
запропонований маршрутвід Telenav Software 
вказує вам виконати небезпечний або 
незаконний маневр, поставити вас у 
небезпечну ситуацію або направити у зону, 
яку ви вважаєте небезпечні, не 
дотримуйтесь таких вказівок; (c)не вводити 
пункти призначення або іншим чином 
маніпулювати програмним забезпеченням 
Telenav, якщо тільки ваш транспортний засіб 
стоїть нерухомо і припаркований; (d)не 
використовуйте програмне забезпечення 
Telenav для жодного незаконні, 
несанкціоновані, ненавмисні, небезпечні, 
небезпечні або незаконні цілі, або будь-яким 
іншим способом, що не відповідає цій Угоді; 
(e) організувати всі GPS та бездротові мережі 
пристроїв 
і необхідні кабелі для безпечного 
використання програмного забезпечення 
Telenav у вашому транспортному засобі, 
щоб вони не заважали вашій їзді та не 
перешкоджали роботі будь-якого 
запобіжного пристрою (наприклад, 
подушки безпеки). 

Ви погоджуєтеся відшкодувати і утримати 
Telenav нешкідливий щодо всіх претензій, 
спричинених небезпечним або неналежним 
чином використанням Програмного 
забезпечення Telenav у будь-якому 
рухомому транспортному засобі, в тому 
числі внаслідок Вашого недотримання 
вищевказаних вказівок. 
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2. Інформація про обліковий запис  

Ви погоджуєтесь: (а) при реєстрації Telenav 
Software, щоб надати Telenav правдиві, 
точні, актуальні та повні інформацію про 
себе та (b) до негайно інформувати Telenav 
про будь-які зміни до такої інформації та 
зберігати її правдивою, точною, 
актуальною та повною. 

3. Ліцензія на програмне забезпечення 

За умови дотримання Вами умов цієї Угоди, 
Теленав цим надає Вам особисту, 
невиключну, 
непередавана ліцензія (крімце прямо 
дозволено нижче у зв'язку з вашою 
постійною передачею ліцензії на програмне 
забезпечення Telenav), без права 
субліцензії, використовувати програмне 
забезпечення Telenav (лише у формі 
об’єктного коду) для доступу та 
використання програмного забезпечення 
Telenav. Ця ліцензія припиняється після 
будь-якого припинення або закінчення 
терміну дії цієї Угоди. Ви погоджуєтесь, що 
будете використовувати Програмне 
забезпечення Telenav лише для своїх 
ділових цілей або для дозвілля, а не для 
надання комерційних навігаційних послуг 
іншим сторонам. 

3.1 Обмеження ліцензії 

Ви погоджуєтесь не робити жодного з 

наступного: 

(a) зворотний інженер, декомпілювати, 
розбирати, перекладати, модифікувати, 
змінювати або в іншому випадку змініть 
програмне забезпечення Telenavабо будь-
яка її частина; (b) намагатися отримати 
вихідний код, аудіотеку або структуру 
програмного забезпечення Telenav без 
попередньої письмової згоди Telenav; (c) 
вилучити з програмного забезпечення 
Telenav або змінити будь-які торгові марки, 
торгові назви, логотипи, повідомлення про 
патенти чи авторські права або інші 
повідомлення чи маркування Telenav або 
його постачальників; (d) поширювати, 
субліцензувати або передавати іншим 
чином Програмне забезпечення Telenav 
іншим, крім як частину Вашої постійної 
передачі Програмного забезпечення 
Telenav; або (e) використовувати 
Програмне забезпечення Telenav будь-
яким способом, який (i) порушує 
інтелектуальну власність 

або майнові права, права на публічність або 
конфіденційність або інші права будь-якої 
сторони, (ii) порушує будь-який закон, статут, 
постанову або регулювання, включаючи, але 
не обмежуючись ними, закони та нормативні 
акти, що стосуються спаму, конфіденційності, 
захисту споживачів та дітей, нецензурності чи 
наклепів, або (iii) є шкідливим, загрозливим, 
образливим, переслідуючим, звивистим, 
наклепницьким, вульгарним, нецензурним, 
наклепницьким або іншим неприйнятним; та (f) 
здавати в оренду, здавати в оренду або 
дозволяти іншим чином несанкціонованедоступ 
третіх сторін до Telenav Програмне 
забезпечення без попереднього письмового 
дозволу Telenav. 

4. Відмова 

У максимально допустимій мірі відповідно до 
чинного законодавства, Telenav ні в якому 
разі не буде його ліцензіарами та 
постачальниками, або агентами або 
працівниками будь-якого з вищезазначених, 
несе відповідальність за будь-яке рішення 
здійснені або вжиті вами чи іншими 
особами дії, спираючись на інформацію, 
надану програмним забезпеченням Telenav. 
Telenav також не гарантує точності карти 
або інших даних, що використовуються для 
програмного забезпечення Telenav. Такі 
дані не завжди можуть відображати 
реальність, зокрема, через перекриття 
доріг, будівництво, погоду, нові дороги та 
інші мінливі умови. Ви несете 
відповідальність за весь ризик, що виникає 
в результаті використання програмного 
забезпечення Telenav. Наприклад, але без 
обмежень, ви погоджуєтесь не покладатися 
на програмне забезпечення Telenav для 
критичної навігації в районах, де 
благополуччя чи виживання вас або інших 
людей залежить від точності навігації, 
оскільки карти або функціональність 
програмного забезпечення Telenav не є 
призначений для підтримки таких програм 
високого ризику, особливо у більш 
віддалених географічних районах. 

TELENAV ВІДПОВІДНО ВІДМОВЛЯЄ ТА 
ВИКЛЮЧАЄ ВСІ ГАРАНТІЇ В ЗВ'ЯЗКІ З 
ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ TELENAV, ЩО 
БУДЕ СТАТУТНИЙ, ЯВНИЙ ІЛИ ПІДРУЖНИЙ, 
Включаючи ВСІ ГАРАНТІЇ, ЯКІ МОЖУТЬ 
ВИНИКАТИ 
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КУРС ДІЛОВИХ, МИТНИХ ТА 
ТОРГОВЛИВИХ, Включаючи, але не 
обмежуючись цим, ПІДРАЗУМОВІ ГАРАНТІЇ 
ПРОДУКЦІЙНОСТІ, ПРИГОДНОСТІ ДЛЯ 
ПЕВНОЇ ЦЕЛІ 
НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ ТРЕТЬОЇ СТОРОНИ 
ЩОДО ТЕЛЕНАВУ 
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Певні 
юрисдикціїне дозволяйте відмову від певних 
гарантій, тому це обмеження може не 
стосуватися вас. 

5. Обмеження відповідальності 

У РАЗМЕРІ, ДОЗВОЛЕНОМУ 
ВІДПОВІДАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВУ, ТІЛІ 
НЕ БУДУТЬ ОБСТАВИНИ ТЕЛЕНАВ АБО ЇЇ 
ЛІЦЕНЗИАРИ І ПОСТАЧАЛЬНИКИ 
ВІДПОВІДАЛИ ВАМ ТА ТА БУДЬ-ЯКИХ 
ТРЕТИХ СТОРОН БУДЬ-ЯКИХ НЕПРЯМИХ, 
НЕПРИЧИННИХ, ПОСЛІДОВНИХ, 
СПЕЦІАЛЬНИХ, ОСОБЛИВИХ, 
НЕПРИМЕРНИХ, ОСОБЛИВХ ШКОДИ ВІД 
НЕМОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
ОБЛАДНАННЯ ТА ДОСТУПУ ДАНИХ, ВТРАТИ 
ДАНИХ, ВТРАТИ БІЗНЕСУ, ВТРАТИ 
ПРИБУТКІВ, ПЕРЕКЛЮЧЕННЯ БІЗНЕСУ 
ТАКИХ, ЩО ВИНИКАЮТЬ З ВИКОРИСТАННЯ 
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕЛЕНАВ, 
ЩО ТАКОЖ ТЕЛЕНАВІС БУЛ МОЖЛИВОСТІ 
ТАКИХ ШКОДИ. 

БЕЗ РАЗБІРКИ ЩОДО ШКОДИ, ЯКІ ВИ 
МОЖЕТЕ НАСТУПИТИ З ЯКОЇ-небудь 
ПРИЧИНИ (Включаючи, БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ, 
ВСЮ ЗБОРУ, ЩО ЦЕ ЗМІСТАЮТЬСЯ, ТА ВСІ 
ПРЯМІ АГУЛЬНІ ШКОДИ В КОНТРАКТІ, 
ДОКУМУЛЬНО (Включаючи НЕГЛЕГЕНЦІЮ) 
АНГЛІВ ІНВЕВІЛЕСА МЕЖЕ БУТИ 
ОБМЕЖЕНО СУМОЮ, ФАКТИЧНО 
ВИПЛАТЕНОЮ ВАМИ ЗА ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ TELENAV. ДЕЩО 

ДЕРЖАВИ І / АБО ЮРИСДИКЦІЇ НІ 
ДОПУСКАЙТЕ ВИКЛЮЧЕННЯ АБО 
ОБМЕЖЕННЯ НЕПРИЧИННИХ ІЛИ 
ПОСЛЕДОВИХ ШТОДІВ, ТАК, ЩО НАГОРЯЧІ 
ОБМЕЖЕННЯ ТА ВИКЛЮЧЕННЯ МОЖУТЬ НЕ 
ЗАСТОСУВАТИ ДО ВАС. 

6. Арбітражне та регулююче право 

Ви погоджуєтеся з будь-якими суперечками, 
претензіями або суперечками, що виникають 
із цього або стосуються цього Угода або 
Програмне забезпечення Telenav 
повиннівирішуватися незалежним 
арбітражем із залученням нейтрального 
арбітра і управлятися Американською 
арбітражною асоціацією в графстві Санта-
Клара, Каліфорнія. Арбітр застосовує 
Правила комерційного арбітражу 
Американської арбітражної асоціації, і 
рішення про рішення, винесене арбітром, 
може бути винесене будь-яким 
юрисдикційним судом. Зауважте, що в 
арбітражному провадженні немає судді або 
присяжних, і рішення арбітра є 
обов’язковим для обох сторін. Ви прямо 
погоджуєтесь відмовитись від права на суд 
присяжних. 

Ця Угода та Виконання за цим Договором 
регулюватиметься та тлумачиться 
відповідно до законодавства штату 
Каліфорнія, не вводячи в дію положення 
про колізію законів. Наскільки судові 
заходи необхідні у зв'язку з обов'язковим 
арбітражем, і Telenav, і ви погоджуєтесь 
підпорядковуватися виключній юрисдикції 
судів округу Санта-Клара, Каліфорнія. 
Конвенція ООН про договори міжнародної 
купівлі-продажу товарів не застосовується. 

7. Призначення 

Ви не можете перепродавати, передавати або 
передавати цю Угоду або будь-які свої права 
або обов'язки, за винятком сукупності, у 
зв'язку з постійною передачею Програмного 
забезпечення Telenav і прямо за умови, що 
новий користувач Програмного 
забезпечення Telenav погодиться на це 
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 умови цієї Угоди. Будь-який такий продаж, 
передача або передача, які прямо не 
дозволені цим пунктом, призведуть до 
негайного припинення дії цієї Угоди без 
відповідальності перед Telenav, і в цьому 
випадку ви та всі інші сторони негайно 
припините будь-яке використання 
Програмного забезпечення Telenav. 
Незважаючи на вищевикладене, Telenav 
може передавати цю Угоду будь-якій іншій 
стороні в будь-який час без попередження, 
за умови, що цесіонарій залишається 
зобов'язаним цим Угоду. 

8. Різне 8.1 

Ця Угода становить цілеугода між Telenav та 
вами з стосовно предмету цього договору. 

8.2 

За винятком обмежених ліцензій, прямо 
передбачених цією Угодою, Telenav зберігає 
за собою всі права, право власності та право 
власності на Програмне забезпечення 
Telenav, в тому числі безобмеження всіх 
суміжних прав інтелектуальної власності. 
Жодні ліцензії чи інші права, які прямо не 
надані в цій Угоді, не мають на меті, або 
надаватимуться або надаватимуться під 
імпліцитом, статутом, спонуканням, 
припиненням чи іншим чином, а Telenav та 
його постачальники та ліцензіари цим 
залишають за собою всі свої відповідні 
права ніж ліцензії, явно надані цією 
Угодою. 

8.3 

Використовуючи програмне забезпечення 
Telenav, ви згода на отримання від Telenav 
усіхкомунікації, включаючи повідомлення, 
домовленості, розкриття закону або іншу 
інформацію, пов’язану з Програмним 
забезпеченням Telenav (разом 
«Повідомлення») в електронному вигляді. 
Telenav може надати такі 

Повідомлення, розміщуючи їх на 
Telenav'sВеб-сайт або завантаживши такі 
Повідомлення на свій бездротовий 
пристрій. Якщо ви бажаєте відкликати свою 
згоду на отримання Повідомлень в 
електронному вигляді, ви повинні 
припинити використання програмного 
забезпечення Telenav. 

8.4 

Теленав або ваше невиконання вимог щодо 
виконання будь-якого положення не зачіпає 
права цієї сторони вимагати виконання у 
будь-який час після цього, а такожмає 
відмову від будь-якого порушення або 
невиконання цієї Угоди є відмовою від 
будь-якого наступного порушення або 
невиконання зобов'язань, або відмова від 
самого положення. 

8.5 

Якщо яке-небудь положення в цьому 
документі вважається таким, що не підлягає 
виконанню, тоді таке положення буде 
змінено на відображатиме намір сторін, а 
решта положень цієї Угоди залишатимуться 
в повній силі та чинності. 

8.6 

Заголовки в цій Угоді наведені лише для 
зручності посилання, не будутьвважається 
частиною цього Угоди, і на неї не буде 
посилатися у зв'язку зі складанням або 
тлумаченням цієї Угоди. Використовувані в 
цій Угоді, слова "включати" та "включаючи" 
та їхні зміни не вважатимуться умовами 
давності, а, навпаки, будуть слідувати 
словами "без обмежень". 

9. Загальні положення та умови інших 
постачальників 

Програмне забезпечення Telenav 
використовує карта та інші дані, 
ліцензовані Telenav сторонніми 
постачальниками на користь вас та інших 
кінцевих користувачів. Ця Угода включає 
умови кінцевого користувача, що 
застосовуються до цих компаній (включені 
в кінці цього 
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Угода), а отже, і використання вами 
Програмне забезпечення Telenav також 
підпадає під діюдо таких умов. Ви 
погоджуєтесь дотримуватися наступних 
додаткових положень та умов, які 
застосовуються до сторонніх ліцензіарів 
постачальників Telenav: 

9.1 Умови кінцевого користувача, 
необхідні HERE North America, LLC 

Дані ("Дані") надаються для вашогодля 
особистого, внутрішнього використання, а 
не для перепродажу. Він захищений 
авторським правом, і на нього 
поширюються наступні умови та умови, які 
погоджуються вами, з одного боку, та 
Telenav ("Telenav") та його ліцензіарами 
(включаючи їх ліцензіарів та 
постачальників), з іншого. 

© 2013 ТУТ. Всі права захищені. 

 Дані для районів Канади включають 
інформацію, отриману з дозволу канадських 
органів влади, зокрема: © Її Величність 
Королева в праві Канади, © Принтер 
Королеви в Онтаріо, © Канадська поштова 
корпорація, GeoBase®, © Департамент 
природних ресурсів Канади. 

HERE має невиключну ліцензію Поштової 
служби США на публікувати та продавати 
інформацію ZIP + 4®. 

© Поштова служба США 2014. Ціни не 
встановлюються, не контролюються 
абосхвалений Поштовою службою США®. 
Наступні торгові марки та реєстрації 
належать USPS: Поштова служба США, 
USPS та ZIP + 4. 

Дані для Мексики включає певні дані 
Національного інституту державної 
культури та географії. 

УМОВИ І УМОВИ 

9.2 Умови для кінцевих користувачів, 
які вимагає NAV2 (Shanghai) Co., Ltd 

Дані ("Дані") надаються для вашоголише 
для особистого, внутрішнього 
використання, а не для перепродажу. Він 
захищений авторським правом, і на нього 
поширюються наступні умови та 
положення, які погоджуються вами, з 
одного боку, та NAV2 (Shanghai) Co., Ltd 
(“NAV2”) та його ліцензіарами (включаючи 
їх ліцензіарів та постачальників) ) з іншого 
боку. 

© 20xx. Всі права захищені. 

Дозволене використання. 

Ви погоджуєтесь використовувати ці Дані 
разом із Програмним забезпеченням Telenav 
виключно для внутрішніх ділових та 
особистих цілей на які ви отримали 
ліцензію, а не для бюро обслуговування, 
розподілу часу чи інших подібних цілей. 
Відповідно, але з урахуванням обмежень, 
викладених у наступних параграфах, ви 
погоджуєтеся не відтворювати, копіювати, 
модифікувати, декомпілювати, розбирати, 
створювати будь-які похідні твори або 
реконструювати будь-яку частину цих 
Даних, і не можете передавати або 
розповсюджувати це в будь-якій формі, для 
будь-яких цілей, крім випадків, дозволених 
обов'язковими законами. 

Обмеження. 

За винятком випадків, коли ви спеціально 
ліцензовані на це від Telenav та 
безобмежуючи попередній абзац, ви не 
можете використовувати ці Дані (a) з будь-
якими продуктами, системами чи 
програмами, встановленими або іншим 
чином підключеними до транспортних 
засобів або в комунікації з ними, здатними 
здійснювати навігацію, позиціонування, 
відправлення, керівництво маршрутом у 
режимі реального часу, управління 
автопарком або подібні програми; або (b) з 
будь-якою особою або у зв'язку з нею 
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позиціонуючі пристрої або будь-який 
мобільний або бездротовий підключений 
електронний або комп'ютерпристроїв, у тому 
числі без обмежень стільниковий телефони, 
кишенькові та портативні комп'ютери, 
пейджери та персональні цифрові 
помічники або КПК. 

Увага. 

Дані можуть містити неточні або неповна 
інформація внаслідок плину часу, зміни 
обставин, використаних джерел та 
характеру збору вичерпних географічних 
даних, будь-яке з яких може призвести до 
неправильних результатів. 

Немає гарантії. 

Ці дані надаються вам «як є», і ви 
погоджуєтесь використовувати їх на свій 
страх і ризик. Telenav та його ліцензіари (та 
їх ліцензіари та постачальники) не надають 
будь-яких гарантій, заяв чи гарантій будь-
якого виду, явних чи неявних, що виникають 
внаслідок закону чи іншим чином, 
включаючи, але не обмежуючись цим, зміст, 
якість, точність, повноту, ефективність, 
надійність, придатність для певної мети, 
корисності, використання або результатів, які 
слід отримати з цих Даних, або що дані або 
сервер будуть безперебійними або без 
помилок. 

Застереженнягарантії: 

TELENAV І ЙОГО ЛІЦЕНЗОРИ (Включаючи їх 
ліцензіари та постачальники) 
відмовляються від будь-яких гарантій, 
явних або передбачуваних, щодо якості, 
продуктивності, товарності, придатності 
для конкретної мети або 
НЕ ПОРУШЕННЯ. Деякі держави, 
Території та країни не дозволяють певні 
винятки з гарантії, тож у такому ступені 
вищевказане виключення може не 
стосуватися вас. 

Відмова від відповідальності: 

ТЕЛЕНАВ ТА ЙОГО ЛІЦЕНЗОРИ (Включаючи 
їх ліцензіарів та постачальників) НЕ 
ВІДПОВІДАЮТЬ ВАМ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: 
ЩОДО БУДЬ-ЯКОЇ ПРЕТЕНЗІЇ, 
ПОТРЕБУВАННЯ ТА ЗАХОДУ, 
НЕПОВІДНОЧНОЇ ПРИЧИНИ ПРИЧИНИ 
ПОТВЕРЖЕННЯ, ПОТРЕБУВАННЯ ТА 
ЗАЯВЛЕННЯ НА ЛЮБОГО ЛЮБА Прямий або 
непрямий, що може призвести до 
використання або володіння інформацією; 
АБО ЛЮБОЇ ВТРАТИ ПРИБУТКІ, ДОХОДІВ, 
КОНТРАКТІВ ТА ЕКОНОМІЇ, АБО БУДЬ-ЯКИХ 
ІНШИХ Прямих, непрямих, випадкових, 
спеціальних чи послідовних збитків, що 
виникають із-за Вашого використання або 
неможливості використовувати цю 
інформацію, будь-який дефект в 
інформації, або УМОВИ ТА УМОВИ, ЩОБ 
ДІЙТИ ДО ДОГОВОРУ, ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА 
НА ОСНОВІ ГАРАНТІЇ, НАВІТЬ, ЩО 
ТЕЛЕНАВ ТА ЙОГО ЛІЦЕНЗИАРИ 
КОНТРОЛЮВАТИСЬ ПРО МОЖЛИВОСТЬ 
ТАКОЇ ШКОДИ. Дещо 
Держави, території та країни цього не роблять 
дозволити певне виключення відповідальності 
або обмеження збитків, тож з огляду на це 
вищезазначене може не стосуватися вас. 

Експортний контроль. 

Ви не повинні експортувати з будь-якого 
місця будь-яку частину Даних або будь-який 
прямий продуктза винятком відповідності та 
усіх ліцензій та схвалень, що вимагаються 
відповідно до чинних експортних законів, 
норм та правил, включаючи, але не 
обмежуючись ними, закони, правила та 
норми, що здійснюються Управлінням 
контролю за іноземними активами 
Міністерства торгівлі США та Бюро 
промисловості та безпеки Міністерства 
торгівлі США. До такої міри 
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що будь-які такі закони, правила про експорт 
або нормативні акти забороняють ТУТ 
відповідати з будь-яким із своїх зобов'язань 
за цим Договором щодо доставки або 
розповсюдження Даних, така відмова має 
бути виправданим і не є порушенням цієї 
Угоди. 

Повна угода. 

Ці терміни та умови складають повну угоду 
між Telenav (та її ліцензіарами, включаючи 
їх ліцензіарів та постачальників) та вами, 
що стосуються предмету цього Договору, і 
замінює в повному обсязі будь-які письмові 
чи усні угоди, раніше існуючі між нами, 
щодо такого предмету . 

Керування Закон. 

Вищезазначені умови регулюються 
законодавством штату Іллінойс [вставте 
„Нідерланди“, де використовуються 
європейські дані ТУТ], не вводячи в дію (i) 
положення про колізію законів, або (ii) 
Конвенцію ООН щодо договорів міжнародної 
купівлі-продажу товарів, що явно 
виключено. Ви погоджуєтесь 
підпорядковуватися юрисдикції штату 
Іллінойс [вставте "Нідерланди", де 
використовуються Європейські дані ТУТ] 
для будь-яких суперечок, позовів та дій, що 
виникають із даних, наданих вам за цим 
Договором, або у зв'язку з ними. 

Кінцеві користувачі уряду. 

Якщо Дані отримуються урядом США чи будь-
яким іншим суб’єктом, який шукає або 
застосовує права, або від його імені подібні 
до тих, які зазвичай вимагають Уряд США, ці 
дані є "Комерційний товар", оскільки цей 
термін визначений у 48 CFR ("FAR") 2.101, 
ліцензований в відповідно до цих Умов для 
кінцевих користувачів, і кожна копія даних, 
що надається або надається іншим чином, 
повинна бути маркована та вставлена 
відповідно до наступного «Повідомлення 
про використання» та оброблятиметься 
відповідно до такого Повідомлення: 

 
ЗАУВАЖЕННЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ 

ПІДРЯДНИК (ВИРОБНИК / 
ПОСТАЧАЛЬНИК) НАЗВА: ТУТ 

ПІДРЯДНИК (ВИРОБНИК / АДРЕСА 
ПОСТАЧАЛЬНИКА: c / o Nokia, 425 

Вест-Рендолф-стріт, Чикаго, штат Іллінойс 
60606 

Ці дані є комерційним предметом, як 
визначено в FAR 2.101, і на нього 

поширюються ці Умови для кінцевих 
користувачів, згідно з якими ці дані були 

надані. 

© 1987 - 2014 ТУТ - Всі права захищені. 

Якщо підрядник, федеральний урядовий 
орган або будь-яка федеральна посадова 
особа відмовляється використовувати подану 
тут легенду, підрядник, федеральний 
державний орган або будь-який 
федеральний чиновник повинен 
повідомити ТУТ перед тим, як шукати 
додаткові або альтернативні права на Дані. 

 
I. Територія США / Канади 

A. Дані США. Кінцевий користувач Умови 
для будь-якої Програми, що містить Дані 
для США, повинні містити такі 
повідомлення: 

«HERE має невиключну ліцензію від 
Поштової служби США для публікації та 
продажу інформації ZIP + 4® ". 

“© Поштова служба США 20XX. Ціни не 
встановлені,контролюється або 
затверджується Об'єднанимиПоштова 
служба штатів®. Наступні торгові 
марки та реєстрації належать USPS: 
Поштова служба США, USPS та ZIP + 4 
". 
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B. Дані Канади. Наступні положення ці 
дані застосовуються до Даних для 
Канади, які можуть включати або 
відображати дані сторонніх ліцензіарів 
(“Сторонні дані”), включаючи Її 
Величність Королеву в праві Канади (“Її 
Величність”), Canada Post Corporation 
(“Canada Post”) ) та Департаментом 
природних ресурсів Канади (“NRCan”): 

1. Застереження та обмеження: Клієнт 
погоджується з тим, що використання 
третьої сторони Дані регулюються 
наступними положеннями: 

a. Застереження: Сторонні дані 
передаються на ліцензію "як є". 
Ліцензіари таких даних, включаючи 
HerВеличність, Canada Post та NRCan, 
не надавати жодних гарантій, заяв чи 
гарантій щодо таких даних, явних чи 
прихованих, що виникають внаслідок 
закону або іншим чином, включаючи, 
але не обмежуючись, ефективність, 
повнота, точність або придатність для 
певної мети. 

b. Обмеження відповідальності: 
сторонні ліцензіари даних, включаючи 
її Величність, Canada Post та NRCan, 
не несе відповідальності: (i) стосовно 
будь-якої вимоги, вимоги чи дії, 
незалежно від специфіку характер 
причин позову, вимоги чи дії, що 
стосуються будь-яких збитків, 
шкоди або збитків, прямих або 
непрямих, які можуть виникнути в 
результаті використання або 
володіння такими Даними; або (ii) 
будь-яким способом у зв’язку з 
втратою доходів або контрактів, або 
будь-якою іншою наслідковою 
втратою будь-якого виду, що 
виникає внаслідок будь-якого 
дефекту Даних. 

2. Повідомлення про авторські права: у 
зв'язку з на кожну копію всіх або будь-
якої частини Даних для території Канади 
Клієнт помітно наклеює таке 
повідомлення про авторські права 
принаймні на одному з: (i) ярлика для 
носія інформації для копії; (ii) упаковку 
для копії; або (iii) інші матеріали, 
упаковані разом із копією, такі як 
посібники користувача чи ліцензійні 
угоди з кінцевим користувачем: «Ці дані 
включають інформацію, отриману з 
дозволу канадських органів влади, 
зокрема © Її Величність Королева в 
праві Канади, © Queen's Printer для 
Онтаріо, © Canada Post Corporation, 
GeoBase ®, ©, Департамент природних 
ресурсів Канади. Всі права захищені." 

3. Умови для кінцевих користувачів: За 
винятком випадків, коли інше домовлено 
сторони, у зв'язку з наданням будь-якої 
частиниданих для території Канади для 
кінцевих користувачів, які можуть бути 
дозволені згідно з Договором, Клієнт 
повинен надавати таким Кінцевим 
споживачам помітно помітним чином 
умови (викладені з іншими умовами 
для кінцевих користувачів, які повинні 
бути надані згідно з Договором, або 
якщо інше може бути передбачено 
Клієнтом), які включати такі 
положення від імені ліцензіарів 
Сторінних даних, включаючи Її 
Величність, Canada Post та NRCan: 

Дані можуть включати або 
відображатидані ліцензіарів, 
включаючи Її Величність Королеву в 
праві Канади (“Її Величність”), 
Canada Post Corporation (“Canada 
Post”) та Департамент природних 
ресурсів Канади (“NRCan”). Такі дані 
ліцензуються на основі "як є". 
Ліцензіари, включаючи Її 
Величність, Canada Post та NRCan, 
не надають жодних гарантій, заяв чи 
гарантій щодо таких даних, 
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явні або неявні, що виникають згідно 

із законом або іншим чином, 

включаючи, але ні обмежена, 

ефективність, повна ності, точності 

або придатності для певної мети. 

Ліцензіари,включаючи Її Величність, 

Пошту Канади та NRCan не несе 

відповідальності за будь-яку 

претензію, вимогу чи позов, 

незалежно від природи причини 

позову, вимоги чи дії, що стосуються 

будь-яких збитків, шкоди або 

збитків, прямих або непрямих, які 

можуть виникнути в результаті 

використання або володіння - дані 

даних або даних. Ліцензіари, 

включаючи Її Величність, Canada 

Post та NRCan, не несуть жодної 

відповідальності за втрату доходів 

або контрактів, або будь-яку іншу 

наслідкову втрату будь-якого виду, 

спричинену будь-якими дефектами 

даних або Даних. 

 
II. Мексика. Наступне положення 
стосується Даних для Мексики, які 
включають певні дані Національного 
інституту державної культури та географії 
(“INEGI”): 

А. Будь-які та всі копії Даних та / або 
упаковки, що містить Дані для Мексики, 
повинно містити таке повідомлення: 
«Fuente: INEGI (Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía)» 

 
III.  Територія Латинської Америки 

A. Повідомлення третіх сторін. Будь-які та 
всі копії Даних та / або пов’язаної упаковки 
до них слід включити відповідні 
Повідомлення третіх сторін, викладені 
нижче та використані, як описано нижче, 
що відповідають Території (або її частині), 
включеній до такої копії: 

Кінцевий користувач зобов’язаний 
компенсувати та врятувати 
нешкідливих ліцензіарів, включаючи Її 
Величність, Canada Post та NRCan, та 
їх офіцери, співробітники та агенти від 
і проти будь-якої претензії, вимоги чи 
дії, незалежно від характер причини 
позову, вимога або дія, що стосується 
втрат, витрат, витрат, збитків або 
травм (включаючи травми, що 
призвели до смерті), що виникли 
внаслідок використання або володіння 
даних або даних. 

4. Додаткові положення: Умови, що 

містяться в цьому розділі, є додатковими 

ція на всі права та зобов'язання сторін 

за Договором. У тій мірі, в якій будь-

яке положення цього розділу є 

суперечливим 

Територія 

Еквадор 

 
 
 
 

Гваделупа, 
Французька 
Гвіана та 
Мартиніка 
Мексика 

Зауважте 

“INSTITUTO GEOGRAFICO 
MILITAR DEL АВТОРИЗАЦІЯ 
ЕКВАДОРА N ° IGM- 2011-
01- PCO-01 DEL 25 DE 
ENERO DE 2011 » 
“Джерело: © IGN 2009 - BD 
ТОПО ® ” 

 

 
 

“Фуенте: ІНЕГІ (Інститут 
Націонал de Estadística y 
Geografía) ” 

з будь-якими іншими положеннями Угоди 
або в конфлікті з ними, перевагу мають 
положення цього розділу. 

IV. Територія Близького Сходу 
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A. Повідомлення третіх сторін. Будь-які та 
всі копії Даних та / або пов’язаної 
упаковки до них слід включити 
відповідні Повідомлення третіх сторін, 
викладені нижче та використані, як 
описано нижче, що відповідають 
Території (або її частині), включеній до 
такої копії: 

 
V. Європа Територія 

A. Використання певних кодів дорожнього 
руху в Європі 

1. Загальні обмеження Застосовується 
до ПДР. Клієнт визнає і погоджується з 
тим, що в певних країнах Росії 

Країна 

Йордані

я 

Зауважте 

“© Королівський Йорданський 
географічний центр”. 
Вищевикладена вимога щодо 
повідомлення щодо даних 
Йорданії є суттєвим терміном дії 
Угоди. Якщо Клієнт або будь-
який з його 
дозволівсубліцензіати (якщо 
такі є) не відповідають такій 
вимозі, HERE має право 
розірвати ліцензію Клієнта 
щодо даних Jordan. 

на території Європи Клієнт повинен 
отримати права безпосередньо від 
третьої сторони партія RDS-TMC кодових 
постачальників отримувати та 
використовувати Коди трафіку в Даних 
та доставляти Кінцевим споживачам 
Транзакції будь-яким способом, 
отриманим із таких Кодів Трафіку або 
на їх основі. Для таких країн HERE 
передаватиме Клієнтові Дані, що 
містять Коди дорожнього руху, лише 
після отримання від Клієнта 
підтвердження того, що він отримав 
такі права. 

2. Відображення прав третіх 
сторінЛегенди для Бельгії. Клієнт 
повинен, протягом 

B. Дані Йорданії. Клієнту та його 
дозволеним субліцензіатам (якщо вони є) 
заборонено ліцензувати та / або 
розповсюджувати іншим способомБаза 
даних ТУТ для країни Йорданія 
(„Йорданські дані”) для використання у 
заявках на участь у програмах для (i) 
неорданських юридичних осіб для 
використання Йорданських даних 
виключно в Йорданії або (ii) клієнтів із 
Йорданії. Крім того, Клієнту, дозволеним 
субліцензіатам (якщо вони є) та 
Кінцевим користувачам заборонено 
використовувати дані Йорданії в 
корпоративних програмах, якщо така 
сторона 
(i) неорданська організація, що 
використовує 
Jordan Data виключно в Йорданії або (ii) 
клієнт із Йорданії. Для цілей 
вищевикладеного,"заявки" означатимуть 
заявки на геомаркетинг,ГІС-програми, 
мобільний бізнес активу додатки 
управління, додатки кол-центру, 
програми телематики, програми 
Інтернету громадської організації або 
для надання послуг геокодування. 

кожна транзакція, яка 
використовує трафікКоди Бельгії, 
надайте наступне повідомлення для 
Кінцевого користувача: «Коди 
дорожнього руху для Бельгії є 
надано Міністерством ван де 
Флаамсе Геменшап та 
Міністерством техніки та 
транспорту ». 

B. Паперові карти. Стосовно будь-якої 
ліцензії, наданої Клієнту, на 
виготовлення, продаж або 
розповсюдження паперових карт (тобто 
карти, закріпленої на паперовому або 
паперовому носії): (а) така ліцензія 
щодо Даних для території 
Великобританії обумовлена про 
укладення та дотримання Клієнтом 
окремої письмової угоди з Орденським 
опитуванням (ОС) щодо створення та 
продажу паперових карт, сплати 
Клієнтом ОС будь-яких та всіх 
відповідних роялті на паперових картах 
та дотримання Клієнтом вимог щодо 
повідомлення про авторські права щодо 
ОС; 
(b) така ліцензія на продаж або іншим 

чином 
розподіл за плату щодо Дані для території 
Чеської Республіки 

435 



Додатки 

Фокус (CDH) Канада / Сполучені Штати Америки, 
enUSA 

 

 

 

залежить від отримання Клієнтом 
попередньої письмової згоди від Kartografie 
as; 

(c) така ліцензія на продаж або 
розповсюдження щодо Даних для території 
Росії Швейцарія обумовлена Отримання 
Клієнтом дозволу від Bundesamt für 
Landestopografie Швейцарії; (г) Клієнт не 
може використовувати Дані для території 
Франції для створення паперових карт 
масштабу між 1: 5000 та 1: 250 000; та 
(e) Клієнту заборонено використовувати 
будь-які Дані для створення, продажу 
або розповсюдження паперових карт, 
однакових або істотно схожих за змістом 
даних та конкретним використанням 
кольору, символів та масштабу, до 
паперових карт, опублікованих 
європейським національним 
картографічні агентства, включаючи, 
без обмежень, Landervermessungämter 
Німеччини, Topografische Dienst 
Нідерландів, Nationaal Geografisch 
Instituut Бельгії, Bundesamt für 
Landestopografie Швейцарії, Bundesamt 
für Eich-und Vermessung- swsen Австрії 
та Національне землеустрій Швеції. 

C. Застосування ОС. Без обмеження 
Розділу IV (B) вище щодо даних для 
території Великобританії,Клієнт визнає та 
погоджується що Ordnance Survey 
(«ОС») може подати прямий позов проти 
Клієнта для забезпечення дотримання 
вимог щодо авторських прав ОС (див. 
Розділ IV (D) нижче) та вимог до 
паперової карти (див. Розділ IV (B) 
вище), що містяться в цій Угоді . 

D. Повідомлення третіх сторін. Будь-яке і 
все копії Даних та / або упаковки, що 
відносяться до них, повинні включати 
відповідні Повідомлення третіх сторін, 
викладені нижче та використані, як 
описано нижче, що відповідають 
Території (або її частині), включеній до 
такої копії: 

Австрія 

 
Хорватія 
Кіпр, 
Естонія, 
Латвія, 
Литва, 
Молдова, 
Польща, 
Словенія 
та / або 
Україна 

Франція 

Німеччин

а 

 
Велик
обрита
нія 

 
 

 
Греція 

Угорщин

а 

Італія 

 
 
 

Норвегія 

 
Португал

ія 

Іспанія 

“© Bundesamt für Eich- und 
Vermessungswesen ” 

 
 
 
 
 

 
“© EuroGeographics” 

“Джерело: © IGN 2009 - BD 
ТОПО ® ” 

“Die Grundlagendaten wurden 
mit Genehmigung der 
zuständigen Behörden 
entnommen " 

“Містить дані обстеження 
боєприпасів © Авторське право 
та права на базу даних Crown 
2010 Містить Дані Royal Mail © 
Royal Авторське право на 
пошту та права на базу даних 
2010 » 

“Copyright Geomatics Ltd.” 

“Авторське право © 2003; Топ-
картаТОВ " 

“La Banca Dati Italiana è stata 
prodotta usando quale 
riferimento anche cartografia 
numerica ed al tratto prodotta 
e fornita dalla Regione Toscana 
". 

“Авторське право © 2000; 
Норвезька картографічна 
адміністрація ” 

“Джерело: IgeoE - Португалія” 

“Інформаційна географічна 
програма CNIG” 

Повідомлення про країну (країни) 
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Швеція 

 
 

Швейцар
- землі 

“На основі на електронні дані 

© Національна інспекція 
земель Швеція ". 

“Топографічне Грундлаж: © 
Bundesamt für Landestopo- 
graphie. 

Виріб включає дані, які належать © 
20XX Telstra Corporation Limited, GM 
Holden Limited, Інтелематика Австралія 
Pty Ltd та Continental Pty Ltd. 

B. Повідомлення третіх сторін для Австралії. 
На додаток до вищесказаного, Кінцевий 
користувач 

E. Розподіл відповідної країни. 
Клієнтвизнає, що HERE не отримав 
дозволу на розповсюдження 
картографічних даних для таких країн у 
таких відповідних країнах: Албанії, 
Білорусі, Киргизії, Молдові та 
Узбекистані. ТУТ може час від часу 
оновлювати такий список. Ліцензійні 
права, що надаються Клієнту згідно з 
цим TL щодо Даних для таких країн, 
залежать від дотримання Клієнтом усіх 
чинних законів та нормативних актів, 
включаючи, без обмежень, будь-які 
необхідні ліцензії або дозволи на 
розповсюдження Застосування, що 
включає такі Дані, у таких відповідних 
країнах. . 

 
VI. Територія Австралії 

A. Повідомлення третіх сторін. Будь-які та 
всі копії Даних та / або пов’язаної 
упаковки до них слід включити 
відповідні Повідомлення третіх сторін, 
викладені нижче та використані, як 
описано нижче, що відповідають 
Території (або її частині), включеній до 
такої копії: 

Авторське право. На основі наданих 
данихза ліцензією від PSMA Australia 
Limited (www.psma.com.au). 

Умови для будь-якої програми, що містить 
Коди дорожнього руху RDS-TMC для 
Австралії повинні містити таке 
повідомлення: «Продукт містить коди 
місцезнаходження дорожнього руху, які 
є © 20XX Telstra Corporation Limited та 
його ліцензіарами». 

 

VII. Китайська територія 

Лише для особистого користування 

Ви погоджуєтесь використовувати ці Дані 
разом із [вставити ім'язаявки клієнта] 
виключно для особистих, некомерційних 
цілей, на які ви отримали ліцензію, а не 
для бюро обслуговування, розподілу часу 
чи інших подібних цілей. Відповідно, але з 
урахуванням обмежень, викладених у 
наступних параграфах, ви можете 
копіювати ці Дані лише в міру необхідності 
для особистого користування для (i) їх 
перегляду та (ii) збереження за умови, що 
ви не видаляєте жодних повідомлень про 
авторські права, які з'являються і жодним 
чином не змінюють Дані. Ви погоджуєтесь 
не відтворювати, копіювати, модифікувати, 
декомпілювати, розбирати чи інженерно 
розробляти будь-яку частину цих Даних і 
не можете передавати або 
розповсюджувати їх у будь-якій формі з 
будь-якою метою, крім випадків, 
дозволених обов'язковим законодавством. 

Обмеження 

За винятком випадків, коли ви отримали 
спеціальну ліцензію отже, за допомогою 
NAV2, і не обмежуючи попередній абзац, 
ви не можете (а) використовувати ці Дані з 
будь-якими продуктами, системами чи 
програмами, встановленими або іншим 
чином підключеними до транспортних 
засобів або у зв'язку з ними, здатними 
здійснювати навігацію, позиціонування, 
відправлення в режимі реального часу 
керівництво маршрутом, управління парком 
або подібні програми; або (b) 
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з будь-якими пристроями позиціонування чи 
будь-яким мобільним пристроєм або в зв'язку 
з ними бездротовий підключений 
електронний або комп'ютер пристроїв, у тому 
числі без обмежень стільниковий телефони, 
кишенькові та кишенькові комп'ютери, 
пейджери та персональні цифрові 
помічники або КПК. Ви погоджуєтесь 
припинити використання цих Даних, якщо 
Ви не дотримуєтесь цих умов. 

Обмежений Гарантія 

NAV2 гарантує, що (a) Дані працюватимуть 
у значній мірі відповідно до супровідних 
письмових матеріалів протягом дев'яноста 
(90) днів з дати отримання, і (b) будь-які 
послуги підтримки, що надаються NAV2, 
повинні бути в основному такими, як 
описано у відповідній письмовій формі 
матеріали, надані вам NAV2, а інженери 
служби підтримки NAV2 докладуть 
комерційно обґрунтованих зусиль для 
вирішення будь-яких проблемних проблем. 

Засоби захисту клієнтів 

Повна відповідальність NAV2 та її 
постачальників та ваш ексклюзивний засіб 
право власності повинні бути на власний 
розсуд NAV2 або (a) повернення сплаченої 
ціни, якщо така є, або (b) ремонт або 
замінаДані, які не відповідають Обмежена 
гарантія NAV2 і повертається NAV2 з копією 
квитанції. Ця Обмежена гарантія втрачає 
чинність, якщо збій Даних стався внаслідок 
нещасного випадку, зловживання або 
неправильного застосування. Будь-які Дані 
про заміну будуть гарантовані до кінця 
початкового гарантійного терміну або 
тридцяти (30) днів, залежно від того, що 
довше. Ні ці засоби правового захисту, ні 
будь-які служби підтримки продуктів, 
пропоновані NAV2, не доступні без 
підтвердження придбання в 
авторизованому міжнародному джерелі. 

Ніякої іншої Гарантія: 

ОКРЕМ ОГРАНИЧЕНОЇ ГАРАНТІЇ, 
ВСТАНОВЛЕНОЙ ВИЩО І ДО РОЗРОБКИ, 
ДОПУСТИМОЇ ЗАКОНОДАТИВИМ ЗАКОНОМ, 
NAV2 І ЇЇ ЛІЦЕНЗИАРАМИ (Включаючи їх 
ліцензіарів і постачальників), 
відмовляються від будь-яких гарантій, АБО 
НЕ ПОРУШЕННЯ. Деякі виключення з гарантії 
можуть бути не дозволенічинне 
законодавство, так до такої міри 
вищевказане виключення може не 
стосуватися вас. 

Обмежена відповідальність: 

МАЙБУТЬ ДОЗВОЛЕНИЙ ЗАКОНОДАВЧИМ 
ЗАКОНОДАВСТВОМ NAV2 І ЇЇ ЛІЦЕНЗОРИ 
(Включаючи ЇХ ЛІЦЕНЗОРИ ТА 
ПОСТАЧАЛЬНИКІВ) НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ 
ВАМ: ЩОДО БУДЬ-ЯКОЇ ПОТРЕБУВАННЯ, 
ПОТРЕБУВАННЯ ТА ЗАХОДІВ, 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ ПРИРОДИ ЗАЯВИ 
СТВЕРДЖУЮЧИ БУДЬ-ЯКУ ВТРАТУ, ТРАВМУ 
ТА ПОШКОДЖЕННЯ, Прямі чи непрямі, що 
можуть призвести до використання або 
володіння інформацією; АБО ЛЮБОЇ 
ВТРАТИ ПРИБУТКІ, ДОХОДІВ, КОНТРАКТІВ 
ЕКОНОМИ, АБО БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ Прямих, 
непрямих, випадкових, спеціальних чи 
послідовних збитків, що виникають із-за 
Вашого використання або неможливості 
використовувати цю інформацію, або будь-
який дефект в Інформації, або УМОВИ ТА 
УМОВИ, ЩОБ ДІЙТИ ДО ДОГОВОРУ, 
ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА НА ОСНОВІ ГАРАНТІЇ, 
НАВІТЬ ЯКЩО NAV2 АБО ЇЇ ЛІЦЕНЗИАРИ 
БУЛИ КОНСУЛЬТОВАНІ ПРО МОЖЛИВОСТЬ 
ТАКОЇ ШКОДИ. 
ПЕРЕВИЩЕНО ЦІНУ, ПЛАТЕНУ Певна 
відповідальність 
виключення можуть бути не дозволені під 
чинне законодавство, так до такої міри 
вищевказане виключення може не 
стосуватися вас. 
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Експортний контроль 

Ви погоджуєтесь не експортувати в будь-яке 
місце будь-яку частину даних, наданих вам, 
або будь-яку іншуйого прямий продукт, за 
винятком дотримання та всіх ліцензій та 
схвалень, що вимагаються відповідно до 
чинного експортного законодавства, норм 
та правил. 

Захист ІР 

Дані належать NAV2 або 
йогопостачальників та захищені чинним 
авторським правом та іншими законами та 
договорами про інтелектуальну власність 
Дані надаються виключно на підставі 
ліцензії на використання, а не на продаж. 

Повна угода 

Ці умови становлять повну угоду між NAV2 
(та її ліцензіарами, включаючи їх 
ліцензіарів та постачальників) та вами, що 
стосуються предмету цього Договору, і 
замінює в повному обсязі будь-які письмові 
чи усні угоди, раніше існували між нами 
щодо такого предмету. 

Керування Закон. 

Вищезазначені умови регулюються 
законодавством Китайської Народної 
Республіки, без застосування 
(i) положення про колізію законів, або (ii) 
Конвенція ООН про контрактидля 
міжнародної купівлі-продажу товарів, що 
явно виключається. Будь-який спір, що 
виникаєвід або у зв’язку разом із даними, 
наданими вам за цим Договором, буде 
передано до арбітражної комісії 
Шанхайського міжнародного економічного 
та торгового арбітражу. 

Авторське право Gracenote® 

CD та музика дані від Gracenote, Inc., 
авторське право © 2000-2007 Gracenote. 
Програмне забезпечення Gracenote, 
авторське право 
© 2000-2007 Gracenote. Цей товар іслужба 
може практикувати один або декілька з 
наступних патентів США №5,987,525, # 
6,061,680, # 6,154,773, # 6,161,132, 
# 6,230,192, 6,230,207, 6,240,459, 
№ 6,330,593 та інші патенти, видані чи 
очікують розгляду. Деякі послуги, що 
надаються за ліцензією Open Globe, Inc. 
для патенту США: № 6 304 523. 

Gracenote та CDDB є зареєстрованими 
товарними знаками Gracenote. 
Gracenoteлоготип та логотип, а також 
"Powered від Gracenote ™ "логотип є 
товарними знаками Gracenote. 

Ліцензійна угода з кінцевим користувачем 
Gracenote® (EULA) 

Цей пристрій містить програмне 
забезпечення від Gracenote, Inc., 2000 
Пауел-стріт Емерівілл, Каліфорнія 
94608 ("Gracenote"). 

 програмне забезпечення від Gracenote 
("Програмне забезпечення Gracenote") 
дозволяє цьому пристрою виконувати 
ідентифікацію дисків та музичних файлів та 
отримувати інформацію, пов'язану з 
музикою, включаючи інформацію про ім'я, 
виконавця, трек та назву ("Gracenote 
Data") з Інтернет-серверів ("Сервери 
Gracenote "), а також виконувати інші 
функції. Ви можете використовувати 
Gracenote Data лише за допомогою 
передбачених функцій Кінцевого 
користувача цього пристрою. 

Цей пристрій може мати належний 
вмістпостачальникам Gracenote. Якщо так, то 
всі обмеження, викладені тут, стосовноДані 
Gracenote також застосовуються до такого 
вмісту, і такі постачальники вмісту мають 
право на всі вигоди та захист, викладені в 
цьому документі, доступні для Gracenote. 
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Ви погоджуєтесь, що будете використовувати 
вміствід Gracenote ("Вміст Gracenote"), Дані 
Gracenote, Програмне забезпечення Gracenote 
та Сервери Gracenote лише для вашого 
особистого некомерційного використання. Ви 
погоджуєтесь не передавати, не копіювати, 
не передавати та не передавати Вміст 
Gracenote, Програмне забезпечення Gracenote 
або будь-які дані Gracenote (крім тегу, 
пов'язаного з музичним файлом) будь-якій 
третій стороні. Ви ЗГОДНІ НЕ 
ВИКОРИСТОВУВАТИ АБО ВИКОРИСТОВУВАТИ 
ЗМІСТ GRACENOTE, ДАНІ GRACENOTE, 
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ GRACENOTE АБО 
ГРАЦЕНОТНІ СЕРВЕРИ, КРІМ ЯК ТОЧНО 
ДОЗВОЛЕНО ТУТ. 

Ви погоджуєтесь, що ваші невиключні ліцензії 
використовувати вміст Gracenote, 
GracenoteДані, програмне забезпечення 
Gracenote та сервери Gracenote припинять 
свою діяльність, якщо ви порушите ці 
обмеження. Якщо дії ліцензій припиняються, 
ви погоджуєтесь припинити будь-яке 
використання вмісту Gracenote, даних 
Gracenote, програмного забезпечення 
Gracenote та серверів Gracenote. Gracenote, 
відповідно, залишає за собою всі права на 
Дані Gracenote, Програмне забезпечення 
Gracenote та Сервери Gracenote та Вміст 
Gracenote, включаючи всі права власності. За 
жодних обставин Gracenote не несе 
відповідальності за будь-які платежі вам за 
будь-яку інформацію, яку ви надаєте, 
включаючи будь-який захищений авторським 
правом матеріал або інформацію про музичні 
файли. Ви погоджуєтесь, що Gracenote може 
забезпечувати свої відповідні права, 
колективно або окремо, згідно з цією угодою 
проти вас, безпосередньо від власного імені 
кожної компанії. 

Gracenote використовує унікальний 
ідентифікатор для відстеження запитів для 
статистичних цілей. призначення випадково 
присвоєного числаідентифікатор дозволяє 
Gracenote підраховувати запити, не знаючи 
нічого про те, хто ви є. Для отримання 
додаткової інформації див. Веб-сторінку за 
адресоюwww.gracenote.com для Політика 
конфіденційності Gracenote. 

THE ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ GRACENOTE, 
КОЖНИЙ ПУНКТ ДАНИХ GRACENOTE І ВМІСТ 
GRACENOTE ВАМ ЛІЦЕНЗУЮТЬСЯ "ЯК Є". 
ЖИВИЙ GRACENOTE НЕ ПРОДАЄ БУДЬ-ЯКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНЬ ТА ГАРАНТІЙ, ЯВНИХ І 
НЕПОСЛУГОВИХ, ЩОДО ТОЧНОСТІ БУДЬ-ЯКИХ 
ГРАЦЕНОТНИХ ДАНИХ СЕРВЕРІВ GRACENOTE 
АБО ЗМІСТ GRACENOTE. GRACENOTE 
КОЛЕКТИВНО І ОКРЕМО ЗАБЕРЕЖИТЬ ПРАВО НА 
ВИДАЛЕННЯ ДАНИХ І / АБО ЗМІСТУ ВІД 
РЕАЛЬНИХ СЕРВЕРІВ КОМПАНІЙ, АБО В 
ГРАЦЕНТІ, ЗМІНИТИ КАТЕГОРІЇ ДАНИХ НА 
БУДЬ-ЯКУ ПРИЧИНУ, ЩО ГРАЦЕНОТА ВИДАЄ 
ДОСТАТОЧНУ. ГАРАНТІЯ НЕ ПРОДАЖАЄТЬСЯ, 
ЩО ВМІСТ ГРАЦЕНОТИ АБО ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРАНЦЕНТИ АБО ГРАЦЕНОТНІ 
СЕРВЕРИ БЕЗ ПОМИЛОК, АБО ТАМ, ЩО 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОГРАМНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРАЦЕНОТИ АБО ГРАЦЕНТНІ 
СЕРВЕРИ БУДУТЬ БЕЗПЕЧНО. GRACENOTE НЕ 
ОБОВ'ЯЗАНИЙ НАДАВАТИ ВАМ БУДЬ-ЯКІ 
ПОШИШЕНІ ТА ДОДАТКОВІ ТИПИ ДАНИХ, ЯКІ 
ГРАЦЕНОТА МОЖЕ ВИБРАТИ НАДАТИ В 
МАЙБУТНЬОМУ І БЕЗКОШТОВНО ВІДКЛЮЧИТИ 
СВОЇ ІНТЕРНЕТ-ПОСЛУГИ БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС. 
GRACENOTE ВІДМОВАЄТЬСЯ ВСІХ ГАРАНТІЙ 
ВИДАЛЕНО ІЛИ ПІСЛУГО, ВКЛЮЧАЮЧИ, НО НЕ 
ОБМЕЖАЮЧИСЬ, ПІДПОЗНАЧНІ ГАРАНТІЇ НА 
ПРОДУКЦІЮ, ПРИГОДНІСТЬ НА ПЕВНУ ЦІЛЬ, 
ТИТУЛ І НЕПОРУШЕННЯ. НІ ГРАЦЕНОТИ НЕ 
ГАРАНТУЮТЬ РЕЗУЛЬТАТИ, ЯКІ БУТИ 
ОТРИМАНИЙ ВИ ВИКОРИСТАННІ ПРОГРАМНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ GRACENOTE АБО БУДЬ-ЯКОГО 
СЕРВЕРА GRACENOTE. ЖИВИМ ГРАЦЕНОТОМ НЕ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКУ ПОСЛІДОВНУ 
АБО ВИПАДКОВУ ШКОДУ ТА НІ ЗА ВИПАДЕНУ 
ПРИБУТКУ ТА ВТРАТУ ДОХОДІВ ЗА БУДЬ-ЯКИХ 
ЧИН. ПРИГОДНІСТЬ ДЛЯ ОСОБЛИВОЇ ЦІЛІ, 
НАЗВАННЯ ТА НЕПОРУШЕННЯ. НІ ГРАЦЕНОТИ 
НЕ ГАРАНТУЮТЬ РЕЗУЛЬТАТИ, ЯКІ БУДУТЬ 
ОТРИМАНІ ВАШИМ ВИКОРИСТАННЯМ 
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ GRACENOTE АБО 
БУДЬ-ЯКИХ СЕРВЕРІВ GRACENOTE. ЖИВИМ 
ГРАЦЕНОТОМ НЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-
ЯКУ ПОСЛІДОВНУ АБО ВИПАДКОВУ ШКОДУ ТА 
НІ ЗА ВИПАДЕНУ ПРИБУТКУ ТА ВТРАТУ ДОХОДІВ 
ЗА БУДЬ-ЯКИХ ПРИЧИН. ПРИГОДНІСТЬ ДЛЯ 
ОСОБЛИВОЇ ЦІЛІ, НАЗВАННЯ ТА 
НЕПОРУШЕННЯ. НІ ГРАЦЕНОТИ НЕ ГАРАНТУЮТЬ 
РЕЗУЛЬТАТИ, ЯКІ БУТИ ОТРИМАНИЙ ВИ 
ВИКОРИСТАННІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
GRACENOTE АБО БУДЬ-ЯКОГО СЕРВЕРА 
GRACENOTE. ЖИВИМ ГРАЦЕНОТОМ НЕ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКУ ПОСЛІДОВНУ 
АБО ВИПАДКОВУ ШКОДУ ТА НІ ЗА ВИПАДЕНУ 
ПРИБУТКУ ТА ВТРАТУ ДОХОДІВ ЗА БУДЬ-ЯКИХ 
ПРИЧИН. 

© Gracenote 2007. 
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Транспортний засіб лише з 

SYNC США та Мексика 

Ідентифікатор FCC: KMHSG1G1 

IC: 1422A-SG1G1 

Мексика 

Модель: KMHSG1P1 

NOM-121-SCT1-2009 

Експлуатація цього обладнання є 
предметомдо наступних двох умов: (1) це 
обладнання або пристрій не може 
спричиняти шкідливі перешкоди; (2) це 
обладнання або пристрій повинні приймати 
будь-які перешкоди, включаючи 
перешкоди, які можуть спричинити 
небажану роботу. 

Автомобіль з SYNC з Сенсорний екран / 
My Touch 

Ідентифікатор FCC: 

KMHSYNCG2 IC: 1422A-

SYNCG2 

Цей пристрій відповідає Частині 15 
Правилами FCC та з RSS-210 від Industry 
Canada. Робота підпорядковується 
наступним двом умовам: (1) Цей пристрій 
не може створювати шкідливих перешкод 
та 
(2) цей пристрій повинен приймати будь-
які отримані перешкоди, включаючи 
перешкоди, які можуть спричинити 
небажану роботу. 

  УВАГА  

Зміни або модифікації, явно не 
схвалені стороною, відповідальною 
за відповідність, можуть 

анулює повноваження користувача 
експлуатувати обладнання. Термін "IC" перед 
номером радіосертифікації лише означає 
цеТехнічні характеристики промисловості 
Канади були зустрінуті. 

 

 

Антена, що використовується для цього 
передавача, не повинна розташовуватися 
разом працює разом з будь-якою іншою 
антеною або передавачем. 

СТВЕРДЖЕННЯ ТИПІВ 
 

E207834 
 

 
E207823 

Канада 
 

 
E207827 

Китай 

 

E206304 
 

Європейський Союз 
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E207828 

Індонезія 
 

E206301 
 

Південна Корея 

 
 

 
 

E207829 

Йорданія 
 

 

E207832 

Сінгапур 

 
 

 
 

E207833 

Мексика 
 

E206300 

Південний Африка 

 
 

 
 

E207831 

Марокко 

 
 
 
 

E206303 
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E206302 
 

Тайвань 
 

 
E206305 

Україна 

E207830 

Сполучені Штати 
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A 
Кондиціонер 

Див .: Клімат Контроль109 .................................  

Про цей посібник7 ...................................  

ABS 
Див .: Гальма150 ..............................................  

Підказки щодо водіння ABS 
Див.: Підказки щодо руху за допомогою 

антиблокувальних гальм150 ..........................  

Аксесуари 401 ........................................  

Зовнішній стиль401 ...........................................  

Стиль інтер’єру401 .............................................  

Стиль життя 401 ...............................................  

Душевний спокій401........................................  

Аксесуари 
Див .: Рекомендація щодо запасних частин11 .....  

Активна допомога при паркуванні156 ........  
Автоматичне спрямовування на місце для 

паркування 158 ............................................  

Деактивація функції Park Assist 158 ...................  

Усунення несправностей системи159..................  

Використання Active Park Assist 157 ...................  

Регулювання фар 221 ..............................  
Горизонтальне регулювання цілі 222..................  

Регулювання вертикальної цілі 221 ....................  

Регулювання керма74 ..................................  

Утилізація подушок безпеки 49 .................  

Кондиціонер 
Див .: Клімат Контроль109 .................................  

Сигналізація 

Див .: Сигналізація проти крадіжки73 ................  

Навколишнє освітлення84 ........................  

Сигналізація проти крадіжки73 .................  

Озброєння сигналізації73 ..................................  

Роззброєння сигналізації73 ................................  

Додатки420 ...........................................  

Погляд15................................................  

Звукові попередження та індикатори95 .........  
Фари на попереджувальний дзвінок96.............  

Введіть сигнал попередження про 

запалювання95.................................................  

Попередження про безключове попередження96  

Стоянкове гальмо на попереджувальний сигнал 

96 ....................................................................  

Контроль звуку74 ....................................  
Пошук, Далі або Попередній75 ..........................  

Аудіовхідний роз'єм289 ............................  

 
Аудіосистема 274 ...............................  

Загальна інформація 274 .............................  

Аудіоблок - Транспортні засоби з: 
супутником Радіо ............................. 278 

Аудіоблок - Транспортні засоби з: Аудіо 
Sony Система .................................. 281 
Структура меню282 ....................................  

Аудіоблок - транспортні засоби З: SYNC276  

Автолампи80 .....................................  
Фари склоочисника, активовані 80 ................  

Автоматичний клімат-контроль 110 .......  
Двозонний контроль температури .................. 111 

Контроль температури в одній зоні ................. 111 

Контроль температури ................................... 111 

Автоматичне управління дальнім світлом82  
Активація системи ........................................ 82 

Заміна системи вручну ................................. 83 

Автоматична передача ........................ 145 
Адаптивне навчання з автоматичною коробкою 

передач .................................................. 149 

Перемикання гальм Блокування147 ...............  

Якщо ваш автомобіль застряє в бруді або снігу

 .............................................................. 149 

SelectShift Automatic ™ Спосіб передавання

 .............................................................. 146 

Розуміння позицій вашої автоматичної коробки 
передач .................................................. 146 

Автоматична передача Перевірка рідини 217 

Автоматичний запуск-зупинка132 ........  
Обмеження використання132 .......................  

Увімкнення та вимкнення системи ................ 133 

Використання автоматичного запуску-зупинки з 

механічною коробкою передач ................. 132 

Використання автоматичного запуску-зупинки з 

автоматичною коробкою передач ............. 132 

Допоміжні точки живлення122 .............. 
Точка живлення постійного струму 12 вольт122  

Місце розташування122 ...............................  

B 
Інформаційна система сліпих зон .......... 168 

Інформаційна система сліпих зон (BLIS ™) із 

перехресним попередженням про дорожній 

рух ......................................................... 168 

Замок капота 
Див .: Відкриття та закриття витяжки211 .......  
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Бустерні сидіння28 .............................  

Типи сидінь-підсилювачів ..............................28 

Перевірка гальмівної рідини .................... 217 

Гальма150 ........................................  

Загальна інформація 150 .............................  

Взлом ............................................... 187 

Таблиця специфікацій лампочки228 .....  

C. 
Повітряний фільтр салону ........................ 114 
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	Увімкнення та вимкнення дозволів програми за допомогою меню SYNC Натисніть кнопку MENU, щоб відкрити меню SYNC, а потім виберіть:
	Статус програми
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	Транспортний засіб
	Щоб зробити налаштування за допомогою сенсорного екрана, виберіть:
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	Підключення до служб SYNC
	Щоб використовувати голосові команди, натисніть кнопку голосу та скажіть:
	Щоб використовувати сенсорний екран, виберіть:
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	Голосові команди служб SYNC
	Послуги
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	Режим призначення
	Щоб встановити пункт призначення, натисніть зелений кут сенсорного екрана, а потім натисніть:
	Щоб вибрати попередній пункт призначення, преса:
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	cityseekr
	Для більш тривалого огляду, переліку послуг та послуг, середньої кімнати, ціни на їжу або веб-сайту:
	Коли ви переглядаєте додаткову інформацію про готелі, cityseekr також повідомляє, чи має готель певні послуги та послуги, використовуючи такі піктограми як:
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	Після звукового сигналу вимовіть будь-яку з наведених нижче або подібну команду:
	Наступні команди можна використовувати лише тоді, коли активний навігаційний маршрут:
	Щоб встановити пункт призначення за допомогою голосових команд, ви можете сказати:
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