
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық



Кіріспе 

Сізді SUBARU автокөлігін сатып алуыңызбен құттықтаймыз. Осы пайдалану нұсқаулығында 
Сіздің SUBARU автокөлігін үнемі жақсы күйде ұстау және пайдаланылған газдардың 
уыттылығын төмендету жүйесінің тиісті жұмысын қамтамасыз ету үшін қажетті барлық 
ақпарат берілген. Біз Сізге осы нұсқаулықпен мұқият танысуды ұсынамыз, өйткені ол Сіздің 
автокөлігіңіздің құрылысы мен жұмысын жақсырақ түсінуіңізге көмектеседі. Осы 
нұсқаулыққа енгізілмеген және автокөлікті жөндеу, қызмет көрсету және баптау 
ерекшеліктеріне қатысты қосымша ақпарат алу үшін Сіз әрдайым автокөлікті сатып алған 
SUBARU дилеріне немесе жақын жердегі SUBARU дилеріне хабарласа аласыз. 

Осы нұсқаулықтағы барлық ақпарат, техникалық сипаттамалар мен иллюстрациялар 
жариялану кезінде жарамды. SUBARU CORPORATION компаниясы мұндай өзгерістер 
туралы алдын ала ескертусіз, сондай - ақ мойнына бұрын сатылған автокөліктерге 
енгізілген осындай немесе осыған ұқсас өзгерістер енгізу бойынша міндеттемелерді 
алмастан, автокөліктердің техникалық сипаттамаларына және конструкциясына 
өзгерістер енгізуге құқылы. Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулық моделдің барлық 
модификациялары үшін қолданылады және онда опциялар ретінде дайындаушы 
зауытта орнатылатын қосымша жабдықты қоса алғанда, барлық жабдықтың 
сипаттамасы қамтылған. Сондықтан кейбір түсініктемелер Сіздің автокөлігіңізде 
орнатылмаған жабдыққа қатысты болуы мүмкін. 

Қайта сату кезінде осы нұсқаулықты автокөлікте қалдырыңыз. Жаңа иеленушіге де ондағы 
ақпарат қажет болады. 

ЕСКЕРТПЕ: "Дилер SUBARU" термині кез келген ресми SUBARU дилерін білдіреді. 

SUBARU CORPORATION компаниясы, ТОКИО, Жапония 

"SUBARU" сауда белгісі және алты жұлдыздан тұратын шоқжұлдыз дизайны SUBARU CORPORATION компаниясының сауда белгілері болып табылады. 

© SUBARU CORPORATION, 2017 

* 2017 жылдың "1" сәуірінен бастап компанияның атауы Fuji Heavy lndustries LTD атауынан SUBARU CORPORATION болып өзгертілді.



Осы нұсқаулықта автокөліктердің мынадай түрлері сипатталған. 

1) Седан.

2) Outback.

001495 



- ЖАЛҒАСЫ -

1 

Кепілдік міндеттемелер 
Кепілдік берілетін жағдайларды қамтитын 
және ондай жағдайға жатпайтын кепілдік 
міндеттемелерінің толық сипаттамасы 
"Кепілдік кітапшасында" қарасты-
рылған.Кепілдік шарттарымен мұқият 
танысыңыз. 

Пайдалану бойынша осы нұсқаулықты 
қолдану тәртібі 

 Сіздің автокөлігіңізді пайдалану 
бойынша нұсқаулықты қолдану 

Автокөлікті пайдаланар алдында осы 
нұсқаулықпен танысыңыз. Онда маз-
мұндалған пайдалану ережелерін сақ-тау 
Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз етеді 
және Сіздің автокөлігіңіздің қыз-мет 
мерзімін ұзартады. Ал аталған ережелердің 
сақталмауы ауыр жара-қаттану қауіпін 
төндіреді және Сіздің автокөлігіңіздің 
зақымдануына әкелуі мүмкін. 

Бұл нұсқаулық 14 тараудан тұрады. Әрбір 
тарау Сізге қажетті ақпараттың бар - жоғын 
тез анықтауға мүмкіндік беретін қысқа 
мазмұннан басталады. 

1-тарау. Орындықтар, қауіпсіздік
белдіктері мен жастықтары
Бұл тарауда орындықтар мен бел-діктерді
пайдалану ережелері, сондай - ақ
қауіпсіздік жастықтарын пайдалану
кезіндегі сақтық шаралары берілген.

2-тарау. Кілттер, құлыптар және шыны
көтергіштер
Бұл тарауда автокөліктің кілттерін, 
құлыптарын және терезелерін 
пайдаланутәртібі берілген. 

3-тарау. Бақылау-өлшеу аспаптары

және автокөлікті басқару бөлшектері
Бұл тарауда индикаторлардың, бақы-лау-
өлшеу құралдарының көрсеткіш-тері
туралы ақпарат, сондай - ақ басқа- ру
бөлшектері мен басқа да ауысты-рып-
қосқыштарды пайдалану тәртібі бойынша
ақпарат берілген.
4-тарау. Климат-бақылау жүйесі
Бұл тарауда климат-бақылау жүйесімен
жұмыс істеу жөніндегі ақпарат берілген.

5-тарау. Аудиожүйе
Бұл тарауда Сіздің автокөлігіңіздің 
аудиожүйесі туралы ақпарат берілген. 

6-тарау. Салонның жабдығы
Бұл тарауда Сіздің автокөлігіңіздің 
салонында орнатылған жабдықтарды 
пайдалану тәртібі сипатталған. 

7-тарау. Қозғалтқышты іске қосу және

автокөлікті басқару

Бұл тарауда қозғалтқышты іске қосу және
Сіздің автокөлігіңізді басқару жөніндегі
ақпарат берілген.
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8-тарау. Жүргізу бойынша кеңестер

Бұл тарауда әртүрлі жағдайларда Сіздің

автокөлігіңізді басқару ерекшеліктері

туралы ақпарат бар, сондай-ақ қауіпсіз

жүргізу бойынша кейбір кеңестер

ұсынылған.

9-тарау. Шұғыл жағдайлардағы

әрекеттер тәртібі

Бұл тарауда қозғалыс кезінде орын

алатын әртүрлі ақаулар барысындағы

әрекеттер тәртібі сипатталған, мысалы,

шина тесілгенде, қозғалтқыш қызғанда

және т. б. жағдайларда.

10-тарау. Автокөліктің сыртқы түріне

күтім жасау

Бұл тарауда Сіздің автокөлігіңіздің 
сыртқы түрінің тамаша сақталуына 

қатысты ұсыныстар берілген. 

11-тарау. Техникалық қызмет көрсету

және жөндеу

Бұл тарауда SUBARU ресми дилерінде

Сіздің автокөлігіңізге жоспарлы 

техникалық қызмет көрсету мерзімі 

туралы ақпарат бар, сондай-ақ 

автокөлікті жарамды күйде ұстау 

бойынша ұсыныстар берілген. 

12-тарау. Техникалық сипаттамалары

Бұл тарауда Сіздің автокөлігіңіздің 

өлшемдері, жанармай құятын ыдыстары 

және басқа да техникалық 

сипаттамалары келтірілген. 

13-тарау. Қосымша ақпарат

Бұл тарауда кейбір елдерде міндетті түрде
ұсынылатын қосымша ақпарат келтірілген.

14-тарау. Алфавиттік көрсеткіш
Ол осы нұсқаулықта мазмұндалған
мәліметтердің  алфавиттік тізбесі болып
табылады. Көрсеткіш Сізге қажетті
ақпаратты тез табуға көмектеседі.

EyeSight жүйесі бар моделдер үшін 
EyeSight жүйесі туралы толық ақпарат 
алу үшін EyeSight жүйесі бойынша 
автокөлікті пайдалану жөніндегі 
нұсқаулықты қосымша қараңыз. 

 Ескерту жазбалары 
Осы нұсқаулықта бірнеше рет НАЗАР 

АУДАРЫҢЫЗ,АБАЙ БОЛЫҢЫЗ және 

ЕСКЕРТПЕ жазбалары кездеседі. 

Бұл жазулар Сізді немесе өзге де 
тұлғаларды жарақатқа ұшыратуы 
ықтимал қауіпті жағдайлар туралы Сізге 
жасалған ескерту болып табылады. 

Сізден жазбаша ескертушілердің астында 
көрсетілген ақпараттарға осы 
нұсқаулықтың басқа бөлімдеріндегі 
ақпараттарға сияқты көңіл бөлуіңізді 
сұраймыз. Бұл Сіздің автокөлікті қауіпсіз 
пайдалану принциптерін жақсы 
меңгеруіңізге көмектеседі. 

НА

жаз

тиіс

ауы

өл

жа

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ ескерту жазбасы 
тиісінше көңіл бөлінбеген жағдайда 
жарақатта-нуға немесе автокөліктің 
зақым-дануына соқтыратын 
жағдайды, болмаса аталғандар 
қатарынан орын алуы ықтимал 
жағдайды көрсетеді.

ЕСКЕРТПЕ 
ЕСКЕРТПЕ мазмұнында  
Сіздің автокөлігіңізді оңтайлы 
пайдалануға мүмкіндік беретін 
ақпарат немесе кеңестер бар. 

 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ ескерту 

жазбасы Сіздің назарыңызды 

тиісінше көңіл бөлінбеген жағдайда 

ауыр жарақаттарға немесе тіпті 

өлімге әкеліп соғуы мүмкін 

жағдайға аударады. 
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 Ескерту белгісі 
 

Нұсқаулықта көлбеу сызықпен сызылған 

шеңбер белгісі кездеседі. Мәнмәтінге 

байланысты бұл белгі "Тыйым салынады" 

немесе "Жол берілмейді" дегенді білдіреді. 

 

 Қысқартулар тізімі 
Осы нұсқаулықта Сіздің кейбір 

қысқартуларды кездестіруіңіз мүмкін. Бұл 

қысқартулардың мәні төменде келтірілген 

кестеде бар. 
 

Қысқартулар Мәні 

А/С Ауа кондиционері 

 

ABS Тежегіштердің бұғаттауға қарсы 

жүйесі 
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Қысқартулар Мәні 

ADB 
Бейімді алысқа түсірілетін 

жарық жүйесі 

 
ALR 

Қауіпсіздік белдігінің 

кергішінің автоматты түрде 

бұғатталуы 

AWD Толық жетек 

BSD 
Көзге көрінбейтін 

жерлердегі кедергілерді 

анықтау функциясы 

CVT 
Сатысыз трансмиссия 

EBD 
Тежеу күшін электрондық 

бөлу 

 
ELR 

Қауіпсіздік белдігінің  

кергішінің автоматты түрде 

бұғаттауышы 

 
GPS 

Орналасқан жерді 

анықтаудың  

жаһандық жүйесі 

INT Кідірісті 

 

LCA 
Қозғалыс жолағын 

ауыстыру барысындағы 

көмек функциясы 

LED Жарықтық диод 

LHD Сол жақтан басқару 

 

LSD 
Өздігінен бұғатталатын 

дифференциал 

 

MPW 
Максималды рұқсатты 

масса  

мт Механикалық трансмиссия 

 

Қысқартулар Мәні 

OBD 
Борттық диагностика жүйесі 

 

RCTA 

Автокөліктің артындағы 

қозғалыс туралы ескерту 

функциясы 

қиылысатын жолдағы 

RearMPAW 
Артқы білікке түсетін 

максималды рұқсатты күш 

RHD Оң жақтан басқару 

 

RON 

Зерттеушілік әдіспен 

анықталғаноктандықсан 

 
S1-DRIVE 

SUBARU lntelligent Drive 

(SUBARU зияткерлік жетегі) 

SRH 
Бейімді бұрылатын шамдар 

 

SRS 
Қосымша ұстау жүйесі 

 
SRVD 

Автокөлік артындағы көлік 

құралдарын анықтау жүйесі 

 

TPMS 
Шинадағы ауа қысымының 

мониторинг жүйесі 
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Сіздің автокөлігіңізде 
қолданылатын белгілер 

Төменде Сіздің автокөлігіңізде 

Автокөлікті басқару 
барысындағы сақтық  
және қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету шаралары 

қолданылатын белгілердің 
мағынасы көрсетілген. 

 Қауіпсіздік белдіктері 
мен жастықтары 

• Автокөлікте отырған барлық тұл-
ғалардың автокөлік қозғалысты
бастағанға дейін қауіпсіздік бел-
дігін тағып алулары керек.  Бұл
талап орындалмайтын болса күрт
тежеу немесе апат кезінде ауыр
жарақат алу қаупі артады.

• Апаттық жағдайда барынша қор-
ғауды қамтамасыз ету үшін ав-
токөлікте отырған жүргізуші мен
барлық жолаушылардың  үнемі
қауіпсіздік белдіктерін тағулары
керек.  Қауіпсіздік жастықтары-
ның болуы қауіпсіздік белдігін
тағу қажеттігін жоққа шығармай-
ды. Қауіпсіздік жастықтары ай-
тарлықтай апат жағдайында
жүргізуші мен жолаушының не-
ғұрлым тиімді қорғанысын тек
қана қауіпсіздік белдіктерімен
бірге қамтамасыз етеді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

Қауіпсіздік белдіктерін тағу 
сияқты талаптарды елемеу 
Сіздің автокөлігіңіздің 
қауіпсіздік жастықтарымен 
жабдықталғанына қарамастан, 
апат кезінде ауыр жарақат алу 
немесе өлім құшу қаупін 
арттырады. 

• Қауіпсіздік жастығы қатты
жылдамдықта және қатты күш
әсерінің салдарынан ғана
ашылады. Жүргізушінің
немесе жолаушының дұрыс
отырмауының қауіпсіздік
жастығы ашылған кезде ауыр
жарақаттарға ұшырататын 
себеп болуы мүмкін.  
Қауіпсіздік жастығын ашу үшін 
біраз орын қажет, сондықтан 
жүргізушінің рөл дөңгелегін 
барынша алыс, бірақ 
автокөлікке толық бақылау 
жасауды қамтамасыз ете 
отырып, орындықтың 
арқасына қарай тығыздала 
отыруы керек. Алдыңғы 
орындықтың жолаушысының 
өз орындығын мүмкіндігінше 
артқа қарай жылжытқаны 
және тігінен, орындықтың 
арқасына қарай тығыздала 
отырғаны жөн. 

Белгі Мәні 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

Осы нұсқаулармен мұқият 

танысыңыз 

Қорғаныс көзілдірігін киіңіз 

Электролит 

құрамында күкірт 

қышқылы бар 

Балалардан сақтаңыз! 

Оттан сақтаңыз! 

Жарылыс қауіпті! 
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- ЖАЛҒАСЫ - 

 

 

 

Сақтық шараларына қатысты 

нұсқаулықтар алу үшін келесі 
бөлімдермен мұқият танысыңыз: 

 Қауіпсіздік белдіктері жүйесіне 

қатысты "Қауіпсіздік белдіктері" 

бөлімін қараңыз  1-17. 

 Қауіпсіздік жастықтары жүйесіне 

қатысты "SRS* қауіпсіздік жастықтары 
(қосымша ұстап тұру жүйесінің 

қауіпсіздік жастықтары)" бөлімін 

қараңыз1-53. 

 
 Балалардың қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету 
 

 

• Көлік қозғалысы кезінде 
баланы тізеде отырғызуға 
немесе қолда ұстауға 
болмайды. Апат кезінде 
жолаушы баланы жарақаттан 
қорғай алмайды, өйткені бала 
автокөлік салонында тұрған 
жолаушы мен басқа да заттар 
арасында қысылып қалуы 
ықтимал. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

• Жасы 12 немесе одан да кіші, 
ал бойы 1,5 м (4 фут 11 дюйм) 
және одан да кіші болатын 
баланы үнемі АРТҚЫ 
орындыққа балаларды ұстап 
тұратын құрылғыда немесе 
штаттық қауіпсіздік 
белдіктерімен 
бекітіңіз.Қауіпсіздік 
жастықтары өте тез 
жылдамдықпен және үлкен 
күштің салдарынан ашылады, 
бұл баланың жасы 12 және 
одан да кіші, ал бойы 1,5 м (4 
фут 11 дюйм) болса және 
одан аласа болса, ал баланың 
қалпы бекітілмеген болса 
немесе нашар бекітілген 
болса оның жарақаттануына 
және кейбір жағдайларда тіпті 
қайтыс болуына соқтыруы 
мүмкін. Балалар - ересектерге 
қарағанда салмақтары жеңіл 
және әлсіз, сондықтан оларға 
қауіпсіздік жастықтары 
ашылған кезде төнетін қауіп 
те басым.  

• Төстегі және кішкентай 
балалардың тек АРТҚЫ 
орындыққа бекітілген ұстап 
тұратын қондырғыларда 
тасымалдануы тиіс. 
Балаларды ұстап тұратын 
құрылғының баланың 
жасына, бойы мен салмағына 
сай болуы тиіс. Егер бала 
арнайы балаларды ұстап 
тұратын құрылғы үшін тым 
үлкен болса, онда қозғалыс 
кезінде оның АРТҚЫ 
орындықтағы қалпын 
қауіпсіздік белдіктерімен 
бекіту тиіс. Автокөлік 
оқиғаларының 
статистикасына сәйкес, 
баланы алдыңғы орындықта 
емес, артқы орындықта 
орналастырған кезінде орын 
алған жарақаттану оқиғалары 
айтарлықтай төмен. Баланың 
орындықта тұруына немесе 
тізерлеп тұруына рұқсат 
бермеңіз. 
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А) ҚАУІПСІЗДІК ЖАСТЫҒЫ. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ А 

001289 

• Балалардың бетін артқа
қаратып тасымалдауға арналған
балаларды ұстап тұратын
құрылғыны ЕШҚАШАН алдында
БЕЛСЕНДІ ҚАУІПСІЗДІК 
ЖАСТЫҒЫ орнатылған 
орындыққа орнатпаңыз, бұл  
БАЛАНЫҢ ӨЛІМІНЕ немесе 
АУЫР ЖАРАҚАТ АЛУЫНА 
әкеліп соқтыруы мүмкін. 

• Бала артқы орындықта болған
кезде балалардан есіктерді
бұғаттау тетігін міндетті түрде
"LOCK" күйіне келтіріңіз. Егер
бала есікті кездейсоқ ашса және
автокөліктен құлап кетсе, оның
ауыр жарақат алуы мүмкін.
"Балалардан есіктерді бұғаттау
тетігі" бөлімін қараңыз 2-31.

• Балаларды тасымалдау
кезінде жолаушы есіктерінің
шыны көтергіштері
бұғатталған болуы керек.
Керісінше жағдайда баланың
электрлік шыны көтергішті іске
қосып, жарақат алуы мүмкін.
"Терезелер" бөлімін қараңыз
2-32.

• Ешқашан балаларды, ересек-
терді немесе жануарларды
автокөлікте қараусыз қалдыр-
маңыз. Олардың кездейсоқ әре-
кеттерінің автокөлікті қозғалысқа
келтіріп, нәтижесінде олардың
өздерінің де, айналасындағы-
лардың да жарақат алуы мүмкін.
Сондай - ақ ыстық немесе күн
шақырайып түсіп тұрған күндері
жабық автокөліктегі температу-
раның тез көтерілуі және оларға
ыстықтың өтіп кетуі мүмкін
немесе тіпті өлімге соқтыруы
ықтимал.

• Балалардың, ересектердің
немесе жануарлардың жүкарт-
қышта құлыпталып қалмауы
үшін қажетті шараларды қолда-
ныңыз.  Ыстық немесе шуақты
күндері жабық жүкартқыштағы
температураның тез арада ар-
туы мүмкін. Бұл ішінде құлып-
талып қалған адамның немесе
жануардың өліміне немесе ауыр
жарақат алуына ұшыратуы мүм-
кін, соның ішінде әсіресе кішк-
ентай балалар үшін аса қауіпті
болып табылатын ми зақымы да
бар.

• Автокөліктен шыққанда барлық
терезелерді және барлық есікте-
рді жабыңыз. Жүкартқыштың да
жабық екендігіне көз жеткізіңіз.
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- ЖАЛҒАСЫ -

(О"' 

Сақтық шараларына қатысты 

нұсқаулықтар алу үшін келесі 

бөлімдермен мұқият танысыңыз: 

 Қауіпсіздік белдіктерінің жүйесіне 
қатысты "Қауіпсіздік белдіктері" 

 Балаларға арналған ұстап тұратын
құрылғылар жүйесіне

қатысты "Балаларды ұстап тұратын
құрылғылар"бөлімін қараңыз(0"'1-31.

 Қауіпсіздік жастықтары жүйесіне

қатысты "SRS* қауіпсіздік жастықтары

(қосымша ұстап тұру жүйесінің 

қауіпсіздік жастықтары)" бөлімін 

қараңыз 1-52. 

 Қозғалтқыштың
пайдаланылған газдары
(улы газ)

• Қозғалтқыштан шығатын 
газдардың жұтылуынан сақ 
болыңыз. Қозғалтқыштың 
пайдаланылған газдарының 
құрамында көміртек тотығы 
болады - түсі мен иісі жоқ, тыныс 
алу арқылы жұтылуы қауіпті 
болып табылатын және тіпті 
өлімге әкеліп соғуы мүмкін улы 
газ. 

Бөлімін қараңыз. 1-17 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

Егер Сіздің қалай да жолға 
шығуыңыз керек болса, 
автокөліктің барлық терезелерін 
толығымен ашып қойыңыз. 

• Пайдаланылған газдардың 
автокөліктің салонына түсуінің 
алдын алу үшін жүкартқыштың 
есігінің қозғалыс барысында 
жабық болуын қадағалаңыз. 

• Қозғалтқыштың шығару жүйе-
сін жарамды күйде ұстай отыр-
ып, Сіз пайдаланылған газдар-
дың автокөлік ішіне  кіруін
болдырмайсыз.

• Жабық жайларда, мысалы,
көлікжайда қозғалтқыштың
қосулы болуына жол бермеңіз,
кіру және шығу кезіндегі  қысқа
мерзімді санамағанда.

• Жұмыс істеп тұрған қозғалт-
қышты автокөліктің жанында
ұзақ уақыт бойы тұрмаңыз.
Егер мұндай жағдай қалай да
орын алатын болса, желдет-
кішті қосу арқылы автокөлікке
сырттан ауаның келуін
қамтамасыз етіңіз.

• Желдету жүйесінің қалыпты
жұмыс істеуін қамтамасыз ету
үшін желдету жүйесінің ауа
жинағышының алдыңғы
торының үнемі ауаның түсуіне
кедергі келтіретін қардан, 
жапырақтардан және басқа 
заттардан таза болуын 
қадағалаңыз. 

• Пайдаланылған газдардың 
автокөлік салонына 
кіргендігіне қатысты қандай да 
бір күдік туындаған жағдайда 
мәселені анықтау және жою 
үшін шұғыл шаралар 
қолданыңыз. 
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 Автокөлікті басқару және 
алкоголь 

Сіздің қаныңыздағы алкоголь мөлшері 
заңмен рұқсат етілген шамадан аспайтын 
болса да, Сіз қауіпсіз жүргізу дағдыларынан 
айырыласыз. Сіз үшін ең қауіпсізі — ішімдік 
ішкеннен кейін көлік тізгініне отырмау. 

 Автокөлікті басқару және 

дәрілік препараттар 

оны қабылдаудың Сіздің автокөлікті 
басқару қабілетіңізге  әсері туралы 
мәліметті қараңыз. Сіздің қауіпсіз 
жүргізу дағдыларыңызға кері әсер ететін 
немесе ұйқышылдық тудыратын дәрілік 
препараттарды қабылдағаннан кейін 
көлік тізгініне отырмаңыз. Егер қандай 
да бір дәрілік препараттарды қабылдау 
сіздің денсаулығыңыздың жағдайына 
байланысты қажет болса, емдеуші 
дәрігермен олардың ықтимал әсері 
жөнінде кеңесіңіз. 

Егер мидың қызметіне әсер ететін тыйым 
салынған препараттардың әсерінде 
болсаңыз ешқашан автокөлікті жүргізуге 
отырмаңыз. Сіздің денсаулығыңыз бен 
игіліңіз үшін біз Сізге осындай 
препараттарды қабылдамауды, ал 
қалыптасқан есірткі тәуелділігі болса тиісті 
емдеу курсынан өтуді ерекше ескертеміз. 

Автокөлікті мас күйде жүргізу - бұл жол-көлік 
оқиғаларының жиі кездесетін себептерінің 
бірі. Алкоголь әр адамға  әр түрлі әсер етеді, 
сондықтан оны тұтынғаннан кейін 

Егер Сіз қандай да бір емдеу 
препараттарын қабылдайтын болсаңыз, 
міндетті түрде емдеуші дәрігермен немесе 
фармацевтпен кеңесіңіз немесе дәріге қоса 
берілген нұсқаулықтан 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

Ішімдік ішкеннен кейін автокөлікті 
басқару өте қауіпті. Қандағы 
алкоголь Сіздің реакцияны 
баяулатады, жағдайды қабылдау 
мен бағалауыңызды 
нашарлатады, назарыңызға 
нұқсан келтіреді. Егер Сіз 
автокөлікті аз ғана мөлшердегі 
ішімдік ішкеннен кейін 
басқаратын болсаңыз, онда 
Сіздің және Сіздің 
автокөлігіңіздің 
жолаушыларының немесе 
айналасындағылардың жарақат 
алуы немесе тіпті қаза болуы 
мүмкін апаттың орын алу 
ықтималдығы артады. Сонымен 
қатар, алкоголь тұтынудың Сіздің 
апат нәтижесінде алатын 
жарақатыңыздың ауырлығын 
арттыруы мүмкін. 

Ішімдік ішкеннен кейін 
автокөлікті басқарудан бас 
тартыңыз. 

Сіздің реакцияңызды баяулата-
тын, қоршаған жағдайды қабыл-
дау мен бағалауыңызды нашар-
лататын және назарыңызға нұқ-
сан келтіретін дәрілік препарат-
тардың (рецепт бойынша да, 
рецептсіз де  сатылатын) кейбір 
түрлері бар. Осындай дәрілік 
препараттарды қабылдағаннан 
кейін автокөлікті басқара отырып 
Сіз Сіздің автокөлігіңіздегі жолау-
шылар, Сіз немесе маңайдағы-
лардың ауыр жарақат алуына 
немесе өлім құшуына соқтыра-
тын апаттың ықтималдығын 
арттырасыз. 
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- ЖАЛҒАСЫ -

Шаршаған немесе
      ұйқышылдық күйінде 
      автокөлікті басқару 

 

 Автокөлікті қайта
жабдықтау

 Автокөлікті басқару
және ұялы телефон

Егер Сіз шаршасаңыз немесе ұйықтағыңыз 

келсе, сапарды үзіп, қауіпсіз орынды тауып, 

жақсылап  демалыңыз. Ұзақ сапарлар 

кезінде Сіздің демалу үшін арасында тоқтап 

тұрыуыңыз керек. Мүмкін болса, 

автокөлікті басқа біреумен кезектесіп 

басқарыңыз. 

Сіз шаршаған немесе 
ұйқышылдық күйде болғанда 
Сіздің реакцияңыз баяулайды, 
қоршаған жағдайды қабылдау 
және бағалау қабылетіңіз 
нашарлайды, назарыңыз 
әлсірейді. Мұндай күйде 
автокөлікті басқару кезінде Сіздің, 
Сіздің автокөлігіңіздің 
жолаушыларының немесе 
айналасындағылардың ауыр 
апатқа ұшырауының ықтималдығы 
артады. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
Автокөлікті басқару кезінде 
телефонмен сөйлеспеңіз.Бұл 
Сіздің назарыңызды алаңдатып, 
апатқа әкелуі мүмкін. Ұялы 
телефонмен сөйлесу үшін Сіздің 
жолдан шеттеп, қауіпсіз жерде 
тоқтауыңыз керек. Кейбір 
елдердің заңдары автокөлікті 
басқару кезінде тек дауысты 
байланыс жүйесі бар 
телефондарды пайдалануға 
рұқсат береді. 

Сіздің автокөлігіңіздің 
конструкциясына өзгерістер 
енгізуге тыйым салынған. 
Конструктивтік өзгерістердің оның 
пайдаланушылық  
сипаттамаларына, қауіпсіздігіне 
және қызмет ету мерзіміне кері 
әсер етуі, сондай - ақ мемлекет 
белгілеген нормативтердің 
бұзылуына әкеліп соғуы мүмкін. 
Сонымен қатар, Сіздің 
автокөлігіңіздің конструктивтік 
өзгерістерінің салдары болып 
табылатын ақаулықтар мен 
олқылықтарға кепілдік берілмейді. 

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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 Навигация жүйесімен 

жабдықталған автокөлікті 
басқару 

 Жануарларды тасымалдау 
Жануарларды тасымалдау кезінде олардың 
Сіздің назарыңызды бөліп, автокөлікті 
басқаруға кедергі келтірмеуін қамтамасыз 
ету қажет.  Автокөлік соқтығысқан немесе 
кенет-тен тоқтаған жағдайда жануарлардың 
немесе жануар салынған тордың салон 
ішінде қозғалуының Сізге де, Сіздің 
автокөлігіңіздің жолаушысына да нұқсан 
келтіріп, жарақаттауы ықтимал. Оның 
үстіне, мұндай жағдайларда жануарлардың 
да зардап шегуі ықтимал. Сондықтан 
тасымалдау барысында олардың көлік 
салонын-дағы қалпы бекітілген болуы тиіс. 
Асырандыңызға қарғыбау тағып, оны 
қауіпсіздік белдігін пайдалана отырып артқы 
орындыққа бекітіп қойыңыз. Болмаса 
жануарларды тасымалдауға арналған және 
артқы орындыққа бекітуге болатын 
контейнерді пайдаланыңыз, қауіпсіздік 
белдігін контейнерді тасымалдауға 
арналған тұтқасы арқылы өткізіп бекітіңіз.  
Бекітілген жағдайда болса да ешқашан 
жануарларды немесе олар салынған 
контейнерлерді автокөлігіңіздің алдың-ғы 
жолаушысы орындығында тасымал-
дамаңыз. Қосымша ақпарат алу үшін Сіздің 
асырандыларыңызды қадаға-лайтын мал 
дәрігеріне,  жергілікті жануарларды қорғау 
қоғамына немесе зоодүкенге 
хабарласыңыз. 

 Шинадағы қысым 
Айына кемінде бір рет, сондай - ақ әрбір 
алыс сапардың алдында әр шинадағы 
(қосалқы дөңгелектік шинасын қоса алғанда 
- егер орнатылған болса) ауа қысымын
тексеріңіз және қажет болған жағдайда
реттеңіз.

Қысымды тек шина суық болғанда тексеру 
керек. Манометрді өлшеу үшін пайдалана 
отырып, арнайы тақтайшада келтірілген 
норма шамасына сәйкес шинадағы 
қысымды реттеңіз. 

Толығырақ ақпарат алу үшін "Шиналар 
мен дискілер" бөлімін қараңыз 

- 11-37.

Шинадағы қысым өте төмен 

болғанда жоғары жылдамдықпен 

қозғалудың шиналардың жылдам 

қызуына және деформациясына 

әкелуі мүмкін. Температураның 

күрт артуының протектордың 

қабаттануына және шинаның 

бұзылуына әкелуі мүмкін. 

Осының нәтижесінде автокөлікті 

бақылаудан айырылып, 

салдарынан апаттың туындауы 

мүмкін. 

Навигация жүйесін пайдаланатын 

сапарлар кезінде жүргізушінің 

негізгі назарының автокөлікті 

басқаруға аударылуы тиіс. 

Автокөлікті басқара отырып, 

навигация жүйесін басқару 

құралдарын қолданбаған жөн. 

Автокөлікті басқаруға бөлінетін 

назардың төмендеуінің апатқа 

соқтыруы мүмкін. Егер Сізге 

навигация жүйесін басқару 

құралдарын пайдалану қажет 

болса, онда жолдан шығып, 

қауіпсіз жерде тоқтаңыз. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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- ЖАЛҒАСЫ -

 Аксессуарларды бекіту Аккумуляторлық 

батареялар және қуаттау 

элементтері бойынша ЕО 

Директивасы 2006/66/ЕО 

Төменде 2006/66/ЕО аккумуляторлық 
батареялар мен қуат элементтері жөніндегі 
ЕО Директивасының белгісі келтірілген. 
Бұл Директива қуаттау элементтерін 
жинақтауға, кәдеге жаратылған қуаттау 
элементтерін және аккумуляторлық 
батареяларды қайта өңдеуге қатысты 
қолданылады, сондай-ақ қуаттау 
элементтерін көму жолымен кәдеге 
жаратуға тыйым салады, себебі олар 
қоршаған ортаға қауіп төндіреді. 

Автокөлікте пайдаланылатын кейбір қуат 
элементтерінде 2006/66/ЕО батареясы 
және қуат элементтері бойынша ЕО 
Директивасының белгісі жоқ. 

Қуат элементтері мен аккумулятор 
батареяларын кәдеге жарату кезінде 
барлық жергілікті заңдар мен нормативтік 
актілерді оқып, қатаң түрде орындаңыз. 

Қуаттау элементтері пайдаланылатын 
келесі құрылғыларда төменде көрсетіліп 
отырған белгі жоқ. 

• Кілттер (егер қарастырылған

болса:)1620.

• Қашықтықтан басқару
салпыншақтары (егер қарастырылған
болса) : 2032.

• Жел әйнегіне ешқандай
аксессуарларды,
жапсырмаларды немесе 
затбелгілерді (тексерістен 
өткізілгендігі туралы дұрыс 
орналастырылған 
жапсырмаларды санамағанда) 
бекітпеңіз. Мұндай заттардың 
Сіздің шолуыңызды 
нашарлатуы мүмкін. 

• Егер Сізге аксессуарды жел
әйнегіне бекіту қажет болса
(мысалы, жол ақысын
электрондық төлеу құрылғысы
(ЕТЖ) немесе күзет жүйесінің
рұқсат қағазы), біз Сізге оның
дұрыс орналастырылуы үшін
толық ақпарат алу үшін
SUBARU дилеріне хабарласуды
ұсынамыз.

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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Жалпы мәліметтер 

 Берілісті ауыстырып қосу 
индикаторы (орнатылған 
болса) 

ЕСКЕРТПЕ 
Әдетте берілісті ауыстырып қосу 
индикаторы неғұрлым үнемді әрекет 
үшін ұсынымдар береді, соған қоса ол  
иінді біліктің төмен жиілікте айналуы 
барысында қозғалтқыштың тоқтап 
қалуына жол бермейді.  

Индикатор жүргізушіге автокөлікті неғұрлым 
үнемді жүргізуге жәрдемдеседі. Жүйе 
қозғалыс жағдайына байланысты берілісті 
ауыстырып қосу сәтін анықтайды және 
аспаптар комбинациясында индикатордың 
көмегімен жүргізушіні хабардар етеді. 
Неғұрлым толық ақпарат алу үшін 
"Селектор иінтірегінің қалпын 
көрсету/қосылған беріліс индикаторы" 
бөлімін қараңыз  3-41. 

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

Берілістің ауыстырылуы индика-
торының көрсеткіштері неғұрлым 
үнемді қозғалыс үшін ұсыным 
ғана болып табылады. Индикатор 
жүргізушіні берілісті ауыстырып 
қосудың қауіпсіз сәті туралы 
хабардар етпейді. Жүргізуші 
берілістерді жол жағдайына және 
қозғалыс жағдайларына 
(мысалы, басып озу немесе 
көтерілу) ауыстырудың 
сәйкестігіне жауапты болады. 



 

 

Мазмұны 
 

Орындықтар, қауіпсіздік белдіктері мен жастықтары 1 

Кілттер, құлыптар және шыны көтергіштер 2 

Бақылау-өлшеу аспаптары және автокөлікті басқару бөлшектері 3 

Климат-бақылау жүйесі 4 

Аудиожүйе 5 

Салонның жабдығы 6 

Қозғалтқышты іске қосу және автокөлікті басқару 7 

Жүргізу бойынша кеңестер 8 

Шұғыл жағдайлардағы әрекеттер тәртібі 9 

Автокөліктің сыртқы түріне күтім жасау 10 

Техникалық қызмет көрсету және жөндеу 11 

Техникалық сипаттамалары 12 

Қосымша ақпарат 13 

Алфавиттік көрсеткіш 14 
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Суреттелген көрсеткіштер 

 Автокөліктің сыртқы бөлшектері 

 

1) Қозғалтқыштың қақпағы (б. 11-13). 

2) Шамдар (3-65 б.). 

3) Шамдарды ауыстыру (б. 11-56). 

4) Жел әйнегінің шыны тазартқышы (б. 3-86). 

5) Төбедегі қақпақты терезе (б. 2-46). 

6) Төбедегі кіріктірілген көлденең 

арқалықтары бар рейлингтер  (б. 8-20). 

7) Есік құлыптары (б. 2-5). 

8) Сыртқы айна (б. 3-95). 

9) Шинадағы қысым (б. 11-40). 

10) Желі шыққан шиналар (9-7). 

11) Сырғанауға қарсы шынжырлар (б. 8-17). 

12) Тұманға қарсы шамдар (б. 3-81). 

13) Бекіту ілгектері (б. 9-28). 

14) Сүйреткіш ілгек (б. 9-28). 

001496 

8 7 11 10 9 13 12 14 

6 5 2 3 4 1 
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- ЖАЛҒАСЫ -

4 5 

1) Артқы шыныны жылытқыштың
ажыратқышы (б. 3-90).

1 2 3 2) Жанармай құятын мойынның

қақпағы (б. 7-5).

3) Есіктерді балалардан бұғаттау

тетігі (б. 2-31).

4) Сүйреткіш ілгек (б. 9-28).

5) Жүкартқыштың қақпағы (б. 2-35).

1 2 3 
6) Артқы шынының шыны тазартқышы

(3-89).

7) Жүк арту бөлігінің есігі (б. 2-37).

8) Артқы аралас шамдар

(б. 11-60).

9) Бекіту тесіктері (б. 9-28).

8 9 

4 6 7 8 9 

001525 
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 Автокөліктің салоны 

▼ Жолаушылар салоны 

 

1)  ISOFIX жүйесінің балаларды  

     ұстап тұратын құрылғыларын бекітуге  

     арналған бекіткіш қапсырмалар (б. 1-47). 

2) Қауіпсіздік белдігі (б. 1-17). 

3) Орталық консоль (б. 6-6). 

4) Алдыңғы орындық (б. 1-2). 

5) Артқы орындық (б. 1-13). 
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- ЖАЛҒАСЫ - 

 

 

 

Седан 
 

1) Оталдыру құлпы (түйменің көмегімен 

қозғалтқышты іске қосу/тоқтату жүйесі жоқ 

моделдер) (б. 3-4) / 

Қозғалтқышты іске қосу/тоқтату түймесі (түйменің 

көмегімен қозғалтқышты іске қосу/тоқтату жүйесі 

бар моделдер) (б. 3-6). 

2) Селектордың иінтірегі (б. 7-21). 

3) Климат-бақылау жүйесі (б. 4-1). 

4) Аудиожүйе *. 

5) TPMS жүйесі режімін орнатуды 

ауыстырып-қосқыш (б. 7-54). 

6) Қолғаптарға арналған бөлік (б. 6-5). 

7) Қосымша электрлік жабдықтарды 

қосуға арналған розетка (б. 6-9). 

8) Стақан сауыты (б. 6-7). 

9) Артқы орындықтарды жылытқыштың 

ауыстырып-қосқышы (б. 1-11). 

10) USB ұясына қосылатын электр қуаты (б. 
6-11). 

11) VIEW ауыстырып-

қосқышы (егер 

орнатылған болса)*. 

12) Электрлік тұрақ тежегішінің 

ажыратқышы (б. 7-43). 

13) Сырғуға қарсы тежегіштің 

ажыратқышы (б. 7-47). 

* Аудиожүйені және навигация жүйесін (орнатылған 

болса) пайдалану тәртібі туралы толық ақпарат 

алу үшін навигацияны/аудиожүйені пайдалану 

жөніндегі жеке нұсқаулықты қараңыз. 
001526 

6 

4 1 2 3 
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Outback 6) Қосымша электрлік жабдықты қосуға  

арналған розетка (б. 6-9). 

7) Стақан сауыты (б. 6-7). 
8) USB ұясына қосылатын электр қуаты (б. 6-11). 

9) Артқы орындықтарды жылытқыштың 

ауыстырып-қосқышы (б. 1-11). 

10) X-MODE режімінің ауыстырып-қосқышы (б. 7-41). 

11) Электрлік ТҰРАҚТЫҚ  

 тежегіштің ажыратқышы (б. 7-43). 

12) Сырғуға қарсы тежегіштің 

ажыратқышы (б. 7-47). 

13) VIEW ауыстырып-
қосқышы (егер 
орнатылған болса)*. 

14) TPMS жүйесі режімін орнатуды 

ауыстырып-қосқыш (б. 7-54). 

А:  Алдыңғы және бүйірлік шолу 

камералары жоқ моделдер 

В:  Алдыңғы және бүйірлік шолу 

камералары бар моделдер 

* Аудиожүйені және навигация жүйесін (орнатылған 

болса) пайдалану тәртібі туралы толық ақпарат 

алу үшін навигацияны/аудиожүйені пайдалану 

жөніндегі жеке нұсқаулықты қараңыз. 

ЕСКЕРТПЕ 
Кейбір моделдерде кейбір ауыстырып- 

қосқыштардың дизайны 

 

 

1) Оталдыру құлпы (түйменің көмегімен 

қозғалтқышты іске қосу/тоқтату жүйесі жоқ 

моделдер) (б. 3-4) / 

Қозғалтқышты іске қосу/тоқтату түймесі 

(түйменің көмегімен қозғалтқышты іске 

қосу/тоқтату жүйесі бар моделдер) (б. 3-6). 

 

 

2) Берілістерді ауыстырып қосу иінтірегі (МТ) 

(б. 7-16) / Селектордың иінтірегі (СVТ) (б.7-21). 

3) Климат-бақылау жүйесі (б. 4-1). 

4) Аудиожүйе *. 

5) Қолғаптарға арналған бөлік (б. 6-5). 

суретте көрсетілгеннен өзгеше болуы 

мүмкін. 
001531 

4 2 3 
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- ЖАЛҒАСЫ - 

 

 

 
 

1) Төбедегі қақпақты терезенің ауыстырып-
қосқышы (б. 2-46). 

2) Күннен қорғайтын күнқағар (б. 6-4). 

3) Балаларды ұстап тұру құрылғысына арналған 
ескерту жапсырмалары (б. 1-35). 

4) ЭРА-ГЛОНАСС жүйесінің "SOS" түймесі. А) 

ҚАУІПСІЗДІК ЖАСТЫҒЫ.   

* Балалардың бетін артқа қаратып тасымалдауға 

арналған балаларды ұстап тұратын құрылғыны 

ЕШҚАШАН алдында БЕЛСЕНДІ ҚАУІПСІЗДІК 

ЖАСТЫҒЫ орнатылған орындыққа орнатпаңыз, 

бұл  БАЛАНЫҢ ӨЛІМІНЕ немесе АУЫР ЖАРАҚАТ 

АЛУЫНА әкеліп соқтыруы мүмкін. 

ЕСКЕРТПЕ 

ЭРА-ГЛОНАСС жүйесі Ресей, Қазақстан және 

Беларусь елдерінде қолданылады. 2016 

жылдың мамыр айындағы жағдай бойынша 

қызмет тек Ресейде ғана бар. Автокөлікті 

пайдалану нұсқаулығының қосымшасын 

қараңыз - ЭРА-ГЛОНАСС жүйесі бойынша. 
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 Аспаптар панелі 

▼Сол жақтан басқарылатын моделдер  

SRVD жүйесі жоқ моделдер 

3) 

 

3)  Айналарды қашықтықтан басқаруды 
     ауыстырып-қосқыш (б. 3-95). 

4) Аспаптар комбинациясы (б. 3-10). 

5) Аудиожүйе (б. 5-1) / Навигация жүйесі 

(Автокөлікті пайдалану нұсқаулығының 

қосымшасын қараңыз - "Навигация  

жүйесін пайдалану нұсқаулығы"). 

6) Апаттық жарық сигналдарының ажыратқышы 

(б. 3-9). 

7) Алдыңғы орындықтарды жылытқыштың 

ауыстырып-қосқышы (б. 1-11). 

8) Климат-бақылау жүйесі (б. 4-1). 

9) Жүк арту бөлігінің есігінің электрлік жетегі 

жадының түймесі (б. 2-42). 

10) Шамның жарық шоғырының деңгейін 

реттегіш(б. 3-78) . 

11) Аспаптар панелі жарығын реттейтін диск (б. 3-

77). 

12) Жүк арту бөлігінің есігінің электрлік жетегінің 

ауыстырып- қосқышы (б. 2-38) / Жүк арту бөлігінің 

қақпағын ашу түймесі (б. 2-36). 

13) Қозғалтқышты автоматты түрде іске 

қосу/тоқтату жүйесінің ажыратқышы (б. 7-64). 

14) VDC жүйесінің ажыратқышы (б. 7-38). 

15) Жүрілген жолды есептегіштің көрсеткіштерін 

бастапқы жағдайға түсіру түймесі (б. 3-11). 

16) Қақпағын ашу иінтірегі (б. 11-13). 

ЕСКЕРТПЕ 
EyeSight жүйесі бар моделдер үшін: 

Автокөлікті пайдалану нұсқаулығының 
қосымшасын  

1) Электрлік шыны көтергіштерді ауыстырып-

қосқыш (б. 2-32). 

2) Айналарды жинайтын электрлік 

жетектің ауыстырып-қосқышы (б. 3-

95). 

қараңыз - "EyeSight жүйесін пайдалану 

бойынша нұсқаулық". 
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- ЖАЛҒАСЫ - 

 

 1) Электрлік шыны көтергіштерді 

ауыстырып-қосқыштар (б. 2-32). 

2) Айналарды жинайтын электрлік жетектің 

ауыстырып-қосқышы (б. 3-95). 

3) Айналарды қашықтықтан басқаруды 

ауыстырып-қосқыш (б. 3-95). 

4) Аспаптар комбинациясы (б. 3-10). 

5) Аудиожүйе (б. 5-1) / Навигация жүйесі 

(Автокөлікті пайдалану 

нұсқаулығының қосымшасын қараңыз 

- "Навигация  

жүйесін пайдалану нұсқаулығын" 
қараңыз). 

 

SRVD жүйесі бар моделдер 

6) 

6)   Апаттық жарық сигналдарының ажыратқышы 

      (б. 3-9). 

7) Алдыңғы орындықтарды жылытқыштың 

ауыстырып-қосқышы (б. 1-11). 

8) Климат-бақылау жүйесі (б. 4-1). 

9) Аспаптар панелі жарығын реттейтін диск (б. 3-77). 

10) Жүк арту бөлігінің есігінің электрлік жетегі жадының 

түймесі (б. 2-42). 

11) SRVD жүйесінің ажыратқышы (б. 7-74). 

12) Жүк арту бөлігінің есігінің электрлік жетегінің 

ауыстырып- қосқышы (б. 2-38) / Жүк арту бөлігінің 

қақпағын ашу түймесі (б. 2-36). 

13) Қозғалтқышты автоматты түрде іске қосу/тоқтату 

жүйесінің ажыратқышы (б. 7-64). 

14) VDC жүйесінің ажыратқышы (б. 7-38). 

15) Жүрілген жолды есептегіштің көрсеткіштерін 

бастапқы жағдайға түсіру түймесі (б. 3-11). 

16) Қақпағын ашу иінтірегі (б. 11-13). 
 

ЕСКЕРТПЕ 
EyeSight жүйесі бар моделдер үшін: 
Автокөлікті пайдалану 

нұсқаулығының қосымшасын қараңыз 

- "EyeSight жүйесін пайдалану 

бойынша нұсқаулық". 
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▼Оң жақтан басқарылатын моделдер  

SRVD жүйесі жоқ моделдер 

5) 

 

5)  Аудиожүйе (б. 5-1) / Навигация жүйесі  

    (Автокөлікті пайдалану нұсқаулығының  

     қосымшасын қараңыз - "Навигация  

жүйесін пайдалану нұсқаулығын" қараңыз). 

6) Апаттық жарық сигналдарының ажыратқышы (б. 

3-9). 

7) Алдыңғы орындықтарды жылытқыштың 

ауыстырып-қосқышы (б. 1-11). 

8) Климат-бақылау жүйесі (б. 4-1). 

9) Жүк арту бөлігінің есігінің электрлік жетегі 

жадының түймесі (б. 2-42). 

10) Аспаптар панелі жарығын реттейтін диск (б. 3-77). 

11) Шам жарығы шоғырының деңгейін реттегіш (б.3-

78). 

12) Жүк арту бөлігінің есігінің электрлік жетегінің 

ауыстырып- қосқышы (б. 2-38) / Жүк арту бөлігінің 

қақпағын ашу түймесі (б. 2-36). 

13) Қозғалтқышты автоматты түрде іске қосу/тоқтату 

жүйесінің ажыратқышы (б. 7-64). 

14) VDC жүйесінің ажыратқышы (б. 7-38). 

15) Жүрілген жолды есептегіштің көрсеткіштерін 

бастапқы жағдайға түсіру түймесі (б. 3-11). 

16) Қақпағын ашу иінтірегі (б. 11-13). 
 

ЕСКЕРТПЕ 
EyeSight жүйесі бар моделдер үшін: 
Автокөлікті пайдалану нұсқаулығының 

қосымшасын қараңыз   

1) Электрлік шыны көтергіштердің  

ауыстырып-қосқышы (б. 2-32). 

2) Айналарды жинайтын электрлік 

жетектің ауыстырып-қосқышы (б. 3-

95). 

3) Айналарды қашықтықтан  

басқаруды ауыстырып-қосқыш (б. 3-
95). 

4) Аспаптар комбинациясы (б. 3-10). 

- "EyeSight жүйесін пайдалану бойынша 

нұсқаулық". 

3 2 1 
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- ЖАЛҒАСЫ - 

 

 

1) Электрлік шыны көтергіштерді 

ауыстырып-қосқыштар (б. 2-32). 

2) Айналарды жинайтын электрлік жетектің 

ауыстырып-қосқышы (б. 3-95). 

3) Айналарды қашықтықтан басқаруды 

ауыстырып-қосқыш (б. 3-95). 

4) Аспаптар комбинациясы (б. 3-10). 

5) Аудиожүйе (б. 5-1) / Навигация жүйесі 

(Автокөлікті пайдалану 

нұсқаулығының қосымшасын қараңыз 

- "Навигация  

жүйесін пайдалану нұсқаулығын" 
қараңыз). 

 

SRVD жүйесі бар моделдер 
 

6)  Апаттық жарық сигналының ажыратқышы 

      (б. 3-9). 

6) Алдыңғы орындықтарды жылытқыштың 

ауыстырып-қосқышы (б. 1-11). 

7) Климат-бақылау жүйесі (б. 4-1). 

8) Аспаптар панелі жарығын реттейтін диск (б. 3-

77). 

10) Жүк арту бөлігінің есігінің электрлік жетегі 

жадының түймесі (б. 2-42). 

11) SRVD жүйесінің ажыратқышы (б. 7-74). 

12) Жүк арту бөлігінің есігінің электрлік жетегінің 

ауыстырып- қосқышы (б. 2-38) / Жүк арту 

бөлігінің қақпағын ашу түймесі (б. 2-36). 

13) Қозғалтқышты автоматты түрде іске қосу/тоқтату 

жүйесінің ажыратқышы (б. 7-64). 

14) VDC жүйесінің ажыратқышы (б. 7-38). 

15) Жүрілген жолды есептегіштің көрсеткіштерін 

бастапқы жағдайға түсіру түймесі (б. 3-11). 

16) Қақпағын ашу иінтірегі (б. 11-13). 
 

ЕСКЕРТПЕ 
EyeSight жүйесі бар моделдер үшін: 

Автокөлікті пайдалану нұсқаулы-

ғының қосымшасын қараңыз - 

"EyeSight жүйесін пайдалану бойынша 

нұсқаулық". 

6 3 2 1 

001502 
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 Рөл дөңгелегі 1) Рөл дөңгелегіндегі аудиожүйені басқару

түймелері*. 

2) Дауысты бұйырымдар жүйесіне арналған

дауысты бұйырымдар түймесі*. 

3) Круиз-бақылау жүйесі (б. 7-55).

4) Берілістің рөл астындағы ауыстырып 

қосқыштары (б. 7-25). 

5) SI-DRIVE жүйесінің ауыстырып-

қосқыштары (б. 7-29). 

6) Рөл дөңгелегін қыздырғыштың

ажыратқышы (б. 3-98). 

7) Қауіпсіздік жастықтары (б. 1-63).

8) Дыбыстық сигнал (б. 3-97).

9) Аспаптар комбинациясының дисплейін 

басқаруды ажыратып-қосқыш (түрлі-түсті 

сұйықкристаллды дисплей) 

(б. 3-50). 

10) Дауысты байланыс жүйесінің

ауыстырып-қосқыштары*. 

11) Бұру/ еңкейту бұрышын реттеуді бұғаттау

иінтірегі (б. 3-97). 

* Ауыстырып-қосқыштарды пайдалану реті туралы

неғұрлым толық ақпарат алу үшін навигация

жүйесін/аудиожүйені пайдалану жөніндегі 

нұсқаулықты қараңыз. 

001503 8 7 6 5 9 10 11 

4 

3 1 2 
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- ЖАЛҒАСЫ - 

 

 

 

 Жарықтандыруды және шыны тазартқыштарды 
басқару иінтіректері/ауыстырып-қосқыштары 

▼Түрі "А" 

1) Жел әйнегінің шыны тазартқышы ( б. 3-

86). 

2) Шыны тазартқыштың бір рет 

іске қосылуы (б. 3-86). 

3) Жел әйнегін жуғыш (б. 3-88). 

4) Шыны тазартқыштың және артқы шыны  

жуғыштың ауыстырып-қосқышы (б. 3-89). 

5) Жұмыстың үзілісті режімінде шыны 

тазартқыштардың жұмыс істеу 

аралығының реттеуіші (б.3-88) / Қадағаның 

сезімталдығын реттеуіші (б. 3-87). 

6) Шыны тазартқыштарды басқару иінтірегі (б. 

3-83). 

7) Жарықтандыруды ауыстырып-қосқыш (б. 3-64). 

8) Тұманға қарсы шамдарды ауыстырып-

қосқыш (б. 3-81). 

9) Шам жарығын қосу/сөндіру/ автоматты түрде 

қосу (б. 3-65). 

10) Шамдардың жақынға/алысқа түсірілетін жарықпен  

"жыпылықтауын" ауыстырып-қосқыш  (б. 3-67). 

11) Бұрылыс көрсеткіші (б. 3-76). 

000604 

6 7 
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▼ Түрі "В" 1) Жел әйнегінің әйнегін тазартқыш 

(б. 3-86). 

2) Шыны тазартқыштың бір рет 

іске қосылуы (б. 3-86). 

3) Жел әйнегін жуғыш (б. 3-88). 

4) Шыны тазартқыштың және артқы шыны  

жуғыштың ауыстырып-қосқышы (б. 3-89). 

5) Жұмыстың үзілісті режімінде шыны 

тазартқыштардың жұмыс істеу 

аралығының реттегіші (б.3-88) / Қадағаның 

сезімталдығын реттеуіші (б. 3-87). 

6) Шыны тазартқыштарды басқару иінтірегі (б. 

3-83). 

7) Жарықтандыруды ауыстырып-қосқыш (б. 3-64). 

8) Тұманға қарсы шамдарды ауыстырып-

қосқыш (б. 3-81). 

9) Шам жарығын қосу/сөндіру/ автоматты түрде 

қосу (б. 3-65). 

10) Шамдардың жақынға/алысқа түсірілетін жарықпен 
"жыпылықтауын" ауыстырып-қосқыш  (б. 3-67). 

11) Бұрылыс көрсеткіші (б. 3-76). 

000626 

7 6 
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- ЖАЛҒАСЫ - 

 

 

 

 Аспаптар комбинациясы 

▼Бензиндік қозғалтқышы бар моделдер 

1) Тахометр (б. 3-12) 

2) Эконометр (б. 3-14). 

3) Спидометр (б.3-10). 

4) Температура көрсеткіші (б. 3-14). 

5) Селектордың/ қосулы берілістің иінтірегінің 

қалпының индикаторы (б. 3-41). 

6) Жүрілген жолдың есептегіші және одометр 

(б.3-11). 

7) Жанармай мөлшерінің көрсеткіші (б.3-13). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жоғарыда келтірілген суреттерде жалпы үлгілік мысал көрсетілген. Кейбір 
моделдердегі аспаптар комбинациясы суретте көрсетілгеннен сәл өзгеше болуы 
мүмкін. 

001072 

7 6 5 4 

3 2 1 
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▼Дизелдік қозғалтқышы бар моделдер 1) Тахометр (б. 3-12) 

2) Эконометр (б. 3-14). 

3) Спидометр (б.3-10). 

4) Температура көрсеткіші (б. 3-14). 

5) Селектордың/ қосулы берілістің иінтірегінің 

қалпының индикаторы (б. 3-41). 

6) Жүрілген жолдың есептегіші және одометр 

(б.3-11). 

7) Жанармай мөлшерінің көрсеткіші (б.3-13). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Жоғарыда келтірілген суреттерде жалпы үлгілік мысал көрсетілген. Кейбір моделдердегі 

аспаптар комбинациясы суретте көрсетілгеннен сәл өзгеше болуы мүмкін. 

001073 

7 6 5 4 

3 2 1 
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 Ескерту 

және бақылау шамдары 
 

Белгі Мәні Беті 

 

Қауіпсіздік белдігінің 

тағылмағандығын ескерту 

шамы 

3-16 

 

Алдыңғы орындықтағы 

жолаушының қауіпсіздік 

белдігінің тағылмағандығын 

ескерту шамы (егер 

орнатылған  

болса) 

3-16 

 

Қауіпсіздік жастықтары 

жүйесінің ескерту шамы 3-18 

 

Алдыңғы орындықтағы 

жолаушының қауіпсіздік 

жастығының 

қосылғандығын бақылау 

шамы (егер орнатылған  

болса) 

3-19 

 

Алдыңғы орындықтағы 

жолаушының қауіпсіздік 

жастығының сөндірілгендігін 

бақылау шамы (егер 

орнатылған  

болса) 

3-19 

 

Белгі 

 

Мәні Беті 

 

 

Ақауды анықтауды 

бақылау шамы ("Check 

Еngіnе" шамы) 
3-19 

 

 

Аккумулятордық 

батареяның  

отыруын ескерту шамы 

3-21 

 

 

Ескерту 

Май қысымының 

төмендігін ескерту шамы 

3-21 

 

 

Мотор майының 
мөлшерінің аздығын 
ескерту индикаторы 

3-21 

 

ATF 

температурасын 

ескерту шамы (CVT 

бар моделдер) 

3-22 

 

 
ABS жүйесінің ескерту 

шамы 
3-25 

 

Тежегіш жүйесінің  
ескерту шамы (қызыл) 3-27 

 

Электрлік тұрақтық 

тежегіштің ескерту 

шамы(сары) 

3-29 

 

Электрлік тұрақтық 

тежегіштің бақылау 

шамы 
3-29 

 

Белгі Мәні Беті 

 

 

Сырғанауға қарсы 

тежегіштің бақылау 

шамы 

3-30 

 

 
Есіктің ашылғандығын 

бақылау шамы 
3-31 

 

 
Толық жетектің ескерту 

шамы 

(CVT бар моделдер) 

3-32 

 

 

Рөлдік басқарудың 
үдетілуін ескерту шамы 3-30 

 

 

Жанармай сүзгісінің 

ескерту индикаторы 

(дизелдік  
қозғалтқышы бар 
моделдер) 

3-31 

 

 

Іске қосу алдындағы 

қыздыруды бақылау 

шамы (дизелдік  
қозғалтқышы бар 
моделдер) 

3-44 

 
 

 

Дизелдік күйе 

сүзгісінің ескерту 

индикаторы (дизелдік   

қозғалтқышы бар 
моделдер) 

3-45 
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Белгі Мәні 
Беті 

 

 
Иммобилайзердің 

бақылау шамы 
3-40 

 

 
Шамдардың бақылау 

шамы  3-43 

 

 
Круиз-бақылау 

жүйесінің 

индикаторы  

3-43 

 

 

Круиз-бақылау жүйесін 

орнату индикаторлары 

(EyeSight жүйесі жоқ 

моделдер) 

3-43 

 

 

Жанармай мөлшерінің 

аздығын ескерту шамы 3-31 

 

 

Шинадағы ауа 

қысымының төмендігін 

ескерту шамы 
(егер орнатылған болса) 

3-22 

 

 
X-MODE режімінің 

индикаторы (егер 

қарастырылған 

болса) 

3-44 

 

 

Еңіске түсіруді бақылау 

жүйесінің индикаторы 

(егер орнатылған болса) 

3-44 

 

 

Шыны жуатын 

сұйықтық деңгейінің 

аздығын ескерту  

индикаторы 

3-31 

 

Белгі Мәні 
Беті 

 

 

Шамдардың жарық 

шоғырының деңгейін 

автоматты түрде 

реттегіштің ескерту 

шамы 

(егер орнатылған болса) 

3-32 

 

 

 

Бейімді бұрылыс 

шамдары жүйесінің 

ескерту индикаторы/ 

Бейімді бұрылыс 

шамдары жүйесінің 

сөндірілуінің  

индикаторы (егер 

орнатылған болса) 

3-44 

 

 

 

Алысқа түсірілетін 

бейімді жарықтың 

ескерту индикаторы/ 

Алысқа түсірілетін 

бейімді жарық жүйесінің 

индикаторы (егер 

орнатылған болса) 

3-44 

 

 
Тұманға қарсы шамның 

бақылау шамы  
3-44 

 

 

Артқы тұманға қарсы 

жарықшамның  

бақылау шамы (егер 

орнатылған болса) 

3-44 

 

 

Қашықтықтан басқару 

кілтінің ескерту шамы 

(егер орнатылған  

болса) 

3-32 

 

Белгі Мәні 
Беті 

 
 

 

Қозғалтқыштың иінді 

білігінің айналу жиілігінің 

артуын ескерту 

индикаторы (сары) (МТ 

бар моделдер) 

3-46 

 

 

VDC жүйесінің ескерту 

шамы / VDC жүйесі 

жұмысының бақылау 

шамы 

3-26 

 

 
VDC жүйесінің сөндірілуін 

бақылау шамы 
3-27 

 

 
Бұрылысты көрсеткіштің 

бақылау шамдары 3-42 

 

 
Шамның алысқа 

түсірілетін жарығын 

бақылау шамы  

3-42 

 

 

Шамның алысқа 

түсірілетін жарығының 

ассистентінің индикаторы 

(жасыл) (егер орнатылған  

болса) 

3-43 

 

 

Шамның алысқа 

түсірілетін жарығының 

ассистентінің ескерту 

индикаторы (сары) (егер 

орнатылған  

болса) 

3-43 

 
Жарықдиодты 

шамдардың ескерту 

индикаторы 

(жарықдиодты  

шамдары бар моделдер) 

3-32 
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Белгі Мәні 
Беті 

"Sport" (S) режімінің 

индикаторы (бензиндік 

қозғалтқышы бар 

моделдер) 

3-41

"Intelligent" (1) 
режімінің индикаторы 
(бензиндік  
қозғалтқышы бар 
моделдер) 

3-41

"Sport Sharp" (S) 

режімінің индикаторы 

(S#)(3.6 L моделдері) 

3-41

Қозғалтқышты 

автоматты түрде іске 

қосу/ тоқтату жүйесінің 

ескерту индикаторы / 

Қозғалтқышты 

автоматты түрде іске 

қосу/ тоқтату жүйесінің 

сөндірілуінің  

индикаторы (егер 

орнатылған болса) 

3-46

Қозғалтқышты 

автоматты түрде іске 

қосу/ тоқтату жүйесінің 

ескерту индикаторы 

(жасыл)  (егер 

орнатылған  

болса) 

3-47

SRVD жүйесінің 

ескерту индикаторы 

(егер орнатылған болса) 

3-47

Белгі Мәні 
Беті 

SRVD жүйесін сөндіру 

индикаторы 

(егер орнатылған болса) 

3-47

Жол жамылғысының 

мұздануының мүмкін 

екендігі туралы ескерту 

индикаторы  

3-47
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Функцияларды орнату 

SUBARU дилері Сіздің жеке талаптарыңызға сәйкес төмендегі кестеде көрсетілген функциялардың орнатылуын өзгерте алады. Толық 

ақпарат алу үшін біз Сізге жақын жердегі SUBARU дилеріне хабарласуды ұсынамыз.  
 

Позициясы Функциясы Ықтимал қондырғылар Стандартты орнату Беті 

Қашықтан басқару 
функциялары *1 

Дыбыстық сигнал дауысының деңгейі Деңгей 5- 7 Деңгей 5 2-16 

Автоматты түрде құлыптау*2 Қосулы/Сөндірулі Қосулы 2-20 

Автоматты түрде жабуды кідірту уақыты *2 20 бастап 60 секундқа дейінгі аралықта 

орнатылуы мүмкін 
30 секунд 2-20 

Есіктерді таңдап ашу функциясы (жүргізуші есігін 

ашу) 

Тек жүргізуші есігі / Барлық 

есіктер 

Барлық есіктер*2 / 

Тек жүргізуші есігі*3 

2-18 

Есіктерді таңдап ашу 

 функциясы (жүк арту бөлігінің есігін ашу) 

Тек жүк арту бөлігінің есігі / Барлық 

есіктер 
Барлық есіктер*2 / 

Тек жүк арту бөлігінің 
есігі*3 

2-18 

Апаттық жарық сигналы Қосулы/Сөндірулі Қосулы 2-16 

Жүкартқыштың қақпағын кілтсіз ашу (Седан) Қосулы/Сөндірулі Қосулы 2-17 

Есік құлыптарын 

қашықтықтан басқару 

жүйесі 

Автоматты түрде құлыптау *2 Қосулы/Сөндірулі Қосулы 2-27 

Автоматты түрде жабуды кідірту уақыты •2 Орнатылуы мүмкін 

20 бастап 60 секундқа дейінгі аралықта 

орнатылуы мүмкін 

30 секунд 2-27 

Есіктерді таңдап ашу функциясы (қашықтықтан 

басқару функциясы бар моделдерді қоса алғанда) 

*2 

Қосулы/Сөндірулі Сөндірулі 2-27 

Апаттық жарық сигналы Қосулы/Сөндірулі Қосулы 2-25 

Жүкартқыштың қақпағын/ 
жүк арту бөлігінің есігін 
қашықтықтан ашу 
функциясы*1 

Жүкартқыштың қақпағын/ жүк арту бөлігінің есігін 

қашықтықтан басқару пультінің/ қашықтықтан 

басқару кілтінің көмегімен  

ашу функциясын қосу 

Қосулы/Сөндірулі Қосулы 2-27 
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- ЖАЛҒАСЫ - 

 

 

 
Позициясы Функциясы Ықтимал қондырғылар Стандартты орнату Беті 

Есіктерді автоматты түрде құлыптау*1 Есіктерді автоматты түрде құлыптау 

функциясы 

СӨНД./ Автокөліктің жылдамдығы/ 

Тұрақтату күйіне ауыстырып қосу 

Автокөліктің жылдамдығы 3-63 

Есіктерді автоматты түрде ашу*1 Есіктерді автоматты түрде ашу функциясы СӨНД./ Тұрақтату күйінен 

ауыстырып қосу/ Жүргізушінің есігін 

ашу  

Жүргізушінің есігін ашу 

Кілттердің жабылуын болдырмау *2 Кілттердің жабылуын болдырмау Қосулы/Сөндірулі Қосулы 2-9 

Артқы шыныны, сыртқы айнаны 

жылытқыш және жел әйнегінің шыны 

тазартқыштың щөткелерінің  

антимұзданғышы  

Артқы шыныны, сыртқы айнаны жылытқыш 

және жел әйнегінің шыны тазартқыштың 

щөткелерінің антимұзданғышы  

15 мин. бойындағы жұмыс/ Үздіксіз 

жұмыс 

15 мин. бойындағы жұмыс 3-90 

Нүктелі шамдар/ Салонды 

жарықтандырудың плафоны/ жүк арту 

бөлігін жарықтандырудың 

плафоны 

Нүктелі шамдардың/ салонды 

жарықтандырудың плафонының/ жүк арту 

бөлігін жарықтандырудың 

плафонының сөндірілуін кідірту таймерінің 
іске қосылу интервалы  

СӨНД./ 10 секунд/ 20 секунд/ 30 

секунд 

30 секунд 6-3 

Аккумуляторлық батареяның отыруын 
болдырмау функциясы 

Аккумуляторлық батареяның отыруын 

болдырмау функциясы 

Қосулы/Сөндірулі Қосулы 2-8 

Шам жарығын автоматты түрде қосу/ 

сөндіру 

Шам жарығын автоматты түрде іске 

қосылуының/  

сөндірілуінің сезімталдығы 

Төмен / Қалыпты / Жоғары/ Өте 

жоғары 

Қалыпты 3-65 

Жел әйнегін тазартқыш  Шыны тазартқыштың іске қосылу 
интервалын автоматты түрде реттеу режімі  

Жаңбыр қадағасы бойынша жұмыс 

режімі/ Көліктің жылдамдығына 

байланысты жұмыс режімі 

Жұмыс режімі  

жаңбыр қадағасы бойынша 

3-86 

Шыны тазартқышпен бірге шамдардың 
автоматты түрде қосылуы/ сөндірілуі*1 

Қосулы/Сөндірулі Қосулы 3-65 

Автокөлікті іске қосқан кезде автоматты 

түрде қосылу 

Қосулы/Сөндірулі Қосулы 3-86 
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Позициясы Функциясы Ықтимал қондырғылар Стандартты орнату Беті 

Аспаптарды 

жарықтандырғыштың 

жарықтығын реттеуді автоматты 

түрде сөндіру 

Аспаптар жарықтығын автоматты түрде 

ажыратуды іске қосу сезімталдығы 

СӨНД./ Минималды/ Төмен/ Орташа/ 

Жоғары/ Максималды 

Орташа 3-77 

Шамды өшіруді 

кідірту функциясы 

Жұмыс кезеңі СӨНД./ 30 секунд/ 60 секунд/ 90 

секунд 

30 секунд 3-66 

Артқа жүру берілісін қосу 

кезінде автоматты түрде 

қосылатын артқы шынының 

тазартқышы 

Артқа жүру берілісін қосу кезінде артқы 

шыныны тазартқыштың  

автоматты түрде қосылуы 

Қосулы/Сөндірулі Қосулы 3-89 

Бейімді бұрылыс шамдары*4 Бейімді бұрылыс шамдарының функциясы*5 Қосулы/Сөндірулі Қосулы 3-72 

Бейімді бұрылыс шамдары мен алысқа 
түсірілетін бейімді жарық функциясы *6 

Қосулы/Сөндірулі Қосулы 3-72 

Қозғалыс жолағын бір шертіп 

ауыстыру көрсеткіші 

Қозғалыс жолағын бір шертіп ауыстыру 

көрсеткішін қосу 
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*1 

Шамның алысқа түсірілетін 

жарығы ассистентінің 

функциясы  

Қосулы/Сөндірулі Қосулы 3-67 
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1-2 Орындықтар, қауіпсіздік белдіктері мен жастықтары 
 

 

 

 

Алдыңғы орындық  
 

 

• Қозғалыс барысында автокө-
ліктің теңдігін жоғалтпауы 
және жарақат алмауы үшін 
орындықты реттеуге тыйым 
салынады. 

• Орындықты реттеу алдында 
жүктің, сондай - ақ артында 
отырған жолаушылардың 
қолда-ры мен аяқтарының 
реттеу ме-ханизмдерінің 
жұмысына кедергі 
келтірмейтініне көз жеткізіңіз. 

• Орындықты реттегеннен кейін 
орындықтың бекітілуінің 
сенімділігіне көз жеткізу үшін 
оны аздап басыңыз.  Егер 
орындық бекітілмесе, оның 
өзінің қалпынан шығып кетуі 
мүмкін. Сонымен қатар, бұл 
қауіпсіздік белдігінің дұрыс 
жұмыс істемеуіне әкелуі 
мүмкін. 

• Алдыңғы орындықтардың 
астына ешқандай заттарды 
қоймаңыз. Олар алдыңғы 
орындықтардың бұғаттауыш 
тетіктеріне кіріп, апатқа 
ұшыратуы ықтимал. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ ! 
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• Орындықта отырған адамның 
арқасы орындықтың тік 
қалыпқа келтірілген 
арқалығына қойылған кезде 
қауіпсіздігінің белгілі барынша 
тартылатын болады. 
Соқтығысу кезінде қауіпсіздік 
белдігінен сырғып шығып кету 
қаупін төмендету үшін 
қозғалыс барысында алдыңғы 
орындықтың 
арқалықтарының әрқашан тік 
қалыпта болуы тиіс. Егер 
алдыңғы орындықтардың 
арқалары шалқайтылған 
болса, онда соқтығысу 
жағдайында дене қауіпсіздік 
белдігінен сырғып кету мүмкін 
немесе белдік белбеуі құрсақ 
қуысына, жоғары қарай 
сырғып кету қаупі артады. Екі 
жағдайда да ішкі ағзалардың 
ауыр зақымдануына немесе 
өлімге соқтыратын нәтиженің 
пайда болу қаупі туындайды. 



Орындықтар, қауіпсіздік белдіктері мен жастықтары 1-3 

- ЖАЛҒАСЫ -

Жасы 12 және бойы 1,5 м (4 фут 
11 дюйм) және одан аласа бала-
ларды үнемі АРТҚЫ орындықта 
тасымалдау керек. Оның үстіне 
олардың қалыптары арнайы 
балаларды ұстап тұратын 
құрылғы көмегімен немесе 
штаттық қауіпсіздік 
белдіктерімен бекітілуі тиіс. 
Қауіпсіздік жастықтары өте тез 
жылдамдықпен және үлкен 
күштің салдарынан ашылады, 
бұл баланың жасы 12 және одан 
да кіші, ал бойы 1,5 м (4 фут 11 
дюйм)  және одан аласа болса, 
ал баланың қалпы бекітілмеген 
болса немесе нашар бекітілген 
болса оның жарақаттануына 
және кейбір жағдайларда тіпті 
қайтыс болуына соқтыруы 
мүмкін. Балалардың ересектерге 
қарағанда салмақтары жеңіл 
және әлсіз, сондықтан оларға 
қауіпсіздік жастықтары ашылған 
кезде төнетін қауіп те басым.  

Арнайы балаларға арналған 
ұстап тұратын құрылғылардың 
БАРЛЫҚ түрлерінің 
(балаларды алдыға қаратып 
отырғызуға арналған 
креслоларды қоса алғанда) 
әрқашан АРТҚЫ орындықта 
мұқият бекітілуі тиіс. 

Соқтығысу кезінде қауіпсіздік 
белдігінен сырғып шығып кету 
қаупін төмендету үшін қозғалыс 
барысында алдыңғы 
орындықтың арқалықтарының 
әрқашан тік қалыпта болуы тиіс. 
Сонымен қатар, ешқашан 
жолаушының арқасына жастық 
немесе басқа да ұқсас заттарды 
салмаңыз. Бұндай жағдайда 
денені қауіпсіздік белдігінің 
астына дененің сырғып кетуі 
немесе оның құрсақ қуысына 
қарай, жоғары жылжып кету 
қаупі артады. Екі жағдайда да 
ішкі мүшелердің ауыр 
жарақаттану немесе өлімге 
ұшырау қаупі артады. 
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НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
БАЛАЛАРДЫ ЕШҚАШАН 
АЛДЫҢҒЫ ОРЫНДЫҚТА 
БАЛАЛАРДЫ БЕТІН АЛҒА 
НЕМЕСЕ АРТҚА ҚАРАТЫП 
ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН 
ҚАУІПСІЗДІК КРЕСЛОЛАРЫНДА 
ТАСЫМАЛДАМАҢЫЗ. БҰЛ РЕТТЕ 
БАЛАНЫҢ БАСЫ ҚАУІПСІЗДІК 
ЖАСТЫҒЫНА ТЫМ ЖАҚЫН 
ОРНАЛАСАДЫ, АЛ БҰЛ ЖАРАҚАТ 
АЛУ ЖӘНЕ ТІПТІ ӨЛІМГЕ ҰШЫРАУ 
ҚАУПІН АРТТЫРАДЫ. 

Автокөлік оқиғаларының 
статис-тикасына сәйкес, баланы 
алдыңғы орындықта емес, 
артқы орындық-та 
орналастырған кезінде орын 
алған жарақаттану оқиғалары 
айтарлықтай төмен. Балаларды 
ұстап тұратын құрылғыларға 
қатысты нұсқаулық және сақтық 
шаралары "Балаларды ұстап 
тұру құрылғылары" бөлімінде 
берілген 1-31. 



1-4 Орындықтар, қауіпсіздік белдіктері мен жастықтары 
 

 

 

 Қолша реттегіші бар 
орындық (егер 
орнатылған болса) 

▼Орындықтың ұзына бойғы 
қалпын реттеу 

 

▼ Орындықтың арқасының көлбеу 
бұрышын реттеу 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

1. Реттеу үшін орындыққа отырыңыз. 

2. Иінтіректі жоғары тартыңыз, орындықты 
Сізге қолайлы қалыпқа келтіріңіз, содан 
кейін иінтіректі босатыңыз. 

3. Орындықты жаңа қалыпта орындықтың 
сенімді бекітілгеніне көз жеткізу үшін 
алға және артқа жылжытып көріңіз. 

1. Орындықтың арқасының еңкейту 
иінтірегін жоғары қарай тартыңыз, 
орындықты Сізге қолайлы қалыпқа 
келтіріңіз, содан кейін иінтіректі 
босатыңыз. 

2. Орындықтың арқасының жаңа қалыпта 
сенімді бекітілгеніне көз жеткізіңіз. 

Егер орындықтың арқасы көлбеу қалыпты 
болса, онда Сіз иінтіректі тартқанда, ол 
күшпен артқа қарай серпілуі мүмкін, содан 
кейін тік қалпына қайтып оралады. Егер Сіз 
арқалықты қайтадан тік қалыпқа келтіргіңіз 
келсе, иінтіректі іске қоса отырып 
арқалықты бірқалыпты жылжыту үшін 
демеп тұрыңыз. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

Артқы орындықтардың жолау-
шыларының аяқтарын алдыңғы 
орындықтың арқалықтарының 
арасында және алдыңғы орын-
дықтағы жастық арасында 
ұстауына жол бермеңіз. Бұл 
төменде көрсетілген жүйелердің 
дұрыс жұмыс жасамауына, 
сондай - ақ ауыр жарақатқа әкеп 
соқтыратын болады. 

• Жолаушының отыруын анық-
тау жүйесі (егер орнатылған 
болса). 

• Бүйірлік қауіпсіздік жастығы. 

• Алдыңғы орындықтарды 
жылытқыш (егер орнатылған 
болса) 

• Электр жетекті реттеуіші бар 
орындықтар (егер орнатылған 
болса). 
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Орындықтар, қауіпсіздік белдіктері мен жастықтары 1-5 

- ЖАЛҒАСЫ - 

 

 

 
▼ Орындықтың жастығының 

биіктігін реттеу (егер 
қарастырылған болса) 

 

 

1) Орындықты түсіру үшін иінтіректі төмен 

қарай басыңыз.  

2) Орындықты көтеру үшін иінтіректі 

жоғары қарай көтеріңіз. 

Сіз орындықтың биіктігін орындықтың 

жастығын реттейтін иінтіректі жоғары 

немесе төмен жылжыту арқылы реттеуге 

болады. 

 Электрлік жетегі бар 
реттеуішті орындық (егер 
орнатылған болса) 

 

1)  Орындықтың бойлық орналасуын реттейтін  

ажыратып-қосқыш Орындықтың ұзына бойы 

орналасуын реттеу үшін реттеуіштің ажыратып- 

қосқышын алға немесе артқа жылжытыңыз. 

Орындықтың бойлап орналасуын реттеу кезінде 

Сіз жастықтың еңіс бұрышын немесе орындықтың 

жастығының биіктігін реттей алмайсыз. 

2) Орындық жастығының көлбеу бұрышын 

реттеуді ажыратып-қосқыш 

Орындық жастығының көлбеу бұрышын реттеу 

үшін жоғары тартыңыз немесе реттеуіштің 

ажыратып-қосқышының алдыңғы жағын басыңыз. 

3) Орындықтың биіктігін реттеуді ажыратып-

қосқыш  

Орындықтың биіктігін реттеу үшін жоғары 

тартыңыз немесе реттеуіштің ажыратып- 

қосқышының артқы жағына басыңыз. 

4) Орындық арқалығының көлбеу бұрышын 

реттеуді ажыратып-қосқыш 

Орындықтың арқасының көлбеу бұрышын реттеу 

үшін реттеуіштің ажыратып-қосқышын 

жылжытыңыз. 

5) Бел тірегін реттеуді ауыстырып-қосқыш (тек 

жүргізушінің орындығы) 

Арқасының төменгі жағын ұстау деңгейін арттыру 

үшін ауыстырып-қосқыштың алдыңғы жағын 

басыңыз.Арқасының төменгі жағын ұстау деңгейін 

азайту үшін ауыстырып-қосқыштың артқы жағын 

басыңыз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
101737 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

102001 



1-6- Орындықтар, қауіпсіздік белдіктері мен жастықтары 

 

 

 

▼Орындықтың қалпын жадта 
сақтау функциясы (жүргізуші 
орындығы — егер 
қарастырылған болса) 

 

 

 
Орындықтың Сіз үшін қолайлы бірнеше 
күйін тіркеуге болады.Орындықтың күйін 
тіркеуді "1" немесе "2" түймелерінің немесе 
қашықтықтан басқару салпыншағының 
әрқайсысының (егер бар болса) көмегімен 
тіркеуге, содан кейін орындықтың тіркелген 
күйін қалпына келтіруге болады. 

Орындықтың қалпының мынадай 
реттеулерін тіркеуге болады. 

 Орындықтың ұзына бойы 

орналастырылған жағдайы. 

 Орындықтың арқасының еңіс бұрышы. 

 Орындық жастығының еңіс бұрышы. 

 Орындықтың биіктігі. 

▼Орындықтың қалпын "1" немесе "2" 
түймелерінің көмегімен тіркеу  

1. Мынадай жағдайларда орындықтың 
қалпын реттеңіз. 

• Тұрақ тежегіші қосылған. 

• Оталдыру құлпы "LOCK"/"OFF" 
күйінде. 

• Селектордың иінтірегі "Р" (CVT бар 
моделде) күйінде. 

 

 
Сол жақтан басқарылатын моделдер 

- Тұрақтық тежегіші қосулы. 

• Егер орындықтың қалпын қал-
пына келтіру кезінде қандай да 
бір ерекше жағдайлар немесе 
ақаулар пайда болса, мынадай 
әрекеттердің бірін орындай 
отырып, орындықты қалпына 
келтіруді тоқтатыңыз. 

- Орындықтың қалпын 
реттеуіштердің ауыстырып- 
қосқышының кез келген 
түймесін басыңыз. 

- "SET" түймесін басыңыз. 

- "1" немесе "2" түймесін 

басыңыз. 

• Автокөлікті басқаруды жоғал-тып 
алмау үшін немесе жара-
қаттануға жол бермеу үшін 
қозғалыс кезінде төменде көр-
сетіліп отырған операциялар-ды 
ешқашан орындамаңыз: 

- Орындықтың қалпын реттеу. 

- Орындықтың қалпын бастапқы 
күйге келтіру. 

Бұл операцияларды қозғалыс 
басталғанға дейін 
орындаңыз.Сонымен қатар, 
орындықтың қалпы бастапқы 
күйіне келмейінше қозғалысты 
бастамаңыз. 

• Орындықтың қалпын реттеу 
алдында міндетті түрде 
мыналарды тексеріңіз: 

- Жолаушылардың артында 
тұрған қолжүгі, қолдары мен 
аяқтары орындықтың қалпын 
реттеу механизмдерінің 
жұмысына кедергі келтірмейді. 

- Селектордың иінтірегі "Р" (СVТ 
бар моделдер) күйінде. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 



Орындықтар, қауіпсіздік белдіктері мен жастықтары 1-7 

- ЖАЛҒАСЫ -

 Қашықтықтан басқару

салпыншағының көмегімен

орындықтың қалпын тіркеу

(егер қарастырылған болса)

1. Мынадай жағдайларда орындықтың

қалпын реттеңіз.

• Тұрақ тежегіші қосылған.

• Оталдыру құлпы "LOCK"/"OFF"
күйінде.

• Селектордың иінтірегі "Р" (CVT бар
моделде) күйінде.

Оң жақтан басқарылатын моделдер 

2. "SET" түймесін басумен қатар "1"
немесе "2" түймелерінің бірін

орындықтың Сіз таңдаған қалпына сай

келетін бірін басыңыз.

Орындықтың қалпының тіркелгендігін 

растау ретінде бір рет дыбыстық сигнал 

беріледі. 

Оң жақтан басқарылатын моделдер 

2. Қолыңызда қашықтықтан басқару 

салпыншағын ұстап, "SET" түймесін 
басулы күйде ұстай отырып, 

қашықтықтан басқару 

салпыншағындағы түймесін 

басыңыз. 

Орындықтың қалпының тіркелгендігін 

растау ретінде бір рет дыбыстық сигнал 

беріледі. 

Сол жақтан басқарылатын моделдер 
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1-8 Орындықтар, қауіпсіздік белдіктері мен жастықтары 
 

 

 

▼Орындықтың "1" немесе "2" 
түймесінің көмегімен тіркелген 
қалпын бастапқы күйіне 
келтіру 

 

 

 

 

Сол жақтан басқарылатын моделдер 

 

Оң жақтан басқарылатын моделдер 

1. Оталдыру құлпын "ON" қалпына 
ауыстырыңыз. 

2. Селектордың иінтірегі "Р" (CVT бар 
моделдер) күйінде болғанда және 
автокөлік тұрақтық тежегішке 
келтірілген кезде "1" немесе "2" 
түймесін басыңыз. 

Дыбыстық сигнал беріледі және орындықты 
тіркелген қалпына келтіру басталады.  
Орындық тіркелген қалпына келтірілгенде 
дыбыстық сигнал беріледі. 

ЕСКЕРТПЕ 
 Егер функция ұзақ уақыт бойы 

үздіксіз пайдаланылса, 
орындықтың қалпына келтірілген 
жағдайының ауытқуы мүмкін. 

 Егер Сіз тіркелген орындықты 
реттеуді кез келген бағытта 
реттеудің барынша ықтимал шеткі 
қалпында болған кезде сол 
бағытқа қарай жалғастыруға 
тырыссаңыз, орындықтың 
қалпына келтірілген жағдайы 
ауытқуы мүмкін. 

 Егер түйме үшін орындықтың 
жаңа қалпы тіркелетін болса, 
онда жадтан алдыңғы тіркелген 
қалпы өшіріледі. 

 Автокөліктің аккумуляторлық 
батареясы ажыратылған кезде   
орындықтың тіркелген қалпы 
сақталады. 

Орындықтың қалпын бастапқы 
күйіне келтіре отырып, 
орындықтың талап етілетін 
қалпы тағайындалған түймені 
басып отырғаныңызға көз 
жеткізіңіз. Егер орындықтың 
қалыптастырылған қалпы Сіз 
үшін барынша оңтайлы болып 
табылмаса, бұның автокөлікті 
басқаруға қолайсыз әсер етуі 
және қауіпсіздік белдігінің 
жұмысының тиімділігін 
төмендетуге әкелуі мүмкін. Апат 
кезінде бұл ауыр жарақаттарға 
немесе өлімге әкеліп соғуы 
мүмкін. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 



Орындықтар, қауіпсіздік белдіктері мен жастықтары 1-9 

- ЖАЛҒАСЫ - 

 

 

 

 Егер "1" немесе "2" түймесі 
жүргізуші есігі ашылғаннан кейін 
45 секунд ішінде басылатын 
болса, онда орындықтың 
тіркелген қалпын оталдыру құлпы 
"LOCK" немесе "OFF" күйінде 
болғанда да қалпына келтіруге 
болады. 

 Орындықтың қашықтықтан 
басқару салпыншағының 
көмегімен тіркелген қалпын 
бастапқы күйіне келтіру 

(егер қарастырылған болса) 

1. Қашықтықтан басқаратын тіркелген 

салпыншақты алыңыз. 
 

 

2. " " түймесін басу арқылы немесе есіктің 
тұтқасынан тартып, жүргізушінің есігін 
ашыңыз. 

3. Жүргізуші есігін ашыңыз. 

Дыбыстық сигнал беріледі және 
орындықты тіркелген қалпына келтіру 
басталады.  

Орындық тіркелген қалпына келтіріл-
генде дыбыстық сигнал беріледі. 

ЕСКЕРТПЕ 
• Егер функция ұзақ уақыт бойы 

үздіксіз пайдаланылса, орындық-
тың қалпына келтірілген жағдайы-
ның ауытқуы мүмкін. 

• Егер Сіз тіркелген орындықты 
реттеуді кез келген бағытта рет-
теудің барынша ықтимал шеткі 
қалпында болған кезде сол ба-
ғытқа қарай жалғастыруға тырыс-
саңыз, орындықтың қалпына 
келтірілген жағдайының ауытқуы 
мүмкін. 

• Егер орындықтың тіркелген қал-пы 
жоғарыда сипатталған әре-кеттерді 
орындағаннан кейін де қалпына 
келтірілмесе, мынадай әрекеттерді 
жасауға тырысыңыз. 

(1) Жүргізушінің есігіндегі "SET" 
түймесін басыңыз. 

(2) Қашықтықтан басқару салпын-
шағындағы " " түймесін неме-
се есіктерді құлыптау түймесін 
есіктерді құлыптау үшін 
басыңыз. 

(3) Жоғарыда сипатталған әрекет-
терді қайта орындаңыз. 

• Егер қашықтықтан басқару функ-циясы 
сөндірілген болса, онда орындықтың 
қалпын жүргізуші есігі-нің тұтқасы 
арқылы бастапқы күйіне келтіру мүмкін 
болмайды. Деген-мен, мұндай жағдайда 
орындықтың қалпын қашықтықтан 
басқару сал-пыншағындағы " " 
түймесін басу арқылы қалпына келтіруге 
болады. Қашықтан басқару функциясын 
қо-су/ сөндіру тәртібі туралы неғұрлым 
толық ақпарат алу үшін "Қашықтан 
басқару функциясын сөндіру" бөлімін 
қараңыз  2-20. 

• Егер қашықтықтан басқару салпын-
шағы үшін орындықтың жаңа қалпы 
тіркелетін болса, онда алдыңғы 
тіркелген қалпы жадтан жойылады. 

 Қашықтықтан басқару салпыншағының 
көмегімен орындықтың жадта тіркелген 
қалпын өшіру (егер қарастырылған болса) 

1. Жүргізуші есігін жабыңыз. 

2. Қолыңызда қашықтықтан басқару 
салпыншағын ұстап, "SET" түймесін 

басулы күйде ұстай отырып, қашық-

тықтан басқару салпыншағындағы  

түймесін басыңыз. 

Орындықтың тіркелген қалпының 

өшірілгендігін растайтын дыбыстық 

сигнал беріледі. 
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1-10 Орындықтар, қауіпсіздік белдіктері мен жастықтары 

 

Бас тіреуішті реттеу ▼Бас тіреуішті биіктігі бойынша 
реттеу 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ЕСКЕРТПЕ 
Көлбеу бұрышын тек қана алдыңғы  
орындықтардың бас тіреуіштерінде 
реттеуге болады. Алдыңғы 
орындықтардың бас тіреуішін 
орнату кезінде бас тіреуіштердің 
көлбеу бұрышын реттеудің мүмкін 
екеніне көз жеткізіңіз. 

Жүргізушінің орындығы мен алдыңғы 
жолаушының орындығы тіреуіштермен 
жабдықталған. Екі бас тіреуіш те былайша 
реттеледі. 

 
 
 

 
1) Бас тіреуіш. 

2) Бекіткіштің түймесі. 

Бас тіреуішті көтеру үшін Бас 
тіреуішті жоғары тартыңыз. 

Бас тіреуішті түсіру үшін 
Орындықтың арқасының жоғарғы жағында 
орналасқан фиксатор түймесін басулы күйде 
ұстап тұрып, бас тіреуішті төмен қарай 
тартыңыз. 
Бас тіреуішті алу үшін 
Фиксатор түймесін басу арқылы, бас 
тіреуішті алыңыз. 
Бас тіреуішті орнату үшін бас тіреуішті 
орындықтың арқасындағы тесікке бас 
тіреуіш бекітілгенге  

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

• Бас тіреуіші алынып 
тасталған автокөлікті 
ешқашан жүргізбеңіз. Олар 
автокөлік артқы жағынан 
соққы алған жағдайда 
мойынның жарақат алу қаупін 
төмендетуге арналған. 
Сонымен қатар, ешқашан бас 
тіреуіштерді кері бағытта 
таңдамаңыз. Бұл бас 
тіреуіштердің тиісінше іске 
қосылуына кедергі келтіруі 
мүмкін.  Осыған байланысты, 
егер Сіз бас тіреуіштерді алып 
тастаған болсаңыз, Сіздің 
автокөліктегі жолаушыларды 
қорғау үшін оларды өз 
орнына дұрыс орнатуыңыз 
керек. 

• Апат кезінде мойынның 
зақымдану қаупін азайту 
мақсатында бас тіреуіштер 
тиісінше орнатылмайынша 
жүргізушінің автокөлікті 
басқармауы керек, ал 
жолаушылардың автокөлік 
орындығына отырмауы 
керек.  

 
 

1 

• Алдыңғы орындықтардың бас 
тіреуіштері алдыңғы орындық-
тарға ғана бекітуге арналған. 
Артқы орындықтардың бас 
тіреуіштері артқы орындық-
тарға ғана бекітуге арналған. 
Алдыңғы орындықтардың бас 
тіреуіштерін артқы орындық-
тарға немесе артқы орындық-
тардың бас тіреуіштерін ал-
дыңғы орындықтарға орнатуға 
тырыспаңыз. 
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дейін салыңыз. Бас тіреуішті түсіру үшін 

бекіткіштің түймесін басыңыз және 

басулы күйде ұстап тұрыңыз.  

▼ Бас тіреуішті көлбеу бұрышы 
бойынша реттеу 

 

Орындықтарды жылытқыш 
(егер орнатылған болса) 

 
 

Орындықтарды жылытқыш оталдыру 

құлпы "ON" күйінде болғанда ғана жұмыс 

істейді. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Әрбір бас тіреуіштің биіктігінің ортасы 

орындықта отырған адамның құлағының 

жоғарғы бөлігінің деңгейінде болатындай 

етіп реттелуі тиіс. 

 
Бас тіреуішті көлбеу бұрышын бірнеше 
қадаммен реттеуге болады. Жүргізу үшін 
қажетті қалыпты сақтай отырып, бас 
тіреуішті Сіздің басыңыздың артқы жағы бас 
тіреуішке мүмкіндігінше жақын 
орналасатындай етіп реттеңіз. 
Бас тіреуішті еңкейту үшін  
Бас тіреуішті қажетті жағдайға дейін 
қолмен еңкейтіңіз.Бас тіреуіш бекітіл-ген 
кезде сырт еткен дыбыс естіледі. 
Бас тіреуішті тік қалпына қайтару үшін 
Бас тіреуішті тағы да, барынша мүмкін 
қалыпқа дейін еңкейтіңіз. Бас тіреуіш 
автоматты түрде тік қалыпқа оралады. 
Содан кейін қажетті бұрышқа дейін бас 
тіреуішті қайта түзетіңіз. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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• Орындықтарды жылытқышты 
ұзақ уақыт бойы пайдалану 
кезінде, тіпті қоршаған ортаның 
температурасы төмен болғанда 
да, терісі сезімтал адамдардың 
жеңіл күйік алуы мүмкін. Егер 
жолаушылар орындықтарды 
жылытқышты пайдаланғысы 
келсе, оларға осы жағдай 
туралы ескерту жасаңыз. 

• Орындыққа көрпе, 
жастықтарды және басқа да 
жылуды оқшаулайтын заттар-
ды салуға болмайды. Бұл 
орындықты жылытқыш эле-
менттің қызуына әкелуі мүмкін. 

• Орындық жеткілікті шамаға 
дейін жылытылған болса не-
месе Сіз автокөліктен түссеңіз, 
орындықтың жылытқышының 
сөндірілгеніне көз жеткізіңіз.  
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ЕСКЕРТПЕ 
Орындықтарды жылытқыш ұзақ уақыт 
бойы қосулы болса, аккуму- 
ляторлық батареяның отырып қа-
луының мүмкін екендігін ескеріңіз. 

қалауыңыз бойынша температураға 

байланысты "HIGH", "МЮ" немесе "LOW" 

режімін таңдаңыз.Режімді ауыстырып-

қосқышты басқан сайын режімі былайша 

өзгеретін болады. 

HIGH  МID 

 

 Артқы орындықтарды 
жылытқыш (егер орнатылған 
болса) 

 Алдыңғы орындықтарды    

жылытқыш (егер орнатылған 

болса)  
 

Алдыңғы орындықтарды жылытқышының 

ауыстырып-қосқышы  

1) "HIGH" режімінің бақылау шамы. 

2) "МЮ" режімінің бақылау шамы. 

3) "LOW" режімінің бақылау шамы.  

A) Сол жағы. 

B) Оң жағы. 

Алдыңғы орындықтардың жылытқы-шын 

қосу үшін, алдыңғы орындық-тарды 

жылытқыштың ауыстырып-қосқышын 

басыңыз.Содан кейін  

OFF LOW 

Сіз алдыңғы орындықтың 

жылытқышын алдыңғы орындықтың 

ауыстырып-қосқышын басу және 

басулы күйде ұстап тұру арқылы 

сөндіре аласыз. 

Егер "LOW" режімі таңдалса, алдыңғы 

орындықтарды жылытқыштың 

ауыстырып-қосқышындағы "LOW" 

режімінің бақылау шамы қосылады.Егер 

"МЮ" режімі таңдалса, "LOW" және 

"МЮ" режімдерінің екі бақылау шамдары 

қосылады. Егер "HIGH" режімі таңдалса, 

"LOW", "МЮ" және "HIGH" режімдерінің 

барлық үш бақылау шамдары 

қосылады.Егер сөндіру режімі таңдалса, 

барлық бақылау шамдары сөндіріледі. 

"HIGH" режімін таңдау орындықты 

неғұрлым жылдам қыздыратын 

болады. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Артқы орындықтарды жылытқышының 

ауыстырып-қосқышы  

1) "HIGH" режімінің бақылау шамы. 

2) "LOW" режімінің бақылау шамы.  

A) Сол жағы. 

B) Оң жағы. 

Артқы орындықтарды жылытқышты қосу 
үшін артқы орындықтарды жылытқыштың 
ауыстырып-қосқышын  басыңыз.Содан 
кейін, қалауыңыз бойынша, температураға 
байланысты "HIGH" немесе "LOW" режімін 
таңдаңыз.Ауыстырып-қосқышты аз уақытқа 
басқан сайын режім былайша өзгеретін 
болады. 

HIGH  LOW 

 
OFF
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Егер "LOW" режімі таңдалса, артқы 
орындықтарды қыздырғыштың ауыстырып-
қосқышындағы "LOW" режімінің бақылау шамы 
қосылады. Егер "HIGH" режімі таңдалса, екі 
"LOW" және "HIGH" режімдерінің бақылау 
шамдары қосылады. Егер сөндіру режімі 
таңдалған болса, барлық бақылау шамдары 
сөндіріледі. 

"HIGH" режімін таңдау орындықты 
неғұрлым жылдам қыздыратын болады. 

ЕСКЕРТПЕ 
Тек алдыңғы орындықтарды 
жылытқыштың  
ауыстырып-қосқыштары қозғалтқышты 
қайта іске қосқаннан кейін де алдыңғы 
қалыпты сақтайды. Артқы орындықтың 
ауыстырып-қосқышының қалпы бастапқы 
күйге түсіріледі. 

Артқы орындықтар 
 

 

 

 

Тасымалданатын жолжүктің 
немесе басқа да жүктердің  
орындықтың арқасынан 
жоғары орналастырылмауы 
тиіс, себебі ол кенеттен 
тоқтағанда немесе апат 
кезінде алға құлап, 
жолаушыларға жарақат 
келтіруі мүмкін. 

Орындықта отырған адамның 
арқасы орындықтың тік 
қалыпқа келтірілген 
арқалығына қойылған кезде 
қауіпсіздігінің белдігі барынша 
тартылатын болады. Жолау-
шының және орындықтың 
арқасының немесе орынды-
қтың жастығының арасына 
жастық немесе басқа да 
заттарды салмаңыз. Мұндай 
жағдайда дененің қауіпсіздік 
белдігінің астына сырғып кетуі 
немесе оның құрсақ қуысына 
қарай, жоғары жылжып кету 
қаупі артады. 

 
(-- 
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Екі жағдайда да ішкі 
ағзалардың ауыр 
зақымдануына немесе өлімге 
соқтыратын қаупі туындайды. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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 Бас тіреуішті реттеу

Бүйірлік артқы орындықтар және ортаңғы 

артқы орындық бас тіреуіштермен 

жабдықталған. 

Бүйірлік орындықтар 

1) Бас тіреуіш.

2) Бекіткіштің түймесі.

А) Бас тіреуіштің жұмыс істемейтін қалпы (бас 

тіреуіш төменгі шеткі қалыпта). 

В) Бас тіреуіш жұмыстық күйге келтірілген (бекіткіш 

сырт еткенше көтерілген). 

Ортаңғы орындық 

1) Бас тіреуіш. 

2) Бекіткіштің түймесі.

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

• Бас тіреуіші алынып 
тасталған автокөлікті 
ешқашан жүргізбеңіз. Олар 
автокөлік артқы жағынан 
соққы алған жағдайда 
мойынның жарақат алу қаупін 
төмендетуге арналған. 
Осыған байланысты, егер Сіз 
бас тіреуіштерді алып 
тастаған болсаңыз, Сіздің 
автокөліктегі жолаушыларды 
қорғау үшін оларды өз 
орнына дұрыс орнатуыңыз 
керек. 

• Апат кезінде мойынның 
зақымдану қаупін азайту 
мақсатында бас тіреуіштер 
тиісінше орнатылмайынша жүр-
гізушінің автокөлікті басқар-
мауы керек, ал жолаушылардың 
автокөлік орындығына 

отырмауы керек.  

Бас тіреуіштің 
конструкциясында оны 
төменгі шеткі жағдайда 
пайдалану қарастырылмаған. 
Орындыққа отырғызар 
алдында бас тіреуішті бекіткіш 
сырт еткенше көтеріңіз. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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Бас тіреуішті көтеру үшін 
Бас тіреуішті жоғары тартыңыз.  

Бас тіреуішті түсіру үшін 

Орындықтың арқасының жоғарғы 

жағында орналасқан фиксатор түймесін 

басулы күйде ұстап тұрып, бас тіреуішті 

төмен қарай тартыңыз. Бас тіреуішті алу 

үшін 

Бекіткіштің түймесін басу арқылы, бас 

тіреуішті алыңыз. 

Бас тіреуішті орнату үшін Бас тіреуіш 

бекітілгенге дейін оны орындық 

арқалығының  жоғарғы жағында 

орналасқан тесікке салыңыз. 

Орындықтар бос болған кезде артқы 

шолуды арттыру үшін бас тіреуішті төмен 

түсіріңіз. 

 Орындықтың арқасының 
еңкеюі (Outback моделі)  

 

 

 

Жолаушының соқтығысу 
кезінде қауіпсіздік белдігінің 
астына сырғып кетуін 
болдырмау үшін келесі сақтық 
шараларын сақтаңыз: 

• Автокөлік қозғалыста 
болғанда, орындықтың 
арқасын тік қалыпқа 
қойыңыз. 

• Жолаушының арқасына 
жастықтарды немесе басқа 
да сол сияқты заттарды 
қоймаңыз. 
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 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

Жүк арту бөлігінің 
жылжымалы пердесін 
пайдалану кезінде мы-надай 
сақтық шараларын 
ұстаныңыз. 

• Артқы орындықтың арқасын 
еңкейту кезінде қолдың бас 
тіреуіш пен жүк арту бөлігінің 
пердесі арасында қысылып 
қалмауы үшін сақ болыңыз. 

• Жүк арту бөлігінің 
жылжымалы пердесінің 
алдыңғы жағын  орындықтың 
арқасын еңкейту кезінде 
перденің зақымданбауы үшін 
сырғытыңыз. "Жүк арту 
бөлігінің жылжымалы пердесі 
(Outback)" бөлімін қараңыз 6-
16. 

Керісінше жағдайда денені 
қауіпсіздік белдігінің астына 
дененің сырғып кетуі немесе 
оның құрсақ қуысына қарай, 
жоғары жылжып кету қаупі 
артады. Екі жағдайда да ішкі 
мүшелердің ауыр 
зақымдануына немесе өлімге 
соқтыратын қаупі туындайды. 
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Иінтіректі тартып, орындықтың арқасын Сіз 

үшін ыңғайлы қалыпқа 

орнатыңыз.Орындықтың арқасы 

реттелгеннен кейін иінтіректі босатыңыз да, 

орындықтың арқасының сенімді 

бекітілгендігіне көз жеткізіңіз.  
 

 Артқы орындықтардың 
арқаларын бүктеу 

 

 

 
1. Бас ұстағыштарды түсіріңіз. 

 

 

Бекіткіштің түймесі (Седан және 

Outback моделдері) 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

• Артқы орындықтардың арқасын 
бастапқы қалыпқа қайтарғаннан 
кейін, орындықтардың 
жастықтарында бекітілген 
қауіпсіздік белдіктері мен 
ілгектерінің орындықтың 
жастығының үстінде екендігіне 
көз жеткізіңіз. Сондай-ақ, 
қауіпсіздік белдіктерінің иық 
бауларының толық көрінетініне 
көз жеткізіңіз. 

• Артқы орындықтардың арқала-
рын бүктеу барысында артқы 
орындықта жолаушының 
немесе басқа да заттардың жоқ 
екеніне көз жеткізіңіз. Егер бұл 
талап орындалмаса, 
орындықтың ар-қасының  
күтпеген бүктелуі ке-зінде 
жарақат алу немесе мүлік-ті 
зақымдау қаупі туындайды. 

• Жолаушыларды артқы 
арқалығы бүктелген орындықта 
немесе жүкартқышта 
тасымалдамаңыз. Апат кезінде 
бұл ауыр жарақаттарға немесе 
өлімге әкеліп соғуы мүмкін. 

• Жүктерді тасымалдау кезінде, 
әсіресе ұзын өлшемді 
заттарды тасымалдау 
барысында олардың мұқият 
бекітілуі керек.  Керісінше 
жағдайда кенеттен тежелу 
кезінде, руль дөңгелегі шұғыл 
бұрылғанда немесе тез үдеу 
кезінде олардың  салонның 
ішіне лақтырылып, ауыр 
жарақаттарға ұшыратуы 
мүмкін. 

• Орындықтың арқасын бастапқы 
қалпына қайтару кезінде  артқы 
орындықтың арқасын оның 
орнында мұқият бекітілгендігін 
тексеру үшін аздап сілкіңіз. Егер 
орындықтың арқасы сенімді 
бекітілмесе, оның кенеттен 
тежелген немесе заттардың жүк 
арту бөлігіндегі заттардың 
сырғуы нәтижесінде ауыр 
жарақаттарға немесе өлімге 
соқтыруы мүмкін. 
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Бекіткіштің жүк арту бөлігіндегі  

екі жақтағы иінтіректері (Outback моделі) 

2. Келесі рәсімдердің бірін орындай 
отырып, орындықтың арқасын бұғаттан 
шығарыңыз, содан кейін орындықтың 
арқасын бүктеңіз. 

• Бекіткіштің түймесін басыңыз (Седан
және Outback моделдері)

• Бекіткіштің иінтірегін тартыңыз (Outback).

Орындықтың арқасын бастапқы қалыпқа 
қайтару үшін оны бекіткіштер сырт еткенге 
дейін көтеріңіз.Оның сенімді бекітілгендігіне 
көз жеткізіңіз. 

 Шынтақшасы 

Шынтақшаны түсіру үшін оны жоғарғы 
шетінен ұстап тартыңыз. 

Қауіпсіздік белдіктері 

 Қауіпсіздік белдіктерін 
қауіпсіз пайдалану 
бойынша ұсыныстар 

• Автокөлікте отырған барлық
тұлғалардың автокөлік
қозғалысты бастағанға ДЕЙІН
қауіпсіздік белдігін тағып
алулары керек.  Бұл талап
орындалмайтын болса күрт 
тежеу немесе апат кезінде 
ауыр жарақат алу қаупі 
артады. 

• Барлық қауіпсіздік
белдіктерінің денеге толық
беттесіп, сол арқылы оның
қалпының барынша
қауіпсіздікті қамтамасыз ете 
алуы тиіс. Әлсіз керілген 
қауіпсіздік белдіктерінің 
жарақаттың алдын алуы 
тиімді болмауы немесе 
олардың ауырлық дәрежесін 
төмендетуде тиімсіз болуы 
мүмкін. 

Ауыр жарақаттарды 
болдырмау үшін 
жолаушылардың автокөліктің 
қозғалысы барысында ортаңғы 
шынтақ тіреуішке отыруына 
жол бермеңіз. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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• Әрбір қауіпсіздік белдігі тек бір 
адамның қалпын бекітуге 
арналған. Ешқашан бір 
қауіпсіздік белдігін екі немесе 
одан да көп адамды, балаларды 
да бекіту үшін пайдаланбаңыз. 
Әйтпесе, бұл апат кезінде ауыр 
жарақаттарға немесе өлімге 
әкеліп соғуы мүмкін. 

• Қауіпсіздік белдіктерінің барлық 
тораптарын ауыстырыңыз, 
соның ішінде ауыр апатқа 
ұшыраған автокөліктің жүргізуші 
мен жолаушылар 
орындықтарында орнатылған 
кергіштер мен бекіту тораптары 
да бар. Сонымен қатар, қатты 
тозу белгісі бар немесе тіліктері 
бар қауіпсіздік белдіктерін 
міндетті түрде ауыстырыңыз. 
Барлық қауіпсіздік белдіктерінің 
оларда зақымның көрінетін 
іздері болмаса да ауыстырылуы 
тиіс. 

• Қауіпсіздік белдігін ауыстыру 
барысында жаңа белдіктің  
сертификатталуы және 
ауыстырылатын қауіпсіздік 
белдігінің қалпында орнатуға 
арналған болуы тиіс. 

• Қауіпсіздік белдігін таға оты-
рып, тоғасын қажетті иірімжіп-
ке салыңыз. Әйтпесе, бұл апат 
кезінде ауыр жарақаттарға 
немесе өлімге әкеліп соғуы 
мүмкін. 

• Баланың қауіпсіздік белдігін 
өзіңіздің тізеңізге керіп тақпаңыз. 
Әйтпесе, бұл апат кезінде ауыр 
жарақаттарға немесе өлімге 
әкеліп соғуы мүмкін. 

• Жасы 12 және бойы 1,5 м (4 фут 
11 дюйм) және одан аласа бала-
ларды үнемі АРТҚЫ орындықта 
ғана тасымалдау керек. Оның 
үстіне олардың қалыптарының 
арнайы балаларды ұстап тұра-
тын құрылғы көмегімен немесе 
штаттық қауіпсіздік белдіктері-
мен бекітілуі тиіс.  Қауіпсіздік 
жастықтары өте тез жылдам-
дықпен және үлкен күштің 
салдарынан ашылады, бұл 
баланың жасы 12 және одан да 
кіші, ал бойы 1,5 м (4 фут 11 
дюйм) болса және одан аласа 
болса, ал баланың қалпы бекі-
тілмеген болса немесе нашар 
бекітілген болса оның жарақат-
тануына және кейбір жағдай-
ларда тіпті қайтыс болуына 
соқтыруы мүмкін. 

Балалар - ересектерге 
қарағанда салмақтары жеңіл 
және әлсіз, сондықтан оларға 
қауіпсіздік жастықтары ашылған 
кезде төнетін қауіп те басым.  

Арнайы балаларға арналған 
ұстап тұратын құрылғылардың 
БАРЛЫҚ түрлерінің (балаларды 
алдыға қаратып отырғызуға 
арналған креслоларды қоса 
алғанда) әрқашан АРТҚЫ 
орындықта мұқият бекітілуі тиіс. 

БАЛАЛАРДЫ ЕШҚАШАН 
АЛДЫҢҒЫ ОРЫНДЫҚТА 
БАЛАЛАРДЫ БЕТІН АЛҒА 
НЕМЕСЕ АРТҚА ҚАРАТЫП 
ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН 
ҚАУІПСІЗДІК КРЕСЛОЛАРЫНДА 
ТАСЫМАЛДАМАҢЫЗ. БҰЛ РЕТТЕ 
БАЛАНЫҢ БАСЫ ҚАУІПСІЗДІК 
ЖАСТЫҒЫНА ТЫМ ЖАҚЫН 
ОРНАЛАСАДЫ, АЛ БҰЛ 
ЖАРАҚАТ АЛУ ЖӘНЕ ТІПТІ 
ӨЛІМГЕ ҰШЫРАУ ҚАУПІН 
АРТТЫРАДЫ. 
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▼ Нәрестелерді немесе кішкентай 
балаларды тасымалдау 

Балаларды тасымалдаудың тек Сіздің 
автокөлігіңізбен үйлесімді балаларды 
ұстап тұратын құрылғыларда ғана жүзеге 
асырылуы керек. "Балаларды ұстап тұру 
құрылғылары" бөлімін қараңыз 1-31. 
▼ Балаларды тасымалдау 

Егер бала арнайы балаларды ұстап 
тұратын құрылғы үшін тым үлкен болса, 
онда қозғалыс кезінде оның артқы 
орындықтағы қалпын қауіпсіздік 
белдіктерімен бекіту керек.Автокөлік 
оқиғаларының статистикасына сәйкес, 
баланы алдыңғы орындықта емес, артқы 
орындықта орналастырған кезінде орын 
алған жарақаттану оқиғалары 
айтарлықтай төмен.Баланың орындықта 
тұруына немесе тізерлеп тұруына рұқсат 
бермеңіз. 

Қауіпсіздік белдіктері ересек 

жолаушылардың пайдалануына 
есептелген. Егер қауіпсіздік белдігінің иық 

бауы баланың беті тұсында  немесе мойын 

деңгейінде орналасқан болса, оны 

қауіпсіздік белдігінің иық бауының дұрыс 

жағдайда болуын қамтамасыз ету үшін 

белдіктің иық бауына жақын жылжытыңыз. 

Сондай - ақ, қауіпсіздік белдігінің баланың 

белін емес, оның жамбасын бекітетіндей, 
мүмкіндігінше төмен орналасуына назар 

аудару керек. Егер қауіпсіздік белдігінің иық 

бауы баланы тиісінше қамтымайтын болса, 

балаларды ұстап тұру құрылғысын 

пайдалану керек. Ешқашан қауіпсіздік 

белдігін баланың қолының астынан немесе 

баланың арқасынан өткізбеңіз. 

▼ Жүкті әйелдерді тасымалдау 
 

 

Жүкті әйелдердің де қауіпсіздік бел-
діктерін тағуы керек. Олардың өз дәрі-

герлеріне барып, нақты ұсыныстар алу 

керек. Қауіпсіздік белдігінің белбеу 

бауының бел аумағында емес, мүм-

кіндігінше жамбасты қамтып, төмендеу 

орналасуы керек. 

 

 Апаттық бұғаттауышы бар 
қауіпсіздік белдіктерінің 
кергіштері (ELR) 

Автокөліктің барлық қауіпсіздік белдіктері 

апаттық бұғаттауышы бар кергіштермен 

жабдықталған (ELR). 

Қауіпсіздік белдігінің кергішін авто-матты 

түрде бұғаттау режімі дененің қалыпты 

жағдайда еркін қозғалуына мүмкіндік 

береді, бірақ, аяқ астынан тоқтағанда, 

соққы болғанда немесе қа-уіпсіздік 

белдігін кенеттен созу кезінде оны 

автоматты түрде бұғаттайды. 

 

 Автоматты түрде 
бұғаттауышы/ апаттық 
бұғаттауышы бар 
қауіпсіздік белдіктерінің 
кергіштері (ALR/ELR) (егер 
орнатылған болса) 

Кейбір моделдерде артқы 

орындықтарының әрқайсысының 

қауіпсіздік белдігі  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
00100 

Автокөлік оқиғаларының статис-

тикасына сәйкес, баланы алдың-ғы 
орындықта емес, артқы орындықта 
орналастырған кезін-де орын алған 
жарақаттану оқиға-лары 
айтарлықтай төмен. Бала-ларды 
ұстап тұратын құрылғы-ларға 
қатысты нұсқаулықтар мен сақтық 
шаралары "Балаларды ұстап тұру 
құрылғылары" бөлімінде берілген 1-
31. 
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апаттық/ автоматты түрде бұғаттау 
функциясы қарастырылған кергіштермен 
жабдықталған. Бұл құрылғы қалыпты 
жағдайда қауіпсіздік белдігі кергішінің апаттық 
бұғаттау режімінде жұмыс істейді. Алайда, 
автоматты түрде бұғаттау/ апаттық бұғаттау 
қызметі бар қауіпсіздік белдігінің кергішінің 
бұғаттайтын қосымша режімі бар - 
балаларды ұстап тұратын құрылғыны 
бекітуге арналған "Кергішті автоматты 
түрде бұғаттау". 

Алдымен автокөліктің қауіпсіздік 
белдіктерінің автоматты түрде бұғаттау 
режімімен жабдықталғанын тексеріңіз.  
Кергіштің  бұғаттау автоматының режімі 
болған кезде қауіпсіздік белдіктері келесі 
түрде әрекет етеді. 
Егер қауіпсіздік белдігі толық тартылған болса, 
онда аз ғана тартылғаннан кейін де кергіш 
қауіпсіздік белдігін осы қалыпта бұғаттайды 
және оның қайтадан тартылуына мүмкіндік 
бермейді. Қауіпсіздік белдігін тарту кезінде 
кергіштің автоматты түрде бұғаттау 
режімінде жұмыс істейтінін көрсететін 
сырт еткен дыбыс естіледі. Егер қауіпсіздік 
белдігі толық созылса, автоматты түрде/ 
апаттық бұғаттау режімі бастапқы күйіне 
түсіріледі және апаттық бұғаттау режімі 
қалпына келтіріледі. 

Балаларды ұстап тұратын құрылғыны артқы 
орындыққа бетін алға қаратып қойған 
жағдайда автоматты түрде 
бұғаттау/апаттық бұғаттау қызметі 
қарастырылған қауіпсіздік белдіктері бар 
моделдерде қауіпсіздік белдігінің көмегімен 
қауіпсіздік белдігінің кергішін автоматты 
түрде бұғаттау режіміне ауыстыру 
қажет.Қауіпсіздік белдігінің көмегімен 
балаларды ұстап тұратын құрылғыларды 
орнату жөніндегі нұсқаулық "Қауіпсіздік 
белдігінің көмегімен балаларды ұстап тұру 
құрылғыларын орнату" бөлімінде берілген 
1-39.

Балаларды ұстап тұратын құрылғы алынып 
тасталғанда, тартқыш кергіштің қайтадан 
апаттық бұғаттау режіміне 
ауыстырылғанына көз жеткізіңіз. 

 Қауіпсіздік 
белдіктерінің 
тағылмағандығын 
білдіретін жарықтық және 
дыбыстық ескерту сигналы

"Қауіпсіздік белдіктерінің тағылмағандығы
туралы ескертетін жарықтық және 
дыбыстық сигнал" бөлімін қараңыз 3-16. 

 Артқы орындықтың 
қауіпсіздік белдігінің бақылау 
шамы (егер орнатылған 
болса)  
"Артқы орындықтың қауіпсіздік бел-дігінің 
бақылау шамы (егер орнатылған болса)" 
бөлімін қараңыз -3-18. 

 Қауіпсіздік белдігін қалай 
тағу керек 

• Қауіпсіздік белдігінің
бұралмауы немесе айналып
кетпеуі тиіс. Олай болмаған
жағдайда апат кезінде жарақат
алу қаупі немесе олардың
зияндылық дәрежесі артады.

• Қауіпсіздік белдігінің белбеу
белдігінің мүмкіндігінше 
төменде, жамбас маңында 
болуы тиіс. Бұл жағдайда 
денені қауіпсіздік белдігінің 
астына дененің сырғып кетуі 
немесе оның құрсақ қуысына 
қарай, жоғары жылжып кету 
қаупі артады. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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- ЖАЛҒАСЫ -

Шуақты ауа-райы кезінде жабық 
автокөліктің қауіпсіздік белдігінің 
металл бөлшектерінің қатты қызып, 
жүргізушінің немесе жолау-
шылардың күйіп қалуы мүмкін. 
Олар суығанша ұстамаңыз. 

▼ Алдыңғы орындықтардың
қауіпсіздік белдіктері

1. Орындықтың қалпын реттеңіз.
Жүргізуші орындығы. Орындықтың
арқасын тік қалыпқа келтіріңіз. Орындықтың
арқасын рөл дөңгеле-гінен мүмкіндігінше
алшақтатыңыз, бұл ретте автокөлікті толық
бақылау мүмкіндігінің сақталуы тиіс.
Алдыңғы жолаушының орындығы.
Орындықтың арқасын тік қалыпқа келтіріңіз.
Орындықты мүмкіндігінше артқа
жылжытыңыз.

Ешқашан қауіпсіздік белдігін ба-
ланың қолының астынан немесе 
баланың арқасынан өткізбеңіз. 
Керісінше жағдайда апат кезінде 
жарақат алу қаупі немесе олар-
дың күрделілік дәрежесі артады. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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• Жолаушы мен орындықтың
ар-қасы немесе орындықтың
жас-тықшасы арасына
жастықтарды немесе басқа да
заттарды сал-маңыз. Бұл
жағдайда денені қауіпсіздік
белдігінің астына дененің
сырғып кетуі немесе оның
құрсақ қуысына қарай,
жоғары жылжып кету қаупі
артады. Екі жағдайда да ішкі
ағзалардың ауыр
зақымдануына немесе өлімге
соқтыратын қауіп туындайды.

• Орындықта отырған адамның
арқасы орындықтың тік
қалыпқа келтірілген
арқалығына қойылған кезде
қауіпсіздігінің белдігі 
барынша тартылатын 
болады. Соқтығысу кезінде 
қауіпсіздік белдігінен сырғып 
шығып кету қаупін төмендету 
үшін қозғалыс барысында 
алдыңғы орындықтың 
арқалықтарының әрқашан тік 
қалыпта болуы тиіс. Егер 
алдыңғы орындықтардың 
арқалары шалқайтылған 
болса, онда соқтығысу 
жағдайында дененің 
қауіпaсіздік белдігінен 
сырғып кету мүмкін немесе 
белдік белaбеуінің құрсақ 
қуысына, жоғары қарай 
сырғып кету қаупі артады. Екі 
жағдайда да ішкі ағзалардың 
ауыр зақымдануына немесе 
өлімге соқтыратын нәтиженің 
пайда болу қаупі туындайды. 
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2. Арқасына жапсарласа отырып, 

орындыққа жайғасыңыз. 

3. Қауіпсіздік белдігінің тоғасын 

бірқалыпты тартыңыз. Белдіктің 

айналып кетуіне жол бермеңіз. 

 Егер белдік тоғасы иірімжіпке дейін

созылғанша кептеліп қалса, 

белдікті сәл босатыңыз да, 

қайтадан тартыңыз, бірақ баяулап 

созу керек. 

 Егер белдік сонда да созылмай

қойса, оны шұғыл тартып қалыңыз

да, аздап босатыңыз, содан кейін

оны қайтадан баяулап созыңыз.

4. Қауіпсіздік белдігінің тоғасын бекіткіш

сырт еткенше иірімжіпке салыңыз.

5. Қауіпсіздік белдігінің белбеу бауын

тарту үшін қауіпсіздік белдігінің иық

бауын жоғары қарай тартыңыз.

6. Қауіпсіздік белдігінің белбеу бауы
бел аймағын емес, оның жамбасын

бекітетіндей, мүмкіндігінше төмен

орналасуы керек.

▼ Алдыңғы орындықтың қауіпсіздік

белдігінің иық бауының жоғарғы бекіту
торабының қалпын реттеу

Қауіпсіздік белдігінің иық бауының жоғарғы 

бекіту торабының қалпын алдыңғы 

орындықтағы жүргізушінің немесе 
жолаушының бойына сәйкес 

реттеңіз.Қауіпсіздік белдігінің иық бауының 

жоғарғы бекіту торабының қалпының бауы 

иықтың ортасынан, мойынға тимейтіндей 

реттелуі тиіс. 

Бекіту торабын көтеру үшін 

Бекіту торабын жоғары қарай 

жылжытыңыз.  

Бекіту торабын түсіру үшін 

Бекіту торабының жоғарғы жағына 

басыңыз бекіту торабын төмен қарай 

жылжытыңыз. 

101925 
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- ЖАЛҒАСЫ - 

 

 

 

Бекіту торабының жаңа қалыпта 

бекітілуінің сенімділігіне көз жеткізу үшін 

қауіпсіздік белдігінің иық бауының бекіту 

торабын төмен қарай тартыңыз. 
 

 

 

▼ Қауіпсіздік белдігін қалай шешуге 

болады 
 

 

1. Иірімжіптегі бекіткіштің түймесін 

басыңыз. 

2. Қауіпсіздік белдігін шатыстырмау үшін 

және оның айналып кетпеуі үшін 

баяулап созыңыз. 

Есікті жаппай тұрып қауіпсіздік 

белдіктерінің есікке қысылып 

қалмайтындай толық тартылғандығына 

көз жеткізіңіз. 

▼ Артқы орындықтардың 

қауіпсіздік белдіктері 

(Outback моделіндегі артқы 

ортаңғы орындықтардың 

қауіпсіздік белдіктерінен 

басқа) 

1. Арқасына жапсарласа отырып, 
орындыққа жайғасыңыз. 

2. Қауіпсіздік белдігінің тоғасын 

бірқалыпты тартыңыз.  Белдіктің 

айналып кетуіне жол бермеңіз. 

• Егер белдік тоғасы иірімжіпке дейін 

созылғанша кептеліп қалса, белдікті 

сәл босатыңыз да, қайтадан 

тартыңыз, бірақ баяулап созу керек. 

• Егер белдік сонда да созылмай 

қойса, оны шұғыл тартып қалыңыз 

да, аздап босатыңыз, содан кейін 

оны қайтадан баяулап созыңыз. 
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Қауіпсіздік белдігін таққан соң, 
оның иық бауының мойын 
маңынан өтпейтініне көз 

жеткізіңіз.  Олай болмаса, оны 

бекіту торабын төмен қарай 
жылжытыңыз. Егер қауіпсіздік 
белдігінің иық бауы мойын 
маңынан өтетін болса, онда 
кенеттен тежелу немесе 
соқтығысу кезінде мұның 
омыртқаның мойын бөлігінің 

ауыр жарақатына әкелуі мүмкін. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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3. Қауіпсіздік белдігінің тоғасын бекіткіш 
сырт еткенше иірімжіпке салыңыз. 

 

▼ Қауіпсіздік белдігін 
қалай шешуге болады 

▼Outback моделіндегі артқы 

ортаңғы орындықтардың 

қауіпсіздік белдігі 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Қауіпсіздік белдігінің белбеу бауын тарту 
үшін қауіпсіздік белдігінің иық бауын 
жоғары қарай тартыңыз. 

5. Қауіпсіздік белдігінің белбеу бауы   бел 
аймағын емес, оның жамбасын 
бекітетіндей, мүмкіндігінше төмен 
орналасуы керек. 

1. Иірімжіптегі бекіткіштің түймесін басыңыз. 

2. Қауіпсіздік белдігін шатыстырмау үшін 
және оның айналып кетпеуі үшін 
баяулап созыңыз. 

Есікті жаппай тұрып қауіпсіздік белдіктерінің 
есікке қысылып қалмайтындай толық 
тартылғандығына көз жеткізіңіз. 

 
 

1) Артқы ортаңғы орындықтың 

қауіпсіздік белдігінің тоғасы. 

2) Жалғауыштың тоғасы. 

3) Жалғауыштың иірімжібі. 

4) Артқы ортаңғы орындықтың 

қауіпсіздік белдігінің тоғасы. 
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- ЖАЛҒАСЫ - 

 

 

 
 

   
Артқы ортаңғы орындықтың қауіпсіздік 

белдігі төбеде орналасқан қуыста 

орналасқан. 

1. Жалғауыштың тоғасын кері қарай 

тартып, қуыстан суырып алыңыз. 
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Бұралған қауіпсіздік белдігін 
тағудың апат кезінде ауыр 
жарақаттарға әкелуі мүмкін. 
Тағу кезінде кергіштен 
қауіпсіздік белдігін тарта 
отырып, әсіресе, тоғасын 
иірімжіпке тағу барысында (оң 
жағынан) міндетті түрде 
белдіктің бұралмағанына көз 
жеткізіңіз. 

Екі тоғаның тиісті иірімжіптерде 
бекітілгендігіне көз жеткізіңіз. 
Егер қауіпсіздік белдігінің тек 
қана иық бауы қолданылса 
(жалғауыштың тоғасы оң жақта 
орналастырылған 
жалғауыштың иірімжібіне 
бекітілмеген кезде), бұл апат 
кезінде жолаушының толық 
қауіпсіздігін қамтамасыз ете 
алмайды және ауыр 
жарақаттарға немесе өлімге 
әкеліп соқтыруы мүмкін. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ  НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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2. Кергіштен қауіпсіздік белдігін ақырындап
тартыңыз.

5. Ортаңғы орындықтың қауіпсіздік 
белдігінің тоғасын сол жағында 
орналасқан "CENTER" деген жазуы бар 
ортаңғы орындықтың қауіпсіздік 
белдігінің иірімжібіне кіріккенше 
салыңыз. 

3. Қауіпсіздік белдігінің айналып 
кетпегендігіне көз жеткізе отырып, 
қауіпсіздік белдігінің шүберек 
таспасының ұшына бекітілген 
жалғауыштың тоғасын оң жақта 
орналасқан иірімжіпке сырт еткенше  
салыңыз. 

• Егер белдік тоғасы иірімжіпке дейін
созылғанша кептеліп қалса, белдікті
сәл босатыңыз да, қайтадан тартыңыз,
бірақ баяулап созу керек.

• Егер белдік сонда да созылмай қойса,
оны шұғыл тартып қалыңыз да, аздап
босатыңыз, содан кейін оны қайтадан
баяулап созыңыз.

4. Сіз қауіпсіздік белдігін таққаннан кейін

жалғауыштың тоғасындағы"▼" белгісінің

және иірімжіптегі "▲" белгісінің сыртқа

қаратылғандығына көз жеткізіңіз.
6. Қауіпсіздік белдігінің белбеу бауын тарту

үшін қауіпсіздік белдігінің иық бауын
жоғары қарай тартыңыз.

7. Қауіпсіздік белдігінің белбеу бауының
бел аймағын емес, оның жамбасын
бекітетіндей, мүмкіндігінше төмен
орналасуы керек.

( 
) 

( 
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▼ Қауіпсіздік белдігін қалай шешуге 
болады 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Қауіпсіздік белдігін ағыту үшін артқы ортаңғы 
орындықтың  сол жағында орналасқан 
қауіпсіздік белдігінің иірімжібіндегі 
бекіткіштің түймесін басыңыз. 

 

3. Кергіштің белдікті тартып алуы керек. 
Қауіпсіздік белдігі кергішке тартылуы 
кезінде оның қалпының дұрыс болуын 
қамтамасыз етіңіз. Қауіпсіздік белдігінің 
тоғасын қуысқа кіргізіңіз де, содан кейін 
жалғауыштың тоғасын ойыққа салыңыз. 

 
 
 
 
 

2. Жалғауыштың тоғасын жалғауыштың 
иірімжібінен белдіктің тоғасын немесе 
мықты материалдан жасалған басқа үшкір 
затты жалғауыштың иірімжібінің оң 
жағындағы ойыққа салып, төмен қарай басу 
арқылы ажыратыңыз. 

! 
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 Қауіпсіздік белдіктеріне 
техникалық қызмет көрсету 

Қауіпсіздік белдіктерін тазалау жылы сумен 
және жұмсақ сабынмен жүргізіледі. 
Белдіктерді ағартуға немесе бояуға тыйым 
салынады, себебі бұл олардың беріктігін 
айтарлықтай төмендетуі мүмкін. 

Арасында қауіпсіздік белдіктерін тексеріп 
отырыңыз, соның ішінде мата бауы және 
барлық металл бөлшектері де бар, 
олардың жарықтарын, кесіктерін, 
сынықтарын, тозуын және әлсіреген 
болттық қосылыстарын қарап шығыңыз. 
Тіпті аздаған зақымдар анықталғанның 
өзінде қауіпсіздік белдіктерін ауыстыру 
керек. 

Қауіпсіздік белдіктерінің 
керме бөлшектері 

Келесі қауіпсіздік белдіктері керме 
бөлшектерімен жабдықталған. 
• Жүргізуші орындығының қауіпсіздік

белдігі.
• Алдыңғы орындықтағы жолаушының

қауіпсіздік белдігі.
• Артқы бүйірлік орындықтың қауіпсіздік

белдігі.

Қауіпсіздік белдіктерінің керме 
бөлшектерінің конструкциясы маңдайы 
орташа немесе қатты күшпен 
қақтығысқанда іске қосылатындай 
қарастырылған. 

Алдыңғы орындықтың  қауіпсіздік белдігінің 

керме бөлшектері 

100121 

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

100736 

• Әр түрлі лактардың, 
майлардың, химиялық 
реагенттердің және әсіресе, 
аккумуляторлық батареяның 
электр қуатының түсуіне жол 
бермеңіз. 

• Қауіпсіздік белдігін түрлендіру
немесе олардың 
конструкциясын өзгертуге 
тырысып, олардың қалыпты 
жұмысқа кедергі келтіруі 
мүмкін әрекеттерді жасамаңыз. 

Төменде келтірілген сақтық 

шараларын ұстаныңыз. 

Керісінше жағдайда тоғаның 

пластинасының қаптамаға 

соғылуы мүмкін, осылайша оны 

зақымдайды. 

• Қауіпсіздік белдігінің кергішке
тым тез жиналуына жол
бермеңіз.

• Қауіпсіздік белдігінің кергішке
толығымен тартылғанына, ал
тоғаның пластиналарының
ұқыптылықпен алынғандығына
көз жеткізіңіз.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 



- ЖАЛҒАСЫ -

Артқы орындықтың қауіпсіздік белдігінің 

керме бөлшегі  

Егер алдыңғы қауіпсіздік жастығының 
қадағалары маңдайынан соқтығысу ке-зінде 
түсетін күштің алдын ала қалып-
тастырылған белгілі шамасын анық-тайтын 
болса, керме бөлшектерімен жабдықталған 
барлық қауіпсіздік бел-діктері кергіш 
арқылы белдіктің жолау-шының қозғалысын 
неғұрлым тиімді шектеуі үшін босаңсуын 
таңдай отырып, тез тартылады. 
Алдыңғы қауіпсіздік белдігінің керме бөлшегі 
іске қосылған жағдайда аздаған түтін 
шығады, сондай - ақ жұмыстық шу естіледі. 
Бұл құбылыстар қалыпты бо-лып табылады 
және қауіп төндірмейді. Мұндай түтін 
автокөліктегі қандай да бір тұтанудың 
салдары болып табылмайды. 
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қауіпсіздік белдігінің кергіші бұғатта-
лады.Осының салдарынан қауіпсіздік 
белдігін созуға болмайды,оны тарту да 
бұғатталады.Сондықтан оны ауыстыру 
керек. 

ЕСКЕРТПЕ 
• Қауіпсіздік белдіктерінің керме

бөлшектерінің конструкциясы
мынадай жағдайларда олардың іске
қосылуын көздемейді:

- маңдайынан болатын әлсіз соққы

- бүйірінен немесе артынан болатын

соққы;

- аударылу.
• Қауіпсіздік белдіктерінің керме 

бөлшектерінің алдыңғы қауіпсіздік 
жастығымен бірге іске қосылады. 

• Керме бөлшектердің конструкциясы 
олар тек бір рет қана іске қосыла-
тындай қарастырылған.Қауіпсіздік 
белдіктерінің керме бөлшегі іске 
қосылғаннан кейін біз Сізге қауіпсіздік 
белдіктерінің керме бөлшектермен 
жабдықталған кергіш тораптарын 
SUBARU түпнұсқа қосалқы бөлшектерін 
пайдаланатын SUBARU ресми 
дилерінде ауыстыруды ұсынамыз. 

• Егер төменде келтірілген жағдай-
лардың бірі туындаса,біз Сізге мүмкіндік 
пайда бола салысымен Сіздің SUBARU 
дилеріңізге хабарласуыңызға кеңес 
береміз. 

- Керме бөлшектермен жабдық-талған
қауіпсіздік белдігі керме бөлшектің
іске қосылуы немесе оның ақауы
салдарынан созыл-мауы немесе
тартылмауы мүмкін.

- Қауіпсіздік белдігінің кергіші немесе
оның маңайындағы аймақ
зақымданған.

• Біз автокөлікті сату кезінде сатып
алушыға автокөліктің керме 
бөлшектермен жабдықталғанын 
міндетті түрде хабарлауыңызды 
сұраймыз. Сонымен қатар, сатып 
алушыға осы бөлімнің мазмұны 
туралы хабарлаңыз. 

• Жүргізуші мен алдыңғы орын-
дықтағы жолаушының қауіпсіз-
дігінің барынша қамтамасыз ету
үшін олардың  орындықтарының
арқалары тек тік қалыпта
болатындай етіп отырулары,
сондай - ақ қауіпсіздік 
белдіктерін дұрыс тағулары 
керек. "Қауіпсіздік белдіктері" 
бөлімін қараңыз 1-17. 

101776 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

Керме бөлшек іске қосылғаннан кейін 
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 Жүйенің жағдайын 
бақылау 

Егер оталдыру құлпы "ON" күйінде болса, 
диагностикалық жүйе қауіпсіздік белдігінің 
керме бөлшегінің дайындығын үздіксіз 
қадағалайды. Қауіпсіздік белдік-терінің керме 
бөлшектері қауіпсіздік жастықтары жүйесін 
басқаратын басқа-ру блогымен 
басқарылады. Сондықтан, қауіпсіздік 
белдігінің керме бөлшегінің қандай да бір 
ақауы пайда болған кезде қауіпсіздік 
жастығының ескерту шамы жанады. 
Неғұрлым толық ақпарат алу үшін 
"Қауіпсіздік жастығы жүйесінің күйін 
бақылау" бөлімін қараңыз 1-85. 

 Жүйеге техникалық қызмет 
көрсету 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

• Қауіпсіздік белдіктерінің 
кергіштерін немесе апат 
кезінде зақымданған 
автокөлікті түгелдей кәдеге 
жарату барысында біз Сізге 
кеңес алу үшін SUBARU 
дилеріне хабарласуды 
ұсынамыз. 

Қауіпсіздік жастығы жүйесінің 
қадағалары мен басқару блогы 
мынадай жерлерде орналасқан. 

• Маңдайынан болатын соққы
қадағалары:  автокөліктің
алдыңғы бөлігіндегі сол және оң
жағында.

• Жүйенің конфигурациясын өз-
герту немесе электр сымдарын
ажырату керме бөлшек-тердің
және/немесе қауіпсіздік
жастықтарының кездейсоқ қосы-
луына немесе бүкіл жүйені істен
шығаруға әкелуі мүмкін, ал бұл
өз кезегінде ауыр жарақаттарға
соқтыруы ықтимал. Қауіпсіздік
белдіктері керме бөлшектрінің
және қауіпсіздік жастықтарының
жүйелерінің кез келген электр
тізбектерінде электрлік тестер-
лерді пайдалануға тыйым салы-
нады. Қауіпсіздік белдіктерінің
керме бөлшектеріне техникалық
қызмет көрсету қажет болған
жағдайда, біз Сіздің жақын
жердегі SUBARU дилеріне кеңес
алу үшін жүгінуіңізге кеңес
береміз.

бөлшектермен • Керме
жабдықталған
белдіктерінің
модификациялауға,

қауіпсіздік 
кергіштерін 

босатып 
алуға және соғуға немесе ол 
орналасқан маңайды соғуға 
тыйым салынады. Бұл керме 
бөлшектердің кездейсоқ іске 
қосылуына немесе жарамсыз-
дануына соқтыруы мүмкін, ал 
бұл ауыр жарақаттардың себебі 
болады. Қауіпсіздік белдіктерінің 
керме бөлшектерінің 
конструкциясы автокөлік иесінің 
оларға техникалық қызмет 
көрсету  жұмыстарын жүргізуін 
қарастырмайды.Қауіпсіздік 
белдіктерінің керме бөлшектері 

қауіпсіздік қарастырылған 
белдіктерінің 
техникалық 

кергіштеріне 
қызмет көрсету 

қажет болған жағдайда кеңес 
алу үшін  SUBARU дилеріне 
хабарласыңыз. 

• Керме бөлшегі бар қауіпсіздік
белдіктерінің  кергіш
тораптарын немесе апатқа
ұшыраған барлық автокөлікті
кәдеге жарату кезінде біз
Сіздің SUBARU дилеріне кеңес
алу үшін хабарласуыңызға
кеңес береміз.
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- ЖАЛҒАСЫ -

ЕСКЕРТПЕ 
Егер Сіздің автокөлігіңіздің алдыңғы 
бөлігі апат кезінде зақымдануы 
салдарынан қауіпсіздік белдіктерінің 
керме бөлшектері жұмысқа жарамсыз 
күйде болса, біз Сізге барынша дереу 
арада SUBARU дилеріне хабарласуды 
ұсынамыз. 

 Автокөлікті қайта 
жабдықтау кезіндегі 
сақтық шаралары 

Сіздің автокөлігіңізге кез келген қосымша 
жабдықты орнату алдында біз Сізге 
SUBARU дилерінен бұлтартпай кеңес 
алуыңызды ұсынамыз. 

Балаларды ұстап тұру 
құрылғылары 

 

 Аустралияға арналған 
моделдерде қолдану 

Балаларды ұстап тұру құрылғыларын 
пайдалану тәртібі автокөлікті пайдалану 
жөніндегі нұсқаулықтың арнайы 
қосымшасында сипатталған. 

 Сақтық шаралары 

Нәрестелер мен жасы 12 және одан да кіші, 
ал бойы 1,5 м (4 фут 11 дюйм) болатын 
және одан аласа бойлы балалардың 
арнайы балаларды ұстап тұратын 
құрылғыда артқы орындықта тасымалдануы 
керек.Балаларды ұстап тұратын  

101656 

Автокөліктің конструкциясына тө-
менде келтірілген өзгерістердің 
енгізілуіне жол бермеңіз. Мұндай 
өзгерістердің қауіпсіздік белдікте-
рінің керме бөлшектерінің 
қалыпты жұмысының бұзылуына 
әкелуі мүмкін. 

• Автокөліктің алдыңғы жағына
SUBARU түпнұсқа қосымша 
жабдықтарының қатарына 
жатпайтын немесе сапасы 
бойынша SUBARU түпнұсқа 
қосымша жабдығына сәйкес 
келмейтін қандай да бір 
жабдықты (әртүрлі қорғаныс 
торлары, шығырлар, қар 
тазалау құрылғылары, сүйрегіш 
қалқандар және т.б.) монтаждау. 

• Автокөліктің аспа жүйесіне
немесе автокөліктің алдыңғы
бөлігінің конструкциясына
өзгерістер енгізу.

• Көлемі мен конструкциясы
жүргізуші жағындағы ортаңғы
тіректе орналасқан тақтайшада
көрсетілгеннен немесе осы 
нұсқаулықта көрсетілген 
шинаны автокөліктің белгілі 
моделдеріне орнату. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
• Қауіпсіздік жастықтары жүйесін

басқару блогы (соққы
қадағаларын қоса алғанда):
ортаңғы консоль астында.

Жоғарыда көрсетілген жерлерде 
немесе қауіпсіздік белдіктерінің 
жанында техникалық қызмет 
көрсету немесе жөндеу 
жұмыстарын жүргізу қажет болған 
жағдайда, біз сізге SUBARU ресми 
дилеріне жүгінеміз. 
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құрылғының баланың жасына, бойы мен 
салмағына сай болуы тиіс. Барлық ұстап 
тұратын құрылғылардың барлы-ғының 
конструкциясы оларды автокөліктің 
орындықтарында бекітуді көздейді. 

Егер балаларды ұстап тұратын құрылғы 
орындыққа мұқият бекітілмесе, бұл ауыр 
жарақаттарға немесе тіпті баланың өліміне 
әкелуі мүмкін. Балаларды ұстап тұру 
құрылғысын орнату кезінде дайындаушы 
зауыттың нұсқауларын қатаң түрде 
сақтаңыз. 

Автокөлік оқиғаларының статистикасы-на 
сәйкес, баланы алдыңғы орындықта емес, 
артқы орындыққа отырғызу кезінде 
балалардың жарақаттану жағдайлары 
айтарлықтай аз. 

Балаларды ұстап тұратын құрыл-

ғыны орнату алдында 

орындықтың арқасындағы 

бекіткіште бекітілме-ген қалыптың 

белгісінің көрінбей-тініне, ал артқы 

орындықтың арқа-сының орнында 

сенімді бекітіл-геніне көз жеткізіңіз. 

Егер артқы орындықтың арқасы өз 

орнында сенімді бекітілмесе, бұл 

ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

Көліктің қозғалысы кезінде 
жолаушылардың балаларды 
тізеде немесе қолда ұстауына 
рұқсат бермеңіз. Апат кезінде 
жолаушы баланы жарақаттан 
қорғай алмайды, өйткені бала 
автокөлік салонында тұрған 
жолаушы мен басқа да заттар 
арасында қысылып қалуы 
ықтимал. 

00125 

• Автокөлікте балаларды
тасымалдау кезінде олардың
қалыптарының әрдайым 
сенімді бекітілуі тиіс. 
Баланың орындықта тұруына 
немесе тізерлеп тұруына 
рұқсат бермеңіз. Егер 
баланың қалпы бекітілмеген 
болса, онда кенеттен тежеу 
немесе апат кезінде оның 
алға қарай лақтырылуы 
мүмкін, ал бұның ауыр 
жарақаттарға әкелуі ықтимал. 

100126 
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 Балаларды ұстап тұру 
құрылғыларын орнататын 
жерлер 

 
 

Төменде SUBARU балаларды ұстап 
тұратын құрылғыларды орнатуға арналған 
жерлерге қатысты ұсыныстары бар. 

Сол жақтан басқарылатын моделдер 

• Баланың алдыңғы жолаушы
орындығында тұруына 
немесе тізерлеп тұруына 
рұқсат берме-ңіз. Ешқашан 
баланы тізеде не-месе қолда 
ұстамаңыз. Қауіпсіз-дік 
жастығы үлкен күшпен ашы-
лады, бұның баланың 
жарақат-тануына немесе тіпті 
оның өліміне әкелуі мүмкін. 

100608 

• Арнайы балаларға арналған
ұстап тұратын 
құрылғылардың БАРЛЫҚ 
түрлерінің (балаларды 
алдыға қаратып отырғызуға 
арналған креслоларды қоса 
алғанда) әрқашан АРТҚЫ 
орындықта мұқият бекітілуі 
тиіс. Қауіпсіздік жастықтары 
өте тез жылдамдықпен және 
үлкен күштің салдарынан 
ашылады, бала тасымалдау 
барысында  бекітілмеген 
болса немесе нашар 
бекітілген болса оның 
жарақаттануына және кейбір 
жағдайларда тіпті қайтыс 
болуына соқтыруы мүмкін. 
Балалардың ересектерге 
қарағанда салмақтары жеңіл 
және әлсіз,  сондықтан оларға 
қауіпсіздік жастықтары 
ашылған кезде төнетін қауіп 
те басым.  Автокөлік 
оқиғаларының 
статистикасына сәйкес, 
баланы алдыңғы орындықта 
емес, артқы орындықта 
орналастырған кезінде орын 
алған жарақаттану оқиғалары 
айтарлықтай төмен. 

• БАЛАЛАРДЫҢ БЕТІН АЛҒА НЕ-
МЕСЕ АРТҚА ҚАРАТЫП ТАСЫ-
МАЛДАУҒА АРНАЛҒАН БАЛА-
ЛАРДЫ ҰСТАП ТҰРАТЫН 
ҚҰРЫЛ-ҒЫДА БАЛАЛАРДЫ 
ЕШҚАШАН АЛДЫҢҒЫ 
ЖОЛАУШЫНЫҢ 
ОРЫНДЫҒЫНДА ТАСЫМАЛДА-
МАҢЫЗ. БҰЛ РЕТТЕ БАЛАНЫҢ 
БАСЫ ҚАУІПСІЗДІК ЖАСТЫҒЫ-
НА ТЫМ ЖАҚЫН 
ОРНАЛАСАДЫ, АЛ БҰЛ 
ЖАРАҚАТ АЛУ ЖӘНЕ ТІПТІ 
ӨЛІМГЕ ҰШЫРАУ ҚАУПІН 
АРТТЫРАДЫ. 
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Оң жақтан басқарылатын моделдер 

А: Алдыңғы жолаушының орындығы 
Қауіпсіздік жастықтары іске қосылған кезде 
жарақат алу қаупіне байланысты 
балаларды ұстап тұратын құрылғыны 
(қосымша балалар орындығын қоса 
алғанда) алдыңғы жолаушының 
орындығына орнатпаңыз. 
Балаларды ұстап тұратын құрылғыны тиісті 
шарттар орындалатын болса, жолаушыны 
анықтау жүйесі бар моделдерде ғана 
пайдалануға болады. Неғұрлым толық 
ақпарат алу үшін "Балаларды ұстап тұру 
құрылғысын алдыңғы жолаушының 
орындығына орнату (жолаушының отыруын 
анықтау жүйесі бар моделдер)"  бөлімін 
қараңыз < 7 1-38 . 

В: Артқы бүйірлік орындықтар  
Балаларды ұстап тұратын құрылғылардың 
барлық түрлерін орнату үшін ұсынылатын 
жерлер.Бұл жерлерде балаларды ұстап 
тұратын құрылғыларды бекіту үшін арнайы 
қарастырылған мынадай жабдықтар 
орнатылған. 

 Апаттық бұғаттауышы бар кергіштері бар
қауіпсіздік белдіктері (ELR).

 Автоматты түрде бұғаттауышы/ апаттық
бұғаттауышы бар кергіштері бар
қауіпсіздік белдіктері (ALR/ELR) (егер
орнатылған болса).

 ISOFIX бекіткіш қапсырмалары.

 Балаларға арналған ұстап тұратын 
құрылғылардың жоғарғы бекіту 
тораптары.

Балаларды ұстап тұру құрылғыларының 
кейбір түрлерін орындық жастықшасының 
шығыңқы болуына байланысты сенімді 
бекіту мүмкін емес. 
Бұл орындықта Сіздің тек қана астыңғы негізі 
орындық жастықшасының конструкциясына 
сай келетін балаларды ұстап тұратын 
құрылғыны пайдалануыңыз керек. Мұндай 
ұстап тұратын құрылғыны қауіпсіздік 
белдігінің көмегімен мұқият бекіту керек. 

С: Ортаңғы артқы орындық 
Бұл жерде апаттық бұғаттауышы бар 
қауіпсіздік белдігі орнатылған. Балаларды 
ұстап тұру құрылғыларының кейбір түрлерін 
орындық жастықшасының шығыңқы 
болуына байланысты сенімді бекіту мүмкін 
емес. 
Бұл орындықта Сіздің тек қана астыңғы негізі 
орындық жастықшасының контурына сай 
келетін балаларды ұстап тұратын құрылғыны 
пайдалануыңыз керек. Мұндай ұстап 
тұратын құрылғыны қауіпсіздік белдігінің 
көмегімен мұқият бекіту керек. Егер Сіз 
артқы ортаңғы орындыққа балаларды ұстап 
тұратын  құрылғыны орнатсаңыз, артқы 
ортаңғы орындықтың бас тіреуішін алып 
тастаңыз. 
Егер балаларды ұстап тұратын құрылғы 
орнында тиісті түрде бекітілмесе, Сіздің 
балаларды ұстап тұратын құрылғыны артқы 
бүйірлік орындыққа орнатуыңыз керек. 
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▼ Ескерту жапсырмасы

Ескерту жапсырмасы 

А) ҚАУІПСІЗДІК ЖАСТЫҒЫ. 

 Балаларды ұстап тұру 
құрылғыларын таңдау 

Оңтайлы қорғауды қамтамасыз ету үшін 
балаларды ұстап тұратын құрылғының 
баланың жасына, бойы мен салмағына 
сәйкес таңдалуы тиіс. 
Сонымен қатар балаларды ұстап тұратын 
құрылғының Сіздің еліңіздегі қолданыстағы 
қауіпсіздік нормаларына сәйкес болуы 
маңызды. 

Еуропа елдерінің көпшілігінде бала-ларды 
ұстап тұратын құрылғылардың ECE № 44 
стандартының талаптарына сәйкес болуы 
тиіс.Бұны дайындаушы кәсіпорын 
балаларды ұстап тұратын құрылғының 
қаптамасына немесе өзіне жабыстырған 
сәйкестігін мақұлдау белгісі немесе  

  100131 

• Ескерту жапсырмалар 

алдыңғы жолаушы 

орындығының күннен 

қорғайтын күнқағарының екі 

жағынан да 

орналастырылған. Ескерту 

жапсырмасында 

балалардың бетін артқа 

қаратып тасымалдауға 

арналған балаларды ұстап 

тұратын құрылғыны 

алдыңғы жолаушы 

орындығына орнатуға 

тыйым салынатындығы 

көрсетілген. 

• Балалар тасымалына арналған

балаларды ұстап тұратын 

құрылғыны ЕШҚАШАН 

БЕЛСЕНДІ ҚАУІПСІЗДІК 

ЖАСТЫҒЫ орнатылған 

орындыққа теріс қаратып 

орнатпаңыз, бұл баланың 

ӨЛІМІНЕ немесе АУЫР 

ЖАРАҚАТ АЛУЫНА әкеліп 

соқтыруы мүмкін. 

А 

001289 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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тауардың сәйкестік Декларациясы 

куәландыра алады. 

ECE №44 стандартына сәйкес  
балаларды ұстау құрылғылары баланың 

салмағына байланысты бес топқа 

бөлінеді: 

О тобы: салмағы 10 келіден аз балалар 
үшін. 

0 + тобы: салмағы 13 келіден аз балалар 
үшін. 

1 тобы: салмағы 9 келіден 18 келіге дейінгі 
балалар үшін.  

11 тобы: салмағы 15 келіден 25 келіге 
дейінгі балалар үшін.  

111 тобы: салмағы 22 келіден 36 келіге 
дейінгі балалар үшін. 

Төменде Еуропа елдеріне арналған 

балаларды ұстап тұратын құрылғыларды 

таңдау бойынша ұсыныстар берілген. 

"i-Size" түріндегі балаларды ұстап 

тұратын құрылғылар бұл автокөлікте 
орнатуға ЖАРАМСЫЗ.

▼Т Балаларды ұстап тұру құрылғылардың топтары және оларды автокөлік

түрлі орындықтарына орнату мүмкіндіктері 

Салмақ тобы 

Қолданылуы 

Алдыңғы жолаушы 
орындығы*1

Артқы орындық 

Бүйірлік орындық Ортаңғы орындық 

0 10 келіге дейін х L1 немесе U L1 немесе U 

0+ 13 келіге дейін х L1 немесе U L1 немесе U 

I 9 келіден 18 
келіге дейін 

L2 немесе 
UF 

L2 немесе U L2 немесе U 

II  15 келіден 25 
келіге дейін 

х L3, L4 немесе U х 

III 22 келіден 36 
келіге дейін

х L3, L4 немесе U х 
U: Балаларға арналған ұстап тұратын құрылғылардың әмбебап санаты үшін қолайлы.  

L1: Балалар орындығы SUBARU Baby Safe Plus. 

L2: Балалар орындығы SUBARU Duo Plus.  

L3: Балалар орындығы SUBARU Kid Plus.  

L4: Балалар орындығы SUBARU Kidfix XP. 

* 1 Тек жолаушының отыруын анықтау жүйесі бар моделдерге ғана. Неғұрлым толық ақпарат алу үшін

 "Балаларды ұстап тұру құрылғысын алдыңғы жолаушының орындығына орнату (жолаушының отыруын 

анықтау жүйесі бар моделдер)" бөлімін қараңыз CF 1-38. 
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▼ Т Балаларды ұстап тұру құрылғылардың топтары және оларды автокөлік түрлі орындықтарына орнату мүмкіндіктері

(ISOFIX қатты бекітпелері бар моделдер)

Салмақ тобы Өлшем класы Бекіту тәсілі 

ISOFIX жүйесінің бекіткіштерінің орналасуы 

Алдыңғы жолаушының 

орындығы 

Артқы орындық 

Бүйірлік орындық Ортаңғы орындық 

Тасымалданатын 

балалар кереуеті 

F ISO/L1 Жоқ х Жоқ 

G ISO/L2 Жоқ х Жоқ 

0 10 келіге дейін Е ISO/R1 Жоқ IL1 Жоқ 

0+ 13 келіге дейін 

Е ISO/R1 Жоқ IL1 Жоқ 

D ISO/R2 Жоқ IL1 Жоқ 

с 1S0 /RЗ Жоқ IL1 Жоқ 

I 9 келіден 18 
келіге дейін 

D ISO/R2 Жоқ IL1 Жоқ 

с 1S0 /RЗ Жоқ IL1 Жоқ 

в ISO/F2 Жоқ IUF Жоқ 

В1 ISO/F2X Жоқ IL немесе IUF Жоқ 

А 1S0 /FЗ Жоқ IUF Жоқ 

II  15 келіден 25 
келіге дейін 

Жоқ IL3 Жоқ 

III 22 келіден 36 
келіге дейін

Жоқ IL3 Жоқ 

IUF: ISOFIX жүйесінің балалардың бетін алға қаратып тасымалдауға арналған және осындай салмақтық топ үшін қолдануға  рұқсат берілген ұстап тұратын әмбебап 

құрылғылардың орнатылуы мүмкін. 

IL1: Childseat G0/1S ISO FIX IL2 негізді Childseat G0/1S ISO FIX : Балалар 

орындығы SUBARU Duo Plus. 

ILЗ: Балалар орындығы SUBARU Кidfix ХР. 

Х: ISOFIX жүйесінің бекіткіштерінің орналасуы осындай салмақтық топ үшін және/немесе өлшем класына арналған ISOFIX жүйесінің құрылғыларын бекіту үшін 

жарамсыз. 
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 Алдыңғы жолаушының
орындығына балаларды 
ұстап тұратын құрылғыны 
орнату (жолаушының 
отыруын анықтау жүйесі 
бар моделдер) 

▼Т Қажетті шарттар

Егер Сіз балаларды ұстап тұратын 

құрылғыны алдыңғы жолаушының 

орындығына орнатсаңыз, әрі қарай 

келтіріліп отырған шарттардың 

барлығының орындалғанына көз 

жеткізіңіз. 

 Алдыңғы жолаушының орындығы

төмендегідей реттеледі.

1) Орындықтың қалпы: шеткі артқы қалпы.

2) Орындық жастығының биіктігі: шеткі жоғарғы 

қалып (орындық жастығының биіктігі 

реттелетін моделдер). 

3) Орындықтың арқасын еңкейту: максималды 

тік қалып. 

3 
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• БАЛАЛАРДЫҢ БЕТІН АЛҒА 
НЕМЕСЕ АРТҚА ҚАРАТЫП 
ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН 
БАЛАЛАРДЫ ҰСТАП ТҰРАТЫН 
ҚҰРЫЛҒЫДА БАЛАЛАРДЫ 
ЕШҚАШАН АЛДЫҢҒЫ 
ЖОЛАУШЫНЫҢ 
ОРЫНДЫҒЫНДА 
ТАСЫМАЛДАМАҢЫЗ. БҰЛ 
РЕТТЕ БАЛАНЫҢ БАСЫ 
ҚАУІПСІЗДІК ЖАСТЫҒЫНА 
ТЫМ ЖАҚЫН ОРНАЛАСАДЫ, 
АЛ БҰЛ ЖАРАҚАТ АЛУ ЖӘНЕ 
ТІПТІ ӨЛІМГЕ ҰШЫРАУ ҚАУПІН 
АРТТЫРАДЫ. 

• Ешқашан балалардың бетін
алға қаратып тасымалдауға
арналған балаларды ұстап
тұратын құрылғына жолаушы-
ның алдыңғы қауіпсіздік 
жасты-ғының қосылуын 
бақылау шамы қосулы болса 
орнатпаңыз. Әйтпесе, 
қауіпсіздік жастығының 
ашылуы кезінде баланың 
жарақат алу қаупі артады, 
тіпті бала баланы ұстап 
тұратын құрылғыда болса да. 

• Баланы ұстап тұратын
құрылғыны орнату кезінде
онымен бірге жеткізілетін 
дайындаушы зауыттың 
нұсқауларын орындаңыз. 
Балаларды ұстап тұратын 
құрылғыны орнатқаннан кейін 
оның сенімді бекітілгеніне көз 
жеткізіңіз. Әйтпесе, апат 
болған жағдайда баланың 
жарақат алу қаупі артады. 

• Автокөліктің салонында алып
тасталған бас тіреуіштерді
ұстамаңыз, оның салон ішінде
кенеттен қозғалу немесе
тежеу кезінде сырғуына жол
бермеңіз.
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 Алдыңғы орындықтағы жолаушының

алдыңғы қауіпсіздік жастығының

қосылуының бақылау шамы сөндірулі.

1) Алдыңғы орындықтағы жолаушы-ның
қауіпсіздік жастығының
қосылғандығын бақылау шамы.

2) Алдыңғы орындықтағы жолаушы-ның
қауіпсіздік жастығының
қосылғандығын бақылау шамы.

Балаларды ұстап тұратын құрылғының 

түріне және/немесе пішініне байланыс-ты, 

сондай-ақ баланың салмағына бай-

ланысты алдыңғы орындықтың жолау-

шысының алдыңғы қауіпсіздік жастығы-

ның іске қосылуын бақылау шамының 

қосылмауы мүмкін. Мұндай жағдайда 

балаларды ұстап тұратын құрылғыны 

артқы орындыққа орнатыңыз. Алдыңғы 

орындықтың қауіпсіздік жастығының 

қосылуын бақылау шамы туралы толық 

ақпарат  

"Жолаушының отыруын анықтау жүйесі 
(егер орнатылған болса)" 1-68 
бөлімінде берілген. 
 Балаларды ұстап тұратын құрылғы бас

тіреуішке тимейді.Егер балаларды ұстап
тұратын құрылғы бас тіреуішке тиетін
болса, бас тіреуішті жоғары қарай
көтеріңіз. Егер балаларды ұстап тұратын
құрылғы бас тіреуішке әлі де тиіп
тұратын болса, бас тіреуішті алып
тастаңыз.Неғұрлым толық ақпарат алу
үшін "Бас тіреуіштер" бөлімін қараңыз 1-
10.

 Орнату үрдісі

 Орнату үрдісі "Балаларды ұстап тұру
құрылғыларын қауіпсіздік белдігінің 
көмегімен орнату" бөлімінде 
келтірілген. 1-39. 

 Балаларды ұстап тұру
құрылғыларын қауіпсіздік
белдігінің көмегімен орнату

• Шуақты ауа-райы кезінде
жабық автокөліктің қауіпсіздік
белдігі сияқты балаларды ұс-
тап тұру құрылғысының да қат-
ты қызуы және кішкентай бала-
ның күйіп қалуы мүмкін. Бала-
ларды ұстап тұратын құрылғы-
ны орнату алдында оның
температурасын тексеріңіз.

• Балаларды ұстап тұратын 
құрылғының автокөлікте 
бекітілмей салынуына жол 
бермеңіз. Бекітілмеген балалар-
ды ұстап тұратын құрылғының 
шұғыл тежеу немесе апат кезін-
де салонға оқыс лақтырылуы  
мүмкін және жүргізуші мен 
жолаушыларға ғана емес, соны-
мен қатар балаларды ұстап 
тұратын құрылғыдағы балаға 
да жарақат келтіруі мүмкін.  
Оның үстіне мұның баланың 
өліміне әкеліп соқтыруы 
мүмкін. 
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Алдымен автокөліктің қауіпсіздік 

белдіктерінің автоматты түрде 
бұғаттауышы бар кергіштермен (ALR) 
жабдықталғанын келесі әрекеттердің 
көмегімен тексеріңіз. 

1. Қауіпсіздік белдігін толығымен 

тартыңыз. 

2. Қауіпсіздік белдігін сәл созып, оны

қайтадан тартып көріңіз.

3. Егер, қауіпсіздік белдігі осы қалыпта

бұғатталатын болса және тартылмаса,

бұл қауіпсіздік белдіктерінің автоматты

түрде/ апаттық бұғаттауышы бар

кергіштермен жабдықталғандығын

білдіреді.

Егер қауіпсіздік белдігі толық созылса, 

автоматты түрде/апаттық бұғаттау режімі 

жойылады және апаттық бұғаттау режімі 
қалпына келтіріледі. 

ЕСКЕРТПЕ 
 Апаттық бұғаттауышы бар қауіпсіздік

белдіктерінің кергіштері туралы
толығырақ ақпарат алу үшін "Апаттық
бұғаттауышы бар қауіпсіздік
белдіктерінің кергіштері (ELR)" бөлімін
қараңыз 1-19.

 Автоматты түрде/ апаттық 
бұғаттауышы бар қауіпсіздік 
белдіктерінің кергіштері туралы толық 
ақпарат алу үшін "Автоматты түрде 
бұғаттауышы/ апаттық бұғаттауышы 
бар қауіпсіздік белдіктерінің кергіштері" 
(ALR/ELR) бөлімін қараңыз (егер 
орнатылған болса) 1-19. 

▼ Балалардың бетін артқа қаратып
тасымалдауға арналған балаларды
ұстау құрылғысын орнату

ЕСКЕРТПЕ 
 Автоматты түрде/апаттық 

бұғаттауышы барқауіпсіздік 

белдіктерінің кергіші бар моделдер 

үшін  
Егер балаларға арналған ұстап 
тұру құрылғысының өндіруші 
нұсқаулығында автоматты түрде/ 
апаттық бұғаттау режімін 
пайдалану ұсынылса, автоматты 
түрде/ апаттық бұғаттау режімін 
қолданыңыз. 

1) Бекіткіш құрылғы.

2) Бекіткіш.

 Егер балаларды ұстап тұратын 
құрылғыға қоса берілетін 
өндірушінің нұсқаулығында бекітуші 
құрылғыны немесе бекіткішті 
пайдалану ұсынылса, балаларды 
ұстап тұратын құрылғы жүйесін 
бекіту үшін бекіткіш құрылғыны 
немесе бекіткішті пайдаланыңыз. 

Келесі қадамдар балаларды ұстап 

тұратын жүйені апаттық бұғаттау режімі 

бар қауіпсіздік белдігінің көмегімен 

бекітуге мүмкіндік береді. 

101792 

Баланы ұстап тұратын 
құрылғыны орнату кезінде 
онымен бірге жеткізілетін 
дайындаушы-зауыттың 
нұсқауларын орындаңыз. 
Балаларды ұстап тұратын 
құрылғыны орнатқаннан кейін 
оның сенімді бекітілгеніне көз 
жеткізіңіз. Әйтпесе, апат 
кезінде баланың жарақат алу 
қаупі артады. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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6. Балалар ұстау  құрылғысын алып 

тастау үшін, қауіпсіздік белдігінің 

тоғасына фиксаторын басыңыз. 

1. Балаларды ұстап тұратын құрылғы-ны
артқы орындыққа орнатыңыз.

2. Дайындаушы зауыттың нұсқаулық-

тарына сәйкес қауіпсіздік белдігінің

бел және иық бауларын  балаларды

ұстау құрылғылары арқылы немесе

оны орай өткізіңіз.

3. Қауіпсіздік белдігінің тоғасын бекіткіш

сырт еткенше иірімжіпке салыңыз.

4. Қауіпсіздік белдігінің бел бауының

салбырауын таңдаңыз.

5. Балаларды ұстап тұру құрылғы-сының

бекітілуінің сенімділігін оны алға және

артқа және бір жақтан екінші жаққа

қарай ырғап көріңіз.

▼ Балалардың бетін алға қаратып

тасымалдауға арналған балаларды

ұстау құрылғылары

Егер қауіпсіздік белдіктері автоматты 
түрде/апаттық бұғаттауышы бар 

кергіштермен жабдықталмаған болса, 

"Автоматты түрде/апаттық бұғаттауышы 

бар қауіпсіздік белдіктерінің кергіштері 

жоқ моделдер" бөлімін қараңыз 1-42. 

Егер қауіпсіздік белдіктері автоматты 
түрде/апаттық бұғаттауышы бар 
кергіштермен жабдықталған болса, 
"Автоматты түрде/апаттық 
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БАЛАЛАРДЫ ЕШҚАШАН 

АЛДЫҢҒЫ ОРЫНДЫҚТА 

БАЛАЛАРДЫ БЕТІН АЛҒА 

НЕМЕСЕ АРТҚА ҚАРАТЫП 

ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН 

ҚАУІПСІЗДІК КРЕСЛОЛАРЫНДА 

ТАСЫМАЛДАМАҢЫЗ. БҰЛ РЕТТЕ 

БАЛАНЫҢ БАСЫ ҚАУІПСІЗДІК 

ЖАСТЫҒЫНА ТЫМ ЖАҚЫН 

ОРНАЛАСАДЫ, АЛ БҰЛ ЖАРАҚАТ 

АЛУ ЖӘНЕ ТІПТІ ӨЛІМГЕ ҰШЫРАУ 

ҚАУПІН АРТТЫРАДЫ. 
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бұғаттауышы бар қауіпсіздік белдіктерінің 
кергіштері бар моделдер" бөлімін қараңыз 
1-43

2. Алынған бас тіреуішті жүкартқышқа
(Седан) немесе жүк арту бөлігіне
(Outback) салып қойыңыз. 

3. Балаларды ұстап тұратын құрыл-ғыны
орындыққа орналастырыңыз.

 Автоматты түрде/апаттық 

бұғаттауышы бар қауіпсіздік 

белдіктерінің кергіштері жоқ 

моделдер

1. Балаларды ұстап тұратын құрылғы
орнатылатын артқы орындықтың бас
тіреуішін алып тастаңыз.

4. Дайындаушы зауыттың 
нұсқаулықтарына сәйкес қауіпсіздік 
белдігінің бел және иық бауларын 
балаларды ұстап тұру құрылғысы 
арқылы немесе оны орай өткізіңіз. 

5. Қауіпсіздік белдігінің тоғасын бекіткіш
сырт еткенше иірімжіпке салыңыз.

1) Бекіту иінтірегі.

6. Балаларды ұстап тұратын құрылғының
бекіткіш иінтірегін босатыңыз және
қауіпсіздік белдігінің иық бауын бекіткіш
иінтірек арқылы өткізіңіз.

7. Қауіпсіздік белдігінің бел бауының
салбырауын таңдаңыз. Сонымен бір
мезгілде, балаларды ұстап тұру
құрылғысын неғұрлым тығыздау бекіту
үшін оны өз салмағыңызбен қауіпсіздік
белдігін тарта отырып орындық
жастықшасына қарай ығыстырыңыз.
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Автокөліктің салонында босатып 

алынған бас тіреуіштің кенеттен 

бұрылғанда немесе тежегенде 

сырғымауы үшін ұстамаңыз. 

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

101933 

1 

101753 
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- ЖАЛҒАСЫ -

1) Бекіту иінтірегі.

8. Балаларды ұстап тұру құрылғысы-ның
бекіткіш иінтірегін бұғаттап, қауіпсіздік
белдігінің иық бауын бекітіңіз.

9. Егер Сіздің балаларды ұстап тұра-тын

құрылғыңыз бекіткіш иінтіректе-

ректерімен (қауіпсіздік белдігін бекіту 

үшін) жабдықталмаса, балаларды 

ұстап тұратын құрылғыны 

бекіткіштердің көмегімен бекітіңіз. 

10. Баланы балаларды ұстап тұратын
құрылғыға отырғызар алдында оның

бекітілуінің сенімділігін тексеріп,

құрылғыны алға және артқа және бір

жақтан екінші жаққа қарай ырғап

көріңіз.

 Автоматты түрде/ апаттық 

бұғаттауышы бар қауіпсіздік 

белдіктерінің кергіштері бар 

моделдер 

ЕСКЕРТПЕ 
Егер автоматты түрде/ апаттық бұғаттау 
режімін пайдалану 

балаларды ұстап тұратын құрылғыға 

қоса берілетін өндіруші 

нұсқаулығында ұсынылмаса, оның 

орнына бекіткіш иінсапты немесе 

бекіткішті пайдаланыңыз. Мұндай 

жағдайда алдыңғы "Автоматты 

түрде/апаттық бұғаттауышы бар 

қауіпсіздік белдіктерінің кергіштері жоқ 

моделдер" бөлімін қараңыз 1-42. 

Келесі қадамдар балаларды ұстап 

тұратын жүйені қауіпсіздік белдігінің 

бұғатталу режімін апаттық түрінен 

бұғаттау түріне ауыстыра отырып бекітуге 

мүмкіндік береді. 

1) Бекіткіш.

101935 

1 

101754 

1 

101768 
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1. Балаларды ұстап тұратын құрылғы

орнатылатын артқы орындықтың бас

тіреуішін алып тастаңыз.

2. Алынған бас тіреуішті жүкартқышқа

(Седан) немесе жүк арту бөлігіне

(Outback) салып қойыңыз.

3. Балаларды ұстап тұратын құрылғыны

орындыққа орналастырыңыз.

4. Дайындаушы зауыттың 

нұсқаулықтарына сәйкес қауіпсіздік 

белдігінің бел және иық бауларын 

балаларды ұстап тұру құрылғысы 

арқылы немесе оны орай өткізіңіз. 

5. Қауіпсіздік белдігінің тоғасын бекіткіш
сырт еткенше иірімжіпке салыңыз.

6. Қауіпсіздік белдігінің бел бауының
салбырауын таңдаңыз.

7. Оны апаттық бұғаттау режімінен 

автоматты бұғаттау режіміне шығару 

үшін кергіштен қауіпсіздік белдігін 

толығымен алыңыз. Осыдан кейін, ол 

кергішке қайта тартылғанша белдікті 

босатыңыз. Қауіпсіздік белдігін тарту 

кезінде кергіштің автоматты бұғаттау 

режімінде жұмыс істейтінін көрсететін 

сырт еткен дыбыс естіледі. 

ЕСКЕРТПЕ 
Апаттық бұғаттауышы бар 
автоматты түрде бұғаттауышы бар 
режімі туралы толық ақпарат алу үшін 
"Автоматты түрде/апаттық бұғаттауышы 
бар қауіпсіздік белдіктерінің кергіштері  

101815 101933 101814 



Орындықтар, қауіпсіздік белдіктері мен жастықтары 1-45 

- ЖАЛҒАСЫ -

бөлімін қараңыз (ALR/ELR) (егер 
орнатылған болса)" <i»1-19. 

 

 балаларды ұстап тұратын құрылғы-ның 

жоғарғы бекіткіш белдігінің ілгегін ұстап 
тұратын құрылғылардың жоғар-ғы 

бекіткіш торабынан ұстаңыз және 

жоғарғы бекіткіш белдігін тартыңыз. 

Қосымша ақпарат алу үшін "Балалар-ды 

ұстап тұратын құрылғылардың жоғарғы 

бекіту тораптары" бөлімін қараңыз 1-50. 

Седан 

8. Баланы балаларды ұстап тұратын

құрылғыға отырғызар алдында оның

бекітілуінің сенімділігін тексеріп,

құрылғыны алға және артқа және бір

жақтан екінші жаққа қарай ырғап

көріңіз. Кейде балаларға арналған

ұстап тұратын құрылғыны мұқият
бекіту үшін оны өз салмағыңызбен

қауіпсіздік белдігін тарта отырып 

орындық жастықшасына қарай 

ығыстыруға болады. 

9. Қауіпсіздік белдігінің иық бауынан 

тартыңыз және оның 

созылмайтындығына көз жеткізіңіз.  Бұл 

автоматты түрде бұғаттау режіміндегі 

кергіштің қалыпты жұмысын көрсетеді. 

Outback 

10. Егер балаларға арналған ұстап

тұратын құрылғыны жоғарғы бекіту

белдігінің көмегімен бекіту қажет

болса

11. Балаларды ұстап тұратын құрылғыны

алып тастау үшін, белбеу 

иірімжібіндегі бекіткіштің түймесін 

басыңыз және белдіктің толық 

тартылуына мүмкіндік беріңіз.Осыдан 

кейін қауіпсіздік белдігінің кергіші 
апаттық бұғаттау режіміне қайта 

ауыстырылады. 

101935 

102287 

101533 

7 
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ЕСКЕРТПЕ 
Балаларды ұстап  тұратын 
құрылғы  пайдаланылмаса,  
оны шешіп, қауіпсіздік белдігінің 
кергішін апаттық бұғаттау режіміне 
ауыстырыңыз.  Қауіпсіздік белдігінің 
кергішін апаттық бұғаттау режіміне 
ауыстыру қауіпсіздік белдігін кергішті 
толық тарту жолымен жүзеге 
асырылады. 

 Қосымша балалар орындығын 
орнату 

балаларға арналған қосымша 

орындықтың арқасына толық тиюі тиіс. 

2. Дайындаушы зауыттың 

нұсқаулықтарына сәйкес қауіпсіздік 

белдігінің бел және иық бауларын 

бала отырғызылған балаларға 

арналған қосымша орындық арқылы 

өткізіңіз. 

3. Қауіпсіздік белдігінің тоғасын бекіткіш

сырт еткенше иірімжіпке салыңыз.

Қауіпсіздік белдігінің

бұралмағандығына көз жеткізіңіз.

Қауіпсіздік белдігінің иық бауының

баланың иығының ортасынан, ал

қауіпсіздік белдігінің бел бауының

баланың жамбасында, барынша төмен

өтетіндігіне көз жеткізіңіз.

4. Балаларға арналған қосымша 

орындықты алу үшін қауіпсіздік 

белдігінің иірімжібіндегі бекіткіштің 

түймесін басыңыз және белдіктің толық 

тартылуына мүмкіндік беріңіз. 

1. Автокөліктің артқы орындығына 

балаларға арналған қосымша 

орындықты орнатыңыз және оған 

баланы отырғызыңыз. Бұл ретте 

баланың арқасының 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

101632 

101634 

• Қауіпсіздік белдігінің бұрал-мауы
немесе айналып кетпеуі тиіс.
Керісінше жағдайда апат кезінде
баланың жарақат алу қаупі 
немесе олардың күрделілік 
дәрежесі артады. 

• Ешқашан қауіпсіздік белдігін 
баланың қолының астынан 
немесе баланың арқасынан 
өткізбеңіз. Керісінше жағдайда 
апат кезінде жарақат алу қаупі 
немесе олардың күрделілік 
дәрежесі артады. 

• Барлық қауіпсіздік белдіктерінің
денеге толық беттесіп, сол ар-
қылы оның қалпының барынша
қауіпсіздікті қамтамасыз ете
алуы тиіс. Әлсіз керілген қауіп-
сіздік белдіктерінің жарақаттың
алдын алуы тиімді болмауы
немесе олардың ауырлық
дәрежесін төмендетуде тиімсіз
болуы мүмкін.
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- ЖАЛҒАСЫ -

 Балаларды ұстап тұру 
құрылғысын ISOFIX 
бекіткіш қапсырмалары 
көмегімен орнату 

Бұл автокөлікте ISOFIX бекіткіш 
қапсырмалары орнатылған, олар қауіпсіздік 
белдігін пайдаланбай, ISOFIX жүйесінің 
балаларды ұстап тұратын құрылғыларын 
артқы орындыққа орнатуға арналған. 

ISOFIX бекіткіш қапсырмасының орна-
ластырылуы балаларды ұстап тұратын 
құрылғыларды тек артқы бүйірлік 
орындықтарда орнатуға мүмкіндік береді. 
Әрбір артқы бүйірлік орындықтар үшін екі 
бекітпе қапсырма қарастырылған. 

101806 

987 

989 

• Қауіпсіздік белдігінің бел
бауы баланың жамбасында,
мүмкіндігінше төмен бекітілуі
тиіс. Егер қауіпсіздік
белдігінің бел бауы биікте
болса, денені қауіпсіздік 
белдігінің астына дененің 
сырғып кетуі немесе оның 
құрсақ қуысына қарай, 
жоғары жылжып кету қаупі 
артады. Екі жағдайда да ішкі 
ағзалардың ауыр 
зақымдануына немесе өлімге 
соқтыратын қауіп туындайды. 

• Қауіпсіздік белдігінің иық 
бауы баланың иығының 
ортасы арқылы өтетініне көз 
жеткізіңіз. Егер қауіпсіздік 
белдігінің иық бауы мойын 
маңынан өтетін болса, онда 
кенеттен тежелу немесе 
соқтығысу кезінде мұның 
омыртқаның мойын бөлігінің 
ауыр жарақатына әкелуі 
мүмкін. 
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Артқы орындықтардың төменгі жағында

Сіздің  белгішесін көруіңіз мүмкін. Бұл

белгішелер ISOFIX бекіткіш

қапсырмаларының орнын көрсетеді.

3. Алынған бас тіреуішті жүкартқышқа

(Седан) немесе жүк арту бөлігіне

(Outback) салып қойыңыз.

Түрі "В" 

1. Бітеуіштерді ашыңыз.

Түрі "А" 

2. Балаларды ұстап тұратын құрылғы

орнатылатын артқы орындықтың бас

тіреуішін алып тастаңыз.

4. Балаларды ұстап тұратын құрылғыны

дайындаушы зауыттың нұсқаулықтарын

басшылыққа ала отырып, балаларды

ұстап тұратын құрылғының бекіту 

тораптарын ISOFIX бекіткіш 

қапсырмаларына бекітіңіз. Бекіту 

тораптарының бекітілгенде қасында 

орналасқан қауіпсіздік белдіктерінің 

қысылмағанына көз жеткізіңіз. 

101875 

101807 

Автокөліктің салонында босатып 

алынған бас тіреуіштің кенеттен 

бұрылғанда немесе тежегенде 

сырғымауы үшін ұстамаңыз. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

990
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- ЖАЛҒАСЫ -

101808 

Орнатуға арналған айлабұйымдар 
ISOFIX жүйесінің балаларды ұстап 
тұратын құрылғыларын орнатуды 
жеңілдетеді және олардың зақым-
дануын болдырмауға көмектеседі. 

1) Орнатуға арналған айлабұйым. Седан 

ЕСКЕРТПЕ 
Егер Сіз сатып алған балаларды  

ұстап тұратын құрылғыны бекіту үшін 

орнату айлабұйымдары қарастырылған 

болса,онда балаларды ұстап тұратын 

құрылғыны орнату алдында оларды 

ISOFIX тиісті екі бекіткіш 

қапсырмаларына бекітіңіз. 
Балаларды ұстап тұратын құрылғы-ны 
бекіту тораптарын бекітуге ар-налған 
тиісті айлабұйымдардың қар-сысына 
орнатыңыз. Содан кейін бекіту 
тораптарын ISOFIX бекіту қап-
сырмаларында бекітілуін қамтама-сыз ете 
отырып, орнатуға арналған 
айлабұйымдарға салыңыз. 

5. Баланы балаларды ұстап тұратын
құрылғыға отырғызар алдында оның
бекітілуінің сенімділігін тексеріп,
құрылғыны алға және артқа және бір
жақтан екінші жаққа қарай ырғап көріңіз.

Outback 

Егер балаларға арналған ұстап тұратын 
құрылғыны жоғарғы бекіту белдігінің 
көмегімен бекіту қажет болса балаларды 
ұстап тұратын құрылғының   

102287 

1015 33 
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жоғарғы бекіткіш белдігінің ілгегін ұстап 
тұратын құрылғылардың жоғарғы бекіткіш 
торабынан ұстаңыз және жоғарғы 
бекіткіш белдігін тартыңыз.Қосымша 
ақпарат алу үшін "Балаларды ұстап тұру 
құрылғыларының жоғарыдағы бекіту 
тораптары" бөлімін қараңыз 1-50. 

Қосымша ақпарат алу үшін балаларды 

ұстап тұратын құрылғыға оны 

дайындаушы кәсіпорын қоса беретін 

пайдалану жөніндегі нұсқаулықты 

қараңыз. 

■ Балаларға арналған
ұстап тұратын

құрылғылардың
жоғарыдағы бекіту 
тораптары 

Сіздің автокөлігіңіз балаларды ұстап 

тұратын құрылғыны артқы орындыққа 

орналастыруға арналған жоғарғы бекіткіш 

белдігі бар балаларды ұстап тұратын 
құрылғылардың  екі немесе үш жоғарғы 

бекіткішімен жабдықталған.  Жоғарғы 

бекіту белдігі арқылы балаларды ұстап 

тұратын құрылғыны орнату кезінде 

төменде келтірілген нұсқауларды 

орындаңыз, бұл ретте балаларды ұстап 

тұратын құрылғыны дайындаушы 

кәсіпорынның нұсқаулықтарын да 
сақтаңыз. 

Жоғарғы бекіту белдігінің балаларды ұстап 

тұратын құрылғының автокөлікте 

бекітілуінің сенімділігін арттыратындықтан 

біз Сізге жоғарғы бекіту белдігін тек 

конструкцияда қарастырылған 

жағдайларда ғана емес, сонымен қатар 

мүмкін болған жағдайларда да 
пайдалануға кеңес береміз. 

▼ Балаларға арналған ұстап тұратын

құрылғылардың жоғарыдағы бекіту

тораптарының орналастырылуы

 Седан

ЕСКЕРТПЕ 
Балаларды ұстап тұратын құрылғы- ны 
орнату алдында оны дайындау-шы 
кәсіпорыннан құрылғының Сіз-дің 
автокөлігіңізде орнатылуына берілген 
рұқсаттың растамасын сұратыңыз. 

1) Оң жақтағы орындық үшін.

2) Ортаңғы орындық үшін

(Аустралияға арналған 

моделдер). 

3) Сол жақтағы орындық үшін.

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

102288 
ТОРТЕТНЕR 

3 2 1 

Балаларды ұстап тұратын 
құрылғыны орнату кезінде онымен 
бірге жеткізілетін дайындаушы 
зауыттың нұсқаулықтарын орын-
даңыз. Балаларды ұстап тұратын 
құрылғыны орнатқаннан кейін 
оның мұқият бекітілгендігіне көз 
жеткізіңіз.  Әйтпесе, апат кезінде 

баланың жарақат алу қаупі артады. 
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102006 

Екі немесе үш бекіту торабы артқы 
орындықтың артындағы сөреде 
орналасқан. 

' Outback 

Екі немесе үш бекіту торабы артқы 
орындықтың арқасының артында 
орналасқан. 

▼ Балаларды ұстап тұратын

құрылғының жоғарыдағы

бекіту белдігін бекіту

1. Балаларды ұстап тұратын құрылғы
ISOFIX бекіткіш қапсырмасының
көмегімен немесе қауіпсіздік белдігінің
көмегімен орнатылатын бүйірлік 
орындықтың бас тіреуішін алып 
тастаңыз, ол үшін бас тіреуішті 
көтерумен қатар бес оны бекіту түймесін 
басулы күйде ұстап тұрыңыз. 

2. Алынған бас тіреуішті жүкартқышқа
(Седан) немесе жүк арту бөлігіне
(Outback) салып қойыңыз.

1) Сол жақтағы орындық үшін.

2) Ортаңғы орындық үшін

(Аустралияға арналған 

моделдер). 

3) Оң жақтағы орындық үшін.

• Балаларды ұстап тұратын

құрылғыны жоғарыдағы бекіту

белдігімен орнату барысында

әрқашан тиісті бас тіреуішті

алып тастаңыз. Әйтпесе, 

жоғарғы бекіту белдігінің 

тиісінше керілуіне кедергі 

келтіруі мүмкін. 

• Автокөліктің салонында алып

тасталған бас тіреуіштерді

ұстамаңыз, оның салон ішінде

кенеттен қозғалу немесе тежеу

кезінде сырғуына жол бермеңіз.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

990 
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4. Балаларды ұстап тұратын құрылғының
жоғарыдағы бекітпесінің белдігінің
ілмегін жоғарыдағы бекітпенің тиісті
торабына іліңіз.

5. Жоғарыдағы бекітпенің белдігін қатты
тартыңыз.

Егер сізде балаларға арналған ұстап тұратын 
құрылғыларды орнатуға қатысты қандай да бір 
сұрақтар болса, біз Сізге SUBARU дилеріне 
хабарласуды ұсынамыз. 

Седан 

3. Седан моделінде балаларды ұстап
тұратын құрылғының жоғарғы
бекіткішінің тиісті торабының бітеуішін
ашыңыз.

Седан 

Outback 

102289 

102287

101533 

102287 
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SRS қауіпсіздік жастықтары* 

(қосымша ұстау жүйесінің 

қауіпсіздік жастықтары) 

*SRS: "Қосымша ұстап тұратын жүйе"

ұғымын білдіретін қысқарту
("Supplemental Restraint System"). Бұл

атау қауіпсіздік жастықтарының 

автокөліктің қауіпсіздік белдіктеріне 

қосымша болып табылатындығына 

байланысты. 

Сіздің автокөлігіңіздегі алдыңғы және 
артқы орындықтардың әрқайсысы үшін 
сан мен кеудені бекітетін қауіпсіздік 
белдігін толықтыратын қосымша ұстап 
тұратын жүйе қарастырылған. 

Қосымша ұстап тұратын жүйеге мынадай 

қауіпсіздік жастықтары кіреді: 

• Жүргізуші мен алдыңғы 

орындықтың жолаушысы үшін 

алдыңғы қауіпсіздік жастықтары. 

• Жүргізуші тізесіне  арналған қауіпсіздік
жастығы.

• Жүргізуші мен алдыңғы 
орындықтың жолаушысы үшін 
бүйіріндегі қауіпсіздік жастықтары. 

• Жүргізушіге, алдыңғы жүргізушілерге

және артқы бүйірлік орындықтардың

жүргізушілеріне арналған жастық-
перделер.

Бұл қауіпсіздік жастықтары қауіпсіздік 
белдіктерімен қамтамасыз етілген негізгі 
қорғауға қосымша ретінде 
құрастырылған. 

Сонымен қатар бұл жүйе алдыңғы 

қауіпсіздік белдіктерінің керме 

бөлшектерінің жұмысын 

басқарады.Қауіпсіздік белдіктерінің керме 

бөлшектерін пайдалану жөніндегі 

нұсқаулық, сондай-ақ қажетті сақтық 

шаралары "Қауіпсіздік белдіктерінің керме 

бөлшектері" бөлімінде берілген 1-28. 

  Қауіпсіздік жастықтары 
жүйесіне қатысты жалпы 
сақтық шаралары 

• Апаттық жағдайда барынша
қорғауды қамтамасыз ету үшін
автокөлікте отырған жүргізуші
мен барлық жолаушылардың
әрдайым қауіпсіздік белдіктерін
тағулары керек.  Бұл қауіпсіздік
жастықтары қауіпсіздік 
белдіктерімен қамтамасыз 
етілген негізгі қорғауға қосымша 
ретінде құрастырылған. 
Қауіпсіздік жастықтарының 
болуы Сізді қауіпсіздік 
белдіктерін тағу қажеттілігінен 
босатпайды. Қауіпсіздік 
жастықтары қауіпсіздік 
белдіктерімен үйлескенде ғана 
ауыр апат кезінде жолаушылар 
мен жүргізушінің оңтайлы 
қорғануын қамтамасыз етеді. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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Қауіпсіздік жастығы өте үлкен 
жылдамдықпен және күшпен 
ашылады. Жүргізушінің немесе 
жолаушының дұрыс отырмауының 
қауіпсіздік жастықтары іске 
қосылғанда ауыр жарақаттарға 
соқтыруы мүмкін. Қауіпсіздік 
жастығын ашу үшін біраз орын 
қажет, сондықтан жүргізушінің 
руль дөңгелегін барынша алыс, 
бірақ автокөлікке толық бақылау 
жасауды қамтамасыз ете отырып, 
орындықтың арқасына қарай 
тығыздала отыруы керек, бірақ 
бұл ретте автокөлікті толық 
бақылауы тиіс.  

• Алдыңғы есіктерге тым жақын
отырмаңыз және оларға қажет-
сіз жағдайда сүйенбеңіз. Бүйір-
лік қауіпсіздік жастықтары екі
алдыңғы орындықта да 
арқалық-та, есік бағандары 
жағында ор-наласқан. Олар 
бүйірден соққы болған жағдайда 
лезде іске қо-сылу арқылы 
(адам көзін ашып-жұмғаннан да 
тез) қорғауды қамтамасыз етеді. 

102008 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

АЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

Алдыңғы орындықтың 
жолаушысының өз орындығын 
мүмкіндігінше артқа қарай 
жылжытқаны және тігінен, 
орындықтың арқасына қарай 
тығыздала отырғаны жөн.

Қауіпсіздік белдіктерін тағу 
сияқты талаптарды елемеу 
Сіздің автокөлігіңіздің қауіпсіздік 
жастықтарымен 
жабдықталғанына қарамастан, 
апат кезінде ауыр жарақат алу 
немесе өлім құшу қаупін 
арттырады. 

Қауіпсіздік белдіктері жүйесіне 
қатысты нұсқаулықтар мен 
алдын алу шаралары 
"Қауіпсіздік белдіктері" 
бөлімінде берілген 1-17. 

• Бүйірлік қауіпсіздік жастықтары
және қауіпсіздік жастықтары-
перделері қауіпсіздік 
белдіктерімен қамтамасыз 
етілетін негізгі қорғанысқа 
қосымша ретінде ғана 
қарастырылған. Олар Сізді 
қауіпсіздік белдіктерін тағу 
қажеттілігінен босатпайды. 
Оның үстіне, тағулы тұрған 
қауіпсіздік белдіктері 
жүргізушінің немесе алдыңғы 
орындықтағы жолаушылардың 
дұрыс отырмауы, атап 
айтқанда, олардың түзу 
отырмауы салдарынан орын 
алуы мүмкін жарақаттарды 
болдырмауға көмектеседі. 
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• Қолды алдыңғы есікке немесе
оның ішкі қаптамасына қойма-
ңыз. Сіздің бүйірлік қауіпсіздік
жастығы іске қосылған кезде
жарақат алуыңыз мүмкін.

• Қандай да бір заттарды қауіп-
сіздік жастығының қақпағына
немесе жастықтың қақпағының
жанына қоюға, сондай-ақ
олардың Сіз бен қауіпсіздік жас-
тығы арасында орналастыры-
луына тыйым салынады. Қауіп-
сіздік жастықтары іске қосылған
кезде бұл заттардың оның қа-
лыпты жұмысына кедергі келті-
руі немесе оларды автокөліктің
ішіндегі қуыстарға лақтыруы
мүмкін, салдарынан жарақатта-
нып қалу ықтимал.

102009 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

• Қауіпсіздік жастығына жантайып
отырмаңыз және қажет болмаса
тым жақындамаңыз. Жоғары 
жылдамдықтағы соқтығысу 
кезінде олар лезде - адам көзін 
ашып-жұмғаннан да тез және 
қатты күшпен іске қосылады. 
Бұл ретте қауіпсіздік жастығына 
тым жақын отырған жүргізушінің 
немесе жолаушының жарақат 
алуы мүмкін. 

Сонымен қатар қауіпсіздік 
белдігі тағулы болса 
автокөліктегі адам дұрыс 
отырмаған жағдайда қауіпсіздік 
жастығының әсерінен 
жарақаттанудан сақтанып 
қалуына көмектеседі. Мысалы, 
шұғыл тежелу барысында 
соқтығысу алдында оның 
кенеттен алға қарай 
лақтырылуы мүмкін. 

Жүргізуші немесе жолаушы 
дұрыс отырмайтын болса 
қауіпсіздік жастықтары іске 
қосылған кезде көзге көрінбейтін 
жарақаттар алу мүмкін (беттің 
немесе қолдың көгеруі немесе 
жеңіл жаралар). 

Дегенмен, бүйірде орналасқан 
қауіпсіздік жастығы ашылатын 
күштің тым жақын болса бастың 
және дененің басқа да 
мүшелерінің жарақаттануына 
себеп болуы мүмкін. 

• Алдыңғы есіктерге тым жақын
отырмаңыз және қажет 
болмаған жағдайда оларға 
жантаймаңыз. Сонымен қатар, 
автокөлік терезесінен 
басыңызды немесе қолыңызды 
шығармаңыз. Жастықтар-
перделер салонның екі жағынан 
төбенің бүйір бөлігінде 
орналасқан (алдыңғы тіректің 
және артқы орындықтың 
үстіндегі белгінің арасында) 
және бүйірден соқтығысқан 
жағдайда олардың лезде 
ашылатындығының арқасында 
қорғанысты қамтамасыз етеді. 
Ресейге арналған моделдерде 
де қауіпсіздік жастықтары-
перделері аударылған жағдайда 
ашылады. Дегенмен, жастықша-
перде ашылатын күштің егер 
бас оған тым жақын болса, бас 
жарақатының себебі болуы 
мүмкін. 
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Жел әйнегіне ешқандай 
аксессуаларды бекітпеңіз және 
штаттық артқы көрініс 
айнасының үстіне кең көлемді 
айнаны орнатпаңыз.  Қауіпсіздік 
жастықтары іске қосылған кезде 
бұл заттардың салонға 
лақтырылып, автокөліктегі 
адамдарға жарақат келтіруі 
мүмкін. 
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• Рөл дөңгелегінің 
жастықшасына, рөл 
колонкасының қабына немесе 
аспаптар панеліне ешқандай 
заттарды (белдіктерді немесе 
сымдарды қоса алғанда) 
қоймаңыз. 

- Мұндай заттардың рөл
дөңгелегіне оралып, алдыңғы
қауіпсіздік жастығы мен т. б.
ТИІСІНШЕ іске қосылуына 
мүмкіндік бермей қалуы 
мүмкін. 

- Алдыңғы қауіпсіздік жастығы
іске қосылған кезде бұл 
заттардың салонға 
лақтырылып, автокөліктегі 
адамдарға жарақат келтіруі 
мүмкін. 

• Кілтті ауыр, үшкір немесе қатты
аксессуарларға немесе басқа
кілтке бекітуге тыйым 
салынады. Тізеге арналған 
қауіпсіздік жастықтары іске 
қосылған кезде бұл заттардың 
оның қалыпты жұмысына 
кедергі келтіруі немесе оларды 
автокөліктің ішіндегі қуыстарға 
лақтыруы мүмкін, салдарынан 
жарақаттанып қалу ықтимал. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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- ЖАЛҒАСЫ -

100168 

• Есіктердің қаптамаларына
неме-се бүйірлік қауіпсіздік 
жастықта-рының жанында 
ешқандай аксессуарларды 
бекітпеңіз, сондай-ақ олардың 
жанына ешқандай заттарды 
орналас-тырмаңыз. Бүйірлік 
қауіпсіздік жастығы іске 
қосылған кезде олардың 
жолаушылар жаққа немесе 
жүргізушіге қарай лақтырылуы 
және оларды жарақаттауы 
мүмкін. 

• Дыбысты байланыс жүйесінің
микрофонын немесе басқа
аксессуарларды алдыңғы,
ортаңғы және артқы тіреулер-
ге, жел әйнегіне, бүйір
терезелерге, жоғарыдағы тұт-
қаларына және салонның
қауіпсіздік жастықтары ашыла-
тын аумағындағы басқа да
жерлеріне бекітпеңіз. Қауіпсіз-
дік жастықтары ашылатын ау-
мақтағы дыбысты байланыс
жүйесінің микрофонының
немесе басқа аксессуарлар-
дың қатты күшпен артқа
лақтырылуы, болмаса жастық-
перделердің дұрыс ашылуына
кедергі келтіруі мүмкін. Екі
жағдайда салдарының ауыр
жарақат болуы мүмкін.
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НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ • Киім ілгіштерді немесе жиегі
өткір өзге де заттарды киімге
арналған ілмектерге ілмеңіз. 
Киімге арналған ілмектерде 
салбырап тұратын мұндай 
заттардың жастықтардың 
ашылуы кезінде ілмектерден 
ұшып кетуі және салонға 
лақтырылуы мүмкін, бұның 
салдарынан ауыр жарақат алу 
ықтимал. Сондай - ақ олардың 
қауіпсіздік жастықтарының 
дұрыс жұмыс істеуіне кедергі 
келтіруі мүмкін. 

• Жүргізуші жақтағы аспаптар 
панелінің астына ешқандай 
заттарды қоймаңыз. Тізеге 
арналған қауіпсіздік жастықтары 
іске қосылған кезде бұл заттар 
оның қалыпты жұмыс істеуіне 
кедергі келтіруі мүмкін немесе 
оларды автомобиль салонының 
тереңдігіне тастауы мүмкін, бұл 
жарақаттарға әкелуі мүмкін. 
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Киімге арналған ілгектерге киімге 
арналған ілгіштерді немесе өзге 
де қатты заттарды ілмеңіз. Киімге 
арналған ілгектерде ілінген 
мұндай заттардың қауіпсіздік 
жастықтар ашылған кезде 
ілмектерден ұшып кетуі және 
артқа қарай лақтырылуы, болмаса 
ауыр жарақаттардың себебі 
болуы мүмкін. 

Киімге арналған ілгектерге 
киімдерді ілер алдында оның 
қалтасында өткір заттардың жоқ 
екеніне көз жеткізіңіз. Киімдерді 
киімге арналған ілгектерге тікелей 
іліңіз; киім ілгіштерді 
пайдаланбаңыз. 

• Алдыңғы орындықтардың
арқасына киім немесе басқа да
заттарды қоймаңыз, сондай-ақ
алдыңғы орындықтардың үстіне
немесе бүйірлік қауіпсіздік
жастығының жанына ешқандай
жапсырмаларды немесе
заттаңбаларды
жабыстырмаңыз. Олардың 
бүйірлік қауіпсіздік 
жастықтарының дұрыс 
ашылуына кедергі келтіруі 
мүмкін, сол арқылы жүргізуші 
немесе алдыңғы орындықтың 
жолаушысын қорғау тиімділігі 
кемиді. 
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НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
• Қауіпсіздік жастықтарымен бірге

қолдануға арналған SUBARU
ұсынған орындықтардың
түпнұсқа тыстарынан басқа
ешқандай тыстарды кигізбеңіз.
Тіпті SUBARU ұсынған 
орындықтардың түпнұсқа 
тыстарын пайдаланғанның 
өзінде орындықтардың 
тыстарды дұрыс кигізілмеген 
болса бүйірлік қауіпсіздік 
жастықтарының тиісті түрде 
жұмыс істемеуі мүмкін. 
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- ЖАЛҒАСЫ -

• Балалардың тек АРТҚЫ 
орындықта тасымалдануы 
керек. Оның үстіне олардың 
қалыптарының арнайы 
балаларды ұстап тұратын 
құрылғы көмегімен немесе 
штаттық қауіпсіздік 
белдіктерімен бекітілуі тиіс. 
Қауіпсіздік жастықтары өте тез 
және қатты күшпен ашылады, 
егер тасымалдау кезінде 
баланың қалпы бекітілмеген 
болса немесе нашар бекітілген 
болса, бұл баланың 
жарақаттануына, тіпті оның 
өліміне әкеліп соқтыруы мүмкін. 
Балалардың ересектерге 
қарағанда салмақтары жеңіл 
және әлсіз, сондықтан оларға 
қауіпсіздік жастықтары ашылған 
кезде төнетін қауіп те басым.  

Арнайы балаларға арналған 
ұстап тұратын құрылғылардың 
БАРЛЫҚ түрлерінің (балаларды 
алдыға қаратып отырғызуға 
арналған креслоларды қоса 
алғанда) әрқашан АРТҚЫ 
орындықта мұқият бекітілуі тиіс. 
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БАЛАЛАРДЫ ЕШҚАШАН АЛДЫҢҒЫ 
ОРЫНДЫҚТА БАЛАЛАРДЫ БЕТІН 
АЛҒА НЕМЕСЕ АРТҚА ҚАРАТЫП 
ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН 
ҚАУІПСІЗДІК КРЕСЛОЛАРЫНДА 
ТАСЫМАЛДАМАҢЫЗ. БҰЛ РЕТТЕ 
БАЛАНЫҢ БАСЫ ҚАУІПСІЗДІК 
ЖАСТЫҒЫНА ТЫМ ЖАҚЫН 
ОРНАЛАСАДЫ, АЛ БҰЛ ЖАРАҚАТ 
АЛУ ЖӘНЕ ТІПТІ ӨЛІМГЕ ҰШЫРАУ 
ҚАУПІН АРТТЫРАДЫ. 
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НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
Автокөлік оқиғаларының 
статистикасына сәйкес, баланы 
алдыңғы орындықта емес, артқы 
орындықта орналастырған 
кезінде орын алған жарақаттану 
оқиғалары айтарлықтай төмен. 

Балаларды ұстап тұратын 
құрылғыларға қатысты 
нұсқаулықтар мен сақтық 
шаралары "Балаларды ұстап 
тұру құрылғылары" бөлімінде 
берілген cr 1-31. 
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Келесі нұсқаулықтарды 
сақтаңыз. 

• Баланың алдыңғы жолаушы 
орындығында тұруына немесе 
тізерлеп тұруына рұқсат 
бермеңіз. 

• Ешқашан баланы тізеде немесе 
қолда ұстамаңыз. 

Қауіпсіздік жастығы үлкен күшпен 
ашылады, бұл баланың 
жарақаттануына немесе тіпті оның 
өліміне әкелуі мүмкін. 
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• Балаға мыналарды жасауға 
жол бермеңіз. 

- Кез келген жолаушы 
орындықтарында тізерлеп 
тұрып, бүйір терезеден 
қарауына. 

- Алдыңғы орындықтың 
арқасын қолмен 
құшақтауына. 

- Терезеден басын, қолын 
немесе дененің басқа 
бөліктерін шығаруына. 

Апат кезінде бүйірлік қауіпсіздік 
жастығы және/немесе қауіпсіздік 
жастығы-пердесі ашылатын күш 
баланы ауыр жарақаттарға 
ұшыратуы мүмкін, өйткені оның 
басы, қолы, сондай - ақ 
денесінің басқа да бөліктері 
бүйірлік қауіпсіздік жастығына 
және/немесе қауіпсіздік 
жастығы-пердесіне тым жақын 
болады. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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- ЖАЛҒАСЫ -

ЕСКЕРТПЕ 
• Біз Сіз автокөлікті сатқанда сатып

алушыға автокөліктің қауіпсіздік 
жастықшаларымен жабдықталғанын 
мәлімдеуіңізді сұраймыз. Сонымен 
қатар, сатып алушыға пайдаланушы 
нұсқаулығында тиісті тараудың бар 
екендігі туралы хабарлаңыз. 

• Қауіпсіздік жастықтары іске қосылған
кезде жанармай беру тоқтатылады, бұл
оның ағып кетуі салдарынан жану
қаупін төмендетуге мүмкіндік береді.
Қозғалтқышты қайта іске қосу туралы
толық ақпарат "Егер Сіздің автокөлігіңіз
апатқа ұшыраса" бөлімінде берілген
9-40.

• Қауіпсіздік жастығы іске қосыл-
ған кезде түтіннің аздаған иісі
шығады. Бұл түтіннің демік-
пемен ауыратын және де тыныс
алу жолдарының басқа да ауруы
бар тұлғалардың тыныс алуын
қиындатуы мүмкін. Егер Сізде
немесе Сіздің автокөлігіңіздегі
жолаушыда қауіпсіздік жастығы
іске қосылғаннан кейін тыныс
алуға байланысты қиыншылық-
тар болса, тез арада таза
ауаның кіруін қамтамасыз етіңіз.

• Қауіпсіздік жастықтары іске
қосылған кезде ыстық газдар
бөлінеді. Осы ыстық газбен
тікелей байланыс салдарынан
жүргізушінің немесе жолаушы-
ның күйікке шалдығуы мүмкін.

  АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

• Сіздің автокөлігіңіздің алдыңғы
орындықтағы жолаушының ал-
дыңғы қауіпсіздік жастығымен
жабдықталғандығына байла-
нысты жасы 12 және одан да
кіші, ал бойы 1,5 м (4 фут 11
дюйм) болса және одан аласа
балалардың артқы орындықта
отыруы керек және олардың
қалпының үнемі мұқият 
бекітілуі тиіс. 
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1) Алдыңғы қауіпсіздік жастықтары. 

2) Бүйірлік қауіпсіздік жастықтары. 

3) Қауіпсіздік жастықтары-перделері. 

4) Тізеге арналған қауіпсіздік жастығы. 

Қауіпсіздік жастықтары мынадай жерлерде 
орналасады. 

Жүргізушінің алдыңғы қауіпсіздік 
жастығы: рөл дөңгелегінің ортаңғы 
бөлігінде. 
Рөл дөңгелегінің жастығында "SRS 
AIRBAG" белгісі орналасқан. 

Алдыңғы орындықтағы жолаушының 
алдыңғы қауіпсіздік жастығы: аспаптар 
панелінің жоғарыдағы бөлігінің жанында 
"SRS AIRBAG" белгісінің астында. 

Бүйірлік қауіпсіздік жастықтары: есік 
жағынан әрбір алдыңғы орындықтың артқы 
жағында. 
"SRS AIRBAG" белгісі әрбір алдыңғы 
орындықтың жастығының тысының 
жапсырмасында есік жақтан орналасқан. 

Жастық-перделер: төбесінің бүйір 
бөлігінде (алдыңғы тіректің және артқы 
орындықтың үстінде белгі арасында). 
Әрбір ортаңғы тіректің жоғарыдағы 
бөлігінде "SRS AIRBAG" белгісі орналасқан. 

Тізеге арналған қауіпсіздік жастығы: 

рөл колонкасының астында. 
"SRS AIRBAG" белгісі төменгі қақпақта 
орналасқан. 5 

78 
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- ЖАЛҒАСЫ - 

 

 

 
 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сол жақтан басқарылатын моделдер 

1) Оң жақтан маңдайынан болатын соққының 

қадағасы. 

2) Сол жақтан маңдайынан болатын 

соққының қадағасы. 

3) Жүргізушінің алдыңғы қауіпсіздік 

жастығының модулі. 

4) Алдыңғы орындықтағы жолаушының 

алдыңғы қауіпсіздік жастығының қосылуын 

және сөндірілуін бақылау шамдары. 

5) Қауіпсіздік жастықтары жүйесінің 

ескерту шамы. 

6) Алдыңғы орындық жолаушысының алдыңғы 

қауіпсіздік жастығының модулі. 

7) Қауіпсіздік жастықтары жүйесін басқару 

блогы (соққы қадағаларын [барлық 

моделдерді] және аударылу қадағаларын 

[Қазақстанға арналған моделдерді] қоса 

алғанда). 

8) Тізеге арналған қауіпсіздік 

жастығының модулі. 

6 4 5 3 2 1 

7 8 
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1-64 Орындықтар, қауіпсіздік белдіктері мен жастықтары

   

Сол жақтан басқарылатын моделдер 

1) Артқы сол жақтағы орындықтың қауіпсіздік

белдігінің кергіші 

2) Сол жақтағы қауіпсіздік жастығы-пердесінің

модулі. 

3) Оң жақтағы қауіпсіздік жастығы-пердесінің

модулі. 

4) Сол жақтағы артқы дөңгелектің аркасы 

маңында орналасқан қауіпсіздік жастығы-

пердесінің қадағасы. 

5) Сол жақтағы ортаңғы тіректегі бүйірлік

қауіпсіздік жастығының қадағасы. 

6) Алдыңғы сол жақтағы орындықтың

қауіпсіздік белдігінің кергіші . 

7) Артқы оң жақтағы орындықтың қауіпсіздік 

белдігінің кергіші. 

8) Сол жақтағы қауіпсіздік жастығы-пердесінің

модулі. 

9) Алдыңғы жолаушының орындығының

қауіпсіздік белдігінің иірімжібінің 

қадағасы (егер орнатылған болса). 

3 2 1 
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- ЖАЛҒАСЫ - 

 

 

 
10) оң жақ артқы дөңгелектің аркасы ауданында 

орналасқан қауіпсіздік жастығы-пердесінің 
қадағасы. 

11) Оң жақтағы бүйірлік қауіпсіздік жастығының 
модулі. 

12) Оң жақтағы алдыңғы орындықтың қауіпсіздік 
белдігінің кергіші. 

13) алдыңғы жолаушының орындығының 
қауіпсіздік белдігінің керілу қадағасы  
(егер орнатылған болса). 

14) оң жақтағы ортаңғы тіректегі бүйірлік 
қауіпсіздік жастығының қадағасы. 

15) алдыңғы орындыққа жолаушының отыруын 
анықтау жүйесінің қадағасы мен басқару 
блогы (егер орнатылған болса). 
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Оң жақтан басқарылатын 
моделдер 
1) Оң жақтан маңдайынан 

болатын соққының 
қадағасы. 

2) Сол жақтан маңдайынан 
болатын соққының 
қадағасы. 

3) Жүргізушінің алдыңғы 
қауіпсіздік жастығының модулі. 

4) Алдыңғы орындықтағы жолаушының 
алдыңғы қауіпсіздік жастығының қосылуын 
және сөндірілуін бақылау шамдары. 

5) Қауіпсіздік жастықтары жүйесінің 
ескерту шамы. 

6) Алдыңғы орындықтың жолаушысының 
алдыңғы қауіпсіздік жастығының модулі. 

7) Қауіпсіздік жастықтары жүйесін басқару 
блогы (соққы қадағаларын қоса алғанда). 

8) Тізеге арналған қауіпсіздік 
жастығының модулі. 

1 2 6 5 4 3 
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Орындықтар, қауіпсіздік белдіктері мен жастықтары 1-67 

- ЖАЛҒАСЫ -

   

Оң жақтан басқарылатын моделдер 
1) Артқы оң жақтағы орындықтың қауіпсіздік

белдігінің кергіші. 
2) Оң жақтағы қауіпсіздік жастығы-пердесінің

модулі. 

3) Сол жақтағы қауіпсіздік жастығы-пердесінің
модулі. 

4)  Оң жақ артқы дөңгелектің аркасы ауданында
орналасқан қауіпсіздік жастығы-пердесінің
қадағасы. 

5) Оң жақтағы ортаңғы тіректегі бүйірлік 
қауіпсіздік жастығының қадағасы. 

6) Алдыңғы оң жақтағы орындықтың 
қауіпсіздік белдігінің кергіші. 

7) Артқы сол жақтағы орындықтың қауіпсіздік
белдігінің кергіші. 

8) Оң жақтағы бүйірлік қауіпсіздік жастығының
модулі. 

1 2 3 
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1-68 Орындықтар, қауіпсіздік белдіктері мен жастықтары

9) Алдыңғы жолаушының орындығының
қауіпсіздік белдігінің иірімжібінің 
қадағасы (егер орнатылған болса). 

 10) сол жақтағы артқы дөңгелектің аркасы 
ауданында орналасқан қауіпсіздік жастығы-
пердесінің қадағасы. 

11) Сол жақтағы қауіпсіздік жастығының модулі.
12) Сол жақтағы алдыңғы орындықтың

қауіпсіздік белдігінің кергіші. 
13) алдыңғы жолаушының орындығының 

қауіпсіздік белдігінің керілу қадағасы 
(егер орнатылған болса). 

14) сол жақтағы ортаңғы тіректегі бүйірлік 
қауіпсіздік жастығының қадағасы. 

15) алдыңғы орындыққа жолаушының отыруын
анықтау жүйесінің қадағасы мен басқару 
блогы (егер орнатылған болса). 

 Қауіпсіздік жастықтары 
  НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

Қауіпсіздік жастықтарын орнату орын-дары 
туралы ақпарат алу үшін "Ком-поненттері" 
бөлімін қараңыз 1-62. 
. 

Маңдайынан орташа немесе қатты күшпен 
болатын соққылар барысында мынадай 
компоненттер іске қосылады. 
• Жүргізушінің алдыңғы қауіпсіздік

жастығы.
• Алдыңғы орындықтың жолаушысы-

ныңалдыңғы қауіпсіздік жастығы.
• Жүргізушінің тізесіне арналған қауіпсіздік

жастығы.
• Қауіпсіздік жастығы-пердесі.1*
* 1 Алдыңғы қауіпсіздік жастығының іске қосылуына 

жеткілікті болып табылатын ығысу орын алатын, 
маңдайынан болатын соққы кезінде. 

Бұл компоненттер жолаушының басына, 
кеуде қуысына және тізесіне тиетін соққы 
деңгейін төмендету бойынша қауіпсіздік 
белдіктерінің әрекетін толықтырады. 
Бүйірінен орташа немесе қатты күшпен 
болатын соққылар  кезінде автокөліктің 
соққы болған жағында орналастырыл-ған 
бүйірлік қауіпсіздік жастығы іске қо-сылады. 
Іске қосылған кезде ол жүргі-зуші немесе 
алдыңғы орындықтағы жолаушысы және 
автокөліктің алдыңғы есігі арасындағы 
кеңістікті толтырады да, қауіпсіздік 
белдігімен бірге жүр-гізушінің немесе 
жолаушының кеуде қуысына немесе 
жамбасына тиетін соққы әсерін азайтады. 
Іске қосылған кезде бүйірлік қауіпсіздік 
жастығы тек қана жүргізуші мен алдыңғы 
орындықтағы жолаушының қорғалуын 
қамтамасыз етеді. 

Бүйірінен орташа немесе қатты күшпен бола-тын 
соққылар  кезінде автокөліктің соққы болған жағында 
орналастырылған қауіпсіздік жастығы-пердесі іске 
қосылады. Іске қосыл-ған кезде ол жолаушы 
немесе алдыңғы орындықтағы жүргізуші және 
бүйіріндегі терезенің арасындағы кеңістікті 
толты-рады да, қауіпсіздік белдігімен бірге 
жүргізушінің немесе жолаушының басына тиетін 
соққы әсерін азайтады. 
Қазақстанға арналған моделдерде ауда-
рылатын жағдайда қауіпсіздік жастық- тықтары-
перделері автокөліктің екі жағы-нан да 
ашылады, бұл жолаушының басына тиетін 
соққыны жеңілдету бойынша қауіпсіздік 
белдігінің әрекетін толықтырады. 

▼ Жолаушының отыруын анықтау жүйесі
(егер орнатылған болса)

Жолаушының отыруын анықтау жүйесінің 
қадағасы орындықтың астында орналас-
тырылған және алдыңғы жолаушының 
орындығының толық жүктелуін қадаға-лайды. 
Жүйенің сондай-ақ алдыңғы орын-дықтағы 
жолаушының қауіпсіздік белдігінің созылуын 
қадағалайтын басқа да қада-ғасы бар.  
Орындықтағы толық жүктелуі мен қауіпсіздік 
белдіктердің керілуі туралы қадағалардың 
деректерін пайдалана оты-рып, алдыңғы 
орындықтағы жолаушының отыруын анықтау 
жүйесі алдыңғы орын-дықтағы жолаушы үшін 
алдыңғы қауіп-сіздік жастығын ашудың қажет, 
болмаса қажет еместігін анықтайды. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

Ескерту жапсырмалары жолаушы 
орындығының күннен қорғайтын 
күнқағарының екі жағынан орналас-
тырылған. "Ескерту жапсырмасы" 
бөліміндегі сипаттамаларды мұқият 
оқып шығыңыз 1-35 



Орындықтар, қауіпсіздік белдіктері мен жастықтары 1-69 

- ЖАЛҒАСЫ -

Жолаушының отыруын анықтау жүйесі 
жүр-гізушінің алдыңғы қауіпсіздік жастығы 
ашылған кездің өзінде алдыңғы 
орындықта-ғы жолаушының алдыңғы 
қауіпсіздік жасты-ғын ашпауы мүмкін. Бұл 
қалыпты құбылыс. 

жол бермеңіз. Жолаушының отыруын 
анықтау жүйесін тексеру үшін Сізге 
SUBARU дилеріне хабарласуды 
ұсынамыз. 

▼ Алдыңғы орындықтағы
жолаушының отыруын анықтау
жүйесі бар моделдерге арналған
алдыңғы орындық жолаушысының
алдыңғы қауіпсіздік жастығы

1) Алдыңғы орындықтағы жолаушының
қауіпсіздік жастығының
сөндірілгендігін бақылау шамы. 

2) Алдыңғы орындықтағы жолаушының
қауіпсіздік жастығының 
қосылғандығын бақылау шамы. 

Егер алдыңғы орындықтағы жолаушының 
алдыңғы қауіпсіздік жастығының 
қосылуын және сөндірілуін бақылау 
шамдары алдыңғы орындықтағы 
жолаушының қауіпсіздік жастығы құрғақ 
болғанда да тиісінше жұмыс істемейтін 
болса, алдыңғы жолаушының 
орындығына ешкімнің отыруына  

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

1020 17 2 1 

Төменде келтірілген сақтық 
шараларын ұстаныңыз. Оларды 
сақтамау алдыңғы орындықтың 
жолаушысының алдыңғы 
қауіпсіздік жастығының тиісті 
түрде жұмыс істеуіне кедергі 
келтіруі немесе жүйенің істен 
шығуына әкеліп соқтыруы мүмкін. 
• Алдыңғы жолаушының 

орындығын қатты 
соққыламаңыз, аяқпен теппеңіз.  

• Артқы орындықтардың 
жолаушыларына аяқтарын 
алдыңғы орындықтың 
арқасының және жастығының 
арасына салуына жол бермеңіз. 

• Алдыңғы жолаушының 
орындығына сұйықтық төкпеңіз. 
Сұйықтық төгілген жағдайда оны 
дереу арада сүртіңіз. 

• Алдыңғы жолаушының 
орындығын босатып алмаңыз 
және бөлшектемеңіз. 

• Алдыңғы жолаушының
орындығының астына SUBARU
түпнұсқа аксессуарларынан
немесе олардың баламаларынан
басқа аксессуарларды (мысалы,
аудиоүдеткіштер) орнатпаңыз.

• Алдыңғы жолаушының
орындығының астына ештеңе
(аяқ киім, қолшатыр және т.б.)
қоймаңыз.

• Бас тіреуіші алынып тасталған
алдыңғы жолаушы орындығын
пайдаланбаңыз.

• Автокөліктен түскен кезде 
алдыңғы жолаушының 
орындығында ешқандай 
заттарды қалдырмаңыз, сондай - 
ақ қауіпсіздік белдігінің тоғасын 
иірімжіпте салулы күйде 
қалдырмаңыз. 

• Орындыққа өткір заттарды 
қоймаңыз, орындықтың 
қаптамасын теспеңіз. 

• Магниттерді иірімжіптің және
белдік кергішінің жанында
орналастырмаңыз.
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Қауіпсіздік белдігінің иірімжібі қадағасы 
және/немесе жолаушының отыруын 
анықтау жүйесі ақаулы болған жағдайда 
қауіпсіздік жастықтары жүйесінің ескерту 
шамы қосылады. Қауіпсіздік жастықтары 
жүйесінің ескерту шамы қосылған 
жағдайда біз дереу арада SUBARU 
дилерінде жүйені тексертуді ұсынамыз. 
Егер Сіздің автокөлігіңіз соққыға 
ұшыраса, бұл алдыңғы орындықтағы 
жолаушының алдыңғы қауіпсіздік 
жастығы жүйесінің дұрыс жұмыс 
жасауына нұқсан келтіруі мүмкін. Мұндай 
жағдайларда біз Сізге диагностика жүргізу 
үшін өзіңіздің SUBARU дилеріңізге 
хабарласуды ұсынамыз. Өзіңіздің 
SUBARU дилеріңіздің қызмет көрсету 
орталығына бара жатқанда алдыңғы 
жолаушының орындығын пайдаланбаңыз. 

▼ Алдыңғы орындықтағы
жолаушының алдыңғы қауіпсіздік
жастығының қосылуын және
сөндірілуін бақылау шамдары (егер
орнатылған болса)

"Алдыңғы орындықтың жолаушысының 
алдыңғы қауіпсіздік жастығының 
қосылуын және сөндірілуін бақылау 
шамдары (егер орнатылған болса)" 
бөлімін қараңыз ет-3-19. 

▼ Алдыңғы орындықтағы жолаушының
алдыңғы қауіпсіздік жастығы іске 
қосылатын жағдайлар (жолаушының 
отыруын анықтау жүйесі бар 
моделдер) 

Егер алдыңғы жолаушының орындығына 
қатысты келесі шарттардың кез келгені 
орындалса, алдыңғы орындықтың 
қауіпсіздік жастығы жұмыс істемейді: 
• Орындық бос.
• Орындық бала отырғызылған тиісті

балаларды ұстап тұратын құрылғымен
жабдықталған. (Төменде беріліп 
отырған "НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ" 
абзацын қараңыз.) 

• Жүйе от алдыру ажыратқышын "ON"
күйіне ауыстырғаннан кейін тексеріледі.

• Алдыңғы орындықтың жолаушысының
отыруын анықтау жүйесі ақаулы.

• Орындығы қолша басқарыла-тын
моделдерде олардың көлде-нең
қалыптары мен орындықтың
арқасының еңісі сенімді бекітіл-
меген болса алдыңғы орындықты
пайдаланбаңыз. Егер осы қалып-
тардың кез келгені сенімді түрде
бекітілмейтін болса, реттеулерді
қайталаңыз. Реттеу рәсімдері
туралы ақпарат "Қолша реттеуіші
бар орындық (егер орнатылған
болса)" бөлімінде берілген  1-4.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

Ешқашан балаларды алдыңғы 
жолаушының орындығында бетін алға 
немесе артқа қаратып балаларды тасуға 
арналған қауіпсіздік креслоларында 
тасымаңыз, тіпті алдыңғы қауіпсіздік 
жастығы сөндірулі болса да.Оны тиісті 
түрде АРТҚЫ орындықта бекітіңіз. 
Кез келген балаларды бетін алға қаратып 
тасымалдауға арналған балалар 
орындықтарын немесе қосымша 
балаларға арналған орындықтарды 
АРТҚЫ орындықта тасымалдауға кеңес 
беріледі, тіпті бала балаларға арналған 
ұстап тұратын құрылғыдан үлкен болса 
да, ол АРТҚЫ орындықта отыруы 
керек.Бала алдыңғы жолаушыға арналған 
орындықта отырса, алдыңғы 
орындықтың жолаушысының алдыңғы 
қауіпсіздік жастықтары ашылуының 
салдарынан ауыр жарақат немесе өлім 
құшуы мүмкін.АРТҚЫ орындықтар 
балалар үшін әлдеқайда қауіпсіз. 
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• Артқы орындықтардағы жолау-
шылардың қолдарын немесе
аяқтарын алдыңғы орындықтағы
жолаушының арқасына қоюына,
сондай-ақ орындықтың арқасын
тартуына жол бермеңіз.

 Егер алдыңғы орындықтағы
жолаушының алдыңғы қауіпсіздік
жастығының қосылуын бақылау
шамы жанатын болса, сөндірілуінің
бақылау шамы баланы ұстап
тұратын құрылғыда (балаларға
арналған қосымша орындықты
қоса алғанда) сәби немесе
кішкентай бала болса да сөнеді.

1. Оталдыру құлпын "LOCK"/"OFF" 
қалпына ауыстырыңыз. 

2. Орындықтан баланы ұстап тұратын
құрылғыны алып тастаңыз.

3. Баланы ұстап тұратын құрылғыны
өндірушінің ұсынымдарына, сондай - ақ
1-31 "Балаларды ұстап тұру 
құрылғылары" бөлімінде берілген 
балаларды ұстап тұратын 
құрылғыларды орнату рәсіміне сәйкес 
балаларды ұстау құрылғысын тиісінше 
орнатыңыз.  

4. Оталдырғыштың ажыратқышын "ON"
күйіне ауыстырыңыз және алдыңғы
орындықтағы жолаушының алдыңғы

қауіпсіздік жастығының қосылуын 
бақылау шамының  сөнетіндігіне, ал 
сөнуін бақылау шамының 
жанатындығына көз жеткізіңіз. 

Егер қосылуының бақылау шамы жанып 
тұра беретін болса, ал сөндірілуінің 
бақылау шамы сөндірілсе, келесі 
әрекеттерді орындаңыз. 
• Орындықта балаларды ұстап тұратын

құрылғыдан басқа  қандай да бір
заттардың жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

• Орындықтың арқасының қалтасында
қандай да бір заттардың жоқтығына көз
жеткізіңіз.

• Алдыңғы жолаушының орындығының
көлденең орналасуы мен қалпының
сенімді бекітілгендігіне орындықты алға
және артқа қарай ырғай отырып
(орындығы қолша реттелетін моделдер
ғана) көз жеткізіңіз.

Егер қосылуын бақылау шамы жануды 
жалғастырса, ал сөндірілуін бақылау шамы 
жоғарыда сипатталған іс-әрекеттерді 
орындағаннан кейін сөнетін болса, балаларды 
ұстап тұратын құрылғыны артқы орындыққа 
ауыстырыңыз. Мұндай жағдайларда біз 
Сізге диагностика жұмыстарын жүргізу үшін 
дереу арада өзіңіздің SUBARU дилеріңізге 
хабарласуды ұсынамыз. 

Егер алдыңғы жолаушының 
орындығында тиісті балаларды 
ұстап тұратын құрылғыға отыр-
ғызылған сәби болса, мынадай 
сақтық шараларын ұстаныңыз. 
Олардың сақталмауы жолаушы-
ның отыруын анықтау жүйесінің 
тиісті түрде жұмыс істеуіне 
мүмкіндік бермей,  нәтижесінде 
алдыңғы орындықтың жолаушы- 
сының алдыңғы қауіпсіздік жас-
тығы орындықта балаларды ұстап 
тұратын құрылғыдағы сәби болған 
күннің өзінде іске қосылатын 
болады. 
• Сәби отырғызылған балаларды

ұстап тұратын құрылғыдан бас-қа
орындыққа ешқандай заттар-рды
(электрондық құрылғылар-ды
қоса алғанда) қоймаңыз.

• Балаларға арналған ұстап
тұратын құрылғыға бір сәбиді
ғана отырғызыңыз.

• Орындықтың арқасына ешқан-
дай аксессуарларды, мысалы,
үстелшені немесе теледидарды
орнатпаңыз.

• Орындықтың арқасының 
қалтасында ауыр заттарды 
сақтамаңыз. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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ЕСКЕРТПЕ 
Егер алдыңғы жолаушының 
орындығында балаларды ұстап 
тұратын құрылғыға отыратын 
кезден есейген бала немесе кіші 
ересек адам отырса, алдыңғы 
қауіпсіздік жастығының жүйесі 
жолаушының қалпына қарай 
алдыңғы орындықтың 
жолаушысының қауіпсіздік 
жастығын қосуы да, қоспауы да 
мүмкін.   Балалар міндетті түрде 
қауіпсіздік белдігін тағуы керек, 
қауіпсіздік жастығының 
қосылғанына қарамастан. Егер 
алдыңғы орындықтағы 
жолаушының алдыңғы қауіпсіздік 
жастығы іске қосылса (қосылуын 
бақылау шамы жанып тұрса, ал 
сөндірілуін бақылау шамы сөнсе), 
келесі әрекеттерді орындаңыз. 
• Орындықта жолаушыдан басқа 

заттардың жоқ екеніне көз 
жеткізіңіз. 

• Орындықтың арқасының 
қалтасында қандай да бір 
заттардың жоқтығына көз 
жеткізіңіз. 

Егер жоғарыда сипатталған 
әрекеттердің орындалуына 
қарамастан қосылуын бақылау 
шамы жанып тұра беретін болса 
баланы/  

кіші ересек адамды артқы 
орындыққа ауыстырыңыз. Мұндай 
жағдайларда біз Сізге диагностика 
жұмыстарын жүргізу үшін дереу 
арада өзіңіздің SUBARU дилеріңізге 
хабарласуды ұсынамыз. Жүйе 
дилерлік тексеруден өткен күннің 
өзінде келесі сапар сайын әрдайым 
баланы/кіші ересек адамды артқы 
орындыққа отырғызу ұсынылады. 

Балаларды ұстап тұратын құрылғыға 
отыратын кезден есейген балалар 
міндетті түрде қауіпсіздік белдігін тағуы 
керек, қауіпсіздік жастығының 
қосылғанына қарамастан. 

▼ Алдыңғы орындықтағы 
жолаушының алдыңғы 
қауіпсіздік жастығы іске 
қосылатын жағдайлар 
(жолаушының отыруын анықтау 
жүйесі бар моделдер) 

Егер алдыңғы жолаушының орындығына 
қатысты келесі шарттардың кез келгені 
орындалса, алдыңғы орындықтың 
қауіпсіздік жастығы жұмысын істейді: 
• Орындықта ересек адам отыр.  
• Орындықтың жастығында ауыр зат бар. 

Егер алдыңғы орындықта ересек 
адам отырса, келесі сақтық шара-
ларын сақтаңыз. Оларды орында-
мау орындықта ересек адамның 
отырғанына қарамастан алдыңғы 
жолаушының орындығына түсетін 
жүктеменің төмендеуіне, алдыңғы 
орындықтағы жолаушының 
алдыңғы қауіпсіздік жастығының 
сөндірілуіне әкеліп соқтыруы 
мүмкін. Нәтижесінде жарақат 
болуы мүмкін. 
• Артқы орындықтағы 

жолаушы-лардың аяқтарымен 
алдыңғы жолаушы 
орындығының жасты-ғын 
көтеруіне жол бермеңіз. 

• Алдыңғы жолаушының 
орындығының астына 
ешқандай заттарды қоймаңыз, 
оларды артынан және 
орындықтың астына қыспаңыз. 
Бұл орындықтың жастығының 
көтерілуіне әкелуі мүмкін. 

• Алдыңғы жолаушының 
орындығы мен бүйірдегі 
тіректің әрлемесі, орталық 
консольдің есігі немесе жәшігі 
арасында ешқандай заттарды 
қыспаңыз. Бұл орындықтың 
жастығының көтерілуіне 
әкелуі мүмкін. 

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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 Егер алдыңғы орындықтағы 
жолаушының алдыңғы қауіпсіздік 
жастығының сөндірілуінің бақылау 
шамы жанса, қосылуының бақылау 
шамы алдыңғы жолаушы 
орындығында ересек адамның 
отырғанына қарамастан сөнеді  

Бұл ересек адамның алдыңғы жолаушының 
орындығында дұрыс отырмауынан 
туындауы мүмкін. 
1. Оталдыру құлпын "LOCK"/"OFF" 

қалпына ауыстырыңыз. 
2. Алдыңғы орындықтың жолаушысы-нан 

орындықтың жастығының орта-сына тік 
отыруды, қауіпсіздік белді-гін дұрыс 
тағуды, аяқтарын алға со-зуды және 
орындықты шеткі артқы жаққа қарай 
реттеуді сұраңыз. 

3. Оталдыру құлпын "ON" қалпына 
ауыстырыңыз. 

Егер сөндірілуін бақылау шамы жанып тұра 
беретін болса, ал қосылуының бақылау 
шамы сөндірілсе, келесі әрекеттерді 
орындаңыз. 
1. Оталдыру құлпын "LOCK"/"OFF" 

қалпына ауыстырыңыз. 
2. Орындықтың астында, оның артында 

және жанында қыстырылған заттардың, 
кітаптардың, аяқ киімнің және т. б. жоқ 
екеніне көз жеткізіңіз. 

3. Орындықтың қалпы қолша реттелетін 
моделдерде алдыңғы орындықтағы 
жолаушының орындығының көлденең 
қалпы мен арқасы орындықты алға және 
артқа ырғай отырып, мұқият 
бекітілгендігіне көз жеткізіңіз. 

4. Оталдыру құлпын "ON" күйіне ауыстырыңыз 
және жүйеге өздігінен диагностиканы 
орындауға мүмкіндік бере отырып, 6 секунд 
күтіңіз. Жүйені тексеу кезінде екі бақылау 
шамы да 2 секундқа сөндіріледі. Осыдан 
кейін қосылуын бақылау шамы жанып, 
ал сөндірілуін бақылау шамы сөндірілуі 
тиіс.  

Егер сөндірілуін бақылау шамы жанып қала 
беретін болса, ал қосылуын бақылау шамы 
сөнетін болса, жолаушыны артқы орындыққа 
ауыстырып отырғызыңыз. Мұндай 
жағдайларда біз Сізге диагностика 
жұмыстарын жүргізу үшін дереу арада 
өзіңіздің SUBARU дилеріңізге хабарласуды 
ұсынамыз. 

 Жүйенің жұмысы 
 

 
 

 
Қауіпсіздік жастықтары оталдыру құлпы 
"ON" күйінде болған жағдайда ғана жұмыс 
істей алады. 

Қауіпсіздік жастығы (жастықтары) 
ашылғанда айдалатын газдың қатты даусы 
естіледі, сондай-ақ аздаған түтін шығады. 
Бұл - қауіпсіздік жастығының ашылуы 
кезіндегі қалыпты құбылыс. Мұндай түтін 
автокөліктегі қандай да бір тұтанудың 
салдары болып табылмайды. 

Қауіпсіздік жастықтары жүйесінің 
компоненттерін олар іске 
қосылғаннан кейін бірден жалаң 
қолмен ұстамаңыз. Әйтпесе, бұл 
күйікке әкелуі мүмкін, өйткені 
қауіпсіздік жастықтары іске 
қосылған кезде бұл компоненттер 
қатты қызуы мүмкін. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 



1-74 Орындықтар, қауіпсіздік белдіктері мен жастықтары

▼ Алдыңғы қауіпсіздік жастығының жұмысы

А) Жүргізуші жағы. 
В) Алдыңғы орындықтағы жолаушы жағы. 
1) Қауіпсіздік жастықтары қақтығыс болған кезде ашылады.
2) Жастықтар ашылғаннан кейін жүргізушіге шолуды қамтамасыз ете отырып, бірден сығыла 

бастайды. 

Егер келесі қадағалар маңдайынан 
болатын қақтығыс кезінде соққы күшінің 
кейбір белгіленген шамасын анықтаса, 
басқару блогы алдыңғы қауіпсіздік 
жастықтарының модулдеріне оларды ашу 
үшін сигнал береді: 
• автокөліктің алдыңғы оң және сол

жақтарында орналасқан қадаға;
• қауіпсіздік жастықтары жүйесін басқару

блогындағы соққы қадағалары.

Алдыңғы қауіпсіздік жастықтарының екі 
алдыңғы модулі де газ шығарады, ол 
бірден жүргізуші мен жолаушының алдыңғы 
қауіпсіз жастықтарын толтырады. 

Жастық ашылған соң бірден жолаушыны 
шолу мүмкіндігімен және автокөлікті 
басқаруды жоғалтпастан бақылау 
мүмкіндігімен қамтамасыз ете отырып 
сығыла бастайды. Барлық операциялар 
соқтығысу анықталған сәттен бастап  іске 
қосылғаннан кейін қауіпсіздік 
жастықтарынан ауаның шығуына дейін, тез 
арада, көзді ашып жұмғанша орындалады. 

Егер автокөлік алдыңғы орындыққа 
жолаушының отыруын анықтау жүйесімен 
жабдықталған болса, қауіпсіздік 
жастықтары жүйесі жолаушының алдыңғы 
орындықта отырғанан анықтайды. Егер 
орындық 

BA
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Орындықтар, қауіпсіздік белдіктері мен жастықтары 1-75 

- ЖАЛҒАСЫ -

бос болса, жүйе алдыңғы орындықтың 
жолаушысының қауіпсіздік жастығын 
толтырмайды. 

Алдыңғы қауіпсіздік жастығы былайша 
конструкцияланған: 
• соққы орташа және қатты күшпен

маңдайынан болатын соққы кезінде ғана
іске қосылады;

• іске қосылу бір рет қана орын алады.

Алдыңғы қауіпсіздік жастықтары келесі 
жағдайларда іске қосуға арналмаған: 
• маңдайынан болатын әлсіз соққылардың

көпшілігінде; * 1
• бүйірінен немесе артынан болатын

соққылардың көпшілігінде; * 2
• көптеген аударылыстарда. 2* 

*1 Қажетті қорғаныс дәрежесінің тек қана 
қауіпсіздік белдіктерімен қамтамасыз 
етілетіндігіне байланысты. 

*2 Мұндай жағдайларда алдыңғы қауіпсіздік
жастығының жолаушыны қорғамайтындығына
байланысты. 

Қауіпсіздік жастықтарының ашылуы соқтығысу 
кезінде автокөліктің салоны маңында орын 
алатын соққы күшіне байланысты. Бұл күштің 
шамасы соқтығысу түріне байланысты, 
бірақ  автокөліктің көрінетін зақымдарының 
шамасына байланысты емес. 

Жүргізуші жағындағы тізелерге арналған 
қауіпсіздік жастықтары жүргізушінің 
алдыңғы қауіпсіздік жастығымен бір уақытта 
ашылады. 

 Қандай жағдайларда алдыңғы
қауіпсіздік жастықтарының іске
қосылуы барынша ықтимал?

Алдыңғы қауіпсіздік жастықтары 
автокөліктің жылдамдығы 20-30 ш./сағ. (12-
19 миль/сағ.) немесе одан жоғары болғанда 
қалың бетон қабырғамен қарсы 
соқтығысқанда іске қосылады.  Алдыңғы 
қауіпсіздік жастықтары сандық және 
сапалық көрсеткіштері ұқсас басқа да 
маңдайынан болатын соқтығысу кезінде де 
жұмыс іске қосылатын болады. 

 Алдыңғы қауіпсіздік
жастықтарының басқа жағдайларда
іске қосылуы мүмкін бе?

Алдыңғы қауіпсіздік жастықтары жол 
жабыны бетіне соқтығысқанда авто-көліктің 
жүрістік бөлігіне тиетін қатты соққы кезінде 
іске қосылуы мүмкін  

101313 
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1-76 Орындықтар, қауіпсіздік белдіктері мен жастықтары 
 

 

 

(автокөліктің терең ылдиға түсіп кетуі 
немесе жолдағы қандай да бір кедер-гіге, 
мысалы, жиектасқа соқтығысуы). 
 

 Қандай жағдайларда алдыңғы қауіпсіздік жастықтарының іске қосылу  
мүмкіндігі барынша аз? 

1 

2 

3 

4 

5 

101418 



Орындықтар, қауіпсіздік белдіктері мен жастықтары 1-77 

- ЖАЛҒАСЫ -

1) Автокөліктің телеграф бағанасы немесе 
жол белгісінің бағанасы сияқты 
объектілермен соқтығысуы кезінде. 

2) Автокөлік жүк көлігі платформасының
астына түскенде. 

3) Автокөліктің салыстырмалы орталығы
жылжи отырып, қиғашынан қарсы 
соқтығысады. 

4) Автокөліктің салыстырмалы орталығы
жылжи отырып,  қарсы соқтығысады. 

5) Автокөлік деформациялануы және 
қозғалуы мүмкін объектімен 
соқтығысқанда, мысалы, тұрақта тұрған
автокөлікпен. 

Алдыңғы қауіпсіздік жастықтары іске 
қосылмайтын соқтығысулардың көптеген түрі 
бар. Берілген суретте көрсетілгендей 
апаттар кезінде қауіпсіздіктің алдыңғы 
жастықтары апат кезінде соққы күшіне 
байланысты іске қосылмауы мүмкін. 

 Қандай жағдайларда алдыңғы
қауіпсіздік жастықтары
іске қосылмайды?

Алдыңғы қауіпсіздік жастықтарының 
конструкциясы алдынан немесе бүйірінен 
болатын көптеген соқтығыстар кезінде,   

автокөлік жанына немесе төбесіне 
аударылғанда, сондай - ақ аз 
жылдамдықпен келе жатқанда қарсыдан 
соқтығысқанда іске қосылуды көздемейді. 

1) Бірінші соққы.
2) Екінші соққы.

Автокөлік бір соққыдан артық соққы алатын 
апат кезінде алдыңғы қауіпсіздік 
жастықтары тек бір рет — бірінші соққыдан 
кейін іске қосылады. 

Мысал: Қатарынан екі рет соқтығысқан 
жағдайда, алдымен басқа автокөлікпен, 
содан кейін - бетон қабырғамен, алдыңғы 
қауіпсіздік жастықтары бірінші соққыдан кейін 
іске қосылады, бірақ екіншісінен кейін жұмыс 
істемейді. 
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1-78 Орындықтар, қауіпсіздік белдіктері мен жастықтары 
 

 

 

▼ Бүйірлік қауіпсіздік жастықтары мен 
қауіпсіздік жастығы-перделерінің 
жұмысы 

 

 
Сіздің автокөлігіңіз мынадай қауіпсіздік 
жастықтарымен жабдықталған. 
• Жүргізушінің бүйірдегі қауіпсіздік 

жастығы. 
• Алдыңғы орындықтың жолаушысының 

бүйірлік қауіпсіздік жастығы. 
• Оң жақтағы жастық-перде. 
• Сол жақтағы жастық-перде. 

Соққы күшін анықтайтын соққы 
қадағалары мынадай жерлерде 
орналасқан. 
• Сол және оң жақтағы ортаңғы 

тіреулерде. 
• Сол және оң жақтағы артқы 

дөңгелектердің аркаларында. 
• Қауіпсіздік жастығы жүйесін басқару 

блогында. 

• Алдыңғы бампердің сол және оң жақ 
бөліктерінде. 

Қазақстанға арналған моделдерде 
аударылу қадағалары да қауіпсіздік 
жастықтары жүйесін басқару блогында 
орналасқан.Осы соққы қадағалары және 
басқару блогындағы соққы кей анықтайтын 
соққы күшіне байланысты бүйірлік 
қауіпсіздік жастықтары мен қауіпсіздік 
жастықтары-перделері бір-біріне тәуелсіз 
ашылады.  Осыған байланысты апат 
кезінде қауіпсіздік жастықтарының бірге іске 
қосылмауы мүмкін. Оның үстіне, бүйірлік 
қауіпсіздік жастықтары мен қауіпсіздік 
жастығы-перделерінің іске қосылуы 
жүргізуші мен алдыңғы орындықтағы 
жолаушының алдыңғы қауіпсіздік 
жастықтарының іске қосылуынан тәуелсіз 
жүзеге асырылады. 
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Орындықтар, қауіпсіздік белдіктері мен жастықтары 1-79 

- ЖАЛҒАСЫ -

Төменде ұсынылып отырған кестеде соққыны анықтайтын соққы қадағалары мен 
ашылатын қауіпсіздік жастықтары арасындағы қатынас берілген. 

Соққыны қауіпсіздік жастықтары жүйесін 
басқару блогындағы соққы қадағасымен 

бірге анықтайтын қадаға 
Ашылатын қауіпсіздік жастықтары 

Ортаңғы тіректердегі соққы қадағаларының бірі 
Бүйірлік қауіпсіздік жастықтары және қауіпсіздік 

жастықтары-перделері бірге 

Артқы дөңгелектердің аркаларындағы соққы 
қадағаларының бірі 

Тек қауіпсіздік жастықтары-перделері  

ЕСКЕРТПЕ 
Тіпті маңдайынан соқтығысқан кезде де 
оң жақтағы және сол жақтағы қауіпсіздік 
жастық-перделері маңдайынан 
болатын соққы қадағасы мен 
қауіпсіздік жастықтары жүйесін басқару 
блогы соққының сырғи отырып 
маңдайынан болған қақтығысу нәтижесі 
екендігін анықтайтын болса, іске 
қосылады.  
Жастық-перделер маңдайынан 
соғысқан кезде жүргізушінің алдыңғы 
қауіпсіздік жастықтары немесе 
жүргізушінің алдыңғы қауіпсіздік 
жастықтары мен алдыңғы 
орындықтағы жолаушының алдыңғы 
қауіпсіздік жастықтары ашылған кезде, 
сондай-ақ жүйе соқтығысудың сырғи 
отырып маңдайынан болған қақтығысу 
нәтижесі екендігін анықтағанда 
ашылатындай етіп жобаланған. 
Алдыңғы қауіпсіздік жастықтары келесі 
жағдайларда іске қосылуға арналмаған: 
• Алдыңғы қауіпсіздік жастықтары

ашылмайтын маңдайынан болатын
соқтығыстардың көпшілігінде. 

• Жүйе соқтығысуды сырғи отырып
маңдайынан болған қақтығысу
ретінде анықтайтын жағдайлардың
көпшілігінде.



1-80 Орындықтар, қауіпсіздік белдіктері мен жастықтары

Қазақстанға арналған моделдерде, егер 
аударылу қадағасы автокөліктің 
аударылуын анықтаса, басқару блогы екі 
жағынан да қауіпсіздік жастығы-пердесін 
ашады.Сонымен бір мезетте жүргізушінің 
және алдыңғы орындықтағы жолаушының 
қауіпсіздік белдіктерінің кергіштері іске 
қосылады. 

Ашылғаннан кейін бүйірлік қауіпсіздік 
жастықтары дереу сығыла бастайды. Барлық 
операциялар соқтығысу анықталған сәттен 
бастап  іске қосылғаннан кейін қауіпсіздік 
жастықтарынан ауаның  шығуына дейін, 
тез арада, көзді ашып жұмғанша 
орындалады.Жастық-перде ашылғаннан 
кейін біршама уақыт бойы үрулі қалыпта 
болады, содан кейін біртіндеп 
сығымдалады. 
Бүйірлік қауіпсіздік жастығы және жастық-
перде былайша жобаланған: 
• орташа және қатты күшпен бүйірінен

болатын соққы кезінде ғана іске
қосылады;

• іске қосылу бір рет қана орын алады.
Қауіпсіздіктің бүйірлік жастығы және
қауіпсіздік жастығы-пердесі мынадай
жағдайларда іске қосылуға арналмаған:
• маңдайынан болатын соққылардың

көпшілігі;

• артынан соғылғанда немесе маңдайынан
соққы болғанда (мұндай жағдайларда
қауіпсіздік жастығының және қауіпсіздік
жастығының-пердесінің іске қосылуы
жүргізушіні немесе жолаушыны қорғауды
қамтамасыз етпейтіндіктен).

Қазақстанға арналған моделдерде де 
қауіпсіздік жастықтары автокөліктің 
аударылуына тең деп танылатын қатты 
көлбеуленгенде ашылатындай етіп 
жобаланған. Олардың конструкциясы аз 
көлбеу кезінде іске қосылуды көздемейді. 

Бүйірлік қауіпсіздік жастығы мен қауіпсіздік 
жастығы-пердесінің ашылуы бүйірден 
болатын соққы кезінде автокөліктің 
салонына тиетін соққы күшіне байланысты. 
Бұл күштің шамасы соқтығысу түріне 
байланысты, бірақ  автокөліктің көрінетін 
зақымдарының шамасына байланысты 
емес. 

ЕСКЕРТПЕ 
Бүйірлік қауіпсіздік жастығы мен 
жастық-перделері соққы болған 
жақтағы орындық бос болғанда да іске 
қосылады.  

 Қандай жағдайларда алдыңғы
қауіпсіздік жастықтарының іске
қосылуы барынша ықтимал?

Бүйірлік қауіпсіздік жастығы алдыңғы 
немесе артқы орындықтар маңында 
бүйірден қатты соққы болғанда іске 
қосылады. 

101993 



Орындықтар, қауіпсіздік белдіктері мен жастықтары 1-81 

- ЖАЛҒАСЫ -

 Қандай жағдайларда қауіпсіздік
жастығы-пердесінің іске 
қосылуы барынша ықтимал? 
(Қазақстанға арналған 
моделдерден басқа) 

 Қандай жағдайларда қауіпсіздік жастығы-пердесінің іске қосылуы
барынша ықтимал? (Қазақстанға арналған моделдер) 

1) Алдыңғы немесе артқы орындық
маңындағы күшті бүйірлік соққы. 

2) Алдыңғы қауіпсіздік жастығының іске
қосылуы үшін жеткілікті сырғи отырып
маңдайынан болған соққы. 

1) Алдыңғы немесе артқы орындық маңындағы күшті бүйірлік соққы. 
2) Алдыңғы қауіпсіздік жастығының іске қосылуы үшін жеткілікті сырғи отырып маңдайынан болған

соққы. 
3) Автокөлік бүйіріне немесе төбесіне аударылса.
4) Автокөліктің көлбеу бұрышы жуық мәнде болса немесе автокөліктің шинасының жаны сүйреу

кезінде жиектасқа соғылса. 
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1-82 Орындықтар, қауіпсіздік белдіктері мен жастықтары 
 

 

 

 Қандай жағдайларда қауіпсіздік жастығы-пердесі іске қосылады? 
 

1) Жиектасқа, тротуардың бұрышына 
немесе қатты беттерге соғылу. 

2) Терең шұңқырға құлау немесе одан секіру. 
3) Автокөліктің қатты қонуы немесе құлауы. 

Қауіпсіздік жастықтары-перделері 
автокөліктің астыңғы жағынан, бүйірінен 
қатты соққы болған кезде ашылуы 
мүмкін.Суреттерде кейбір мысалдар 
келтірілген. 

102055 
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Орындықтар, қауіпсіздік белдіктері мен жастықтары 1-83 

- ЖАЛҒАСЫ -

 Қандай жағдайларда бүйірлік қауіпсіздік жастығының және
қауіпсіздік жастығы-пердесінің іске қосылу ықтималдығы аз?

Қазақстанға арналған моделдерден басқа 

1) Автокөлік бүйірінен сырғи соғылса.
2) Автокөлік бүйірінен, автокөліктің салонынан

тыс жерден соғылса. 
3) Автокөлік телеграф бағанасына немесе 

басқа да ұқсас объектіге соғылса. 
4) Автокөліктің бүйірінен мотоцикл соқса.
5) Автокөлік бүйіріне немесе төбесіне

аударылса. 

Бүйірлік қауіпсіздік жастығы мен жастық-
перделер іске қосылмауы мүмкін 
соқтығысулардың көптеген түрлері бар. 
Суретте көрсетілген апатқа ұқсас апаттар 
кезінде апат барысында болған соққы 
күшіне байланысты бүйірлік қауіпсіздік 
жастығы мен жастық-перделер іске 
қосылмауы мүмкін. 

2 

4 

5 

1 
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Қазақстанға арналған моделдер 1) Автокөлік бүйірінен сырғи соғылса.
2) Автокөлік бүйірінен, автокөліктің 

салонынан тыс жерден соғылса.
3) Автокөлік телеграф 

бағанасына немесе басқа да ұқсас
объектіге соғылса. 

4) Автокөліктің бүйірінен мотоцикл соқса.

Қауіпсіздік жастығы-пердесі іске қосылмайтын 
соқтығысулардың көптеген түрі бар. Берілген 
суретте көрсетілгендей апаттар кезінде 
қауіпсіздік жастығы-пердесі апат кезінде 
соққы күшіне байланысты іске қосылмауы 
мүмкін. 
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3 
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Орындықтар, қауіпсіздік белдіктері мен жастықтары 1-85 

- ЖАЛҒАСЫ -

 Қандай жағдайларда қауіпсіздік
жастығы және қауіпсіздік жастығы-
пердесі іске қосылмайды?

1) Сіздің автокөлігіңіз басқа автокөлікпен 
(қозғалыстағы және қозғалмай тұрған) қарсы
соқтығысуы. 

2) Автокөлік артынан соғылса.
3) Автокөлік көлденеңінен аударылса.

Берілген суретте көрсетілгендей апаттар 
кезінде бүйірлік қауіпсіздік жастығы және 
қауіпсіздіктің жастық-пердесі  көптеген 
жағдайларда іске қосылмауы тиіс. 

1) Бірінші соққы.
2) Екінші соққы. 
А) Қауіпсіздік жастықтары-перделері. 
В) Бүйірлік қауіпсіздік жастықтары. 

Қатарынан екі рет немесе одан да көп рет 
соқтығысқан жағдайда бүйірлік қауіпсіздік 
жастығы мен қауіпсіздік жастығы-пердесі 
бір рет қана - бірінші соққыдан кейін іске 
қосылады. 

Мысал: Автокөлік екі рет бүйірден соққы 
алған апат, алдымен бір автокөліктен, 
содан кейін келесі автокөліктен сол жерімен 
соғылғанда.  

Бүйірлік қауіпсіздік жастығы мен қауіпсіздік 
жастығы-пердесі тек бірінші соққыдан кейін 
ғана іске қосылады, ал екіншісінен кейін - 
жұмыс істемейді. 

 Қауіпсіздік жастықтары 
жүйесінің күйін бақылау 

Қауіпсіздік жастықтары жүйесінің ескерту шамы 

Егер оталдыру құлпы "ON" күйінде болса, 
диагностикалық жүйе қауіпсіздік 
жастықтары жүйесінің дайындығын үздіксіз 
қадағалайды (алдыңғы орындықтардың 
қауіпсіздік белдіктерінің кергіштерін қоса 
алғанда). Жүйенің дұрыс жұмыс 
істейтіндігін қауіпсіздік жастықтары 
жүйесінің 
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1-86 Орындықтар, қауіпсіздік белдіктері мен жастықтары

ескерту шамының оталдыру құлпын "ON" 
күйіне ауыстырғаннан кейін шамамен 6 
секунд бойы жануы куәландырады. 

Шам мынадай компоненттердің жұмысын 
бақылайды. 
• Маңдайынан болатын соққы қадағалары.

- Оң жағы.
- Сол жағы.

• Қауіпсіздік жастықтары жүйесін басқару
блогы (соққы қадағаларын [барлық
моделдерді] және аударылу 
қадағаларын [Қазақстанға арналған 
моделдерді] қоса алғанда). 

• Алдыңғы қауіпсіздік жастықтардың
модулдері.

- Жүргізуші жағы.
- Алдыңғы орындықтағы жолаушы

жағы. 
• Жүргізуші тізесіне арналған қауіпсіздік

жастығының модулі.
• Ортаңғы тіректегі соққы қадағасы.

- Оң жағы.
- Сол жағы.

• Бүйірлік қауіпсіздік жастықтардың
модулдері.

- Жүргізуші жағы.
- Алдыңғы орындықтағы жолаушы

жағы.
• Артқы дөңгелектің аркасындағы соққы

қадағасы.
- Оң жағы.
- Сол жағы.

• Қауіпсіздік жастығы-қадағасы 
модулдері.

- Оң жағы.
- Сол жағы.

• Қауіпсіздік белдігінің кергіштері.
- Жүргізуші жағы.
- Алдыңғы орындықтағы жолаушы

жағы.
- Бүйірлік артқы орындықтар.

• Алдыңғы орындыққа жолаушының
отыруын анықтау жүйесінің қадағасы
мен басқару блогы (егер орнатылған
болса).

• Алдыңғы жолаушының орындығының
қауіпсіздік белдігінің кергішінің
қадағасы (егер орнатылған болса).

• Алдыңғы жолаушының орындығының
қауіпсіздік белдігінің иірімжібінің 
қадағасы (жолаушының отыруын 
анықтау жүйесі бар моделдер). 

• Барлық тиісті электр сымдары.
 

• Ескерту шам жыпылықтайды
немесе жарқырайды.

• Оталдыру құлпын "ОN" күйіне
ауыстырған кезде ескерту
шамы жанбайды.

• Ескерту шамы үнемі жанып
тұрады.

• Ескерту шамы автокөліктің
қозғалысы кезінде жанып
тұрады.

Мұндай жағдайларда біз Сіздің 
жүйені тексеру үшін жақын 
жердегі SUBARU дилеріне 
баруыңызға кеңес береміз. Егер 
тексеру мен қажетті жөндеу 
жүргізілмесе, бұл қауіпсіздік 
белдіктерінің кергіштері мен 
қауіпсіздік жастықтарының 
дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі 
мүмкін, ал бұл өз кезегінде 
жарақат алу қаупінің жоғары 
болуымен байланысты. 
Мысалы, қауіпсіздік 
жастықтарының маңдайынан 
болатын әлсіз соққы кезінде 
іске қосылуы немесе 
маңдайынан болатын қатты 
соққы кезінде іске қосылмауы 
мүмкін. 

Егер қауіпсіздік жастықтары 
жүйесінің ескерту шамының 
ескерту шамы төмендегі 
тармақтардың кез келгеніне 
сәйкес келсе, бұл қауіпсіздік 
жүйесінің кергіштерінің 
және/немесе қауіпсіздік 
жастықтарының ақауы бар 
екендігін білдіруі мүмкін. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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- ЖАЛҒАСЫ -

 Қауіпсіздік жастықтары 
жүйесіне техникалық 
қызмет көрсету  

• 

• Әрбір жағынан артқы орындықтың 
жастығы мен артқы дөңгелектің аркасы 
арасында. 

Қауіпсіздік жастықтары іске қосылған 
жағдайда, біз Сізге оларды SUBARU ресми 
дилеріне хабарласу арқылы SUBARU 
түпнұсқа қосалқы бөлшек-теріне 
ауыстыруды ұсынамыз. 

ЕСКЕРТПЕ 
Төменде аталған жағдайларда біз  
Сізге SUBARU дилеріне мүмкіндігінше тез 
арада хабарласуды ұсынамыз. 
• Автокөліктің алдыңғы бөлігі апат кезінде

зақымдалды, ал қауіпсіздік жастықтары
іске қосылған жоқ.

• Руль дөңгелегінің жастығында, 
алдыңғы орындық жолаушысы-ның 
алдыңғы қауіпсіздік жастығы-ның 
қақпағында немесе төбесінің кез келген 
бүйір жағында (алдыңғы тіреу маңынан 
бастап артқы орындықтардың үстіндегі 
тиісті белгілерге дейінгі жерде) 
сызаттар, жарықтар немесе өзге де 
зақымданулар бар. 

Сонымен қатар, егер Сіздің автокөлігіңіз 
бүйірлік қауіпсіздік жастықтарымен және 
қауіпсіздік жастықтары-перделерімен 
жабдықталған болса,  

Төменде келтірілген орындарға 
қатысты Сіздің автокөлігіңізге  
техникалық қызмет көрсету немесе 
жөндеу жұмыстарын жүргізу қажет 
болған жағдайда, оларды атқару 
үшін Сізге SUBARU ресми дилеріне 
хабарласуды ұсынамыз. Төменде 
көрсетілген жерлерде қауіпсіздік 
жастықтары жүйесін басқару блогы, 
соққы қадағалары және қауіпсіздік 
жастықтарының модулдері 
орналасқан. 
• Орталық консоль астында.
• Екі жағынан да көліктің алдыңғы

жағында.
• Рөл дөңгелегі, рөл колонкасы

және іргелес жерлер.
• Алдыңғы орындықтағы 

жолаушының алдындағы 
аспаптар панелінің жоғарыдағы 
бөлігі және іргелес жерлер. 

• Екі алдыңғы орындықтар және
маңындағы жерлер.

• Әрбір ортаңғы тіректе.
• Төбесінің бүйірінде (алдыңғы

тіректен артқы орындықтың
үстіндегі нүктеге дейін).

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

• Қауіпсіздік белдіктерінің кергіш
бөлшектерін немесе апат кезінде
зақымданған автокөлікті түгелдей
кәдеге жарату барысында біз
Сізге кеңес алу үшін өзіңіздің
SUBARU дилеріңізге хабарласуды
ұсынамыз.Қауіпсіздікжастықтары
ның конструкциясы автокөліктің
иесінің оларға техникалық қызмет
көрсету бойынша жұмыстар
жүргізуін талап етпейді.
Қауіпсіздік жастықтары жүйесінің
кез келген электрлік  тізбектерінде
электрлік тестерлерді
пайдалануға тыйым салынады. 
Қауіпсіздік жастықтарына 
техникалық қызмет көрсету 
жұмыстарын орындау қажет 
болған жағдайда біз Сізге кеңес 
алу үшін жақын жердегі SUBARU 
дилеріне хабарласуды ұсынамыз. 
Жүйенің электрлік сымдарының 
конфигурациясын өзгерту немесе 
оларды ажырату қауіпсіздік 
жастығының кездейсоқ іске 
қосылуына алып келуі немесе 
жүйені істен шығаруы мүмкін, ал 
бұның өз кезегінде ауыр 
жарақаттарға ұшыратуы ықтимал.  
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 онда төменде аталған жағдайларда да біз 
Сізге мүмкіндігінше тез арада өзіңіздің 
SUBARU дилеріңізге жүгінуді ұсынамыз. 
• Бүйірінен ортаңғы тірегі, артқы 

дөңгелектің аркасы, артқы жақтау 
немесе оның маңындағы жерлер 
соғылғаннан кейін бүйірлік қауіпсіздік 
жастығы және қауіпсіздік жастығы-
пердесі іске қосылған жоқ. 

• Алдыңғы орындықтың кез келгенінің 
арқасындағы мата немесе былғары 
кесілген, желінген немесе басқа да 
зақымдары бар. 

• Автокөліктің артқы бөлігі апат кезінде 
зақымданды. 

 
 Автокөлікті қайта 

жабдықтау кезіндегі 
сақтық шаралары 

 

 
 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

Автокөліктің конструкциясына 
төменде келтірілген өзгерістердің 
енгізілуіне жол бермеңіз. Мұндай 
өзгерістер қауіпсіздік жүйесінің 
қалыпты жұмысын бұзуы мүмкін. 
• Автокөліктің алдыңғы жағына 

SUBARU түпнұсқа қосымша 
жабдықтарының қатарына 
жатпайтын немесе сапасы 
бойынша SUBARU түпнұсқа 
қосымша жабдығына сәйкес 
келмейтін қандай да бір 
жабдықты (әртүрлі қорғаныс 
торлары, шығырлар, қар тазалау 
құрылғылары, сүйрегіш 
қалқандар және т.б.) монтаждау. 

• Автокөліктің аспа жүйесіне 
немесе автокөліктің алдыңғы 
бөлігінің конструкциясына 
өзгерістер енгізу. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
Бұған мынадай модификациялар 
жатады. 
• Штаттан тыс рөл дөңгелегін 

орнату. 
• Аспаптар панелін әрлеудің 

қосымша элементтерін орнату. 
• Штаттан тыс орындықтарды 

орнату.  
• Орындықтың мата немесе 

былғары қаптамасын 
ауыстыру.  

• Алдыңғы орындықтың 
қосымша мата немесе былғары 
қаптамасын кигізу.  

• Дауысты дыбыстық байланыс 
жүйесінің микрофонын немесе 
басқа аксессуарларды алдыңғы, 
ортаңғы және артқы тіректерде, 
жел қағатын шыныларда, 
бүйірдегі терезелерде, 
жоғарыдағы тұтқаларда және 
салонның жастық-перде 
ашылатын басқа да беттерінде 
орнату. 

• Қауіпсіздік жастықтары жүйесінің 
қандай да бір компоненттеріне, 
оның электрлік сымдарын қоса 
алғанда, сондай-ақ олардың 
жанында қосымша электрлік 
немесе электрондық жабдықтарды, 
мысалы, ұялы қабылдағыш- 
таратқыштарды орнату 
ұсынылмайды. Бұл қауіпсіздік 
жастықтары жүйесінің қалыпты 
жұмысын бұзуы мүмкін. 

Қауіпсіздік жастықтары жүйесінің 
кездейсоқ іске қосылуы немесе 
оның істен шығуы нәтижесінде 
ауыр жарақаттардың орын алуына 
жол бермеу үшін қауіпсіздік 
жастықтары жүйесінің 
компоненттерінің 
конструкциясына немесе оның 
электр сымдарына өзгерістер 
енгізуге тыйым салынады. 
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Сіздің автокөлігіңізге кез келген қосымша 
жабдықты орнату алдында біз Сізге SUBARU 
дилерінен кеңес алуыңызды ұсынамыз. 

• Көлемі мен конструкциясы
жүргізуші жағындағы ортаңғы
тіректе орналасқан тақтайша-да
көрсетілгеннен немесе осы
нұсқаулықта көрсетілген басқа
шинаны автокөліктің белгілі
моделдеріне орнату.

• Автокөліктің шанағының бүйірін-
дегі бөлшектеріне бүйірлік қауіп-
сіздік жастықтарымен бірге пай-
далануға арнайы қарастырыл-ған
SUBARU түпнұсқа қосымша
жабдықтарынан басқа кез кел-ген
жабдықты (бүйірлік аяқ тая-
ғыштарды, табалдырықты қорға-
уыштарды және т.б.), сондай-ақ
басқа дайындаушы зауыттар-дың
сапасы бойынша SUBARU
түпнұсқа қосымша жабдықтары-
на сай келетін және бүйірлік
қауіпсіздік жастықтары бар авто-
көліктерде пайдалануға арнал-ған
қосымша жабдықтарды (тек қана
бүйірлік қауіпсіздік жастық-
тарымен жабдықталған моделдер
үшін) монтаждау.
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- ЖАЛҒАСЫ -

Кілттер 

ЕСКЕРТПЕ 
Қозғалтқышты түйменің көмегімен іске қосу/ 
тоқтату функциясы қарастырылған 
қашықтықтан басқару жүйесі бар моделдер 
үшін "Түйменің көмегімен қозғалтқышты іске 
қосу/тоқтату функ-циясы қарастырылған 
қашықтықтан бас-қару жүйесі  (егер 
орнатылған болса)" бөлімін қараңыз cr2-10. 

Сіздің автокөлігіңізбен бірге екі немесе үш 
кілт және кілттің нөмірі  бар тақтайша 
жеткізіледі. 
Сіздің автокөлігіңізбен жеткізілетін барлық 
кілттер Сіздің автокөлігіңіздің құлыптарына 
сәйкес келеді.  
• Оталдыру құлпы.
• Жүргізуші есігі.

 Кілт нөмірі бар тақтайша 

Кілттің нөмірі Сіздің автокөлігіңіздің 
кілттерінің байламына бекітілген 
тақтайшаға соғылған.  Сіз кілт нөмірін 
көшіріп жазып алып, сол жазбаны 
автокөліктен тыс жерде  

сақтағаныңыз жөн.Бұл нөмір Сізге 
түпнұсқасы жоғалған жағдайда жаңа кілт 
жасау үшін немесе кілт байқаусызда 
автокөлік ішінде қалып қойғанда қажет 
болады. Жаңа кілттерді дайындау туралы 
толық ақпарат алу үшін  "Жаңа кілтті 
дайындау" бөлімін қараңыз 2-4. 

 Радиоэлектрондық техника 
саласындағы заңнама 
бойынша техникалық 
ақпарат 

Бұл құрылғылар 2014/53/ ЕО 
Директивасының негізгі талаптарына сәйкес 
келеді.Талаптар мен ережелер елге 
байланысты ерекшеленеді. 
Әрбір елге сай келетін ақпарат 13-тарауда 
берілген (Сәйкестік Декларациясының 
түпнұсқасының көшірмесі және ЕО 
таңбалануы). 

Кілтті үлкен салпыншаққа немесе 
басқа кілттер байламына 
тақпаңыз. Егер қозғалыс кезінде 
олар Сіздің тізеңізге тиетін болса, 
онда бұл оталдыру құлпын "ON" 
күйінен "ACC" күйіне немесе 
"LOCK" күйіне ауыстыруы, 
сәйкесінше, қозғалтқыштың 
тоқтауына әкелуі мүмкін. 

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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2-4 Кілттер, құлыптар және шыны көтергіштер 
 

 

 

Иммобилайзер 
 

 

Иммобилайзер бөгде адамның Сіздің 
автокөлігіңіздің қозғалтқышын іске қосуын 
болдырмауға арналған. Сіздің автокөлігіңізді 
іске қосу үшін иммобилайзер жүйесінде 
тіркелген кілттер ғана пайдаланылуы мүмкін. 
Бұл жүйе, алайда, айдап әкетуден қорғауға 
100% кепілдік бермейді. 

Қозғалтқышты түйменің көмегімен іске 
қосу/тоқтату функциясы қарасты-рылған 
қашықтықтан басқару жүйесі бар 
моделдерде 
Егер Сіз өзіңіздегі тіркелмеген қашықтықтан 
басқару салпыншағындағы қозғалтқышты іске 
қосу/ тоқтату түймесін бассаңыз, электрлік 
қуаттаудың "ON" режімі қосылмайды, ал 
қозғалтқыш іске қосылмайды. 

Егер қозғалтқыш іске қосылмаған болса cr9-35 
"Қозғалтқышты іске қосу" бөлімінде сипатталған 
рәсімді орындаңыз. 

Қозғалтқышты түйменің көмегімен іске 
қосу/тоқтату функциясы қарастырыл-ған 
қашықтықтан басқару жүйесі жоқ 
моделдерде 
Тіркелмеген кілт оталдыру құлпына сай келетін 
болса да және құлып "START" күйіне 
ауыстырылса да, иммобилайзер бірнеше секунд 
жұмыс істегеннен кейін қозғалтқышты автоматты 
түрде сөндіреді. 

Егер қозғалтқыш іске қосылмаған болса, 
қайтадан әрекет жасау алдында кілтті шығарып 
алыңыз. "Оталдыру құлпы (түйменің көмегімен 
іске қосу/тоқтату жүйесі жоқ моделдер)" бөлімін 
қараңыз сг З-4. 
ЕСКЕРТПЕ 

ЕСКЕРТПЕ 
• Сіздің автокөлігіңізді айдап кетуден 

қорғау үшін төменде келтірілген 
сақтық шараларымен мұқият танысып 
шығуыңызды өтінеміз. 

- Автокөліктен түскен кезде оның 
салонында кілттерді қалдырмаңыз. 

- Автокөліктен түсетін кезде барлық 
терезелерін және төбесіндегі 
қақпақты терезені жабыңыз және 
есікті, жүк арту бөлігінің есігін 
жабыңыз. 

- Сіздің автокөлігіңізде қосалқы 
кілттер жиынтығын, сондай - ақ 
автокөлік кілтінің нөмірі бар 
жазбаларды сақтамаңыз. 

• Автокөлік техникалық қызмет 
көрсетуді талап етпейтін 
иммобилайзер жүйесімен 
жабдықталған. 

 
 Иммобилайзердің 

бақылау шамы 
"Иммобилайзердің бақылау шамы" 
бөлімін қараңыз 3-40. 

 
 Жаңа кілтті дайындау 

Кілттің түпнұсқасын дайындау кезінде 
қажет болған сайын,  
кілт нөмірі бар тақтайша қажет.Жаңа 
кілтті Сіз автокөлігіңіздің иммобилайзер 
жүйесінде тіркегеннен кейін ғана 
пайдалануға болады.Бір автокөлікте 
пайдалану үшін тіркеуге болатын 
кілттердің максималды саны келесідей. 
• Төрт (түйменің көмегімен 

қозғалтқышты іске қосу/тоқтату 
функциясы қарастырылған 
қашықтықтан басқару жүйесі жоқ 
моделдер). 

• Жеті (түйменің көмегімен 
қозғалтқышты іске қосу/тоқтату 
функциясы қарастырылған 
қашықтықтан басқару жүйесі бар 
моделдер). 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

• Тікелей күн сәулесі түсетін 
жерлерге, сондай-ақ  басқа да 
қызуы мүмкін жерлерге кілтті 
қоймаңыз.Кілтке ылғалдың 
түсуіне жол бермеңіз. 

• Кілтке ылғал түскен жағдайда 
оны дереу арада шүберекпен 
сүрту керек.Жүйенің 
конструкциясының өзгеруіне 
немесе бөлшектелуіне жол 
бермеңіз. 

• Конструкциясыөзгергенде немесе 
бөлшектелген жағдайда жүйенің 
дұрыс жұмысынакепілдік 
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- ЖАЛҒАСЫ -

Жаңа кілтті тіркеу үшін бір тіркелген кілт 
қажет болады. 

Кілт жоғалған жағдайда жоғалған кілттің 
сәйкестендіру коды автокөліктің 
иммобилайзер жүйесінің жадында 
сақталады.Қауіпсіздік мақсатында 
жоғалған кілттің сәйкестендіру кодын 
жадтан өшіру қажет. Жоғалған кілттің 
сәйкестендіру кодын өшіру үшін барлық 
пайдаланылатын кілттер қажет болады. 

Жаңа кілтті тіркеу және жоғалған кілттің 
сәйкестендіру кодын өшіру туралы 
неғұрлым толық ақпарат алу үшін Сізге 
SUBARU дилеріне хабарласуды 
ұсынамыз. 

Есік құлыптары 
 

 Есіктерді сыртынан кілтпен 
құлыптау және ашу 

▼ Қосарлап құлыптау жүйесі жоқ
моделдер

Жүргізушінің есігін сырттан кілтпен құлыптау 
үшін оны алға қарай бұрыңыз. Есікті ашу 
үшін кілтті артқа қарай бұрыңыз. 
құлыпталмаған есікті ашу үшін осы есіктің 
сыртқы тұтқасынан тартыңыз. 

ЕСКЕРТПЕ 
Сыртынан құлыптау кілтінің көмегімен 
тек жүргізушінің есігі ғана құлыпталады. 
Барлық есіктерді құлыптау үшін, жүк 
арту бөлігінің есігін қоса алғанда (

Outback моделі) төменде келтірілген 
рәсімдерді орындаңыз. 
1. Оталдыру құлпынан кілтті (түйменің

көмегімен қозғалтқышты іске қосу/
тоқтату функциясы қарастырылған
қашықтықтан басқару жүйесі жоқ
моделдер) алыңыз немесе 
қозғалтқышты іске қосу/тоқтату 
түймесінің көмегімен электрлік 
қуаттаудың "OFF" режімін орнатыңыз 
(түйменің көмегімен қозғалтқышты іске 
қосу/ тоқтату функциясы 
қарастырылған қашықтықтан басқару 
жүйесі бар моделдер). 

2. Жүргізушінің есігінен басқа, жүк арту
бөлігінің (Outback моделі) есігін қоса
алғанда, барлық есіктерді жабыңыз.

1) Құлыптау. 
2) Ашу. 

201877 



2-6 Кілттер, құлыптар және шыны көтергіштер 
 

 

 

3. Жүргізушінің есігінде орналасқан 
есіктерді бұғаттауыштың ауыстырып-
қосқышының құлыптау жағын 
басыңыз. 

4. Жүргізушінің есігін жабыңыз және 
кілтті есіктің құлпына салыңыз. 
Жүргізушінің есігін құлыптау үшін 
кілтті алға қарай бұрыңыз. 

▼ Қосарлап құлыптау жүйесі бар 
моделдер 

Жүк арту бөлігінің есігін (Outback моделі) 
қоса алғанда, есіктерді құлыптау үшін 
сырттан кілтті алға қарай бұрыңыз. Жүк 
арту бөлігінің (Outback моделі) есігін қоса 
алғанда, есіктерді ашу үшін кілтті артқа 
қарай бұрыңыз.  Құлыпталмаған есікті ашу 
үшін сол есіктің сыртқы тұтқасынан 
тартыңыз. 

▼ Қашықтықтан басқарылатын түйменің 
көмегімен қозғалтқышты іске 
қосу/тоқтату функциясы жоқ 
моделдер 

 

 
ЕСКЕРТПЕ 
Апаттық кілт бір  
бағытты болып табылады. Егер кілтті 
салу мүмкін болмаса, ойығы бар жағын 
аударып, қайтадан салыңыз. 

 Есіктерді сыртынан 
кілтсіз құлыптау  

 

1) Құлыпты бұғаттау иінтірегін алға 
қарай бұрыңыз. 

2) Бір мезетте тұтқасын тарта отырып, 
есікті жабыңыз. 

Алдыңғы есіктің сыртынан кілтсіз құлыптау 
үшін құлыптау иінтірегін алға қарай 
бұрыңыз және есікті жабыңыз, қатарынан 
тұтқаны тартыңыз. 

Артқы есіктің сыртынан кілтсіз құлыптау 
үшін бұғаттау иінтірегін алға бұрып, есікті 
жабыңыз. 

Автокөліктен түсер алдында барлық 
есіктердің, жүк арту бөлігінің есігінің 
(Outback моделі) құлыпталғанын тексеріңіз. 
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Кілттер, құлыптар және шыны көтергіштер 2-7 

- ЖАЛҒАСЫ -

ЕСКЕРТПЕ 
Автокөліктің есіктерін сыртынан 
кілтсіз құлыптау кезінде  
Сіз автокөліктің ішінде кілтті 
ұмытпағандығыңызға көз жеткізіңіз. 

▼ Қосарлап құлыптау
жүйесі бар моделдер

Жүргізуші есігінің құлпын бұғаттау иінтірегін 
жүргізушінің есігі ашық болғанда бұғаттау 
күйіне ауыстыру мүмкін емес. Автокөліктің 
есігінің құлыптарын бұғаттау иінтіректері 
бұл құлыптардың бұғатталуын тек 
автокөлікте қосарлап құлыптау жүйесі 
орнатылмаған болса, ал жүргізушінің есігі 
мұқият жабылғанда ғана қамтамасыз етеді. 

■ Есіктерді іштен
құлыптау және ашу

1) Ашу. 
2) Құлыптау.

Есікті іштен құлыптау үшін құлыпты 
бұғаттау иінтірегін алға қарай бұрыңыз. 
Есікті іштен ашу үшін құлыптау иінтірегін 
артқа қарай бұрыңыз. 

Есік ашылған соң құлыпты бұғаттау 
иінтірегінде қызыл белгі көрінеді. 

Автокөліктің құлыпталмаған есігін ашу үшін 
осы есіктің ішкі тұтқасынан тартыңыз. 

Қозғалысты бастар алдында автокөліктің 
барлық есіктерінің, жүк арту бөлігінің 
(Outback моделі) есігін қоса алғанда, жабық 
екеніне көз жеткізіңіз. 

1 
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 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

• Қозғалыс кезінде барлық
есіктерді құлыптап ұстаңыз,
әсіресе, Сіздің автокөлігіңізде
кішкентай балалар болса.
Қауіпсіздік белдіктерін және
балаларды ұстап тұратын
құрылғыларды дұрыс
пайдаланумен қатар, есіктерді
құлыптау апат кезінде 
автокөліктен түсіп қалу 
ықтималдығын төмендетеді. 
Бұл сондай - ақ есік кездейсоқ 
ашылған жағдайда 
жолаушылардың құлауын, 
сонымен қатар есіктердің 
кездейсоқ ашылуын және 
қаскүнемдердің автокөліктерге 
кіруін болдырмауға 
көмектеседі.Қозғалыс кезінде 
алдыңғы есіктің тұтқасын іштен 
тартпаңыз. 
Егер есік құлыптаулы болса, 
оның ашылып кетуі мүмкін. 
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Позициясы Ауыстырып - 
қосқыштың 

күйі 

Автоматты түрде 
сөндіру 

Нүктелі 
шамдар DOOR 

Шамамен 20 
минуттан кейін 

Салонды 
жарықтанды
ру плафоны 

DOOR Шамамен 20 
минуттан кейін 

Оталдыру 
құлпын 
жарықтанд
ырғыш  

 Шамамен 20 
минуттан кейін 

Ашық қалған 
есікті 
білдіретін 
сигнал шамы 

 Жоқ* 

Жүк арту 
бөлігін 
жарықтанды
ру плафоны 

DOOR Шамамен 20 
минуттан кейін 

 

Аккумуляторлық батареяның отыруын 
болдырмау функциясы ашық қалған есіктер 
туралы сигнал беретін шамдарға қатысты емес, 
сондықтан олар автоматты түрде сөнбейді.Бұл 
шамдар сөну үшін барлық есіктерді жабу керек,  
жүк арту бөлігінің есігін қоса алғанда  

 (Outback) 
 

▼ Қосарлап құлыптау жүйесі 
бар моделдер 

Егер қосарлап құлыптау жүйесі жұмыс 
режімінде болса, есіктерді құлыптау 
мүмкін емес, тіпті құлыпты бұғаттау 
иінтіректерін артқа бұрғанда да.  
 
 Есіктерді автоматты түрде 

құлыптау/ашу (егер 
қарастырылған болса) 

Егер автокөліктің жылдамдығы 20 
ш./сағ. (12 миль/сағ.)  жетсе, барлық 
есіктер автоматты түрде құлыпталады. 
Жүргізушінің есігі ашылған жағдайда 
барлық есіктер автоматты түрде 
ашылатын болады. 

ЕСКЕРТПЕ 
 Есіктерді автоматты түрде құлыптаудың 

және  
ашудың баптаулары аспаптар 
комбинациясында орындалады. 
"Есіктерді автоматты түрде құлыптау 
және ашу (егер қарастырылған болса)" 
бөлімін қараңыз сг3-63. Сонымен 
қатар баптаулар навигация жүйесінің 
көмегімен де орындалуы мүмкін. 
Навигация жүйесін/аудиожүйені 
пайдалану жөніндегі жеке 
нұсқаулықты қараңыз. 

 бөлек нұсқаулықты қараңыз.Егер 
жүйе қауіпсіздік жастықтарын 
ашатындай неғұрлым қатты 
соққыны сезсе, барлық есіктер 
автоматты түрде ашылуы мүмкін. 
Неғұрлым толық ақпарат алу үшін 
"Апатқа ұшырағаннан кейін 
автоматты түрде құлыптау/ ашу 
операциясы (егер қарастырылған 
болса)" бөлімін қараңыз <r9-40. 

 
 Аккумуляторлық 

батареяның отыруын 
болдырмау функциясы 

Егер есік немесе жүк арту бөлігінің есігі 
(Outback моделі) толық жабық 
болмаса, салонды жарықтандыру 
шамдары жанып тұра береді. Алайда, 
аккумуляторлық батареяның отыруын 
болдырмау үшін кейбір шамдарды 
автоматты түрде сөндіретін 
аккумуляторлық батареяның отыруын 
болдырмау функциясы іске 
қосылады.Төменде осы функция іске 
қосылған кезде сөнетін шамдар 
көрсетілген. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Егер жүйе қауіпсіздік жастықтарының    
Егер жүйе қауіпсіздік жастықтарының 
іске қосылуы үшін жеткілікті 
соққыны анықтайтын болса,  
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- ЖАЛҒАСЫ -

Бұл функцияны қосуды/ сөндіруді 
орнатуды SUBARU дилерінде өзгертуге 
болады. Егер Сіз орнатуды өзгерткіңіз 
келсе, біз Сізге жақын жердегі SUBARU 
дилеріне хабарласуды ұсынамыз 

.

Есіктерді бұғаттауыштың 
ауыстырып-қосқышы

ЕСКЕРТПЕ 
• Қосарлап құлыптау жүйесі бар

моделдерде бұл жүйе
белсендірілгенде

ЕСКЕРТПЕ 
• Осы функция үшін

зауыттық күйі (дағдылық күй) 
"қосулы" күі болып табылады. 

• Автокөліктен түскен кезде барлық
есіктердің, соның ішінде жүк арту
бөлігінің есігі де бар, толық жабық
екеніне көз жеткізуіңізді өтінеміз.

• Аккумуляторлық батареяның
отыруын болдырмау функциясы
келесі жағдайларда жұмыс
істемейді:

• есіктерді бұғаттауыштың
ауыстырып-қосқышының ашатын 
жағын басу есіктің құлыптарының 
ашылуына әкелмейді. 
- Егер қозғалтқышты іске

қосу/тоқтату түймесімен
электрлік қуаттаудың "АСС" 
немесе "ON" режімі орнатылған 
болса (қозғалтқышты іске 
қосу/тоқтату түймесі бар 
моделдер). 

- Егер кілт оталдыру құлпында 
болса (қозғалтқышты іске 
қосу/тоқтату түймесі жоқ 
моделдер). 

 
 

Есіктерді бұғаттауыштың 
ауыстырып-қосқышы 
1) Бұғатталған.
2) Бұғаттан алынған.
Барлық есіктер, жүк арту бөлігінің есігін  
(Outback моделі) қоса алғанда, 
жүргізушінің есігінде орналасқан 
есіктерді бұғаттауыштың  ауыстырып-
қосқышының көмегімен құлыпталуы 
және ашылуы мүмкін. 
Жүк арту бөлігінің есігін қоса алғанда, 
барлық есіктерді құлыптау үшін 
ауыстырып-қосқыштың алдыңғы жағын  
басыңыз. 
Жүк арту бөлігінің есігін қоса алғанда, 
барлық есіктерді ашу үшін ауыстырып-
қосқыштың артқы жағын басыңыз.

• Аустралияға арналған моделдерде,
есікті және жүк арту бөлігінің
есіктерін (Outback моделі) 
қашықтықтан басқару 
функциясының немесе есіктің 
құлыптарын қашықтықтан басқару 
жүйесінің көмегімен құлыптағаннан 
кейін есіктерді бұғаттауыштың 
ауыстырып-қосқышының ашатын 
жағын басу есіктің құлыптарының 
ашылуына әкелмейді

 Кілттердің құлыпталуын 
болдырмау функциясы 
(қосарлап құлыптау жүйесі бар 
моделдерден басқа) 

Бұл функция келесі жағдайларда 
есіктердің құлыпталуын 
болдырмайды. 
• Кілт оталдыру құлпында қалады

(түйменің көмегімен қозғалтқышты
іске қосу/ тоқтату функциясы
қарастырылған қашықтықтан
басқару жүйесі жоқ моделдер).

• Оталдыру құлпы "ON" күйінде
болғанда (түйменің көмегімен
қозғалтқышты іске қосу/тоқтату
функциясы қарастырылған
қашықтықтан басқару жүйесі бар
моделдер)
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Бұл функцияны қосуды/ сөндіруді орнатуды 
SUBARU дилерінде өзгертуге болады. 
Неғұрлым толық ақпарат алу үшін біз Сізге 
өзіңіздің SUBARU дилеріңізге хабарласуды 
ұсынамыз. 

ЕСКЕРТПЕ 
Автокөліктен түсу барысында  
есіктерді құлыптамас бұрын кілт 
өзіңізбен бірге екендігіне көз жеткізіңіз.  

▼ Автокөліктің ішінде кілттердің
қалып қоюының алдын алу
функциясы қосулы кездегі жұмыс
режімі

Жүргізушінің есігі ашық болғанда есіктер 
автоматты түрде құлыпталмаған күйде 
қалады, тіпті есіктерді бұғаттауыштың 
ауыстырып-қосқышының алдыңғы жағын 
бассаңыз да. 

▼ Автокөліктің ішінде кілттердің
қалып қоюының алдын алу
функциясы сөндірулі кездегі жұмыс
режімі

• Егер жүргізушінің есігі ашық болғанда
құлыпты бұғаттау иінтірегін алға
бұратын болсаңыз (құлыптау күйіне),
содан кейін жүргізушінің есігі жабылатын
болса, жүргізушінің есігі құлыпталады.

• Егер жүргізуші есігінің сыртын құлыптау
үшін қосалқы кілтті пайдалансаңыз, есік
құлыпталады.

Түйменің көмегімен 
қозғалтқышты іске 
қосу/тоқтату функциясы 
қарастырылған қашықтықтан 
басқару жүйесі (егер 
орнатылған болса)

Сіз өзіңізде қашықтықтан басқару 
салпыншағы болғанда қозғалтқышты 
түйменің көмегімен іске қосу/тоқтату 
функциясы қарастырылған қашықтықтан 
басқару жүйесін пайдалана аласыз. Сіз 
жүйені келесі әрекеттерді орындау үшін 
пайдалана аласыз. 
• Жүк арту бөлігінің есігін қоса алғанда,

есіктерді құлыптау және ашу.
• Жүкартқышты ашу.
• Қозғалтқышты іске қосу және тоқтату.

Сіз есіктерді және жүк арту бөлігінің есігін 
қашықтықтан басқару жүйесі арқылы 
қашықтықтан басқару салпыншағындағы 
тиісті түймені басып құлыптай аласыз және 
аша аласыз.Қозғалтқышты іске қосу рәсімі 
туралы ақпарат үшін "Қозғалтқышты іске 
қосу және тоқтату (түйменің көмегімен 
қозғалтқышты іске қосу/тоқтату жүйесі бар 
моделдер)" бөлімін қараңыз 7-12. 

 Қашықтықтан басқару 
салпыншағы 

1) Қашықтықтан басқару салпыншағы
(негізгі). 

2) Қашықтықтан басқару салпыншағы
(қосымша). 

3) Кілт нөмірі бар тақтайша.

Автокөлікпен бірге екі немесе  үш 
қашықтықтан басқару салпыншағы және 
кілттің нөмірі жазылған тақтайша 
жеткізіледі. Кілттің нөмірі бар тақтайша 
туралы ақпарат "Кілттің нөмірі бар 
тақтайша" бөлімінде берілген 2-3. 

Әрбір қашықтықтан басқару салпыншағына 
апаттық кілт бекітілген.Апаттық кілт 
жүргізушінің есігін құлыптау және ашу үшін 
қолданылады. 

202635 

1 2 3
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- ЖАЛҒАСЫ -

1) Бекіткіштің түймесі. 
2) Апаттық кілт.

Қашықтықтан басқару салпыншағының 
бекіткішінің түймесін басып, механикалық 
кілтті алыңыз. 

 Сақтық шаралары 
▼ Радиосигналдарға қатысты

 
 

ЕСКЕРТПЕ 
Қашықтықтан басқару салпыншағының 
күйі мен қоршаған орта жағдайлары 
төменде көрсетіліп отырған жағ-
дайларда қашықтықтан басқару 
салпыншағы мен автокөліктің 
арасындағы деректердің алмасуына 
теріс әсер етуі мүмкін. 
• Жүйе күшті радиосигналдар шығара-

тын құрылғының жанында қолданы-
латын болса, мысалы, радиохабар
станциясына немесе электр тарату
желісіне жақын болса.

• Радиосигналдарды сәулелендіретін
аспаптарды пайдаланған кезде, мы-
салы, қашықтықтан басқару 
салпын-шағын немесе  басқа 
автокөліктің құлыптарын 
қашықтықтан басқару таратқышы 
бар кілтті пайдаланғанда. 

1 

2 

202500 

Ұшақпен ұшқан кезде қашықтықтан 
басқару салпыншағындағы түйме-
лерді баспаңыз. Қашықтықтан бас- 
қару салпыншағының қандай да бір 
түймелерін басқанда радиосигнал-
дар сәулеленетін болады, олар 
ұшақ жүйесінің жұмысына теріс 
әсер етуі мүмкін. Егер қашықтан 
басқару салпыншағы сөмкеде 
болса, түймелерінің кездейсоқ 
басылуына жол бермеу үшін 
шаралар қолдаңыныз. 

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ Автокөліктің таратқыш антенналары 
сәулелендіретін радиосигналдар 
имплантталған 
кардиостимуляторлар мен 
дефибрилляторлардың жұмысына 
теріс әсер етуі мүмкін. 
Егер Сізге кардиостимулятор 
немесе дефибриллятор болып 
табылмайтын қандай да бір басқа 
электрондық медициналық жабдық 
имплантталса, онда түйменің 
көмегімен қозғалтқышты іске қосу/ 
тоқтату функциясы қаррастырылған 
қашықтықтан басқару жүйесін 
пайдалану алдында төмендегі 
"Түйменің көмегімен қозғалтқышты 
іске қосу/ тоқтату функциясы 
қарастырылған  қашықтықтан 
басқару жүйесінде қолданылатын 
радиосигналдар" 2-14 бөлімімен 
танысыңыз, сондай - ақ неғұрлым 
толық ақпарат алу үшін белгілі 
медициналық электрлік жабдықтың 
өндірушісімен кеңесіп алыңыз. 
Автокөліктің таратушы 
антенналары сәулелендіретін 
радиосигналдар медициналық 
электрондық жабдықтың жұмысына 
теріс әсер етуі мүмкін. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
Егер Сізге кардиостимулятор 
немесе дефибриллятор имплант-
талған болса, автокөлікте 
орнатылған таратушы антенналарға 
22 см. (8,7 дюйм) қашықтыққа дейін 
жақындамаңыз. 



2-12 Кілттер, құлыптар және шыны көтергіштер 
 

 

 
• Егер Сіз автокөлікті қашықтықтан 

басқару салпыншағын басқа 
автокөлікті қашықтықтан басқару 
салпыншағымен немесе 
есіктерінің құлыптарын 
қашықтықтан басқару пультімен 
бірге алып жүретін болсаңыз. 

• Егер қашықтықтан басқару 
салпыншағы сымсыз байланыс 
құралының жанында болса, 
мысалы, ұялы телефонның 
немесе металл заттың жанында. 

• Егер қашықтықтан басқару 
салпыншағына металл 
аксессуарлар бекітілсе. 

• Егер Сіз қашықтықтан басқару 
салпыншағын электрондық 
аспаптармен, мысалы 
ноутбуктармен бірге алып 
жүрсеңіз. 

• Қашықтан басқару 
салпыншағының қуаттау 
элементі отырса. 

• Мұндай жағдайларда 
автокөліктің есіктерінің 
құлыптарын  ашу және бекіту, 
сондай - ақ қозғалтқышты іске 
қосу мүмкін болмайды. 

▼ Ақауларына қатысты 
 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

• Автокөліктің ішінде немесе 
автокөліктің айналасында 2 м. (6,6 
фут) радиуста (мысалы, 
көлікжайда) қашықтықтан басқару 
салпыншағын ешқашан 
қалдырмаңыз және сақтамаңыз. 
Қашықтықтан басқару 
салпыншағы автокөліктің ішінде 
құлыпталып қалуы мүмкін немесе 
кілттің қуаттау элементі жылдам 
отыруы мүмкін. Кейбір 
жағдайларда, қашықтықтан 
басқару салпыншағының 
орналасқан жеріне байланысты 
автокөліктің электрлік қуатын іске 
қосу/тоқтату түймесінің көмегімен 
қосу мүмкін болмайтындығына 
назар аударыңыз. 

• Қашықтықтан басқару 
салпыншағында электрондық 
компоненттер бар. Қуаттау 
элементінің ақауларын немесе 
отыруын болдырмау үшін келесі 
сақтық шараларын ұстаныңыз. 

- Зақымдануды болдырмау үшін 
қашықтықтан басқару 
салпыншағының қуаттауыш 
бөлшегін SUBARU ресми 
дилерінде ауыстыру 
ұсынылады. 

- Қашықтықтан басқару 
салпыншағына ылғалдың 
түсуіне жол бермеңіз. Егер 
қашықтықтан басқару 
салпыншағына ылғал түссе, 
оны дереу сүртіңіз және 
кептіріңіз. 

- Қашықтықтан басқару 
салпыншағының қатты 
соққылануына жол бермеңіз. 

- Қашықтықтан басқару 
салпыншағын тікелей түсетін күн 
сәулесінің әсері бар жерде 
немесе оның қызуы мүмкін басқа 
жерлерде, мысалы, аспаптар 
панелінде қалдырмаңыз. 

- Қашықтықтан басқару 
салпыншағын 
ультрадыбыстық жуу 
агрегатының көмегімен 
тазалауға тырыспаңыз. 

- Қашықтықтан басқару 
салпыншағын шамадан тыс 
ылғалды немесе шаңды 
жерлерде қалдырмаңыз. 
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ЕСКЕРТПЕ 
Егер автокөліктің аккумуляторлық 
батареясы отырған немесе 
ауыстырылған болса, онда 
қозғалтқышты іске қосу үшін руль 
колонкасының құлпын бұғаттау 
жүйесін іске қосу қажет болуы мүмкін. 
Мұндай жағдайда руль колонкасының 
құлпын бұғаттаудың мынадай рәсімін 
орындаңыз. 

1) Қозғалтқышты іске қосу/тоқтату
түймесі арқылы электрлік қуаттау
режімін "OFF" режіміне келтіріңіз.
Неғұрлым толық ақпарат алу үшін
"Электрлік қуаттау режімдерін
ауыстырып қосу" бөлімін қараңыз 3-
7.

2) Жүргізушінің есігін ашыңыз және
жабыңыз.

3) Шамамен 10 секунд күтіңіз.

Рөл колонкасы бұғатталуы әрекеттің 
аяқталуын білдіреді.  

▼ Қашықтықтан басқару
салпыншағына қатысты

ЕСКЕРТПЕ 
• Қашықтықтан басқару салпыншағы

үнемі автокөліктермен деректер 
алмасады және кілттің қуаттау көзі  
үздіксіз пайдаланылады.Қуаттау 
элементінің қызмет ету мерзімі 
жұмыс жағдайына байланысты. 
Әдетте ол 1-2 жылды құрайды. 
Егер қуаттауэлементітолығымен 
отырса, оны жаңасына ауыстырыңыз. 

• Қашықтықтан басқару 

салпыншағын жоғалтқан жағдайда 
қашықтықтан басқару салпыншағын 
қайта тіркеуді жүргізу ұсынылады. 
Қашықтықтан басқару салпыншағын 
қайта тіркеу үшін біз Сізге SUBARU 
дилеріне хабарласуды ұсынамыз. 

• Бір автокөлік үшін 7 қашықтықтан 
басқару салпыншағы  тіркелуі мүмкін. 
Қашықтықтан басқару салпыншағын
қайта тіркеу үшін біз Сізге SUBARU
дилеріне хабарласуды ұсынамыз.

• Қашықтықтан басқару
салпыншағымен бірге берілетін
кілттің нөмірі бар пластинканы
сенімді жерде сақтаңыз.Ол 
автокөлікті жөндеу жұмыстарын 
жүргізу кезінде, сондай-ақ 
қашықтықтан басқаратын 
қосымша салпыншақтарды тіркеу 
кезінде қажет. 

• Автокөліктің ішінде заттарды 
сақтауға арналған орындарда 
қашықтықтанбасқару салпыншағын 
қалдырмаңыз.Діріл қашықтықтан 
басқару салпыншағының 
зақымдануына немесе ауыстырып-
қосқыштардың өздігінен қосылуына 
әкелуі мүмкін, бұл автокөліктің 
есіктерінің құлыптарының 
бұғатталуына әкеліп соқтыруы 
ықтимал. 

Егер қашықтықтан басқару 
салпыншағын түсіріп алсаңыз, 
онда кіріктірілген апаттық кілт 
ажыратылып қалуы 
мүмкін.Апаттық кілтті босатып 
алмау үшін сақ болыңыз. 

- Қашықтықтан басқару 
салпыншағын дербес 
компьютерлердің немесе 
тұрмыстық электрлік 
құралдардың жанында 
қалдырмаңыз.

- Қашықтықтан басқару 
салпыншағының магнит өрісі 
әсер етуі мүмкін жерлерде 
болуына жол бермеңіз. 

- Қашықтықтан басқару 
салпыншағын аккумуляторлық 
батареяларға жақын жерде 
немесе кез келген электрлік 
аксессуарларға арналған 
қуаттаушы құрылғының 
жанында қалдырмаңыз. 

- Терезелерге металлды бояуды 
жақпаңыз және металл заттарды 
терезеге бекітпеңіз. 

- Түпнұсқа емес аксессуарларды 
немесе бөлшектерді 
пайдаланбаңыз. 

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 



2-14 Кілттер, құлыптар және шыны көтергіштер 
 

 

 
▼ Баптауларына қатысты 
ЕСКЕРТПЕ 
• Қашықтықтан басқару функция-

сының  қосылуы/сөндірілуі 
өзгертілуі мүмкін. Параметрлерді 
қалыптастыру үрдісі неғұрлым 
толығырақ "Қашықтықтан басқару 
функциясын сөндіру" бөлімінде 
сипатталған 2-20. Бұл баптауды 
SUBARU дилерінде өзгертуге 
болады. Неғұрлым толық ақпарат 
алу үшін біз Сізге өзіңіздің 
SUBARU дилеріңізге хабарласуды 
ұсынамыз. 

• Қашықтықтан басқару функциясы 
сөндірілген кезде қозғалтқышты 
іске қосу/тоқтату түймесін 
пайдалану тәртібі бойынша 
неғұрлым толық ақпарат алу үшін 
"Қашықтықтан  басқару 
салпыншағы - қашықтықтан 
басқару салпыншағының 
жұмысындағы іркілістер кезіндегі 
әрекеттер" бөлімін қараңыз 9-33. 

▼ Түйменің көмегімен қозғалтқышты 
іске қосу/ тоқтату функциясы 
қарастырылған қашықтықтан 
басқару жүйесінде қолданылатын 
радиосигналдар 

Есіктердің құлыптарын қашықтықтан 
басқару жүйесінде қолданылатын 
радиосигналдардан басқа, түйменің 
көмегімен қозғалтқышты іске қосу/ тоқтату 
функциясы бар қашықтықтан басқару 
жүйесінде жиілігі  

134 кГц радиосигналдар қолданылады. 
Радиосигналдарды автокөлікте төмендегі 
суретте белгіленген жерлерде 
орнатылған антенналар сәулелендіреді. 

 

 
Седан 
1) Антенна. 
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- ЖАЛҒАСЫ -

 Автокөліктің есіктерін 
қашықтықтан басқару 
функциясының көмегімен 
құлыптау және ашу 

▼ Қолданылу аймақтары

1) Антенна.
2) Қолданылу аймағы.

 Есіктерді және жүк арту бөлігінің есігін
құлыптау/ ашу  функциясының әрекет 
ету аймағы автокөліктің тиісті есігінің 
тұтқасы мен жүк арту бөлігі есігінің 
декоративтік қаптамасынан бастап 
шамамен 40 - 80 см. (16 - 32 дюйм) 
құрайды. 

• Жүкартқышты ашу функциясының
әрекет ету аймағы жүкартқышты ашу
түймесінен шамамен 40 - 80 см. (16 - 32
дюйм) құрайды.

1) Жарықдиодтық индикатор.

Қашықтықтан басқару салпыншағы 
алдыңғы есіктердің бірін ашу/ құлыптау 
функциясын пайдалануға болатын 
аймақта болғанда, қашықтықтан басқару 
салпыншағының жарықдиодтық 
индикаторы жыпылықтайды. 
Қашықтықтан басқару функциясы 
сөндірулі болғанда жарықдиодтық 
индикатор қашықтықтан басқару 
салпыншағындағы түймелердің бірі 
басылғанға дейін жыпылықтамайды. 

 Қашықтықтан басқару кілтінің
әрекет ету аймағы бойынша
кеңестер

Ақауға қатысты 
Қашықтықтан басқару функциясы 
мынадай себептер бойынша тиісті түрде 
жұмыс істемеуі мүмкін. 
• Қашықтықтан басқару салпыншағы

автокөліктің шанағына тым жақын
(мұндай жағдайда алыстағаннан кейін
операцияны  қайталаңыз).

• Қашықтықтан басқару салпыншағы
қашықтықтан басқару функциясы
қолданылатын аймақта болғанда,
бірақ, жер бетінде болғанда немесе
оның бетінен тым жоғары болса.

• Қашықтықтан басқару салпыншағының
күйі немесе радиосигналдардың
таралу жағдайы автокөлікке жақын
болса (мұндай жағдайда "Есіктерді
құлыптау- және ашу" бөлімін қараңыз
cr9_34).

Сақтық шаралары 
• Қашықтықтан басқару салпыншағы

қашықтықтан басқару функциясы
қолданылатын аймақта болған кезде,
бұл функцияны қашықтықтан басқару
салпыншағын ұстаған адам ғана емес,
кез келген адам пайдалануы мүмкін.
Құлыптау мен ашуды қашықтықтан
басқару салпыншағы қолданылатын
аймақта болатын төменде көрсетіліп
отырған
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элементтердің көмегімен ғана орындауға 
болатындығына назар аударыңыз: 
- Есік тұтқасы. 
- Есікті құлыптау қадағасы. 
- Жүк арту бөлігінің есігін ашу түймесі 

(Outback). 
- Есіктерді құлыптайтын артқы түйме 

(Outback). 
• Егер қашықтықтан басқару салпыншағы 

автокөліктің ішінде болса, онда 
қашықтықтан басқару фунциясының 
көмегімен есіктерді және жүк арту бөлігінің 
есігін құлыптау және ашу мүмкін емес. 
Сонымен қатар, қашықтықтан басқару 
салпыншағының  күйіне және қоршаған орта 
жағдайларына байланысты автокөлік ішіндегі 
қашықтықтан басқару салпыншағы автокөлікті 
құлыптауы әлі де мүмкін болады. Құлыптарды 
құлыптау алдында қашықтықтан басқару 
салпыншағының өзіңізбен бірге екеніне көз 
жеткізіңіз. 

• Мынадай жағдайларда әрекет ету 
аймағының кемуі немесе қашықтықтан 
басқару функциясы тиісінше жұмыс жасай 
алмауы мүмкін: 
- Қашықтықтан басқару салпыншағының 

қуаттау элементі отырса. 
- Егер қашықтықтан басқару салпыншағы 

күшті радиосәулелену немесе қатты шу 
аймағында (мысалы, радиотаратушы 
мұнараға, электрлік станцияларға,  

радиохабар станциясы немесе сымсыз 
жабдықты пайдалану аймағында) болса. 

- Ұялы телефон арқылы сөйлескен 
кезде. 

Мұндай жағдайларда "Есіктерді құлыптау 
және бекіту" бөлімінде сипатталған 
рәсімдерді орындаңыз 9-34. 
• Қашықтықтан басқару салпыншағы 

қашықтықтан басқару функциясының 
әрекет ету аймағында болғанда және 
есіктің тұтқасы автокөлікті жуу кезінде 
немесе қатты жаңбыр кезінде судың 
едәуір мөлшерінің болуына байланысты 
дымқыл болса, онда есіктер 
құлыпталып қалуы немесе ашылуы 
мүмкін. 

▼ Қашықтықтан басқару 
функцияларын пайдалану 
тәртібі 

 Қашықтан басқару функциясы 
бойынша кеңестер 

• Қашықтықтан басқару функциясы 
арқылы есіктерді (жүк арту бөлігінің 
есігін қоса алғанда) құлыптау алдында 
қозғалтқышты іске қосу/тоқтату үшін 
түймемен электрлік қуаттауды 
сөндіріңіз.Егер қозғалтқышты іске 
қосу/тоқтату түймесі "АСС" немесе "ON" 
режіміне орнатылған болса, есіктерді 
(жүк арту бөлігінің есігін қоса алғанда) 
қашықтықтан басқару функциясының 
көмегімен  

құлыптау мүмкін емес. Іске қосу/тоқтату 
түймелерін сөндіру туралы толық ақпарат  
"Электрлік қуаттау режімдерін ауыстырып 
қосу" бөлімінде берілген 3-7. 

• Егер құлыптау әрекеті тым тез 
орындалса, жабу толық болмауы 
мүмкін.Есіктерді құлыптау рәсімін 
орындау кезінде біз есіктің 
құлыпталғанына көз жеткізу үшін АРТҚЫ 
есіктің тұтқасын тартуға кеңес береміз. 

• Егер автокөліктің есіктерінің бірі немесе жүк 
арту бөлігінің есігі жабық болмаса, онда жүк 
арту бөлігінің есігі мен есіктердің құлыптарын 
жабу мүмкін емес. Автокөліктің барлық 
есіктерін жабыңыз, жүк арту бөлігінің 
есігін қоса алғанда, содан кейін барлық 
есіктерді құлыптаңыз. 

• Егер есіктің тұтқасын қолғаппен ұстаса, 
есіктің құлпы ашылмауы мүмкін. 

• Жүк арту бөлігінің есігін қоса алғанда, 
есіктерді құлыптағаннан кейін, 
қашықтықтан басқару функциясының 
көмегімен 3 секунд бойы есіктерді ашу 
мүмкін болмайды, қашықтықтан басқару 
функциясы арқылы жүк арту бөлігінің 
(Outback моделі) есігін ашу әрекетін қоса 
алғанда. 

• Автокөліктің есіктерін құлыптаған кезде, 
қашықтықтан басқару салпыншағының 
Сізде екеніне көз жеткізіңіз,  
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оның автокөліктің ішінде қалып қоюына 
жол бермеңіз. 

• Апаттық жарықтық сигнал мен дыбыстық 
сигналдың қаттылығын баптауды SUBARU 
дилерінде өзгертуге болады. Неғұрлым
толық ақпарат алу үшін біз Сізге SUBARU
дилеріне хабарласуды ұсынамыз.

• Апаттық жарықтық сигнал жұмысын
баптауын аспатар комбинациясы
дисплейінде (сұйықкристаллды дисплей)
өзгертуге болады. Неғұрлым толық
ақпарат алу үшін "Есіктің құлыптарын
қашықтықтан басқару жүйесі" бөлімін
қараңыз 3-63.

 Ашу 

Қашықтықтан басқару салпыншағын 
өзіңізбен бірге ұстай тұрып, алдыңғы 
есіктердің кез келген тұтқасын ұстаңыз. Бұл 
ретте келесі есік/есіктер ашылады, ал 
апаттық сигнал шамдары екі рет 
жыпылықтайды. 
• Тек жүргізушінің есігі (егер жүргізушінің

есігінің тұтқасынан тартсаңыз,қосарлап
құлыптау жүйесі бар модель).

• Барлық есіктер, жүк арту бөлігінің есігін
қоса алғанда (Outback) (басқа
жағдайларда).

 Жүк арту бөлігінің есігін ашу
(Outback)

1) Жүк арту бөлігінің есігін ашу түймесі.

Өзіңізде қашықтықтан басқару 
салпыншағын ұстай отырып,  

жүк арту бөлігінің есігін ашу түймесін 
басыңыз. Бұл ретте төменде сипатталған 
жағдай орын алады, ал апаттық жарық 
сигналын беру шамдары екі рет 
жыпылықтайтын болады. 
• Жүк арту бөлігінің есігі құлыптан

ажыратылады және ашылады.
• Барлық есіктердің құлыптары (қосарлап

құлыптау жүйесі жоқ моделдер )
ашылады

 Жүкартқышты ашу (Седан)

1) Жүкартқышты ашу түймесі.

Өзіңізде қашықтықтан басқару 
салпыншағын ұстай отырып, жүк арту 
бөлігінің есігін ашу түймесін басыңыз. 
Жүкартқыш ашылатын болады. Бұл ретте 
апаттық жарықтық сигнал беру шамдары екі 
рет жыпылықтайды. 

203349 
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ЕСКЕРТПЕ 
Төменде келтірілген жағдайларда 
жүкартқышты қашықтықтан басқару 
салпыншағынсыз ашуға болады. 
• Жүкартқышты құлыптау/ ашу 

баптауларында 
• "қосулы" мәні белгіленген. 
• Барлық есіктер ашылған. 

Жүкартқышты құлыптау/ашу 
баптауларын SUBARU дилерінде 
өзгертуге болады. Орнатуларды 
жүргізу үшін өзіңіздің SUBARU 
дилеріне хабарласуды ұсынамыз. 

 Есіктерді құлыптау қадағасының 
көмегімен жабу  

 

 
1) Есікті құлыптау қадағасы. 

Өзіңізде қашықтықтан басқару салпыншағын 
ұстай отырып,  барлық есіктерді жабыңыз, 
соның ішінде жүк арту бөлігінің есігі де бар, 
содан кейін есіктің сыртқы тұтқасында 
орналасқан есікті құлыптау қадағасын 
түртіңіз. Бұл автокөліктің барлық есіктерінің 
құлыпталуына әкеліп  соқтырады, жүк арту 
бөлігінің есігін қоса алғанда. Бұл ретте 
апаттық жарықтық сигнал беру шамдары 
бір рет жыпылықтайды. 

ЕСКЕРТПЕ 
Егер автокөліктің есіктерінің бірі,  
жүк арту бөлігінің есігі немесе 
жүкартқыштың қақпағы ашық 
болса, олар тіпті есіктерді 
құлыптау қадағасын басқанда да 
құлыпталмайды. Бұл ретте апаттық 
жарық сигналы 5 рет іске қосылып, 
есіктердің бірінің ашық екенін 
ескертеді. 

 Есіктерді құлыптайтын артқы 
түйменің көмегімен жабу 
(Outback) 

 

1) Есіктерді құлыптайтын артқы түйме. 

Өзіңізбен бірге қашықтықтан басқару 
салпыншағын алыңыз,  барлық есіктерді 
құлыптаңыз, соның ішінде жүк арту 
бөлігінің есігі де бар, содан кейін есіктерді 
құлыптайтын артқы түймені басыңыз.Бұл 
жүк арту бөлігінің есігі мен автокөліктің 
барлық есіктерінің құлыпталуына әкеліп 
соқтырады.Бұл ретте апаттық жарықтық 
сигнал беру шамдары бір рет 
жыпылықтайды. 

▼ Есіктерді таңдап ашу 
функциясы 

Есіктерді таңдап ашу функциясы 
жүргізушінің есігін қалған есіктерді ашпай-
ақ айқаруға мүмкіндік  
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береді. Сіз жүргізушінің есігіне және жүк 
арту бөлігінің есігіне арналған 
баптауларды бір біріне тәуелсіз өзгерте 
аласыз. 

Бұл функцияны қосуды/ сөндіруді 
орнатуды SUBARU дилерінде өзгертуге 
болады. 

Қосулы: тек жүргізушінің есігі немесе жүк 
арту бөлігінің есігі ғана ашылады. 

Сөндірулі: жүк арту бөлігінің есігін қоса 
алғанда, барлық есіктер ашылады. 

Осы функцияның зауыттық баптаулары 
мынадай (дағдылық баптаулар): 
• қосарлап құлыптау жүйесі бар

моделдер:"қосулы".
• қосарлап құлыптау жүйесі жоқ

моделдер: "сөндірулі".

Неғұрлым толық ақпарат алу үшін біз 
Сізге өзіңіздің SUBARU дилеріңізге 
хабарласуды ұсынамыз. 

▼ Энергияны үнемдеу функциясы
Қашықтықтан басқару салпыншағын және
автокөліктің аккумуляторлық бататреясын
қуаттау элементінің отыруын болдырмау
мақсатында қашықтықтан басқару 
функциясы келесі жағдайларда 
сөндіріледі. 

1-жағдай. Егер автокөліктің барлық
есіктері жабық, ал қашықтықтан басқару 
функциясы мен есіктердің құлыптарын 
қашықтықтан басқару жүйесі 2 апта және 
одан да ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса. 

2-жағдай. Егер автокөліктің барлық
есіктері жабық, ал қашықтықтан басқару 
салпыншағы қашықтықтан басқару жүйесі 
қолданылатын аймақта 10 минут және 
одан да ұзақ уақыт бойы болса. 

 Энергияны үнемдеу режімінен
шығу

Қашықтан басқару функциясы төменде 
көрсетілген операциялардың біреуі 
орындалғаннан кейін қайтадан қосылады. 

1-жағдай.
• Жүргізушінің есігінің тұтқасынан

тартып, есіктерді ашыңыз. 
• Есіктерді былайша құлыптаңыз:
- Жүргізуші есігінің тұтқасындағы есікті

құлыптау қадағасын ұстап. 
- Апаттық кілттің көмегімен (қосарлап

құлыптау жүйесі бар моделдер үшін).
• Есіктерді былайша құлыптаңыз немесе

ашыңыз:
- Есіктердің құлыптарын қашықтықтан

басқару жүйесінің көмегімен.
- Есіктерді бұғаттауышты ауыстырып-

қосқыштың көмегімен.

• Есікті ашыңыз, содан кейін оны жабыңыз
немесе есікті жабыңыз, содан кейін оны
ашыңыз.

• Қозғалтқышты іске қосу/тоқтату түймесі
арқылы электрлік қуаттау режімін "ON"
режіміне келтіріңіз.

2-жағдай.
• Есіктерді былайша ашыңыз:
- Есіктің тұтқасынан тартып.
- Жүк арту бөлігінің есігін ашу түймесін

басып.
• Есікті құлыптау қадағасын түрту арқылы

есіктерді жабыңыз. 
• Есіктерді мынадай элементтердің 

көмегімен құлыптаңыз немесе ашыңыз: 
- Есіктердің құлыптарын қашықтықтан

басқару жүйесі.
- Есіктерді бұғаттауыштың ауыстырып-

қосқышы.
- Апаттық кілт (қосарлап құлыптау жүйесі

бар моделдер). 
• Алдыңғы есіктердің бірін ашыңыз.
▼ Қашықтықтан басқару 

салпыншағының энергияны 
үнемдеу функциясы

Бұл функция қашықтықтан басқару 
салпыншағының сигналдарды қабылдауын 
тоқтатады және қашықтықтан басқару 
салпыншағының қуаттау элементінің 
энергиясының шығындалуын минимумға 
дейін төмендетуге көмектеседі. 
1. " " түймесін ұстай отырып, " "

түймесін екі рет басыңыз.
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1) Жарықдиодтық индикатор. 

2. Жарықдиодтық индикатор баптаудың 
аяқталдығын білдіре отырып, 4 рет 
жыпылықтағандығына көз жеткізіңіз. 

Егер қашықтықтан басқару салпыншағы 
энергияны үнемдеу режімінде болса, 
қашықтықтан басқару және қозғалтқышты 
түйменің көмегімен іске қосу/тоқтату 
жүйесінің функциялары жұмыс істемейтін 
болады. 
Энергияны үнемдеу режімінен шығу үшін 
қашықтықтан басқару салпыншағындағы 
түймелердің бірін басыңыз. 

▼ Есіктердің құлыптарын автоматты 
түрде жабу (қосарлап құлыптау жүйесі 
бар моделдерден басқа) 

Егер автокөліктің есіктерінің ешқайсысы 
немесе жүк арту бөлігінің есігі құлып 
ажыратылған соң 30 секунд ішінде 
ашылмаса, олар қайтадан автоматты түрде 
құлыпталатын болады. 
Бұл функцияны қосуды/ сөндіруді 
орнатуды, сондай - ақ есіктердің 
құлыптарын автоматты түрде іске 
қосылуына дейінгі уақытты SUBARU 
дилерінде ауыстыруға болады. Толық 
ақпарат алу үшін біз Сіздің SUBARU ең 
жақын дилеріне хабарласуыңызды 
ұсынамыз. 

 
 Дыбыстық ескерту сигналдары 

және ескерту шамы 
Қашықтықтан басқару кілтінің дыбыстық 
сигналдары мен ескерту шамы  
мынадай мақсаттарға қызмет етеді: 
• Түйменің көмегімен қозғалтқышты іске 

қосу/тоқтату функциясы қарастырылған 
қашықтықтан басқару жүйесіндегі қате 
операциялардың санын минимумға дейін 
қысқартады. 

• Сіздің автокөлігіңізді айдап кетуден 
қорғауға көмектеседі. 

Неғұрлым толық ақпарат алу үшін 
"Қозғалтқышты түйменің көмегімен іске 
қосу/ тоқтату жүйесінің дыбыстық ескерту 
сигналдары және ескерту шамы (егер 
орнатылса)" бөлімін қараңыз сг 3-32. 

 
 Қашықтықтан басқару 

функцияларын сөндіру  
 

 
Егер автокөлік ұзақ уақыт бойы 
пайдаланылмайды деп болжанса, сондай - 
ақ Сіз қашықтықтан басқару функциясын 
пайдаланбауды қаласаңыз, қашықтықтан 
басқару функциялары сөндірілуі мүмкін. 

Егер Сізге кардиостимулятор 
немесе дефибриллятор 
имплантталған болса, жүргізуші 
есігіндегі қашықтықтан басқару 
функциясын сөндіріңіз. Олай 
болмаған жағдайда таратқыштың 
антеннасы сәулеленетін 
радиосигналдар имплантталған 
кардиостимуляторлар мен 
дефибрилляторлардың 
жұмысына теріс әсер етуі мүмкін. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

202636 

1 
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ЕСКЕРТПЕ 
• Құлыптау және ашу функциялары

есіктердің құлыптарын қашықтықтан
басқару жүйесінің көмегімен 
сөндірілмейді. 

• Қашықтықтан басқару функцияларын
сөндіргеннен кейін қозғалтқышты іске
қосу үшін "Қозғалтқышты іске қосу"
бөлімінде сипатталған рәсімдерді
орындаңыз g.35_.

• Келесі жағдайларда Сізге
қашықтықтан басқару функциясын
сөндіруді ұсынамыз.
- Автокөлікті ұзақ уақыт бойы

пайдаланбау жоспарланатын болса.
- Қашықтықтан басқару функциясын

пайдалану жоспарланбайтын кезде.

▼ Функцияларды сөндіру

 Қашықтықтан басқару
салпыншағының көмегімен

Егер Сізде PIN-код арқылы басқару үшін 
тіркелген PIN-код бар болса, Сіз 
қашықтықтан басқару салпыншағымен 
қашықтықтан басқару функциясын сөндіре 
аласыз. РIN-кодты тіркеу туралы толық 
ақпарат "РIN-кодты тіркеу" бөлімінде 
берілген cr2-23. 
1. Жүргізуші есігін ашыңыз.

2. Құлыпты бұғаттау иінтірегін алға қарай
бұрыңыз.

3. Бір мезетте қашықтықтан басқару
салпыншағындағы " " " " түйесін
түймесін және басып, 5 секунд бойы
ұстап тұрыңыз.

Дыбыстық сигнал беріледі және 
қашықтықтан басқару функциялары 
сөндіріледі. 

 Жүргізуші есігінің көмегімен
1. Жүргізушінің орындығына отырыңыз

және есікті жабыңыз.

2. Есіктің бұғаттауышты ауыстырып-
қосқыштың артқы жағын басыңыз
(ашылатын жағын).

3. №2 операция орындалғаннан кейін 5
секунд ішінде жүргізушінің есігін
ашыңыз.

4. №3 операция орындалғаннан кейін 5
секунд ішінде есік ашық болғанда
есіктерді бұғаттауыштың ауыстырып-
қосқыштың артқы жағын (ашылатын
жағын) екі рет басыңыз.

201865 

202648 
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5. №4 операция орындалғаннан кейін 10
секунд ішінде жүргізушінің есігін екі рет
жабыңыз және ашыңыз.

6. №5 операция орындалғаннан кейін 10
секунд ішінде есік ашық болғанда
есіктерді бұғаттауыштың ауыстырып-
қосқыштың артқы жағын (ашылатын
жағын) екі рет басыңыз.

7. №6 операция орындалғаннан кейін 10
секунд ішінде жүргізушінің есігін бір рет
жабыңыз және ашыңыз.

8. №7 операция орындалғаннан кейін 5
секунд ішінде жүргізушінің есігін
жабыңыз.

Дыбыстық сигнал беріледі және 
қашықтықтан басқару функциялары 
сөндіріледі. 

ЕСКЕРТПЕ 
№4 және №6 операцияларды орындау 
кезінде есіктерді бұғаттауыштың 
ауыстырып-қосқышын мұқият басу 
керек. Егер ауыстырып-қосқышты басу 
жылдам жүзеге асырылса, онда 
функциялардың өшірілуі орындалмауы 
мүмкін. 

▼ Функцияларды қосу
Функцияны сөндіру рәсімін қайталап
орындағанда, дыбыстық сигнал беріледі
және функциялар қосылатын болады.

 Қашықтықтан басқару 
салпыншағының 
жұмысындағы іркілістер 
кезіндегі әрекеттерді 

"Қашықтықтан басқару салпыншағы - 
Қашықтықтан басқару салпыншағының 
жұмысындағы іркілістер кезіндегі 
әрекеттер"бөлімін қараңыз '9-33. 

 Қашықтықтан басқару 
салпыншағының қуаттау 
элементін ауыстыру 

"Қашықтықтан басқару салпыншағының 
қуаттау элементін ауыстыру" бөлімін 
қараңыз '11-68. 

 Еур опа елдеріне 
арналған моделдерге 
қатысты техникалық 
ақпарат  

• Бұл құрылғы 2014/53 /ЕО Директивасының 
талаптарына сәйкес келеді. Сәйкестік 
Декларациясының түпнұсқасының көшірмесі 
және ЕО таңбалануы 13-тарауда берілген. 

• Осы арқылы DENSO КОРПОРАЦИЯСЫ 
14АНК құрылғысы 2014/ 53/ ЕО 
Директивасының негізгі талаптарына және 
басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін 
мәлімдейді. 

РIN-код арқылы басқару 
(түйменің көмегімен 
қозғалтқышты іске 
қосу/тоқтату функциясы 
қарастырылған 
қашықтықтан басқару 
жүйесі бар моделдер) 

1) Жүкартқышты ашу түймесі
(Седан). 
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1) Есіктерді құлыптайтын артқы түйме 
(Outback). 

 Барлық есіктер құлыптаулы болған кезде 
(Outback моделі үшін, жүк арту бөлігінің 
есігін қоса алғанда),  Сіз есіктерді (жүк арту 
бөлігінің есігін қоса алғанда) кілтсіз келесі 
рәсімдерді орындау арқылы аша аласыз. 
• Седан: жүкартқышты ашу түймесін

басыңыз.
• Outback:есіктерді құлыптайтын артқы 

түймені басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ 
РIN-код бойынша басқару кілт 
автокөлікте  ұмытылған жағдайда 
көмектеседі. 5 таңбалы қауіпсіздік кодын 
(РIN-код) тіркеу ұсынылады. 

  РIN-кодты тіркеу 
▼ Дайындау
1. Оталдырғышты сөндіріңіз.
2. Барлық есіктерді жабыңыз (жүк арту

бөлігінің есігін қоса алғанда).
3. Қашықтықтан басқару салпыншағындағы

" " түймесін басыңыз және ұстап
тұрыңыз. Содан кейін барлық есіктер
(жүк арту бөлігінің есігін қоса алғанда)
жабылады.

4. " " түймесін басып, басулы күйде ұстап
тұрыңыз
және 3-қадамнан кейін 5 секунд бойы
келесі түймені басып, ұстап тұрыңыз.
• Седан: жүкартқышты ашу түймесі.
• Outback:есіктерді құлыптайтын артқы 

түйме. 
5. Жоғарыда көрсетілген түймені кемінде 5

секунд бойы басып тұрыңыз. Содан
кейін дыбыс сигналы беріледі.

6. " " түймесін және жүкартқышты ашу
түймесін/есіктерді құлыптайтын артқы
түймені басыңыз.

7. Қашықтықтан басқару салпыншағындағы

түймесін дыбыстық сигналы естіліп
тұрған кезде басыңыз.

Содан кейін дыбыстық сигнал тоқтатылады. 
Дайындық аяқталды. 

ЕСКЕРТПЕ 
Егер Сіз қашықтан басқару 
салпыншағындағы " " түймесін 
бассаңыз,дыбыстық сигнал 30 секунд 
бойы жұмыс істейді. Мұндай жағдайда 
РIN-кодты тіркеуге дайындық, тіпті 
дыбыс сигналы тоқтаса да 
аяқталмайды. 
▼ Тіркеу
Мысалы, "32468" комбинациясын PIN-код ретінде 
тіркеу үшін мынадай рәсімдерді орындаңыз. 
Седан 
1. Жүкартқышты ашу түймесін үш рет

басыңыз.
2. Дыбыс сигналы бір рет берілгеннен

кейін жүкартқышты ашу түймесін екі рет
басыңыз.

3. Дыбыс сигналы бір рет берілгеннен
кейін жүкартқышты ашу түймесін төрт
рет басыңыз.

4. Дыбыс сигналы бір рет берілгеннен
кейін жүкартқышты ашу түймесін алты
рет басыңыз.

5. Дыбыс сигналы бір рет берілгеннен
кейін жүкартқышты ашу түймесін сегіз
рет басыңыз.

6. Дыбыс сигналы кезекпен беріле
басталғаннан кейін, 1- қадамнан 5-
қадамға дейінгі әрекеттерді шамамен 30
секунд ішінде қайталаңыз.
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7. Барлық есіктер айқарылады және 
ашылады. Содан кейін РIN-код 
тіркелетін болады. 

Outback 
1. Есікті құлыптайтын артқы түймені үш 

рет басыңыз. 
2. Дыбыс сигналы бір рет берілгеннен 

кейін есіктерді құлыптайтын артқы 
түймені екі рет басыңыз. 

3. Дыбыс сигналы бір рет берілгеннен 
кейін есіктерді құлыптайтын артқы 
түймені төрт рет басыңыз. 

4. Дыбыс сигналы бір рет берілгеннен 
кейін есіктерді құлыптайтын артқы 
түймені алты рет басыңыз. 

5. Дыбыс сигналы бір рет берілгеннен 
кейін есіктерді құлыптайтын артқы 
түймені сегіз рет басыңыз. 

6. Дыбыс сигналы кезекпен беріле 
басталғаннан кейін, 1- қадамнан 5-
қадамға дейінгі әрекеттерді шамамен 
30 секунд ішінде қайталаңыз. 

7. Барлық есіктер (жүк арту бөлігінің 
есігін қоса алғанда) ашылады және 
құлыпталады. Содан кейін РIN-код 
тіркелетін болады. 

ЕСКЕРТПЕ 
• "0" санын енгізу үшін 

жүкартқышты ашу түймесін/ 
есіктерді құлыптайтын артқы  
түймені он рет басыңыз. 

• Сіздің автокөлігіңізді айдап 
кетуден қорғау үшін PIN-кодты жиі 
өзгертіңіз. 

• Егер Сіз автокөлігіңізді басқа 
тұлғаға берген болсаңыз, PIN- 
кодтың өзгертілмегеніне немесе 
өшірілмегеніне көз жеткізіңіз. Егер 
PIN-код өзгертілген немесе 
өшірілген болса, жаңа PIN-кодты 
тіркеңіз. 

• Егер Сіз тіркеу рәсімі барысында 
қателессеңіз, қашықтықтан басқару 
салпыншағындағы " " немесе " 
" түймесін басыңыз. Содан кейін 
"Дайындау" бөлімінде сипатталған 
рәсімдерді қайтадан орындауды 
бастаңыз. 

• Сіздің автокөлігіңізді айдап 
кетуден қорғау үшін Сіз "00000" 
сияқты бес бірдей саннан тұратын 
жолақты, сондай-ақ "12345" сияқты 
сандар қатарын РIN-код ретінде 
тіркей алмайсыз. 

• PIN-код ретінде автокөліктің 
нөмірлік белгісін, сондай - ақ 
"11122" немесе "12121" сияқты 
қарапайым нөмірлерді тіркемеңіз. 
Бұл автокөлікті айдап кету қаупін 
арттырады. 

• Егер Сіз "22222" санын тіркеуге 
тырыссаңыз, тіркелген PIN-код 
жойылады. Сіз жаңа код 
тіркелгенше PIN-код арқылы 
басқару көмегімен есіктерді аша 
алмайсыз. 

• Жаңа PIN-кодты тіркегеннен кейін 
Сіз оның көмегімен есікті аша 
алатындығыңызға көз жеткізуіңіз 
керек. 

• Егер қашықтықтан басқару 
функциясы қашықтықтан басқару 
салпыншағының көмегімен 
ажыратылған болса, PIN - кодты 
алып тастау мүмкін болмайды. 

• Келесі жағдайларда PIN-кодты 
тіркеңіз: 
- егер Сіз PIN-кодты ұмытып 

қалсаңыз; 
- егер PIN-кодты өзгерткіңіз келсе. 

  Ашу 
"Тіркеу" бөлімінде көрсетілген 1-қадамнан 5-
қадамға дейінгі әрекеттерді орындаңыз. 

ЕСКЕРТПЕ 
• Келесі жағдайларда есіктерді   

РIN-кодпен кіру арқылы ашу 
мүмкін емес: 
- егер қашықтықтан басқару 

салпыншағы қолданылу 
аймағында болса; 

- егер оталдыру құлпы "ACC" 
немесе "ON" күйінде болса. 

• Егер Сіз есіктерді ашу әрекеттері 
кезінде қателессеңіз, 5 секунд 
немесе одан да ұзағырақ күте 
отырып, ашу  амалдарын қайта 
бастаңыз. 

• Қате PIN-код енгізілген жағдайда, 
Сіздің автокөлігіңізді айдап 
кетуден қорғау үшін 5 рет 
қатарынан дыбыстық сигнал 
беріледі. Егер осындай жағдай 
орын алса, Сіз 5 минут бойы PIN-
код арқылы басқара алмайсыз. 
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- ЖАЛҒАСЫ -

Есіктің құлыптарын 
қашықтықтан 
басқару жүйесі  
Қашықтықтан басқару таратқышы мынадай 
мақсаттар үшін автокөліктен шамамен 1,0 м 
(3,2 фут) қашықтықта пайдаланылуы 
мүмкін: 
• барлық есіктерді құлыптау немесе ашу;
• жүк арту бөлігінің есігін ашу және

құлыптау (Outback);
• жүкартқыштың қақпағын ашу (Седан);
• жүк арту бөлігінің есігін ашу немесе

құлыптау (жүк арту бөлігінің есігінің
электрлік жетегі бар моделдер).

Жүйенің әрекет ету қашықтығы күшті 
радиосигналдарды сәулелендіру көздерінің, 
мысалы электр станцияларының, 
радиохабар және телевизиялық 
станцияларының, телевизиялық 
мұнараларының, сондай - ақ тұрмыстық 
электрондық құрылғыларды қашықтықтан 
басқару пульттерінің жанында азаяды. 

ЕСКЕРТПЕ 
 Автокөліктен түспес бұрын

барлық есіктердің жабық екеніне
көз жеткізіңіз.

 Егер көліктің кез келген есігі немесе
жүк арту бөлігінің есігі ашық болса,
онда бұл функция жұмыс істемейді.
 Егер түйменің көмегімен

қозғалтқышты іске қосу/ тоқтату
функциясы қарастырылған
қашықтықтан басқару жүйесі бар
моделдерде қашықтықтан басқару
салпыншағы автокөліктің шанағына
тым жақын болса, онда 
қашықтықтан басқару 
салпыншағындағы құлыптау 
түймесін басу қашықтықтан басқару 
фунциясының көмегімен есіктерді 
ашуды орындамауы мүмкін. Мұндай 
жағдайларда осы функцияның 
жұмысын қалпына келтіру 
есіктердің құлыптарын 
қашықтықтан басқару жүйесінің 
көмегімен есіктерді ашу арқылы 
жүзеге асырылады. 

 Есіктерді құлыптау және 
ашу 

ЕСКЕРТПЕ 
Апаттық жарықтық сигнал 
жұмысының баптауларын SUBARU 
дилерінде өзгертуге болады. 
Неғұрлым толық ақпарат алу үшін біз 
Сізге SUBARU дилеріне хабарласуды 
ұсынамыз. Сонымен қатар, апаттық 
жарық сигналының жұмысының 
баптауларын  

• Сіз өзіңізбен бірге ұшаққа
қашықтықтан басқару
таратқышын алғанда Сіз ұшақта
болған уақытта оның 
түймелерін баспаңыз. 
Қашықтықтан басқару 
салпыншағының қандай да бір 
түймелерін басқанда 
радиосигналдар сәулеленетін 
болады, олар ұшақ жүйесінің 
жұмысына теріс әсер етуі 
мүмкін. Егер қашықтықтан 
басқару салпыншағын ұшақта 
сөмкеге салып тасымалдайтын 
болсаңыз, қашықтықтан 
басқару таратқышының 
түймелерінің кездейсоқ 
басылуына жол бермеу үшін 
қажетті шараларды 
қолданыңыз. 

• Таратқышты соққыға ұшырат-
паңыз.

• Таратқышты бөлшектемеңіз.
• Қабылдағышқа ылғалдың

түсуіне жол бермеңіз. Ылғал
түскен жағдайда оны дереу
арада шүберекпен сүрту керек.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 



2-26 Кілттер, құлыптар және шыны көтергіштер

аспаптар комбинациясы көмегімен 
(сұйықтықкристаллды дисплей) 
өзгертуге болады. Неғұрлым толық 
ақпарат алу үшін "Есіктердің 
құлыптарын қашықтықтан басқару 
жүйесі" бөлімін қараңыз З-63. 

Қашықтықтан басқару салпыншағы 
1) Құлыптау түймесі.
2) Ашу түймесі.

Таратқыш 
1) Құлыптау түймесі.
2) Ашу түймесі.

▼ Ашу
Автокөліктің жанында тұрып, қашықтықтан
басқару салпыншағындағы/ қашықтықтан
басқару таратқышының ашу түймесін
басыңыз.
Қосарлап құлыптау жүйесі 
жоқ моделдер  
Жүк арту бөлігінің есігін қоса алғанда 
(Outback моделі), барлық есіктер ашылады. 
Бұл ретте апаттық жарықтық сигнал беру 
шамдары екі рет жыпылықтайды. 

Қосарлап құлыптау жүйесі бар моделдер 
1. Тек жүргізушінің есігі ғана ашылады. Бұл

ретте апаттық жарықтық сигнал беру
шамдары екі рет жыпылықтайды.

2. Егер жүргізушінің есігі ашылғаннан кейін 5
секунд ішінде Сіз  ашу түймесін қайта
бассаңыз, онда жүк арту бөлігінің есігін қоса
алғанда, барлық қалған есіктер ашылады.

▼ Құлыптау
Құлыптау түймесін басқанда барлық есіктер, 
соның ішінде  жүк арту бөлігінің де есігі бар 
(Outback моделі) жабылады. Содан кейін 
апаттық жарықтық сигнал беру шамдары бір 
рет жыпылықтайды. Автокөліктен шаққан соң 
Сіздің автокөлігіңіздің есігінің құлыпталғанына 
көз жеткізу үшін есіктің сыртқы тұтқасынан 
тартыңыз. 

ЕСКЕРТПЕ 
• Егер кілт оталдыру құлпына салулы

болса,
сондай - ақ егер автокөліктің есікте-
рінің бірі, жүк арту бөлігінің есігін қоса
алғанда, толық жабылмаған болса,
есіктің құлыптарын қашықтықтан
басқару жүйесі жұмыс істемейді.

• Егер есіктердің бірі (немесе жүк арту
бөлігінің есігі/жүкартқыштың қақпағы)
толық жабылмаса, онда апаттық жарық
сигналының шамы

1 
2 

202640 

1 

2 

202160 
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- ЖАЛҒАСЫ -

Сізге барлық есіктердің (немесе жүк 
арту бөлігінің есігінің/жүкартқыштың 
қақпағының) толық жабылмағандығын 
ескерте отырып, бес рет 
жыпылықтайды. 

• Түйменің көмегімен қозғалтқышты іске
қосу/тоқтату функциясы
қарастырылған қашықтықтан басқару
жүйесі бар моделдерде қашықтықтан
басқару салпыншағы қолдануға
болатын аймақта болғанда алдыңғы
есіктің тұтқасынан тартып, алдыңғы
есікті ашуға болады. Есіктің жабық
екеніне көз жеткізу үшін АРТҚЫ есіктің
тұтқасынан тартыңыз.

▼ Есіктерді таңдап ашу функциясы
Есіктерді таңдап ашу функциясы
жүргізушінің есігін қалған есіктердің
ешқайсысын ашпай-ақ айқаруға мүмкіндік
береді.

Бұл функцияны қосуды/ сөндіруді орнатуды 
SUBARU дилерінде өзгертуге болады. 

Қосулы: тек жүргізушінің есігі ғана 
ашылады. 
Сөндірулі: жүк арту бөлігінің есігін қоса 
алғанда, барлық есіктер ашылады. 

Осы функцияның зауыттық баптаулары 
мынадай (дағдылық баптаулар): 
• қосарлап құлыптау жүйесі бар 

моделдер:"қосулы". 
• қосарлап құлыптау жүйесі жоқ моделдер: 

"сөндірулі".

Неғұрлым толық ақпарат алу үшін біз Сізге 
өзіңіздің SUBARU дилеріңізге хабарласуды 
ұсынамыз. 

▼ Есіктердің құлыптарын автоматты
түрде жабу (қосарлап құлыптау
жүйесі бар моделдерден басқа)

Тіпті ашу түймесін басқанда барлық есіктер, 
жүк арту бөлігінің есігін қоса алғанда 
(Outback) 30 секундтан кейін автоматты 
түрде қайта құлыпталады, егер осы уақыт 
ішінде төрт есіктің ешқайсысы және жүк 
арту бөлігінің есігі ашық болмаса.  

Автоматты түрде құлыптау функциясын 
қосуды/ сөндіруді орнатуды, сондай-ақ 
автоматты түрде құлыптауды кідірту 
уақытын (құлыптанатын уақыт кезеңі) 
SUBARU дилерінде өзгертуге болады. 
Неғұрлым толық ақпарат алу үшін біз Сізге 
SUBARU ең жақын дилеріне хабарласуды 
ұсынамыз. 

 Жүкартқыштың қақпағын 
ашу/ жүк арту бөлігінің 
есігін ашу  

Қашықтықтан басқару салпыншағы 

202639 
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Таратқыш  

Седан 
Жүкартқыштың қақпағын ашу үшін "   " 
түймесін басып, басулы күйде ұстап 
тұрыңыз. Бұл ретте апаттық жарықтық 
сигнал беру шамдары екі рет 
жыпылықтайды. 
Outback 
Жүк арту бөлігінің есігін ашу үшін " " 
түймесін басыңыз.Бұл ретте апаттық 
жарықтық сигнал беру шамдары екі рет 
жыпылықтайды. 
Жүк арту бөлігінің есігінің электрлік жетегі 
бар моделдер үшін жүк арту бөлігінің есігін 
ашу/жабу үшін " " түймесін басып, 
басулы күйде ұстап тұрыңыз. 
ЕСКЕРТПЕ 
Жүкартқышы және жүк арту бөлігінің 
есігінің электрлік  
жетегі бар моделдерде  

Сіз " " түймесін қашықтықтан  
басқару салпыншағында/ қашықтан 
басқару пультінде сөндіре аласыз. 
Орнатуларды жүргізу үшін өзіңіздің 
SUBARU дилеріне хабарласуды 
ұсынамыз. 

 
• Қуаттау элементін ауыстыру 
"Қашықтықтан басқару таратқышының 
қуаттау элементін ауыстыру бөлімін  
қараңыз" cr11-70. 

 
• Техникалық ақпарат  
Қозғалтқышты түйменің көмегімен іске 
қосу/тоқтату функциясы қарастырылған  
қашықтықтан басқару жүйесі жоқ моделдер 
үшін осы жабдықты дайындаушының, оның 
моделінің және оны жеткізушінің атауы 
мынадай. 
• Жабдықты дайындаушының атауы: 

SUBARU дилерін білдіреді. 
• Жабдық моделінің атауы: TB1G077. 
• Жеткізушінің атауы:    ALPS ELECTRIC. 

 Еуропа елдеріне арналған моделдер 
Бұл құрылғы 2014/53 /ЕО Директивасының 
талаптарына сәйкес келеді. Сәйкестік 
Декларациясының түпнұсқасының 
көшірмесі және ЕО таңбалануы 13-тарауда 
берілген. 

Қосарлап құлыптау жүйесі 
(егер орнатылған болса) 

 
 

Қосарлап құлыптау жүйесі айдап әкетуге 
қарсы жүйе болып табылады. Ол есіктері 
кілттің немесе қашықтықтан басқару 
қабылдағышының көмегімен 
құлыпталғаннан кейін автокөлікті қосымша 
қорғауды қамтамасыз етеді. Бұл жүйе 
қосулы болған кезде, есіктердің құлыптарын 
есіктерді бұғаттауыштың ажыратып-
қосқышының немесе автокөлік салоны 
ішіндегі бұғаттау иінтірегінің көмегімен 
құлыптау мүмкін болмайды. 

 

 

Егер автокөліктің салонында 
жолаушылар болса, қосарлап 
құлыптау жүйесін қоспаңыз. 
Қосарлап құлыптау жүйесі 
қосулы болған кезде автокөліктің 
салонындағы адамдар есікті 
ішінен аша алмайды. Бұл ауыр 
жарақаттарға немесе өлімге 
әкеліп соғуы мүмкін. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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- ЖАЛҒАСЫ -

 Қосарлап құлыптау 
жүйесін қосу 

▼ Кілттің көмегімен қосарлап құлыптау
жүйесін қосу

1. Оталдыру құлпынан кілтті (түйменің
көмегімен қозғалтқышты іске
қосу/тоқтату функциясы қарастырылған
қашықтықтан басқару жүйесі жоқ
моделдер) алыңыз,  электрлік
қуаттауышты қозғалтқышты іске қосу/
тоқтату түймесі арқылы "OFF" режіміне
(түйменің көмегімен қозғалтқышты іске
қосу/тоқтату функциясы қарастырылған
қашықтықтан басқару жүйесі бар
моделдер) ауыстырып қосыңыз және
автокөліктен барлық жолаушыларды
түсіріңіз.

2. Автокөліктің барлық есіктерін, жүк арту
бөлігінің есігін қоса алғанда (Outback),
тығыздап жабыңыз.

3. Қосарлап құлыптау жүйесін қосу үшін
кілтті жүргізуші есігіндегі құлыптың 
цилиндріне салыңыз және есікті жабыңыз. 
Сіздің автокөлігіңіздің барлық есіктері, соның 
ішінде жүк арту бөлігінің есігі де бар 
(Outback), құлыпталады. 
▼ Қашықтықтан басқару

таратқышының көмегімен
қосарлап құлыптау жүйесін қосу

1. Оталдыру құлпынан кілтті (түйменің
көмегімен қозғалтқышты іске қосу/тоқтату
функциясы қарастырылған қашықтықтан
басқару жүйесі жоқ моделдер) алыңыз,
электрлік қуаттауышты қозғалтқышты іске
қосу/ тоқтату түймесі арқылы "OFF"
режіміне (түйменің көмегімен 
қозғалтқышты іске қосу/тоқтату 
функциясы бар қашықтықтан басқару 
жүйесі бар моделдер) ауыстырып 
қосыңыз және автокөліктен барлық 
жолаушыларды түсіріңіз. 

2. Автокөліктің барлық есіктерін, жүк арту
бөлігінің есігін қоса алғанда (Outback),
тығыздап жабыңыз.

3. Қашықтықтан басқару салпыншағындағы
" " немесе қашықтықтан басқару
таратқышындағы " " түймесін басыңыз.
Апаттық жарық сигналдары шамдарының
бір рет жыпылықтауы қосарлап құлыптау
жүйесінің қосулы

екендігін білдіреді. Сіздің автокөлігіңіздің 
барлық есіктері, соның ішінде жүк арту 
бөлігінің есігі де бар (Outback), 
құлыпталады. 

ЕСКЕРТПЕ 
Қашықтықтан басқару жүйесі бар 
моделдерде қосарлап құлыптау жүйесін 
есіктерді құлыптау қадағасына жанасу 
арқылы қосуға болады. 

 Қосарлап құлыптау 
жүйесін сөндіру 

▼ Қосарлап құлыптау жүйесін кілттің
көмегімен сөндіру

Қосарлап құлыптау жүйесін сөндіру үшін кілтті есіктің 
құлпының цилиндріне салыңыз да,  
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есікті ашыңыз. Сіздің автокөлігіңіздің 
барлық есіктері, соның ішінде жүк арту 
бөлігінің есігі де бар (Outback), ашылады.  

▼ Қашықтықтан басқару
таратқышының көмегімен
қосарлап құлыптау жүйесін
сөндіру

Қашықтықтан басқару салпыншағындағы 
" " немесе қашықтықтан басқару 
таратқышындағы " " түймесін басыңыз. 
Апаттық жарықтың дыбыстық сигнал беру 
шамының екі рет жыпылықтауы қосарлап 
құлыптау жүйесінің сөндірілгендігін білдіреді. 
Жүргізуші есігінің бұғаты ашылады. 

ЕСКЕРТПЕ 
Қашықтықтан басқару жүйесі бар 
моделдерде  
қосарлап құлыптау жүйесін есіктің 
тұтқасынан тарту  арқылы сөндіруге 
болады. 

 Шұғыл жағдайлардағы 
іс-әрекеттер 

Егер Сіз апаттың нәтижесінде немесе басқа 
да күтпеген жағдайлар салдарынан 
автокөліктің ішінде жабылып қалсаңыз, 
онда есіктерді ашу үшін төменде көрсетіліп 
отырған тәсілдердің бірін пайдаланыңыз. 

• Кілтті оталдыру құлпынан алыңыз, содан
кейін таратқыштың " " түймесін басыңыз
(қашықтықтан басқару функциясы жоқ
моделдер).

• Қозғалтқышты іске қосу/тоқтату түймесі
арқылы электрлік қуаттауды "OFF"
режіміне келтіріңіз, ал содан кейін
қашықтықтан басқару салпыншағындағы
(қашықтықтан басқару функциясы
қарастырылған моделдер) " " түймесін
басыңыз.

• Оталдыру құлпын "ON" күйіне ауыстырып, 
жүргізуші терезесін ашыңыз.  Кілтті
жүргізуші есігіндегі құлыптың цилиндріне
салыңыз да,  ашу бағытына қарай
бұрыңыз.

• Сіздің автокөліктің терезелерінің бірін
сындырыңыз да, ол арқылы автокөліктен
шығыңыз.

 Аккумуляторлық батарея
немесе қуаттау элементі 
отырған жағдайдағы 
әрекеттер 

Егер қосарлап құлыптау жүйесін 
автокөліктің аккумуляторлық батареясының 
немесе таратқышының қуаттау элементінің 
отыруы салдарынан, сақтандырғышының 
жанып кетуіне немесе электрлік 
жабдықтарының басқа да ақауларына 
байланысты сөндіру мүмкін болмаса, кілтті 
жүргізуші есігіндегі құлыптың цилиндріне 
салыңыз да, осы есікті ашыңыз. 

 Қосарлап құлыптау 
жүйесін қайта орнату. 

Автокөліктің аккумуляторлық батареясын 
ауыстыру үшін немесе қуаттау үшін 
ажыратқаннан кейін қосарлап құлыптау 
жүйесін қайта орнату қажет. Бұған 
жүргізушінің есігінің құлпын кілтпен бір рет 
ашу арқылы немесе қашықтықтан басқару 
салпыншағындағы " " түймесін немесе 
қашықтықтан басқару таратқышындағы " " 
түймесін басу арқылы қол жеткізуге болады. 
Бұл операциялар қосарлап құлыптау 
жүйесінің қалыпты жұмысын қамтамасыз 
етеді. 

ЕСКЕРТПЕ 
Қашықтықтан басқару жүйесі бар 
моделдерде қосарлап құлыптау жүйесін 
есіктің тұтқасынан тарту  арқылы қайта 
орнатуға болады. 
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Есіктерді бұғаттауышты 
ауыстырып-қосқыштың 
көмегімен есіктерді 
құлыптауды бұғаттау 
(Аустралияға арналған 
моделдер) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аустралияға арналған моделдер есіктер-ді 
бұғаттауышты ауыстырып-қосқыштың 
көмегімен есіктердің ашылуын бұғат-тайтын 
айдап кетуге қарсы функциямен 
жабдықталған. Есіктерді бұғаттауышты 
ауыстырып-қосқыштың көмегімен есіктер-дің 
ашылуына жол бермейтін бұл функ-ция 
мынадай жағдайда іскеқосылады. 

• Есіктер автокөліктің құлыптарын
қашықтықтан басқару жүйесінің көмегімен
жабылған. "Есіктерді құлыптау және ашу"
бөлімін қараңыз '7 2-25.

• Автоматты түрде құлыптау функциясы
іске қосылды. "Есіктердің құлыптарын
автоматты түрде құлыптау (қосарлап
құлыптау жүйесі бар моделдерден
басқа)" бөлімін қараңыз '7 2-27.

Бұл функцияның әрекеті есіктердің 
құлыптарын қашықтықтан басқару жүйесінің 
көмегімен ашқанда  немесе оталдыру 
құлпын "ON" күйіне ауыстырғанда 
тоқтатылады. 

ЕСКЕРТПЕ 
• Тіпті бұл функция белсендірілген

уақытта да, есіктерді есіктердің
құлыптарын бұғаттайтын тиісті 
иінтіректерінің көмегімен ашуға 
болады, "Есіктерді ішінен құлыптау 
және ашу" бөлімін қараңыз rr 2-7. 

• Бұл функция есіктер кілттің немесе
есіктердің бұғаттауышын ауыстырып-
қосқыштың көмегімен құлыпталған
болса, іске қосылмайды.

Есіктерді балалардан 
бұғаттау тетігі 

Әрбір артқы есік балалардан бұғаттау 
механизмімен жабдықталған.  Егер есікті 
балалардан бұғаттау механизмінің иінтіректері 
"LOCK" күйіне ауыстырылса, онда есік ішінен 
ашылмайды. Бұл есікті тек сыртынан ашуға 
болады. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

Бала артқы орындықта отырған 
кезде міндетті түрде есіктерді 
балалардан бұғаттау механизмін 
"LOCK" күйіне ауыстырыңыз.Егер 
бала абайсызда есікті ашып қалса 
автокөліктен түсіп қалуы немесе 
ауыр жарақаттар алып қалуы 
мүмкін. 

Автокөлікте жолаушылар болған 
кезде ешқашан есіктерді есіктер-дің 
құлыптарын қашықтықтан басқару 
жүйесінің көмегімен құлыптамаңыз. 
Бұл есіктерді бұ-ғаттауышты 
ауыстырып-қосқыш-тың көмегімен 
есіктердің ашыл-уын 
бұғаттауыштың іске қосылу-ына 
соқтыратын болады, ал авто-
көліктің ішіндегі жолаушылар 
есіктерді ішінен аша алмай 
қалады.Бұл ауыр жарақаттарға 
немесе өлімге әкеліп соғуы мүмкін. 
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Терезелер Электрлік шыны көтергіштер оталдыру 
құлпы "ON" күйінде болған жағдайда ғана 
жұмыс істейді. 

 
 Электрлік шыны 

көтергіштердің жұмысы 
▼ Электрлік шыны көтергіштерді 

ауыстырып-қосқыштар 
Жүргізушінің есігінде орналасқан 
электрлік шыны көтергіштердің 
ауыстырып-қосқыштары 

 

 
1) Шыны көтергіштерді бұғаттауды 

ауыстырып-қосқыш. 
2) Жүргізуші терезесінің шынысын 

көтергішті ауыстырып-қосқыш. 
3) Алдыңғы орындықтың жолаушысы 

терезесінің шынысын көтергішті 
ауыстырып-қосқыш. 

4) Сол жақтағы жолаушы терезесінің 
шынысын көтергішті ауыстырып-қосқыш. 

5) Оң жақтағы жолаушы терезесінің 
шынысын көтергішті ауыстырып-қосқыш. 

Автокөліктің барлық терезелерінің шыны 
көтергіштерін басқару жүргізушінің есігіне 
орнатылған ауыстырып-қосқыштар 
блогының көмегімен жүзеге асырылуы 
мүмкін. 
Жолаушылардың есіктерінде 
орналасқан электрлік шыны 
көтергіштердің ауыстырып-
қосқыштары 

 

 
Автокөліктің барлық терезелерінің электрлік 
шыны көтергіштерін басқару есіктерге 
орнатылған электрлік шыны көтергішті 
ауыстырып-қосқыштардың көмегімен 
жүзеге асырылуы мүмкін. 

Баланың әрекеттерінен немесе 
электрлік шыны көтергіштің 
байқаусызда іске қосылуы 
салдарынан ауыр 
жарақаттардың келтірілуіне жол 
бермеу үшін жүргізуші мынадай 
нұсқаулықтардың барлығын 
қатаң сақтауға міндетті.Электрлік 
шыны көтергіштің көмегімен 
терезелерді ашу немесе жабу 
кезінде саусақтарды, қолды, 
мойынды, басты немесе дененің 
басқа да жерлерін немесе өзге 
заттарды шынының қысып 
қалмауы үшін терезелерді ашқан 
немесе жапқан кезде ерекше сақ 
болыңыз.Балаларды тасымалдау 
кезінде жолаушылар есіктерінің 
шыны көтергіштері бұғатталған 
болуы тиіс.Автокөліктен түскен 
кезде қауіпсіздік мақсатында 
міндетті түрде кілтті өзіңізбен 
бірге алыңыз. Ешқашан баланы 
автокөлікте қараусыз 
қалдырмаңыз. Керісінше 
жағдайда бала электрлік шыны 
көтергішті іске қосып, жарақат 
алуы мүмкін. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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▼ Шыны көтергіштерді басқару
Бір басу арқылы шыныны автоматты
түрде көтеру/түсіру функциясы бар
модель

1) Автоматты түрде жабу.* 
2) Жабу. 
3) Ашу.
4) Автоматты түрде ашу.* 
* Терезенің жабылуын тоқтату үшін, кері қарай

ауыстырып-қосқышты басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ 
• Егер, терезе толық түсірілгеннен

кейін Сіз электрлік шыны көтергіштің 
ауыстырып-қосқышын басулы күйде 
ұстап тұруды жалғастыратын 
болсаңыз, аз уақытқа автоматты 
түрде ауыстырып-қосқыш іске 
қосылып,электрлік шыны көтергіш 

жұмыс істемеуі мүмкін. Жүйе қайта 
жүктелуі үшін бірнеше секунд уақыт 
беріңіз, сонда электрлік шыны 
көтергіш қалыпты жұмысына 
оралады. 

• Егер терезе толық көтерілгеннен кейін
Сіз электрлік шыны көтергіштің
ауыстырып-қосқышын көтеру күйінде
басулы түрде ұстап тұруды 
жалғастыратын болсаңыз, автоматты 
түрде ауыстырып-қосқыш іске 
қосылып, электрлік шыны көтергіш 
жұмыс істемеуі мүмкін. Бірнеше 
секундтан кейін терезені ауыстырып-
қосқышты терезе толық ашылғанша 
басулы күйде ұстап тұру арқылы ашу 
мүмкін болады. Бір басу арқылы 
шыныны автоматты түрде көтеру/ 
түсіру функциясы жұмыс істемейді. 
Терезені терезе толық жабылғанша 
ауыстырып-қосқышты жоғары қарай 
көтеру арқылы көтеруге болады. 
Қалыпты жұмысына оралу үшін 
электрлік шыны көтергіштер жүйесінің 
инициализациясын жүргізіп, бір басу 
арқылы шыныны автоматты түрде 
түсіру/көтеру функциясын қайта 
қосыңыз. "Электрлік шыны 
көтергіштің инициализациясы 
(шыныны бір басу арқылы автоматты 
түрде түсіру/көтеру функциясы бар 
терезелер)" бөлімін қараңыз 2-35. 

• Егер автокөліктің аккумуляторлық
батареясы ажыратылған болса, 
мысалы, аккумуляторлық батареяны 
ауыстырғанда немесе 
сақтандырғышты ауыстырған 
жағдайда, онда бір басу арқылы 
шыныны автоматты түрде көтеру/ 
түсіру функциясы сөндіріледі. 
Шыныны бір басу арқылы автоматты 
түрде көтеру/түсіру функциясын 
қайта қосу үшін электрлік шыны 
көтергішті инициализациялауды 
жүргізіңіз."Электрлік шыны 
көтергіштің инициализациясы 
(шыныны бір басу арқылы автоматты 
түрде түсіру/көтеру функциясы бар 
терезелер)" бөлімін қараңыз” 2-35. 
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Бір басу арқылы шыныны автоматты 
түрде көтеру/түсіру функциясы жоқ 
модель 

 

 
1) Жабу. 
2) Ашу. 

Терезені ашу үшін 
Тиісті ажыратып-қосқышты басыңыз және 
оны  шыны қажетті күйге дейін түскенше 
осы қалпында ұстап тұрыңыз.  

Терезені жабу үшін 
Ауыстырып-қосқышты жоғары қарай 
тартыңыз және оны  шыны қажетті күйге 
дейін көтерілгенше осы қалпында ұстап 
тұрыңыз. 

 Қысылып қалуды болдырмау 
функциясы (бір басу арқылы 
шыныны автоматты түрде көтеру 
және түсіру функциясы бар терезе) 

 
 
 

 
ЕСКЕРТПЕ 
• Егер терезе затты қысқан кезде орын 

алатын жағдайға ұқсайтын соққыны 
анықтаса, (мысалы, егер автокөлік 
жолдың шұқанағына түсіп кетсе), онда 
қысылып қалуды болдырмау 
функциясы белгілі жағдайларда 
қозғалыс кезінде жұмыс істемеуі мүмкін. 

• Электрлік шыны көтергіштің қысылып 
қалуды болдырмау функциясы іске 
қосылғаннан кейін бірнеше секунд бойы 
жұмыс істемеуі мүмкін. 

• Егер автокөліктің аккумуляторлық 
батареясы ажыратылған болса, мысалы, 
аккумуляторлық батареяны ауыстырғанда 
немесе сақтандырғышты ауыстырған 
жағдайда, онда қысылып қалуды 
болдырмау функциясы сөндіріледі. 
Қысылып қалуды болдырмау функциясын 
қайта қосу үшін электрлік шыны көтергіш 
жүйесінің инициализациясын жүргізіңіз. 
"Электрлік шыны көтергіштің 
инициализациясы (шыныны бір басу 
арқылы автоматты түрде түсіру/көтеру 
функциясы бар терезелер)" бөлімін қараңыз 
 2-35. 

Егер терезені бір басу арқылы автоматты 
түрде жабу кезінде ол терезенің жақтауы мен 
терезенің арасына түскен қандай да бір қатты 
затқа тірелетін болса, онда автоматты түрде 
терезе аздап төмен түсетін болады. 

▼ Сөндіруді кідірту функциясы (бір басу 
арқылы шыныны автоматты түрде 
көтеру және түсіру функциясы бар 
терезе) 

Оталдыру құлпы "ACC" немесе "OFF" күйіне 
ауыстырылғаннан кейін шамамен 42 секунд 
ішінде алдыңғы есіктердің терезелерін ашуға 
және жабуға болады.  Егер 42 секунд ішінде 
алдыңғы есіктің терезесі ашылатын болса, 
сөндіруді кідірту функциясы сөндіріледі. 

• Саусақтардың, қолдардың 
немесе дененің басқа да 
бөліктерінің көмегімен осы 
функцияның жұмысын 
тексеруге тырыспаңыз. 

• Терезенің толық жабылуы 
алдында қандай да бір зат 
қыстырылып қалған болса, 
қысылып қалуды болдырмау 
функциясы тиісті түрде 
жұмыс істемеуі мүмкін. 
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- ЖАЛҒАСЫ -

▼ Жолаушылар есіктерінің шыны
көтергіштерін бұғаттау

1) Бұғатталған.
2) Бұғаттан алынған. 

Бұғаттау 
Бұғаттауыштың ауыстырып-қосқышын 
басыңыз. Егер бұғаттауыштың ауыстырып-
қосқышы "бұғатталған" күйінде болса, артқы 
жолаушының жүргізуші жақтағы терезесінің 
ауыстырып-қосқыштарын пайдалану мүмкін 
болмайды. 

Бұғаттан алу  
Бұғаттауышты ауыстырып-қосқышты қайта 
басыңыз. 

 Электрлік шыны көтергішті 
инициализациялау (бір басу 
арқылы шыныны автоматты 
түрде көтеру/ түсіру 
функциясы бар терезелер) 

Егер автокөліктің аккумуляторлық 
батареясы мысалы, аккумуляторлық 
батареяны немесе сақтандырғышты 
ауыстырған жағдайда ажыратылған болса, 
онда келесі функциялар сөнетін болады. 
• Бір басу арқылы шыныны автоматты

түрде көтеру/ түсіру функциясы.
• Қысылып қалуды болдырмау функциясы.
Электрлік шыны көтергіш жүйесін 
инициализациялау үшін әрбір терезе үшін 
төменде келтірілген рәсімдерді орындаңыз. 
1. Жүргізуші есігін жабыңыз.
2. Оталдыру құлпын"ON"қалпына 

ауыстырыңыз. 
3. Электрлік шыны көтергіштің ауыстырып-

қосқышын басу арқылы жүргізуші есігін
жартылай ашыңыз.

4. Электрлік шыны көтергіштің ауыстырып-
қосқышын жоғары қарай көтеріңіз және
терезенітолықжабыңыз.Терезе
толығымен жабылғаннан кейін,
шамамен 1 секунд ішінде электрлік
шыны көтергішінің ауыстырып-қосқышын
жоғары қарайтартыңыз.

Жүкартқыштың қақпағы (Седан)

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

• Автокөліктің қозғалысы кезінде
жүкартқыштың қақпағы
автокөлікке пайдаланылған
зиянды газдардың кіруіне жол
бермеу үшін үнемі жабық 
болуы тиіс. 

• Кішкентай балалардың 
жүкартқышта құлыпталып 
қалмауы үшін қажетті 
шараларды қабылдаңыз. 
Ыстық немесе шуақты күндері 
жабық жүкартқыштағы 
температура тез көтерілуі 
мүмкін.Бұл ішінде құлыпталып 
қалған баланың өлім құшуына 
немесе ол ауыр жылу 
жарақатын алуы ықтимал, 
соның ішінде бас миының 
зақымдануы да бар, бұл 
әсіресе, кішкентай балаларға 
қауіпті. 

• Автокөліктен шыққанда 
барлық терезелерді және 
барлық есіктерді жабыңыз. 
Жүкартқыштың да жабық 
екендігіне көз жеткізіңіз. 
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• Жүкартқыштың қақпағын 
сырттан ашу және жабу 

Жүкартқыштың қақпағын қашықтықтан 
басқару функциясы арқылы  

немесе қашықтықтан басқару жүйесінің 
таратқышы арқылы ашуға болады. 
Неғұрлым толық ақпарат алу үшін мына 
бөлімдерді қараңыз: 
• Түйменің көмегімен қозғалтқышты іске 

қосу/ тоқтату функциясы қарастырылған 
қашықтықтан басқару жүйесі бар 
моделдер үшін "Жүкартқышты ашу 
(Седан)"  2-17 және "Жүкартқыштың 
қақпағын ашу/ жүк арту бөлігінің есігін 
ашу" бөлімін қараңыз  2-27. 

• Түйменің көмегімен қозғалтқышты іске 
қосу/ тоқтату функциясы қарастырылған 
қашықтықтан басқару жүйесі жоқ 
моделдер үшін "Жүкартқыштың 
қақпағын ашу/ жүк арту бөлігінің есігін 
ашу" бөлімін қараңыз  2-27. 

Жүкартқыштың қақпағын жабу үшін сырт 
еткенше жүкартқыштың қақпағын сәл 
басыңыз. 

ЕСКЕРТПЕ 
• Автокөліктен шыққан кезде 

жүкартқышта құнды заттарды 
қалдырмаңыз. 

•  Сіз қашықтықтан басқару 
салпыншағындағы/ қашықтықтан  
басқару пультіндегі түймені сөнді-ру  
үшін оны жылжытыңыз да, 
сөндіріңіз. Орнатуды өзгерту үшін біз 
Сіздің өзіңіздің SUBARU 
дилеріңізгехабарласуды ұсынамыз. 

 Жүкартқыштыңқақпағ
ын салоннан ашу 

Жүкартқыштың қақпағын ашу түймесін 1 
секундтан астам басып тұрыңыз. 
 

 

Жүкартқыштың қақпағының 
амортизациялық тіреуіштерін 
тартпаңыз және бөлшектемеңіз. 
Оның үстіне оларды отқа 
тастамаңыз. Жүкартқыштың 
қақпағының амортизациялық 
тіреуіштерінің суреттерінде 
мыналар көрсетілген. 

   Тартпаңыз. 
   Бөлшектемеңіз. 
   Отқа тастамаңыз. 
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- ЖАЛҒАСЫ -

Жүк арту бөлігінің есігі 
(Outback)  

 Жүк арту бөлігінің қолша 
ашылатын/жабылатын есігі 
(егер орнатылған болса)  

Жүк арту бөлігінің есігін құлыптау/ ашу 
төменде аталған жүйелердің кез келгенінің 
көмегімен жүзеге асырылады. 
• Есіктерді бұғаттауыштың ауыстырып-

қосқышы: "Есіктердің бұғаттауышының
ауыстырып-қосқышы" бөлімін қараңыз 
2-9.

• Түйменің көмегімен қозғалтқышты іске
қосу/тоқтату функциясы қарастырылған
қашықтықтан басқару жүйесі (егер 
орнатылған болса): "Түйменің көмегімен 
қозғалтқышты іске қосу/тоқтату 
функциясы қарастырылған қашықтықтан 
басқару жүйесі (егер орнатылған болса)" 
бөлімін қараңыз  2-10. 

• Есік құлыптарын қашықтықтан басқару 
жүйесі: "Есіктердің құлыптарын
қашықтықтан басқару жүйесі" бөлімін
қараңыз  2-25.

• Есіктерді кілтпен сырттан құлыптау және
ашу (қосарлап құлыптау жүйесі бар
моделдер): "Есіктерді сырттан кілтпен
құлыптау және ашу" бөлімін қараңыз  2-
5.

Жүк арту бөлігінің есігін 
ашу үшін 
___________________________________  

Жүк арту бөлігінің есігін ашу 
түймесі 

1. Жүк арту бөлігінің есігін ашыңыз.
2. Жүк арту бөлігінің есігін ашу түймесін 

басыңыз және басулы күйде ұстап 
тұрыңыз. Жүк арту бөлігінің есігі сәл
ашылады.

3. Жүк арту бөлігінің есігінен ұстап, оны
байыппен көтере бастаңыз.

ЕСКЕРТПЕ 
Егер жүк арту бөлігінің есігін 
таратқыштың қуаттау элементінің 
отыруына, есіктерді құлыптау/ашу 
жүйесінің ақаулығына байланысты 
немесе  басқа да себептерге 
байланысты ашу мүмкін болмаса,  

жүк арту бөлігінің есігін ашу 
иінтірегінің көмегімен жүк арту 
бөлігінің есігін қолша ашуға болады. 
Бұл рәсім туралы ақпарат алу үшін 
"Жүк арту бөлігінің есігі (Outback)— 
егер жүк арту бөлігінің есігі ашылмаса" 
бөлімін қараңыз  9-36. 

Жүк арту бөлігінің есігін жабу үшін 

Жүк арту бөлігінің есігін бірқалыпты төмен 
түсіріңіз, содан кейін оны күштеп ілмегі іске 
қосылғанға дейін төмен қарай тартыңыз. 
Егер тұтқаны ұстай отырып төмен қарай 
тартатын болсаңыз, жүк арту бөлігінің есігін 
оңай түсіруге болады. 

\ 
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 Жүк арту бөлігі есігінің 
электрлік жетегі (егер 
орнатылған болса) 

 

• Жүкті арту немесе түсіру 
кезінде, сондай-ақ жүк арту 
бөлігінің есігін ашу немесе 
жабу кезінде оған 
басыңызды немесе бетіңізді 
соғып алмау үшін сақ 
болыңыз. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

• Автокөліктің қозғалысы кезінде 
жүк арту бөлігінің есігі 
автокөлікке пайдаланылған 
зиянды газдардың кіруіне жол 
бермеу үшін үнемі жабық болуы 
тиіс.Оның ішкі тұтқасынан ұстай 
отырып жүк арту бөлігінің есігін 
жабуға тырыспаңыз. Сонымен 
қатар, автокөліктің жүк арту 
бөлігі жағынан жүк арту 
бөлігінің есігін тұтқаны тартып 
жаппаңыз. Сіз қолыңызды 
қысып алуыңыз және 
жарақаттануыңыз мүмкін. 

• Төменде келтірілген сақтық 
шараларын жүк арту бөлігінің 
есігінің электрлік жетегін 
пайдалану кезінде сақтаңыз. 
Сақтық шараларының 
сақталмауы жарақатқа әкеліп 
соқтыруы мүмкін (мысалы, жүк 
арту бөлігінің есігінің біреуді 
соғуы немесе оған қысылып 
қалуына және т.б.).Жүк арту 
бөлігінің есігіне жақын жерде 
ешкімнің жоқ екеніне көз 
жеткізіңіз.Жүк арту бөлігінің 
есігіне жақын маңнан ешкімнің 
жүруіне жол бермеңіз. 

• Жүктерді тиеу немесе түсіру 
кезінде жүк арту бөлігінің 
есігінің тіректерінде пластик 
қалталардың және өздігінен 
жабысатын таспалардың 
қыстырылып қалуына, сондай-
ақ  тіректердің кездейсоқ 
сызылуына жол бермеңіз. Бұл 
тіректерден газдың шығуына 
алып келуі мүмкін,  нәтижесінде 
олар жүк арту бөлігінің есігін 
ашық күйде бекіте алмайды. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

• Саусақтарыңыз, қолдарыңыз, 
мойыныңыз, басыңыз немесе 
денеңіздің басқа да жерлері 
немесе басқа да заттар жүк 
арту бөлігінің есігіне қысылып 
қалмауы үшін аса сақ 
болыңыз. Олай болмаған 
жағдайда қысып қалу 
салдарынан ауыр жарақаттар 
орын алуы мүмкін. 

• Еңіс жерде тұрғанда жүк арту 
бөлігінің есігін жүк арту бөлігі 
есігінің электрлік жетегі 
арқылы ашқаннан кейін ол 
жабылып қалуы мүмкін.  Жүк 
арту бөлігінің есігі 
ашылғаннан кейін толық 
тоқтағанына көз жеткізіңіз.  

• Автокөліктен түскен кезде 
қауіпсіздік мақсатында міндетті 
түрде кілтті өзіңізбен бірге 
алыңыз. Ешқашан баланы 
автокөлікте қараусыз 
қалдырмаңыз. Олай болмаған 
жағдайда бала жүк арту 
бөлігінің есігінің электрлік 
жетегін іске қосып, жарақат 
алуы мүмкін. 

• Жүргізуші өзіне есеп беріп, өзі 
үшін жауапкершілікті сезінуі  
керек. 
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Жүк арту бөлігінің электрлік жетегі 
төменде келтірілген барлық шарттар 
орындалған жағдайда ғана жұмыс істейді. 
• Автокөлік толығымен тоқтатылған.
• Сыртқы ауаның температурасы -30 °С

бастап 60 °С дейін (-22 °F бастап 140
°F дейін) аралығында.

• Оталдыру құлпы "LOCK"/"OFF" немесе
"АСС" күйіне келтірілген. Болмаса
оталдыру құлпы "ON" күйіне келтірілген
және тұрақтату тежегіші (МТ бар
моделдер)/селектор иінтірегі  (CVT бар
моделдер) "Р" күйіне ауыстырылған.

Біз көптеген жағдайларда жүк арту 
бөлігінің есіктерін қолша ашуды/жабуды 
емес, электрлік жетек функциясын 
пайдалануға кеңес береміз. 

ЕСКЕРТПЕ 
• Жүк арту бөлігінің есігінің

электрлік
жетегі жұмыс істеп тұрғанда жүк
арту бөлігінің электрлік жетегінің
түймесін бірнеше рет баспаңыз.
Әйтпесе, жүйе зақымдануға жол
бермеу үшін түйменің басылуын
елемеуі мүмкін.

• Жүк арту бөлігінің есігі толық
жабық күйінен толық ашық күйіне
дейін 5 см (2 дюйм) қалғанша
ашылған кезде оны  уақытша
тоқтату мүмкін емес.

• Егер автокөлік жүк арту бөлігінің
есігінің электрлік жетегі жұмыс
істеп тұрған кезде қозғалысты
бастаса, жүйе дыбыстық ескерту
сигналын береді және жүк арту
бөлігінің есігін автоматты түрде
жабады. Осы сәтте, егер жүйе
қысылып қалуды байқайтын
болса, ол жүк арту бөлігінің есігінің
электрлік жетегін сөндіреді және
жүк арту бөлігінің есігі
жабылмайды. Егер бұл орын алса,
жүк арту бөлігінің есігін қолша
жабыңыз. Неғұрлым толық ақпарат
алу үшін "Жүк арту бөлігінің қолша
ашылатын/жабылатын есігі (егер
орнатылған болса)" бөлімін
қараңыз <r2-37.

• Егер Сіз жүк арту бөлігінің есігін
электрлік жетек функциясының
көмегімен жапқаннан кейін бірден
электрлік жетек функциясының
көмегімен ашуға тырыссаңыз,
қысқа электрондық дыбыстық
сигнал беріледі, ал жүк арту
бөлігінің есігі ашылмайды. Жүк
арту бөлігінің

• Жетектің соташығына тимеңіз.
Бұл жарақатқа немесе зақымға
әкеліп соқтыруы мүмкін.

• Жүк арту бөлігінің есігін
ашқаннан кейін оны жабу 
кезінде міндетті түрде жүк арту 
бөлігінің есігінің электрлік 
жетегін пайдаланыңыз. Сіз жүк 
арту бөлігінің есігін қолмен 
қатты күш түсіре отырып 
жабатын болсаңыз, оның 
зақымдануы мүмкін. 

• Жүк арту бөлігінің есігіне 
SUBARU түпнұсқа бөлшектерінен 
немесе оған балама 
аксессуарлардан басқаларын 
орнатпаңыз. Егер жүк арту 
бөлігінің есігінің салмағы 
айтарлықтай артатын болса, жүк 
арту бөлігінің есігінің тірегі оны 
ашу кезінде жеткілікті жағдайда 
ұстап тұра алмайды. Сонымен 
қатар, жүк арту бөлігінің есігі 
тиісінше жұмыс істемеуі мүмкін 
немесе ақау анықталуы мүмкін. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

• Жүк арту бөлігінің есіктерінің
электрлік жетегін жүк арту 
бөлігінің есігі маңы жақсы 
көрінетін болса ғана және Сіз 
адамдардың қысылып қалу 
қаупінің жоқтығына көз 
жеткізгенде ғана 
пайдаланыңыз. 
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есігін электрлік жетек 
функциясының көмегімен ашу 
алдында біраз күтіңіз. 

• Егер жүк арту бөлігінің есігінің 
электрлік жетегінің қандай да бір 
шарты орындалмаса, электрондық 
дыбыстық сигнал беріледі және жүк 
арту бөлігінің есігінің электрлік 
жетегі ажыратылады. Мұндай 
жағдайда жүк арту бөлігі есігінің 
кенеттен ашылуын немесе 
жабылуын тоқтатуы мүмкін. 

▼ Жұмыстың сипаттамасы 

ЕСКЕРТПЕ 
• Есік жабылғаннан кейін жүк арту 

бөлігінің есігі құлыпталмаған күйде 
қалады.  Автокөліктен шыққан кезде  
міндетті түрде жүк арту бөлігінің 
есігін құлыптаңыз. 

• Егер Сіз сипатталған 
операцияларды орындағаннан 
кейін жүк арту бөлігінің есігін аша/ 
жаба алмайтын болсаңыз, үш рет 
қысқа электрондық дыбыстық 
сигнал (бип, бип, бип) беріледі. 

 Жүк арту бөлігінің есігінің 
электрлік жетегінің түймесінің 
көмегімен (жүк арту бөлігінің 
есігіндегі түймеден басқа) 

 

 
Аспаптар панеліндегі жүк арту 
бөлігі есігінің электрлік жетегінің 
түймесі  

 

Қашықтықтан басқару салпыншағындағы 
жүк арту бөлігі есігінің электрлік жетегінің 
түймесі  
 
 

 
 
 

Қабылдағыштағы жүк арту бөлігі 
есігінің электрлік жетегінің түймесі  
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202639 

202163 
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Жүк арту бөлігінің есігін ашу 
Жүк арту бөлігінің есігі жабық болғанда жүк 
арту бөлігінің есігінің электрлік жетегінің 
түймесін басыңыз да, басулы күйде ұстап 
тұрыңыз.  Жүк арту бөлігінің есігі автоматты 
түрде ашылады. Апаттық жарықтық сигнал 
шамдары мынадай түрде жұмыс істейді: 
• Аспаптар панеліндегі жүк арту бөлігінің 

электрлік жетегінің түймесін басқанда: екі
рет жыпылықтайды.

• Жүк арту бөлігінің есігінің электрлік
жетегінің қашықтықтан басқару
салпыншағындағы/таратқышындағы
түймесін басқанда:төрт рет
жыпылықтайды.

ЕСКЕРТПЕ 
• Жүк арту бөлігінің есігі құлыптаулы

болған кезде Сіз жүк арту бөлігінің
есігін аспаптар панеліндегі жүк арту
бөлігі есігінің электрлік жетегінің
түймесін басу арқылы аша 
алмайсыз. Мұндай жағдайда 
аспаптар панеліндегі жүк арту 
бөлігінің есігінің электрлік жетегінің 
түймесін басу алдында жүк арту 
бөлігінің есігінің құлпын ашыңыз. 

• Сіз қашықтықтан басқару
салпыншағындағы/ қашықтықтан
басқару пультіндегі түймені
сөндіру үшін оны жылжытыңыз да,
сөндіріңіз. Орнатуды өзгерту үшін
біз Сіздің өзіңіздің SUBARU
дилеріңізге хабарласуды
ұсынамыз.

Жүк арту бөлігінің есігін аралық 
қалыпта тоқтату 
Жүк арту бөлігінің есігін ашқан кезде жүк 
арту бөлігінің есігінің электрлік жетегінің 
түймесін аз уақытқа басыңыз. Апаттық 
жарықтық сигнал беру шамдары екі рет 
жыпылықтайды. 
Егер Сіз жүк арту бөлігінің есігінің электрлік 
жетегінің түймесін қайта басатын болсаңыз, 
жүк арту бөлігінің есігі қайтадан жабылады. 
Жүк арту бөлігінің есігі жабық болған кезде 
Сіз жүк арту бөлігінің есігінің электрлік 
жетегінің түймесін аз уақытқа басу арқылы 
жүк арту бөлігінің есігін аша аласыз. 
Жүк арту бөлігінің есіктерін жабу 
Жүк арту бөлігінің электрлік жетегінің 
түймесін басыңыз және басулы күйде ұстап 
тұрыңыз. Апаттық жарықтық сигнал беру 
шамдары екі рет жыпылықтайды. Егер Сіз 
жүк арту бөлігінің есігінің электрлік жетегінің 
түймесін аз уақытқа басатын болсаңыз, жүк 
арту бөлігінің есігі ашылады. 

 Жүк арту бөлігінің есігіндегі түйменің
көмегімен

1) Жүк арту бөлігінің есігін ашу
түймесі.
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Жүк арту бөлігінің есігінің электрлік жетегінің 
жүк арту бөлігінің есігінің ішкі жиегіндегі 
түймесі 

Жүк арту бөлігінің есігін ашу 
1. Қашықтықтан басқару салпыншағын 

алыңыз (егер жүк арту бөлігінің есігі 
құлыптаулы болса). 

2. Жүк арту бөлігінің есігі жабық болған 
кезде жүк арту бөлігінің есігін ашу 
түймесін аз уақытқа басыңыз. 

Апаттық жарықтық сигнал беру шамдары 
екі рет жыпылықтайды. Жүк арту бөлігінің 
есігі автоматты түрде ашылады. 

Жүк арту бөлігінің есігін аралық 
қалыпта тоқтату 
Жүк арту бөлігінің есігін ашқанда келесі 
түймелердің кез келгенін аз уақытқа 
басыңыз: 
• жүк арту бөлігінің есігін ашу түймесі. 
• жүк арту бөлігінің есігінің электрлік 

жетегінің жүк арту бөлігінің есігінің ішкі 
жиегіндегі түймесі 

Апаттық жарықтық сигнал беру шамдары 
екі рет жыпылықтайды. Егер Сіз жүк арту 
бөлігінің есігінің электрлік жетегінің түймесін 
қайталап бассаңыз, жүк арту бөлігінің есігі 
жабылады.Жүк арту бөлігінің есігі жабық 
болғанда жүк арту бөлігінің есігінжүк арту 
бөлігінің есігінің электрлік жетегінің түймесін 
аз уақытқа басу арқылы  ашуға болады. 
Жүк арту бөлігінің есіктерін жабу 
Келесі түймелердің кез келгенін аз уақытқа 
басыңыз: 
• жүк арту бөлігінің есігін ашу түймесі. 
• жүк арту бөлігінің есігінің электрлік 

жетегінің жүк арту бөлігінің есігінің ішкі 
жиегіндегі түймесі 

Апаттық жарықтық сигнал беру шамдары 
екі рет жыпылықтайды. Егер Сіз жүк арту 
бөлігінің электрлік жетегінің түймесін  

қайталап бассаңыз, жүк арту бөлігінің есігі 
ашылады. 

▼ Жүк арту бөлігінің есігін қолша ашу/ жабу 

ЕСКЕРТПЕ 
Жүк арту бөлігінің есігінің электрлік жетегін 
пайдалану ұсынылады. Жүк арту бөлігінің 
есігін қолмен ашу/жабу физикалық күш-
жігерді талап етеді. 

Жүк арту бөлігінің есігін қолмен ашуға болады. 

▼ Жүк арту бөлігінің есігінің көтерілу 
биіктігін тіркеу функциясы  

 

 
Жүк арту бөлігінің есігінің көтерілу 
биіктігін тіркеу түймесі 
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- ЖАЛҒАСЫ -

Жүк арту бөлігінің есігінің көтерілу 
биіктігін тіркеу түймесінің қалпы 
1) "Қосулы" күйі.
2) "Сөндірулі" күйі.

Жүк арту бөлігінің есігінің көтерілуінің 
қажетті биіктігін тіркеуге болады. 
Жүк арту бөлігінің есігінің 
көтерілу биіктігін тіркеу 
Жүк арту бөлігінің есігін көтеру биіктігін 
тіркеу үшін оталдыру кілті 
"LOCK"/"OFF" күйінде болған кезде 
мынадай рәсімдерді орындаңыз. 
1. Электрлік жетек функциясының

көмегімен жүк арту бөлігінің есігін
ашыңыз.

2. Жүк арту бөлігінің есігі қалаған биіктікте
болған кезде оны электрлік жетек
функциясының көмегімен тоқтатыңыз.

3. Жүк арту бөлігінің есігінің көтерілу
биіктігін тіркеу түймесін "Қосулы"
күйіне басыңыз.

Жүк арту бөлігінің есігінің электрлік 
жетегінің жүк арту бөлігінің есігінің ішкі 
жиегіндегі түймесі 

4. Жүк арту бөлігінің есігі қалаған
биіктікте болғанда жүк арту бөлігінің
есігінің ішкі жиегіндегі жүк арту
бөлігінің есігінің электрлік жетегінің
түймесін басыңыз да, қысқа апаттық
жарықтық сигнал берілгенше және
апаттық жарықтық  сигнал шамы үш
рет жыпылықтағанша

басулы күйде ұстап тұрыңыз.Қысқа 
электрондық дыбыстық сигнал және 
апаттық жарық сигналы шамдарының 
жыпылықтауы жүк арту бөлігінің 
есігінің көтерілу биіктігінің 
тіркелгендігін растайды. 

ЕСКЕРТПЕ 
• Жүк арту бөлігінің есігінің

көтерілу биіктігін тіркеу түймесінің 
көмегімен тіркелген биіктікті өзгерту 
үшін оны "сөндірулі" күйіне қайта 
қойыңыз және тіркеу рәсімін тағы да 
орындаңыз. 

• Жүк арту бөлігінің есігінің биіктігін
ол жабық болмағанда тіркеуге
болады.

Жүк арту бөлігінің есігінің тіркелген 
биіктігін орнату  
Жүк арту бөлігінің есігін ашу және оны 
тіркелген биіктікте тоқтату үшін келесі 
рәсімдерді орындаңыз. 
1. Жүк арту бөлігінің есігінің көтерілу

биіктігін тіркеу түймесін "Қосулы"
күйіне басыңыз.

2. Жүк арту бөлігінің есігінің электрлік
жетегінің түймесінің кез келген бірін
басып, ұстап тұрыңыз.
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Жүк арту бөлігінің электрлік жетегінің кез 
келген түймесі басылып, басулы күйде 
ұсталып тұратын кезде жүк арту бөлігінің 
есігінің көтерілу биіктігін тіркеу түймесі 
"Сөндірулі" күйінде болғанның күннің өзінде 
Сіз жүк арту бөлігінің есігін тіркелген 
биіктікте жүк арту бөлігінің есігінің көтерілу 
биіктігін тіркеу түймесін жүк арту бөлігінің 
есігі тіркелген биіктікке жеткенге дейін 
"Қосулы" күйіне ауыстыру арқылы тоқтата 
аласыз. 

ЕСКЕРТПЕ 
Жүк арту бөлігінің есігі реверс 
функциясымен ашылса да, тіркелген 
биіктікке дейін ашылады. 

▼ Реверс функциясы 
 

 
 
 
 
 
 

Егер электрлік жетектің көмегімен жүк арту 
бөлігінің есіктерін ашу немесе жабу кезінде 
ол адамды немесе қол жүгін қысып қалатын 
болса немесе қандай да бір кедергіге 
соғылатын болса үш рет электрондық 
дыбыстық сигнал беріледі және жүк арту 
бөлігінің есігі былайша жұмыс істейтін 
болады. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
• Егер реверс функциясы 

қатарынан үш рет іске 
қосылатын болса, жүк арту 
бөлігінің есігін автоматты 
түрде ашу және жабу 
функциясы сөндіріледі, ал жүк 
арту бөлігінің есігі кенеттен 
ашылуын немесе жабылуын 
тоқтатады. Алайда, жүк арту 
бөлігінің есігі жұмыстың 
автоматты түрдегі режимін 
сөндірген кезде оның 
биіктігіне байланысты 
ашылуы немесе жабылуы 
мүмкін. Әлдекімнің денесін 
жүк арту бөлігінің есігінің 
соқпауы үшін немесе 
денесінің қандай да бір бөлігін 
қысып қалмауы үшін сақ 
болыңыз. 

• Сенсорлық қадағаларды 
зақымдамау үшін сақ 
болыңыз. Әйтпесе реверс 
функциясы сөніп қалуы 
мүмкін. 

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

• Реверс функциясы іске 
қосылған кезде дене 
бөліктерінің қысылып қалуына 
жол бермеңіз.Егер реверс 
функциясы қандай да бір 
себепке байланысты жұмыс 
істемесе,бұл ауыр жарақатқа 
немесе апатқа әкелуі 
мүмкін.Егер жүк арту бөлігінің 
есігіне ол толық жабылғанға 
дейін бөтен заттар қысылып 
қалатын болса, реверс 
функциясы іске қосылмауы 
мүмкін.  Саусақтардың немесе 
дененің басқа да бөліктерінің 
қысылып қалмауы үшін абай 
болыңыз.Реверс функциясы 
қысылған заттың түріне және 
оның қалай қысылғандығына 
байланысты іске қосылмауы 
мүмкін. Саусақтардың немесе 
дененің басқа да бөліктерінің 
қсылып қалмауы үшін абай 
болыңыз. 
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- ЖАЛҒАСЫ -

Жүк арту бөлігінің есігін ашу барысында:  
жүк арту бөлігінің есігі автоматты түрде 
жабылады. 

Жүк арту бөлігінің есігін жабу 
барысында:  жүк арту бөлігінің есігі 
автоматты түрде ашылады. 

1) Сенсорлық қадаға.

Сенсорлық қадағалар жүк арту бөлігінің 
есігінің сол және оң жақ бұрыштарына 
орнатылған. Егер сенсорлық қадағалар 
электрлік жетектің көмегімен жүк арту 
бөлігінің есігін жабу кезінде саусақтың, 
қол жүктің және т.б. бар екендігін 
анықтаса, үш рет электрондық дыбыстық 
сигнал беріледі және жүк арту бөлігінің 
есігі автоматты түрде ашылады. 

ЕСКЕРТПЕ 
Егер жүк арту бөлігінің есігі 
 реверс функациясының көмегімен 
ашылатын болса, ол толық ашылады 
немесе жүк арту бөлігінің есігінің 
көтерілу биіктігін тіркеу түймесі арқылы 
тіркелген биіктікке дейін ашылады. 

▼ Жүк арту бөлігінің есігінің түсуін
болдырмау функциясы

Егер жүк арту бөлігінің есігі электрлік 
жетек функциясының көмегімен толық 
ашылатын болса, содан кейін қар мен т. 
б. ауырлығының салдарынан түсетін 
болса, қысқа электрондық дыбыстық 
сигнал беріледі және жүк арту бөлігінің 
есігінің құлауын болдырмау функциясы 
оның тез жабылуын болдырмау үшін жүк 
арту бөлігінің есігін тежейді. 

ЕСКЕРТПЕ 
• Егер жүк арту бөлігінің есігінде қар

болса, электрлік жетек функциясын 
қар алынғаннан кейін ғана 
пайдаланыңыз. 

• Егер Сіз жүк арту бөлігінің есігін
электрлік жетектің көмегімен толық
ашылғаннан кейін тікелей қолмен
жапсаңыз, жүк арту бөлігінің есігінің
құлауын болдырмау функциясы
есіктің тез жабылуын анықтайды

және оны автоматты түрде 
тежейді. Мұндай жағдайда бұл 
ақау болып табылмайды. 
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Төбедегі қақпақты терезе 
(егер орнатылған болса) 

 

 

 

• Ашық тұрған қақпақты терезенің 
шетінде отыруға тыйым 
салынады. 

• Егер ол қар жауғаннан кейін 
немесе аязды күндерден кейін 
төбеге жабыса қатқан болса, 
қақпақты терезені пайдалануға 
тырыспаңыз. 

• Қысылып қалуды болдырмау 
функциясы қақпақты терезе 
төмен қарай жылжыған кезде 
жұмыс істемейді. Қақпақты 
терезенің төмен қарай жылжуы 
алдында бұл қауіпсіз екеніне көз 
жеткізіңіз. 

Қақпақты терезе оталдыру құлпы "ON" 
күйінде болған жағдайда ғана жұмыс 
істейді. 

 Қақпақты терезені 
ауыстырып-қосқыш  

Қақпақты терезені бұрыштап жылжытуға 
немесе орнатуға болады. 

▼ Қақпақты терезені бұрыштап орнату 
 

"UP/ DOWN" ауыстырып-қосқышы  
1) Көтеру. 
2) Түсіру. 

Қақпақты терезені көтеру функциясы 
қақпақты терезе толық жабық болғанда 
ғана жұмыс істейді.Қақпақты терезені түсіру 
функциясы қақпақты терезе көтерулі 
болғанда ғана жұмыс істейді. 

Қақпақты терезені көтеру үшін "UP/DOWN" 
ауыстырып-қосқышының "UP" жағын 
басыңыз. 
Қақпақты терезені түсіру үшін "UP/DOWN" 
ауыстырып-қосқышының "DOWN" жағын 
басыңыз. 

• Автокөліктен түскен кезде 
қауіпсіздік мақсатында міндетті 
түрде кілтті өзіңізбен бірге 
алыңыз. Ешқашан баланы 
автокөлікте қараусыз 
қалдырмаңыз. Әйтпесе, қақпақты 
терезені ашқан немесе жапқан 
кезде бала өзіне жарақат 
келтіреді.  

• Қысылып қалуды болдырмайтын 
құрылғының жұмысын тексеру 
үшін ешқашан өзіңіздің денеңіздің 
бөліктерін арнайы қоя отырып 
тексермеңіз. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

Ешкімнің қолын, басын немесе 
қандай да бір затты қақпақты 
терезеден шығарып тұруына жол 
бермеңіз. Мынадай жағдайлардың 
бірі орын алғанда ауыр 
жарақаттың болуы ықтимал. 
• Автокөлік кенеттен тоқтағанда. 
• Автокөлік шұғыл бұрылғанда.  
• Автокөлік апатқа ұшырағанда. 
• Сыртынан тұрған заттар жағынан 

дененің сыртқы шығыңқы 
бөліктеріне соққы жасалса. 

Баланың әрекеті салдарынан 
немесе қақпақты терезе 
механизмінің әсерінен кездейсоқ 
іске қосылуы салдарынан орын 
алуы мүмкін ауыр жарақаттарды 
болдырмау мақсатында жүргізуші 
төмендегі нұсқаулықтардың 
барлығын сақтауға 
міндетті.Қақпақты терезені жабар 
алдында бұл бастың, қолдың 
немесе қандай да бір заттардың 
қысылуына ұшыратпайтынына көз 
жеткізіңіз. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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Қақпақты терезе толық көтерілгеннен 
немесе түсірілгеннен кейін, ауыстырып-
қосқышты босатыңыз. Ауыстырып-
қосқышты одан ұзақ уақыт бойы басу 
қақпақты терезенің зақымдануына әкелуі 
мүмкін. 

▼ Қақпақты терезені жылжыту

"OPEN/CLOSE" ауыстырып-қосқышы 
1) Ашу.
2) Жабу.

Қақпақты терезені ашу үшін "OPEN/ CLOSE" 
ауыстырып-қосқышының артқы жағын 
басыңыз.Бұл кезде қақпақты тереземен бірге 
күннен қорғайтын перде де ашылады. 
Қақпақты терезе толық ашық күйінен 
шамамен 7 см. (2,8 дюйм) қашықтықта 
тоқтайды.Қақпақты терезені толық ашу үшін 
ауыстырып-қосқышты тағы бір рет тартыңыз. 

Қақпақты терезені жабу үшін "OPEN/ 
CLOSE" ауыстырып-қосқышының алдыңғы 
жағын басыңыз. 
Қақпақты терезені ашқан немесе жапқан 
кезде оны таңдалған аралық күйде тоқтату 
үшін ауыстырып-қосқыштың алдыңғы 
немесе артқы жағын аз уақытқа басыңыз. 

Автокөлікті жуғаннан немесе жаңбырдан 
кейін қақпақты терезені ашпас бұрын, 
автокөліктің салонына судың түсуін 
болдырмау үшін төбесін құрғатыңыз. 

ЕСКЕРТПЕ 
Қауіпсіздік мақсатында толығымен  
ашық қақпақты тереземен жүрмеуді 
ұсынамыз. 

▼ Қысып қалуды болдырмау
функциясы

Егер қақпақты терезені жабу кезінде ол 
оның және автокөліктің арасына түскен 
барынша қатты затқа тірелетін болса, онда 
қақпақты терезе автоматты түрде артқа 
қарай толық ашық күйге дейін жылжып, 
тоқтайды. Қақпақты терезе тиетін қатты 
соққы автокөліктің төбесі мен қақпақты 
терезенің арасында ешқандай зат болмаған 
жағдайда да ұқсас реакция тудырады. 

• Күннен қорғайтын перде

Қақпақты терезе жабық болған кезде, Сіз 
күннен қорғайтын перделерді қолша алға 
немесе артқа жылжыта аласыз. 
Қақпақты терезені ашқан кезде күннен 
қорғайтын перде артқа қарай жылжиды. 

Саусақтардың, қолдардың немесе 
дененің басқа бөліктерінің 
көмегімен осы функцияның 
жұмысын тексеруге тырыспаңыз. 

. АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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Оталдыру құлпы (түйменің 
көмегімен қозғалтқышты 
іске қосу/ тоқтату жүйесі 
жоқ моделдер) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оталдыру құлпының төрт күйі бар: "LOCK", 
"АСС", "ON" және "START". 

 

ЕСКЕРТПЕ 
• Автокөліктің қозғалтқышы жұмыс 

істемегенде оталдыру құлпы 
"LOCK" күйінде болуы керек. 

• Оталдыру құлпы "ON" немесе 
"ACC" күйінде болған кезде 
автокөліктің қосалқы электрлік 
жабдығы ұзақ уақыт 
пайдаланылатын болса, 
автокөліктің аккумуляторлық 
батареясы отырып қалуы 
мүмкін. 

• Егер Сіз оталдыру құлпын 
"LOCK" күйіне немесе "ACC" 
күйіне ауыстыра алмасаңыз, 
онда оған қол жеткізу үшін бір 
мезетте рөл дөңгелегін оң жаққа 
және сол жаққа сәл бұрып 
көріңіз. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
Кілтті үлкен салпыншаққа 
немесе басқа кілттер 
байламына тақпаңыз. Егер 
қозғалыс кезінде олар Сіздің 
тізеңізге тиетін болса,  онда 
бұл оталдыру құлпын "ON" 
күйінен "ACC" күйіне немесе 
"LOCK" күйіне ауыстыруы, 
сәйкесінше, қозғалтқыштың 
тоқтауына әкелуі мүмкін. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

• Автокөліктің қозғалысы 
кезінде, сондай-ақ оны сүйреп 
келе жатқанда оталдыру 
құлпын ешқашан "LOCK" 
күйіне ауыстырмаңыз, себебі 
рөл дөңгелегінің бұғатталуы 
салдарынан рөл дөңгелегін 
бұрау мүмкін болмай қалуы 
ықтимал. Сонымен қатар 
қозғалтқыш сөніп тұрған кезде 
руль дөңгелегін бұрау үшін 
біршама күш қажет екендігін 
атап өткен жөн.Қауіпсіздік 
мақсатында автокөліктен 
түсер алдында кілтті 
оталдыру құлпынан алуды 
ұмытпаңыз. Ешқашан 
баланы автокөлікте 
қараусыз қалдырмаңыз. 
Әйтпесе, бұл баланың өзінің 
де, өзге тұлғалардың да 
жарақаттануына әкелуі 
мүмкін. Бала электрлік 
шыны көтергіштерді және 
басқа да механизмдерді іске 
қосуы, тіпті автокөлікті 
қозғалысқа келтіруі мүмкін. 
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 "LOCK" күйі 
Бұл кілтті қоюға және алуға мүмкіндік беретін 
оталдыру құлпының жалғыз күйі. Оталдыру 
құлпынан кілтті алған кезде руль дөңгелегі 
бұғатталады. 
Сол кілтті бұруда қиындықтар пайда болған 
кезде, кілтті бұрап, бір мезгілде қолмен сол 
жақ дөңгелекті солға және оңға сәл бұрып 
көріңіз. 

 "АСС" күйі
Мұндай жағдайда оталдыру құлпының бұл 
күйі Сіздің автокөлігіңіздегі қосалқы 
электрлік жабдықтарды (аудиожүйе, 
қосымша электрлік жабдықты және т.б. 
қосуға арналған розетка) пайдалануға 
мүмкіндік береді. 

 "ON" күйі 
Бұл қозғалтқышты іске қосқаннан кейінгі 
оталдыру құлпының қалыпты жұмыстық күйі. 

 "START" күйі 
Оталдыру құлпы осы күйде болғанда 
қозғалтқышты іске қосу орындалады. Стартер 
қозғалтқыштың иінді білігін айналдыра 
отырып, оны іске қосады. Қозғалтқыш іске 
қосылғаннан кейін кілтті босатқан кезде кілт 
автоматты түрде "ON" күйіне қайтарылады. 

қозғалтқышты иммобилайзер жүйесінде 
тіркелген кілтпен іске қосу мүмкін болмаса, 
оталдыру құлпынан кілтті шығарып алыңыз 
(осы уақытта  иммобилайзердің бақылау 
шамы жыпылықтайды), содан кейін оны 
қайта салып, кілтті "START" күйіне бұрып, 
қозғалтқышты іске қосуға тырысыңыз. 

ЕСКЕРТПЕ 
Мынадай жағдайларда қозғалтқыш 
іске қосылмауы мүмкін. 

 
 
 
 
 
 

Оталдыру құлпындағы кілтті "АСС" күйінен 
"LOCK" күйіне бұру Сіз кілтті бұраумен 
қатар бір мезетте бірге оның оталдыру 
құлпы жағынан басатын болсаңыз (барлық 
моделдер) және селектор иінтірегін "Р" 
(CVT моделі) күйінде болған жағдайда ғана 
мүмкін. 

Сіздің автокөлігіңіз иммобилайзер 
жүйесімен жабдықталғандықтан, Сіздің

• Кілттің сабы басқа кілтке немесе
металл салпыншаққа тиеді.

Қозғалтқыштың жұмысы 
барысында оталдыру құлпын 
"START" күйіне бұрмаңыз. 

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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• Кілттің жанында иммобилайзердің
транспондері бар басқа кілт бар.

• Кілт басқа таратқыштың жанында
немесе оған тиеді.

 Кілт туралы дыбыстық 
ескерту сигналы (Таяу 
Шығыс елдеріне 
арналған моделдер)  

Дыбыстық сигнал жүргізушінің есігін 
ашқанда оталдыру құлпы "LOCK" немесе 
"ACC" күйінде болса беріле бастайды. 

Дыбыстық сигнал беру келесі 
жағдайларда тоқтатылады: 
• оталдыру құлпы "ON" күйіне

ауыстырылғаннан кейін;

• кілтті оталдыру құлыптан алғаннан
кейін.

• жүргізуші есігі жабылғаннан кейін.
 Оталдыру құлпын 
жарықтандырғыш
Қараңғы уақытта оталдыру құлпына 
қолжеткізу ыңғайлы болу үшін оталдыру 
құлпын жарықтандырғышы жүргізушінің 
есігін ашқан кезде немесе жүргізушінің 
есігін есіктердің құлыптарын қашықтықтан 
басқару жүйесі арқылы  ашу кезінде 
қосылады. 

Төменде келтірілген жағдайларда 
жарықтандырғыштың шамы шамамен 30 
секунд бойы қосылып тұрады, содан кейін 
оның жарығының қарқындылығы біртіндеп 
азая береді де, жарықтандырғыштың шамы 
сөнеді: 
• жүргізуші есігі жабылғаннан кейін;
• есіктің құлыптарын қашықтықтан

басқару жүйесі таратқышының
көмегімен есіктерді ашқаннан кейін.

Төменде келтірілген жағдайларда 
жарықтандырғыштың шамының 
жарығының қарқындылығы біртіндеп азая 
береді және шам сөнеді: 
• оталдыру құлпы "ON" күйіне 

ауыстырылғаннан кейін. 
• есіктің құлыптарын қашықтықтан

басқару жүйесі таратқышының
көмегімен есіктерді құлыптағаннан
кейін.

Қозғалтқышты іске қосу/ 
тоқтату түймесі (түйменің 
көмегімен қозғалтқышты 
іске қосу/ тоқтату жүйесі 
бар моделдер)  
 Сақтық шаралары 
 "Сақтық шаралары" бөлімін қараңыз 
2-11.
 Түйменің көмегімен 

қозғалтқышты іске қосу/ 
тоқтату жүйесінің әрекет 
ету аймағы  

Седан 
1) Антенна.
2) Әрекет ету аймағы.

303828 
1 

2 1 

301692 
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Outback 
1) Антенна. 
2) Әрекет ету аймағы.

ЕСКЕРТПЕ 
• Егер қашықтықтан басқару 

салпыншағы автокөліктің 
ішіндегі антенналардың әрекет 
ету аймағында анықталмаса, 
онда электрлік қуаттау 
режімдерін ауыстырып қосу 
және қозғалтқышты іске қосу 
мүмкін емес. 

• Қашықтықтан басқару 
салпыншағы автокөліктен тыс, 
бірақ оның шынысына тым 
жақын жерде болса да электрлік 
қуаттауыштың қосылуы немесе 
қозғалтқыштың іске қосылуы 
мүмкін. 

• Төменде көрсетілген жерлерде
қашықтықтан басқару 
салпыншағын қалдырмаңыз. Бұл 
электрлік қуаттау режімдерін  

ауыстырып қосудың және 
қозғалтқышты іске қосудың 
мүмкін болмауына себеп болуы 
мүмкін. 
- Аспаптар панелінде.
- Автокөліктің еденінде.
- Қолғаптарға арналған бөлікте.
- Есік қалталарында.
- Артқы орындықта.
- Артқы сөреде (Седан).
- Жүкартқышта (Седан).
- Жүк арту бөлігінің 

бұрыштарында 
(Outback). 

• Егер электрлік қуаттау 
режімдерін ауыстырып қосу 
немесе қозғалтқышты түйменің 
көмегімен іске қосу/тоқтату 
барысында қашықтықтан 
басқару салпыншағының 
қуаттау элементі отырған болса, 
"Қашықтықтан басқару 
салпыншағы - қашықтықтан 
басқару салпыншағының 
жұмысындағы іркілістер 
кезіндегі әрекеттер" бөлімін 
қараңыз  9-33. Мұндай 
жағдайда қуаттау элементін дереу 
арада ауыстыру 
керек."Қашықтықтан басқару 
салпыншағының қуаттау 
элементін ауыстыру" бөлімін 
қараңыз 11-68. 

 Электрлік қуаттау 
режімдерін ауыстырып 
қосу 

Сол жақтан басқарылатын моделдер 
1) Жұмыс режімінің индикаторы.
2) Қозғалтқышты іске қосу/тоқтату түймесі.

305652 

2 1 
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Оң жақтан басқарылатын моделдер 
1) Жұмыс режімінің индикаторы. 
2) Қозғалтқышты іске қосу/тоқтату түймесі. 
Қозғалтқышты іске қосу/тоқтату түймесін 
басқан сайын автокөлікті электрлік 
қуаттау режімдерінің ауысуы орын алады.  
1. Қашықтықтан басқару салпыншағын 

алып, жүргізушінің орындығына 
отырыңыз. 

2. Берілістерді ауыстырып қосатын 
иінтіректі бейтарап  күйге (МТ бар 
моделдер) келтіріңіз немесе 
селектордың иінтірегін "Р" (СVТ бар 
моделдер) күйіне ауыстырыңыз. 

3. Ілінісу басқышын (МТ бар моделдер) 
баспастан немесе  тежегіш басқышын 
(СVТ бар моделдер) баспастан 
қозғалтқышты іске қосу/тоқтату түймесін 
басыңыз. Қозғалтқышты іске 
қосу/тоқтату түймесін басқан сайын 
автокөлікті электрлік қуаттау режімдері   

мынадай ретпен ауысатын болады: 
"OFF", "АСС", "ON" және "OFF ".Егер 
қозғалтқыш  
сөндірулі, ал қозғалтқышты іске қосу/ 
тоқтату түймесімен электрлік қуаттаудың 
"АСС" немесе "ON" режімі орнатылған 
болса, онда қозғалтқышты іске 
қосу/тоқтату түймесіндегі жұмыс 
режімінің индикаторы қызғылт сары 
түспен жанатын болады. 

• Аккумуляторлық батареяның 
отыруына жол бермеу үшін ұзақ 
уақытқа қозғалтқышты іске 
қосу/тоқтату түймесін қосулы 
күйде, электрлік қуаттау 
режимін "ON" немесе "АСС"  
режимінде қалдырмаңыз. 

• Ақаулықты болдырмау үшін 
келесі сақтық шараларын 
ұстаныңыз. 
- Қозғалтқышты іске қосу/тоқ-

тату түймесіне сусындарды 
және басқа да сұйықтықтарды 
төгіп алмаңыз. 

- Егер қолдарыңыз май болса 
немесе таза болмаса, 
қозғалтқышты іске 
қосу/тоқтату түймелеріне 
тимеңіз. 

• Егер қозғалтқышты қосу/тоқ-
тату түймесін басқан кезде 
оның жұмысының қателігі 
байқалса, онда осы түйме мен 
жұмысты тоқтатқан жөн. 
Мұндай жағдайларда біз Сізге 
дереу арада SUBARU диле-
ріне хабарласуды ұсынамыз. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

Автокөліктің 
электрлік 
қуаттау 
режимі 

Индикаторды
ң түсі 

Ықтимал 
операциялар 

OFF Индикатор 
сөндірулі 

Автокөліктің 
электрлік 

қуаттауышы 
сөндірулі. 

АСС Қызғылт 
сары 

Келесі жүйелерді 
пайдалану 

мүмкін:аудиожүйе 
және қосымша 

электрлік 
жабдықтарды 

қосуға арналған 
розетка. 

ON 

Қызғылт 
сары 

(қозғалтқыш 
тоқтатылған 

кезде) Барлық электрлік 
жүйелерді қосуға 

болады. 
Индикатор 
сөндірулі 

(қозғалтқышт
ың жұмысы 
барысында) 
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- ЖАЛҒАСЫ - 

 

 

 
 

 
ЕСКЕРТПЕ 
• Қозғалтқышты іске қосу/тоқтату 

түймесімен жұмыс  
істегенде оны тірелгенше басқан 
дұрыс. 

• Егер қозғалтқышты іске қосу/ тоқтату 
түймесі тез басылса электрлік қуаттау 
режімдері ауыспай қалуы мүмкін.  

• Егер қозғалтқыштың іске қосу/ тоқтау 
түймесін басқанда түйменің 
индикаторы жасыл түспен 
жыпылықтаса, рөл колонкасы 
бұғатталады. Егер осындай жағдай 
орын алса, рөл дөңгелегін солға және 
оңға бұрып, қозғалтқышты іске 
қосу/тоқтату түймесін басыңыз. 

▼ Аккумуляторлық батареяның 
отыруын болдырмау функциясы 

Егер қозғалтқышты іске қосу/тоқтату 
түймесімен орнатылған автокөліктің 
электрлік қуаттауышы шамамен 1 сағат 
бойы "ON" немесе "ACC" режімінде қалатын 
болса, онда аккумуляторлық батареяның 
отыруын болдырмау мақсатында 
автокөліктің электрлік қуаттауышы "OFF" 
режіміне ауысады. (Сатысыз 
трансмиссиялы моделдерде бұл функция 
селектор иінтірегі "P" күйінде болған 
жағдайда іске қосылады.) 

 
 Қашықтықтан басқару 

салпыншағының 
жұмысындағы іркілістер 
кезіндегі әрекеттер 

"Қашықтықтан басқару салпыншағы - 
Қашықтықтан басқару салпыншағының 
жұмысындағы  іркілістер кезіндегі 
әрекеттер" бөлімін қараңыз  9-33. 

Апаттық жарықтық сигнал 
 

 

 

Апаттық жарықтық сигналы басқа 
жүргізушілерге Сіздің мәжбүрлі түрде 
шұғыл жағдайдың салдарынан аялдама 
жасағандығыңызды хабарлау үшін 
қарастырылған. Апаттық жарық сигналы 
оталдыру құлпының кез келген қалпына 
қосыла алады. 

Апаттық жарықтық сигналды қосу үшін 
аспаптар панеліндегі тиісті түймені 
басыңыз. Апаттық жарықтық сигналды 
сөндіру үшін сол түймені қайта басыңыз. 

• Егер қозғалтқышты іске 
қосу/тоқтату түймесі аспаптар 
панелінің жарықтандырғышы 
қосулы болғанда жанбайтын 
болса, біз Сіздің автокөлігіңізге 
диагностика жүргізу үшін 
SUBARU дилеріне хабарласуды 
ұсынамыз. 

• Егер автокөлік ұзақ уақыт 
бойы аптап күннің астында 
болса, онда қозғалтқышты 
іске қосу/тоқтату түймесінің 
беті қатты қызады. Күйіп 
қалмау үшін сақ болыңыз. 
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ЕСКЕРТПЕ 
• Апаттық жарықтық сигналдар 

қосылған кезде бұрылыстың 
көрсеткіштері жұмыс істемейді. 

• Егер Сіз тежегіш басқышын 
кенеттен бассаңыз, апаттық 
жарықтық сигнал тез 
жыпылықтауы мүмкін. Неғұрлым 
толық ақпарат алу үшін "Шұғыл 
тежелту сигналы" бөлімін қараңыз 
  7-32. 

Бақылау-өлшеу аспаптары 
 

 

ЕСКЕРТПЕ 
Кей бір бақылау-өлшеу  аспаптар 
комбинациясында орналасқан 
сұйықкристалды индикаторлар 
пайдаланылады.  Егер Сіз 
поляризацияланған көзілдірік кисеңіз, 
онда бұл олардың көрсеткіштерін оқу 
кезінде қиындық тудыруы мүмкін. 

 
 Аспаптар 

комбинациясын қосу  
 Оталдыру құлпы "ON" күйіне бұрылғанда 
аспаптар комбинациясының түрлі 
элементтері келесі ретпен 
жарықтандырылады. 

1. Ескерту және бақылау шамдары, 
аспаптар мен көрсеткіштер тілдері 
жанады және сұйықкристалды дисплей 
қосылады. 

2. Аспаптар мен көрсеткіштерінің тілдері 
максималды мәндерге дейін сырғиды. 

3. Аспаптар мен көрсеткіштерінің тілдері 
минималды мәндерге дейін сырғиды. 

4. Бақылау - өлшеу аспаптарының 
шкалалары мен көрсеткіштерінің 
жарықтандырғышы қосылады. 

5. Жүргізу үшін стандартты 
жарықтандырғыш орнатылады. 

ЕСКЕРТПЕ 
Операциялардың бұл реті маңызды 
болмауы мүмкін, егер Сіз оталдыру 
құлпын  
қозғалтқышты іске қосу үшін тез 
бұрайтын болсаңыз. Бұл ақау емес. 

 
 Аспаптардың тілдері мен 

көрсеткіштерінің жылжу 
функциясын оталдыру 
кезінде сөндіру 

Оталдыру құлпын "ON" күйіне ауыстыру 
барысында аспаптар мен көрсеткіштер 
тілдерін ауыстыру функциясын қосу немесе 
сөндіру мүмкіндігі көзделген.Толық рәсім 
"Көрсеткіштердің тілдерінің бастапқы 
ауытқуы" бөлімінде берілген.  

 
 Спидометр 
Спидометр автокөлік қозғалысының 
жылдамдығын анықтауға арналған. 
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- ЖАЛҒАСЫ -

▼ Жылдамдықтың артуын ескертетін
дыбыстық сигнал (Таяу Шығыс
елдеріне арналған моделдер)

Егер автокөліктің жылдамдығы шамамен 
120 ш./сағ. (75 миль/сағ.) асып кетсе, 
дыбыстық ескерту сигналы беріледі. 

 Одометр 

1) Ұлыбританияға арналған моделдер.
2) Ұлыбританияға арналған моделдерден басқа.

Оталдыру құлпы "ON" күйінде болғанда, 
дисплейде одометр көрсеткіші беріледі. 
Одометр Сіздің автокөлігіңіз жүріп өткен 
жалпы қашықтықты көрсетеді. 

Жүрілген жолды есептегіштің көрсеткіштерін 
бастапқы жағдайға түсіру түймесі  

Егер жүрілген жолды есептегіштің көрсет-
кіштерін бастапқы жағдайға түсіру түймесі 
оталдыру құлпы "LOCK"/ "OFF" немесе 
"АСС" күйінде болған кезде басылатын 
болса, онда жүрілген жолды есептегіштің/ 
одометрдің аралас дисплейі жанады. Егер 
жүрілген жолды есептегіштің көрсеткіш-
терін бастапқы жағдайға түсіру түймесі 
жүрілген жолдың одометрінің аралас 
дисплейі/ жүрілген жолды есептегіш 
жанғаннан кейін 10  секунд ішінде 
басылмаса, онда бұл дисплей сөнеді. 
Сонымен қатар, жүрілген жолдың 
одометрінің аралас дисплейі/ жүрілген 
жолды есептегіш жанғаннан кейін 10  
секундтан кейін Сіз жүргізушінің 
есігінашатын және жабатын болсаңыз, онда 
бұл дисплей сөнеді.  

 Жүрілген жолдың 
қос есептегіші 

Оталдыру құлпы "ON" күйінде болғанда, 
дисплейде жүрілген жолдың қос 
есептегішінің көрсеткіші беріледі. 
Жүрілген жолдың есептегіші оның 
көрсеткіштерін соңғы рет бастапқы 
жағдайға түсіргеннен кейін автокөлік жүріп 
өткен қашықтықты көрсетеді.  

303416 
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Жүрілген жолды есептегіштің көрсеткіштерін 
бастапқы жағдайға түсіру түймесі  

Егер жүрілген жолды есептегіштің көрсеткіштерін 
бастапқы жағдайға түсіру түймесі оталдыру 
құлпы "LOCK"/ "OFF" немесе "АСС" күйінде 
болған кезде басылатын болса, онда жүрілген 
жолды есептегіштің/одометрдің аралас дисплейі 
жанады. Бұл дисплей жанған кезде, Сіз 
жүрілген жолдың "А" есептегіші мен 
жүрілген жолдың "В" есептегіші арасындағы 
индикация режімдері арасында ауыса 
аласыз. Егер жүрілген жолды есептегіштің 
көрсеткіштерін бастапқы жағдайға түсіру 
түймесі жүрілген жолдың одометрінің 
аралас дисплейі/ жүрілген жолды есептегіш 
жанғаннан кейін 10  секунд ішінде 
басылмаса, онда бұл дисплей сөнеді. 

Сонымен қатар, жүрілген жолдың 
одометрінің аралас дисплейі/ жүрілген 
жолды есептегіш жанғаннан кейін 10  
секундтан кейін Сіз жүргізушінің есігін 
ашатын және жабатын болсаңыз, онда бұл 
дисплей сөнеді. 
Жүрілген жодың есептегішінің 
көрсеткіштерін бастапқы күйге түсіру 
түймесін басқан кезде дисплейдің 
көрсеткіштері төменде берілген суретте 
көрсетілген ретпен өзгеретін болады. 
 

 

 Жүрілген жолдың есептегішінің 
көрсеткіштерін бастапқы жағдайға түсіру 
үшін оның индикациялау режімін таңдаңыз, 
ол үшін жүрілген жолдың  есептігішінің 
көрсеткіштерін бастапқы жағдайға түсіру 
түймесін аз уақытқа басып, содан кейін осы 
түймені қайта басып, оны осындай басулы 
күйде кемінде 2 секунд бойы басулы күйде 
ұстап тұрыңыз. 

 

 
 

 

ЕСКЕРТПЕ 
Аспаптар комбинациясы мен 
аккумуляторлық батарея арасында 
электрлік байланыс үзілген жағдайда,  

мысалы, автокөлікке техникалық қызмет 
көрсету бойынша жұмыстарды жүргізу 
кезінде, сақтандырғышты ауыстыру 
кезінде немесе басқа да себептер 
бойынша байланыс ажыратылған болса, 
жүрілген жолдың есептегішінің жадында 
сақталатын деректер өшіріледі. 

 
 Тахометр 
Тахометр қозғалтқыштың иінді білігінің 
минуттағы мың айналыммен өрнектелген 
айналу жиілігін көрсетеді. 

 

 
 

 

Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған 
кезде тахометрдің тілі қызыл 
аймақта болуына жол бермеңіз. 
Осы аймақта болғанда 
қозғалтқышты басқару блогы 
қозғалтқышты иінді білігінің 
айналу жиілігінің артуынан қорғау 
үшін жанармай беруді тоқтатады.  
Қозғалтқыш қозғалтқыштың 
иінді білігінің айналу жиілігі 
қызыл аймақтан төмен 
түскеннен кейін қалыпты 
жұмысына оралады.  

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

Қауіпсіздік мақсатында жүріп 
өткен жолды индикациялау 
режимін өзгертуге тырыспаңыз. 
Бұл апатқа әкелуі мүмкін. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

A B 



- ЖАЛҒАСЫ -

Бақылау-өлшеу аспаптары және автокөлікті басқару бөлшектері  3-13 

 Жанармай мөлшерін 
көрсеткіш 

Көрсеткіш тілі мәнді жанармай багында 
жанармайдың шайқалуы салдарынан аздап 
өзгертуі мүмкін (мысалы, тежеу, бұрылу 
немесе жеделдету кезінде). 

 Егер Сіз жүрілген жолды есептегіштің 
көрсеткіштерін бастапқы күйге түсіру 
түймесін оталдыру құлпы "LOCK"/"OFF" 
немесе "АСС" күйінде болғанда бассаңыз, 
жанармай деңгейі көрсеткішінің 
жарықтандырғышы қосылады, ал оның тілі 
бакта қалған жанармай мөлшерін көрсетеді. 
Егер жанармай багында қалған жанармай 
мөлшерінің көрсеткішінің тілі жанармайдың 
қалған мөлшерін көрсетсе, Сіз (а) 10 секунд 
ішінде жүрілген жолдың есептегішінің 
көрсеткіштерін бастапқы күйге түсіру 
түймесін баспасаңыз немесе (b) 
жүргізушінің есігін ашсаңыз және жапсаңыз, 
онда жанармай мөлшерін көрсеткішінің тілі 
"Е" күйіне түседі, ал шкалалар мен 
тілдердің жарығы сөнеді. 

ЕСКЕРТПЕ 

Жанармай мөлшерінің көрсеткішінің 
шкаласында Сіз  " белгішесін көруіңіз 
мүмкін.” ”. 
Бұл автокөліктің жанармай құятын 
мойнының есігі (қақпағы) автокөліктің 
оң жағында орналасқанын білдіреді. 

Жанармай мөлшерінің көрсеткіші 
жанармай ба-гында қалған жанармайдың 
ықтимал мөлшерін көрсетеді.Егер 
оталдыру құлпы "LOCK"/"OFF" немесе 
"АСС" күйінде болса, жанармай багында 
бензин болса да, жанармайдың 
мөлшерінің көрсеткіші "Е" мәнін көрсетеді. 

3003 10 
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Дизелдік қозғалтқышы бар 
моделдерде жанармай багына 
дизелдік жанармай құю керек. 
Дизелдік жанармай туралы 
неғұрлым толық ақпарат алу үшін 
"Дизелдік қозғалтқышы бар 
моделдер үшін жанармайға 
қойылатын талаптар" бөлімін 
қараңыз  7-4. 

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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 Температура көрсеткіш 
 

1) Қалыпты жұмыс ауқымы. 
Оталдыру құлпы "ON" күйінде болғанда, 
температура көрсеткіші қозғалтқыштың 
салқындатқыш сұйықтығының 
температурасын көрсетеді. 
Қозғалтқыштың салқындатқыш 
сұйықтығы-ның температурасы сыртқы 
ауаның температурасына және 
автокөлікті пайдаланудың басқа 
жағдайларына байланысты өзгереді. 
Температура көрсеткішінің тілі шкаланың 
ортасына жеткенше біз Сізге қалыпты 
жүргізу стилін ұстануды ұсынамыз. 
Салқындатқыш сұйықтықтың 
температура-сы осы ауқымда болған 
кезде,  қозғалтқыш оңтайлы режімде 
жұмыс істейді. Қозғалтқыштың иінді 
білігінің жоғары айналу жиіліктерінде ол 
жеткілікті шамаға дейін қызғанша жұмыс 
жасауынан аулақ болыңыз.

 

 
 

 
 Эконометр 

 

Эконометр жанармайдың шығыны 
арасындағы жүрілген жолды есептегіштің 
көрсеткіштері соңғы рет  

бастапқы күйіне түсірілген сәттен бастап 
ағымдағы шығыны мен орташа шығыны 
арасындағы айырмашылықты көрсетеді. 

Эконометр келесі кестеге сәйкес 
ағымдағы үнемділікті көрсетеді. 

 

Өлшем 
бірліктері 

Тілінің орналасуы 

"+" жағы  "-" жағы 

миль/галлон Жақсы Нашар 

ш./ л. 

л./ 100 ш. Нашар Жақсы 

ЕСКЕРТПЕ 
• Эконометрдің көрсеткіштері 

жуық шама болып табылады. 
• Жүрілген жолды есептегіштің 

көрсеткіштерін бастапқы жағдайға 
түсіргеннен кейін жанармайдың 
орташа жұмсалуын автокөлік 1 ш. 
(0,6 миль) жүргенше көре 
алмайсыз.Осы уақытқа дейін 
эконометр жұмыс істемейді. 

Егер температураның 
көрсеткішінің тілі қалыпты жұмыс 
ауқымының шегінен шығып 
кетсе, мүмкіндік пайда бола 
салысымен автокөлігіңізді 
қауіпсіз жерде абайлап 
тұрақтатыңыз. 
"Қозғалтқыштың қызып кетуі" 
бөлімін қараңыз  
<r9-27. 

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

303410 
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- ЖАЛҒАСЫ -

Ескерту 
және бақылау шамдары 

Оталдыру құлпын "ON" күйіне 
ауыстырғанда бірден бірнеше ескерту 
және бақылау шамдары жанады және 
сөнеді.Осы арқылы олардың жұмысқа 
қабілеттілігін тексеру қамтамасыз етіледі. 
Автокөлікті тұрақтық тежегішке 
орнатыңыз және оталдыру құлпын "ON" 
күйіне ауыстырыңыз. Жүйені тексеру үшін 
келесі шамдар қосылады, содан кейін 
бірнеше секундтан соң немесе 
қозғалтқышты іске қосқаннан кейін сөнеді. 

 Қауіпсіздік белдігінің тағылмағандығын 
білдіретін ескерту шамы (қауіпсіздік 
белдігінің тағылмағандығын ескерту 
шамы жүргізуші қауіпсіздік белдігін 
таққан жағдайда ғана сөнеді). 

 Алдыңғы орындықтағы жолаушының 
қауіпсіздік белдігінің тағылмағандығын 
білдіретін ескерту шамы (егер 
орнатылған болса) (қауіпсіздік 
белдігінің тағылмағандығын ескерту 
шамы алдыңғы орындықтағы жолаушы 
қауіпсіздік белдігін таққан жағдайда 
ғана сөнеді). 

: Толық жетектің ескерту шамы (CVT 
бар моделдер) 

Рөлдік басқарудың үдеткішінің 
ескерту шамы. 
Қауіпсіздік жастықтары жүйесінің 
ескерту шамы 

: Ақаулықты анықтауды бақылау шамы 
("Check Engine" бақылау шамы). 

: Аккумуляторлық батареяның 
отыруын бақылау шамы. 

: Май қысымының төмендігін ескерту 
шамы. 

: ATF температурасын ескерту шамы 
(CVT бар моделдер). 

 : ABS жүйесінің ескерту шамы. 

   Тежегіш жүйесінің ескерту шамы 
(қызыл). 

 Электрлік тұрақтық тежегіштің ескерту 
шамы (сары). 

: Электрлік тұрақтық тежегіштің 
бақылау шамы. 

Шамдардың жарық шоғырының 
деңгейін автоматты реттегіштің 
ескерту шамы (егер орнатылған 
болса) 

: Жарықдиодтық шамдардың ескерту 
индикаторы (жарықдиод-тық  
шамдары бар моделдер). 

: Сырғанауға қарсы тежегіштің 
бақылау шамы. 

Жанармай мөлшерінің аздығын 
ескерту шамы. 

 Шинадағы ауа қысымының төмендігін 
ескерту шамы (егер орнатылған 
болса). 

VDC жүйесінің ескерту шамы/ VDC 
жүйесінің жұмысын бақылау шамы. 

 VDC жүйесінің сөндірілуін бақылау 
шамы. 

Іске қосу алдында қыздыруды 
бақылау шамы (дизелдік 
қозғалтқышы бар моделдер). 

: Еңіске түсуді бақылау жүйесінің 
индикаторы (егер орнатылған 
болса). 

  Қозғалтқышты автоматты түрде іске 
қосу/тоқтату жүйесінің ескерту 
индикаторы/ Қозғалтқышты 
автоматты түрде іске қосу/тоқтату 
жүйесін ажыратуды бақылау шамы 
(сары) (егер орнатылған болса). 
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: Қозғалтқышты автоматты түрде іске 
қосу/ тоқтату жүйесінің индикаторы 
(жасыл) (егер орнатылған болса). 

Егер қандай да бір ескерту немесе бақылау 
шамы жанбайтын болса, бұл шамның 
жанып кетуін немесе тиісті жүйенің 
жарамсыз екендігін куәландырады. Мұндай 
жағдайларда біз Сізге жөндеу жұмыстарын 
жүргізу үшін SUBARU ресми дилеріне 
хабарласуды ұсынамыз. 

 
 Қауіпсіздік белдіктерінің 

тағылмағандығы туралы  
жарықтық және дыбыстық   
ескерту сигналдары 

ЕСКЕРТПЕ 
Егер қауіпсіздік белдіктерінің 
тағылмағандығын ескертетін құрылғы 
Сіздің автокөлігіңізде төменде 
сипатталғандай жұмыс істемесе, ол 
ақаулы болуы мүмкін. Мұндай жағдайда 
біз Сізге бұл құрылғыны жақын 
жердегі SUBARU дилерінде тексеруді 
және қажет болса жөндеуді ұсынамыз. 

▼ Жүргізушінің қауіпсіздік белдігінің 
тағылмағандығын ескерту 
құрылғысы 

Сіздің автокөлігіңіз жүргізушінің қауіпсіздік 
белдігінің тағылмағандығын ескерту 
құрылғысымен жабдықталған. 

 

 
Жүргізушінің қауіпсіздік белдігінің 
тағылмағандығын ескерту шамы 

Оталдыру құлпын "ON" күйіне 
ауыстырғанда бұл құрылғы аспаптар 
комбинациясында жүргізушінің есіне 
қауіпсіздік белдіктерін тағу керектігін 
салатын ескерту шамын іске қосады.  
Егер автокөлік 20 ш./сағ. (12,5 миль/сағ.) 
аспайтын жылдамдықпен қозғалса және бұл 
ретте жүргізушінің қауіпсіздік белдігі  

тағылмаған болса, онда үнемі жанып 
тұратын ескерту шамы қосылады. 
Егер автокөліктің жылдамдығы 20 ш./сағ. 
(12,5 миль/сағ.) жетсе және осы кезде 
жүргізушінің қауіпсіздік белдігі тағылмаған 
болса, онда ескерту шамы жыпылықтайды 
және дыбыстық сигнал берілетін болады. 
Мұндай жұмыс режімі 2 минутқа созылады. 
Егер осы уақытта тағылмаған қауіпсіздік 
белдіктерінің бірі  тағылса, оған тиісті 
ескерту шамы дереу сөнеді, бірақ, 
дыбыстық сигнал екінші қауіпсіздік белдігі 
тағылғанша жұмысын жалғастыратын 
болады.  
Егер жүргізушінің қауіпсіздік белдігі тіпті 2 
минуттық кезең өткеннен кейін де 
тағылмаған болса, ескерту шамы 
жыпылықтауды тоқтатады, ал дыбыс 
сигналы өз жұмысын тоқтатады. 
Дегенмен, ескерту шамы қауіпсіздік белдігі 
тағылғанға дейін жанып тұрады. 
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- ЖАЛҒАСЫ -

▼ Алдыңғы орындықтағы жолаушының
қауіпсіздік белдігінің тағылмағандығы
туралы ескерту құрылғысы (егер
орнатылған болса)

Сіздің автокөлігіңіз алдыңғы орындықтағы 
жолаушының қауіпсіздік белдігінің 
тағылмағандығын ескерту құрылғысымен 
жабдықталған. 

Алдыңғы орындықтағы жолаушының 
қауіпсіздік белдігінің тағылмағандығын 
ескерту шамы 

Оталдыру құлпын "ON" күйіне 
ауыстырғанда, бұл құрылғы алдыңғы 
орындықтың жолаушысына суретте 
көрсетілген  ескерту шамының көмегімен 
қауіпсіздік белдігін тағудың қажет екендігі 
туралы ескерту береді. 

Егер автокөлік 20 ш./сағ. (12 миль/сағ.) 
жылдамдықпен қозғалса және осы кезде 
алдыңғы орындықтағы жолаушының 
қауіпсіздік белдігі тағылмаған болса, 
тағылмаған қауіпсіздік белдігіне сәйкес 
келетін ескерту шамы үнемі жанып 
тұратын болады. 
Егер автокөліктің жылдамдығы 20 ш./сағ. 
(12,5 миль/сағ.) жетсе және осы кезде 
алдыңғы орындықтағы жолаушының 
қауіпсіздік белдігі тағылмаған болса, онда 
ескерту шамы жыпылықтайды және 
дыбыстық сигнал берілетін болады. 
Мұндай жұмыс режімі 2 минутқа 
созылады. 
Егер осы уақытта тағылмаған қауіпсіздік 
белдіктерінің бірі  тағылса, оған тиісті 
ескерту шамы дереу сөнеді, бірақ, 
дыбыстық сигнал екінші қауіпсіздік белдігі 
тағылғанша жұмысын жалғастыратын 
болады.  
Егер жолаушының қауіпсіздік белдігі тіпті 2 
минуттық кезең өткеннен кейін де 
тағылмаған болса, ескерту шамы 
жыпылықтауды тоқтатады, ал дыбыс 
сигналы өз жұмысын тоқтатады. Дегенмен, 
ескерту шамы қауіпсіздік белдігі тағылғанша 
жанып тұратын болады. 

ЕСКЕРТПЕ 
• Жолаушының отыруын  анықтау 

жүйесі алдыңғы жолаушының
орындығының бос еместігін 
анықтайды. Алайда, егер 
орындықта қандай да бір зат болса, 
егер орындықтар бос болса да, 
тиісті қауіпсіздік белдіктерінің 
ескерту жүйесі қосылуы мүмкін. 

• Егер алдыңғы жолаушының 
орындығында Сіз қосымша 
жастықты қолдансаңыз, онда 
жолаушының отыруын анықтау 
жүйесі алдыңғы орындықтағы 
жолаушыны анықтай алмауы 
мүмкін. 
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 Артқы орындықтың 
қауіпсіздік белдігінің 
бақылау шамы (егер 
орнатылған болса) 

 

1) Артқы орындық (сол жақтағы). 
2) Артқы орындық (ортаңғы). 
3) Артқы орындық (оң жақтағы). 

Тек қауіпсіздік белдіктері тағылмаған 
орындықтардың бақылау шамдары ғана 
жанады. 

  Қауіпсіздік жастықтары 
жүйесінің ескерту шамы  
 

 

 

Мұндай жағдайларда біз Сіздің 
жүйені тексеру үшін жақын жердегі 
SUBARU дилеріне баруыңызға 
кеңес береміз. Егер тексеру мен 
қажетті жөндеу жүргізілмесе, бұл 
қауіпсіздік белдіктерінің кергіштері 
мен қауіпсіздік жастықтарының 
дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі 
мүмкін, ал бұл өз кезегінде жарақат 
алу қаупінің жоғары болуымен 
байланысты. Мысалы, қауіпсіздік 
жастықтары маңдайынан болатын 
әлсіз соққы кезінде іске қосылуы 
немесе маңдайынан болатын қатты 
соққы кезінде іске қосылмауы 
мүмкін. 

 

Ескерту шамы қадағалайтын компоненттер 
туралы толық ақпарат "Қауіпсіздік 
жастықтары жүйесінің жағдайын тексеру" 
бөлімін қараңыз 1-85. 

Егер қауіпсіздік жастықтары 
жүйесінің ескерту шамы 
төмендегі тармақтардың кез 
келгеніне сәйкес келсе, бұл 
қауіпсіздік жүйесінің 
кергіштерінің және/немесе 
қауіпсіздік жастықтарының 
ақауының бар екендігін білдіруі 
мүмкін. 
• Ескерту шам жыпылықтайды 

немесе жарқырайды. 
• Оталдыру құлпын "ОN" күйіне 

ауыстырған кезде ескерту 
шамы жанбайды. 

• Ескерту шамы үнемі жанып 
тұрады. 

• Ескерту шамы автокөліктің 
 і   

 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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 Алдыңғы орындықтағы 
жолаушының алдыңғы 
қауіпсіздік жастығының 
қосылуын және 
сөндірілуін бақылау 
шамдары 
(егер орнатылған болса) 

1) Алдыңғы орындықтағы жолаушының
қауіпсіздік жастығының сөндірілуін
бақылау шамы.

2) Алдыңғы орындықтағы жолаушының
қауіпсіздік жастығының қосылуын
бақылау шамы.

Алдыңғы орындықтағы жолаушының 
алдыңғы қауіпсіздік жастығының 
қосылуын және сөндірілуін бақылау 
шамдары алдыңғы орындықтағы 
жолаушының алдыңғы қауіпсіздік 
жастығының жай-күйін көрсетеді. 

Бақылау шамдарының орналасуы суретте 
көрсетілген. 
Оталдыру құлпын "ON" күйіне ауыстырғаннан 
кейін екі бақылау шамы да, қосылуы мен 
сөндірілуінің, жүйені тексеру барысында 6 
секундқа қосылады. Жүйені тексеру кезінде 
екі бақылау шамы да 2 секундқа 
сөндіріледі. Осыдан кейін бақылау 
шамдарының бірі, алдыңғы орындықтағы 
жолаушының алдыңғы қауіпсіздік 
жастығының күйіне байланысты қосылады. 

Егер алдыңғы орындықтағы жолаушының 
алдыңғы қауіпсіздік жастығы қосулы болса, 
алдыңғы орындықтағы жолаушының 
алдыңғы қауіпсіздік жастығының қосылуын 
бақылау шамы жанады, ал сөнуін бақылау 
шамы сөнетін болады. 
Егер алдыңғы орындықтағы жолаушының 
алдыңғы қауіпсіздік жастығы сөндірулі 
болса, алдыңғы орындықтағы жолаушының 
алдыңғы қауіпсіздік жастығының қосылуын 
бақылау шамы сөнген күйде қалады, ал 
сөнуін бақылау шамы жанады. 

Оталдыру құлпын "ON" күйіне ауыстырған 
кезде, егер екі бақылау шамы да, қосылуы 
мен сөндірілуінің, бір мезетте  

жанса немесе тексеру кезеңі 
аяқталғаннан кейін сөнсе, онда жүйе 
ақаулы. Мұндай жағдайларда біз 
Сізге диагностика жұмыстарын 
жүргізу үшін дереу арада өзіңіздің 
SUBARU дилеріңізге хабарласуды 
ұсынамыз. 

  Ақауды анықтаудың 
бақылау шамы ("Check 
Engine" бақылау шамы) 

▼ Борттық диагностика жүйесімен
(OBD) жабдықталған моделдер

Еуропада сатылатын автокөліктер 
автокөлік пайдаланған газдарының 
уыт-тылығын төмендету жүйесінің 
жұмысын бақылайтын жетілдірілген 
борттық диагностика жүйесімен (OBD 
жүйесі деп аталады) жабдықталған. 
Еуропадан тыс кейбір елдерде 
сатылатын автокөліктер де OBD 
жүйесімен жабдықталуы мүмкін.Біз 
Сізге Сіздің автокөлігіңіздің OBD 
жүйесімен жабдықталғанын немесе 
жабдықталмағандығын SUBARU 
дилерінде анықтауға кеңес береміз. 

OBD жүйесі қоршаған ортаны қорғауға 
арналған. Оның жұмысы автокөліктің 
бар-лық қызмет мерзімі бойы 
атмосфераға шығарындысының 
деңгейінің нормадан аспауына 
бағытталған. 
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Егер қозғалтқыштың жұмысы барысында 
ақаудың анықтауын бақылау шамы 
жыпылықтаса, онда бұл кемінде 
пайдаланылған газдардың уыттылығын 
төмендету жүйесінде ақаудың барын 
немесе ықтимал ақаудың барын, сондай-ақ 
диагностика және жөндеу бойынша тиісті 
жұмыстарды жүргізу қажеттілігін білдіреді. 
OBD жүйесі техникалық орталық 
қызметкерлерінің ақау себебін дұрыс 
анықтауына көмектеседі. 

 

 
 

 

 Егер ақауды анықтауды 
бақылау шамы үнемі жанып 
тұрса  

Егер бақылау шамы автокөліктің қозғалысы 
кезінде жанатын болса және қозғалтқышты 
іске қосқаннан кейін тоқтаусыз жанатын 
болса, онда бұл пайдаланылған газдардың 
уыттылығын төмендету жүйесінің 
ақаулығын білдіреді. 

Мұндай жағдайларда біз Сізге диагностика 
жұмыстарын жүргізу үшін дереу арада 
SUBARU дилеріне хабарласуды ұсынамыз. 

 Егер ақауды анықтауды 
бақылау шамы жыпылықтаса  

Егер бақылау шамы автокөліктің қозғалысы 
кезінде жыпылықтайтын болса, онда бұл 
қозғалтқышта оталдырудың кемшілігінің 
анықталғанын білдіреді, ал бұл өз кезегінде 
пайдаланылған газдардың уыттылығын 
төмендету жүйесінің зақымдануына әкеліп 
соқтыруы мүмкін. 

Пайдаланылған газдардың уыттылығын 
төмендету жүйесінің айтарлықтай 
зақымдануын болдырмау үшін Сізге келесі 
шараларды қолдану қажет. 
• Автокөліктің жылдамдығын төмендетіңіз. 
• Шұғыл жеделдетуден аулақ болыңыз. 

• Биік өрге қарай жүруден аулақ болыңыз. 
• Мүмкін болса, тасымалданатын жүктің 

салмағын азайтыңыз. 
• Мүмкіндік пайда бола салысымен 

тіркемені тіркеп сүйреуді тоқтатыңыз. 

Бірнеше сапардан кейін ақауды анықтауды 
бақылау шамы жыпылықтауды тоқтатып, 
үнемі жануды бастауы мүмкін.Мұндай 
жағдайларда біз Сізге Сіздің автокөлігіңізге 
диагностика жасау жұмыстарын жүргізу 
үшін дереу арада SUBARU дилеріне 
хабарласуды ұсынамыз. 

▼ Борттық диагностика жүйесімен 
(OBD) жабдықталмаған  моделдер  

Егер ақауды анықтауды бақылау шамы 
қозғалтқыш жұмысы кезінде жанатын 
болса, онда бұл қозғалтқышты басқару 
жүйесінде қандай да бір ақаулардың бар 
екендігін білдіруі мүмкін. 
Егер ақауды анықтауды бақылау шамы 
автокөліктің қозғалысы кезінде жанса 
немесе қозғалтқышты іске қосқаннан кейін 
сөнбейтін болса, біз Сізге дереу арада 
жақын жердегі SUBARU дилеріне 
хабарласуды ұсынамыз. 

Егер ақауды анықтауды бақылау 
шамы автокөліктің қозғалысы 
барысында жанса, біз Сізге 
мүмкіндік пайда бола салысымен 
диагностика/жөндеу жұмыстарын 
жүргізу үшін өзіңіздің SUBARU 
дилеріңізге хабарласуды 
ұсынамыз. Олай болмаған 
жағдайда Сіздің автокөлікті 
пайдалануды жалғастыруыңыз 
басқа да ақаулардың орын 
алуына әкеліп соқтыруы мүмкін, 
ал кепілдік міндеттемелер оларға 
қатысты емес. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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 Аккумуляторлық 
батареяныңотыруын ескерту 
шамы  

Егер бұл шам қозғалтқыш жұмыс істеп 
тұрған кезде жанса, онда бұл  
аккумуляторлық батареяны қуаттау 
жүйесінде ақаудың бар екендігін білдіреді. 

Егер бұл шам автокөліктің қозғалысы 
кезінде немесе қозғалтқышты іске 
қосқаннан кейін жанатын болса, мүмкіндік 
пайда бола салысымен қозғалтқышты 
тиісті сақтық шараларын сақтай отырып 
сөндіріңіз және генератордың белдігінің 
күйін тексеріңіз. Егер генератордың белдігі 
бос керілген немесе үзілген болса, сондай-
ақ белдіктің күйі жақсы болғанда шам 
жанбайтын болса, біз Сізге дереу арада 
жақын жердегі SUBARU  дилеріне 
хабарласуды ұсынамыз. 

 Май қысымының 
 төмендігін ескерту шамы 

Егер бұл шам қозғалтқыш жұмыс істеп 
тұрған кезде жанса, онда бұл майдың 
қысымының төмен екендігін, сондай-ақ 
майлау жүйесінде ақаулардың бар екендігін 
білдіруі мүмкін. 

Егер бұл шам автокөліктің қозғалысы 
кезінде немесе қозғалтқышты іске қос-
қаннан кейін жанатын болса, мүмкіндік 
пайда бола салысымен қозғалтқышты тиісті 
сақтық шараларын сақтай оты-рып 
сөндіріңіз және генератордың бел-дігінің 
күйін тексеріңіз. Майдың деңгейі төмен 
болса дереу арада қозғалт-қышқа май 
құйыңыз. Егер мотор майының деңгейі 
қалыпты шама ше-гінде болса, ал шам 
сөнбесе, біз Сізге дереу арада жақын 
жердегі SUBARU дилеріне хабарласуды 
ұсынамыз.  

 Мотор майының 
мөлшерінің аздығын 
ескерту индикаторы  

Бұл индикатор мотор майының деңгейі 
төменгі шегіне дейін азайған жағдайда 
жанады. 
Егер мотор майының мөлшерінің аздығын 
ескерту  индикаторы автокөліктің қозғалысы 
кезінде жанатын болса,  

автокөлікті қауіпсіз жерде көлденең бетте 
тоқтатыңыз, содан кейін мотор майының 
мөлшерін тексеріңіз.Егер мотор майының 
деңгейі қалыпты ауқымға сәйкес келмесе, 
қажет болса моторға май құйыңыз. "Мотор 
майы" бөлімін қараңыз 11-18. 
Егер мотор майын толтырып құйғаннан 
кейін ескерту индикаторы сөнбейтін болса 
немесе ол майдың мөлшері қалыпты 
деңгейде болғанда да жанса, жүйені 
тексеру үшін SUBARU дилеріне 
хабарласыңыз. 

ЕСКЕРТПЕ 
• Мотор майын ауыстырғаннан кейін

немесе толтырып құйғаннан кейін 
оның мөлшері қозғалтқышты 
көлденең бетте қайталап іске 
қосқаннан кейін номиналды ауқым 
шамасында болса, ескерту 
индикаторы сөнетін болады. 

• Келесі жағдайларда ескерту 
индикаторы уақытша қосылуы 
мүмкін, өйткені, қозғалтқышта 
майдың айтарлықтай шайқалуы 
нәтижесінде оның мөлшерінің 
аздығы анықталатын болады: 
- егер автокөлік еңісте немесе

баспалдақта едәуір еңкейтілген
болса;

Май қысымының төмен екендігін 
ескерту шамы жанып тұрса, 
қозғалтқыштың жұмыс істеуіне жол 
бермеңіз. Керісінше жағдайда бұл 
қозғалтқыштың елеулі сынықтарына 
әкеліп соқтыруы мүмкін. 

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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- егер автокөлік ұзақ уақыт бойы 

жылдамдаса немесе баяуласа; 
- егер автокөлік ұзақ уақыт бойы 

бұрылатын болса;  
- егер автокөлік ұзақ уақыт бойы 

қыры мен еңісі кезектесіп отыратын 
жолмен ұзақ уақыт бойы қозғалатын 
болса. 

 
 ATF температурасын

 ескерту шамы 
(CVT бар моделдер) 

Егер бұл шам қозғалтқыш жұмысы кезінде 
жанса, онда бұл трансмиссия-лық 
сұйықтықтың температурасы нормадан 
жоғары екенін білдіреді. 

Бұл шам автокөліктің жұмысы кезінде 
қосылатын болса, дереу арада ең жақын 
қауіпсіз жерге автокөлікті тоқтатыңыз және 
ескерту шамы сөнгенше қозғалтқыштың бос 
жүріс режімінде жұмыс істеуіне мүмкіндік 
жасаңыз. 

▼ Трансмиссияны басқару  
жүйесінің ақаулары туралы 
ескерту шамы 

Егер қозғалтқышты іске қосқаннан кейін ATF 
температурасының ескерту шамы 
жыпылықтаса, онда бұл трансмиссияны 
басқару жүйесінің жұмысының ақауының  

бар екендігін білдіреді. Біз Сіздің 
автокөлігіңізге техникалық қызмет көрсету 
бойынша жұмыстарды жүргізу үшін дереу 
арада жақын жердегі SUBARU дилеріне 
жүгінуге кеңес береміз. 
 Шинадағы ауа қысымының 

төмендігін ескерту  
шамы 
(егер орнатылған болса) 

ЕСКЕРТПЕ 
Әрбір шинадағы ауа қысымы аспаптар 
комбинациясы дисплейінде бейнеленеді 
(түрлі-түсті сұйықкристалды дисплей). 
Неғұрлым толық ақпарат алу үшін 
"Негізгі экрандар" бөлімін қараңыз 3-54. 

 Егер оталдыру құлпы "ON" күйіне 
келтірілген болса, шинадағы ауаның 
қысымының төмендігін ескерту шамы 
шиналардағы ауа қысымының мониторинг 
жүйесінің (TPMS) жұмысының дұрыстығын 
тексеру үшін шамамен 2 секундқа 
қосылады. Егер жүйе қалыпты жұмыс 
істесе, ал барлық төрт шинадағы ауа 
қысымы TPMS жүйесі таңдаған режімге 
сәйкес келсе, ескерту шамы сөнеді.TPMS 
жүйесінің режімі шинадағы қысымдардың 
нормативтік шамалары көрсетілген 
тақтайшадағы  

қысымға сәйкес өзгертілуі керек.Режімді 
ауыстыру және оны таңдау туралы ақпарат 
"TPMS жүйесін орнату" бөлімінде берілген 
?-53. 
Қосалқы дөңгелектің шинасын қоса алғанда 
(егер орнатылған болса) әрбір шина айына 
бір рет суық күйде тексерілуі тиіс және 
автокөлікті өндіруші ұсынған, шинадағы 
қысым-дардың нормативтік шамалары 
көрсе-тілген тақтайшадағы шамаға дейін 
үрілуі тиіс. (Егер Сіздің автокөлігіңізде 
шинадағы қысымдардың нормативтік 
шамалары көрсетілген тақтайшадағы-дан 
басқа өлшемдегі шиналар орнатылған 
болса, Сіз осындай шиналар үшін ауаның 
дұрыс қысымын анықтауыңыз керек.) 

Қауіпсіздік деңгейін арттыратын қосым-ша 
функция ретінде Сіздің автокөлігіңіз 
шиналардағы ауа қысымының монито-ринг 
жүйесімен (TPMS) жабдықталған, ол бір 
немесе одан да көп шиналардың желі 
айтарлықтай шыққан болса, шинадағы 
қысымның азайғандығын ескерту шамын 
қосады.  Сәйкесінше, шиналардағы ауа 
қысымының төмендігін ескерту шамы 
қосылған кезде Сіз мүмкіндігінше тез арада 
тоқтап, шиналарды тексеруіңіз және 
оларды қажетті қысымға дейін үруіңіз керек. 
Желі едәуір шыққан шиналармен қозғалыс 
шиналардың қызып кетуіне және олардың  
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ақаулануына әкеледі.Сонымен қа-тар, 
шиналардың желі шыққан кезде 
жанармайдың шығыны артады және шина 
протекторының қызмет ету мерзімі 
азаяды, сондай-ақ автокөлік-тің 
басқарылуын және оның тоқтауға 
қабілеттілігін төмендетуі мүмкін. 
TPMS жүйесі шиналарға дұрыс қыз-мет 
көрсетудің қажеттілігінің орнын 
толтырмайтындығына және шинадағы ауа 
қысымының қажетті шамада болуы үшін 
жүргізушінің жауапты екендігіне назар 
аударуыңызды өтінеміз, егер тіпті 
қысымның кему шамасы TPMS жүйесінің 
шиналардағы ауа қысымының төмендігін 
ескерту шамының іске қосылатын деңгейіне 
дейін төмендемеген болса да.  Сонымен 
қатар, Сіздің автокөлігіңіз TPMS жүйесінің 
жұмысының дұрыстығын көрсететін жүйені 
бақылау шамымен жабдықталған. TPMS 
жүйесінің ақаулығын бақылау шамы 
шиналардағы ауа қысымының төмендігін 
ескерту шамымен біріктірілген. Егер жүйе 
ақауды анықтаса, ескерту шамы шамамен 
бір минут бойы жыпылықтайды, содан кейін 
үнемі қосулы күйде қалады. Бұл кезек 
қозғалтқышты келесі іске қосу кезінде де, ақау 
жойылмайынша сақталады. 

Егер ақауды бақылау шамы қосулы болса, 
жүйе  күтілетіндей, шиналардағы ауа 
қысымының төмендігін анықтауға және ол 
туралы сигнал беруге қабілетсіз болуы 
мүмкін.TPMS жүйесінің ақауы әр түрлі 
себептермен пайда болуы мүмкін, соның 
ішінде автокөлікке қосалқы немесе балама 
шиналарды немесе дөңгелектерді орнату да 
бар, бұл TPMS жүйесінің қалыпты жұмыс 
істеуіне кедергі келтіреді. Автокөліктің бір 
немесе одан көп шинасын немесе 
дөңгелектерін ауыстырғаннан кейін қосалқы 
немесе балама шиналардың немесе 
дөңгелектің TPMS жүйесінің қалыпты жұмыс 
істеуіне мүмкіндік беретіндігіне көз жеткізу 
үшін TPMS жүйесінің ақауын бақылау шамын 
міндетті түрде тексеріңіз.Егер ескерту шамы 
жыпылықтағаннан кейін бір минут бойы 
үздіксіз жанатын болса, біз дереу арада 
жақын жердегі SUBARU дилерінде жүйені 
тексертуді ұсынамыз. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

• Егер шам оталдыру құлпын
"ON" күйіне ауыстырғаннан
кейін қысқа уақытқа 
қосылмаса немесе шам 
жыпылықтаудан кейін бір 
минут көлемінде үздіксіз 
жанып тұрса, біз  шинадағы 
ауа қысымына мониторинг 
жүйесін тез арада SUBARU 
дилерінде тексертуге 
ұсынамыз. 

• Егер шам қозғалыс кезінде
жанса, ешқашан күрт 
тежемеңіз.Онын орнына 
төменде келтірілген 
нұсқауларды орынданыз.Осы 
нұсқауларды орындамаған 
жағдайда автокөліктің 
зақымдануы немесе  Сіз ауыр 
жарақаттар алуыңыз мүмкін. 
1) Жылдамдықты біртіндеп

бәсендете отырып,
қозғалысты тура бағытта
жалғастырыңыз.

2) Жолдан баяу шығып,
автокөлікті қауіпсіз жерде
тұрақтатыңыз.
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Шиналардағы ауа қысымының 
мониторинг жүйесі шиналардағы 
ауа қысымын қолша тексеруді 
алмастыру БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ. 
Шиналардағы ауа қысымын 
арасында (кемінде ай сайын) 
манометрдің көмегімен тексеріп 
отыру қажет. TPMS жүйесінің 
режимін шиналардағы ауа 
қысымының нормативтік шамала-
рының тақтайшасында белгіленген 
қысымға сәйкес өзгертіңіз. 
Шинадағы (шиналардағы) ауа 
қысымының кез келген өзгерісінен 
кейін автокөліктің жылдамдығы 
алғашқы сапарда 40 ш./сағ. (25 
миль/сағ.) дейін жетпейінше 
шинадағы ауа қысымының 
мониторинг жүйесі қысымды 
тексермейді. Шиналардағы ауа 
қысымын реттегеннен кейін, TPMS 
жүйесі арқылы шиналардағы ауа 
қысымын қайта тексеруді іске қосу үшін 
автокөліктің жылдамдығын кемінде 40 
ш./сағ. дейін арттырыңыз. Егер 
шиналардағы ауа қысымы 
қысымның төмендеуінің шектік 
мәнінен асып кетсе, шиналардағы 
ауа қысымының төмендігін ескерту 
шамы бірнеше минуттан кейін 
қосылуы тиіс. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ • Егер қосалқы дөңгелек 
орнатылса немесе ауысты-
рылған дөңгелектің жиегіне 
түпнұсқа қысым қадағасы/ 
таратқыш орнатылған болса, 
шинадағы ауаның қысымы-
ның төмендігін ескерту шамы 
бір минут бойы жыпылықт-
ағаннан кейін үздіксіз 
жанатын болады. Бұл TPMS 
жүйесінің барлық төрт дөңге-
лекті бақылауға қабілетті емес 
екенін көрсетеді. Біз Сіздің 
шина мен қадағаны ауыстыру 
және/немесе жүйені қайта 
баптау үшін SUBARU дилеріне 
барынша дереу арада 
хабарласқаныңыздың дұрыс 
екендігін ескертеміз. Егер шам 
шамамен бір минут бойы 
жыпылықтаудан соң үздіксіз 
жанып тұрса, жүйені тексеру 
үшін SUBARU дилеріне 
хабарласыңыз. 

(3) Шиналарды жүргізуші 
жағынан есіктің тірегінде 
орналасқан шиналар 
туралы ақпараты бар 
кестеде келтірілген 
САЛҚЫН шиналардағы 
қысымның үш мәнінен 
(қалыпты, тиеу кезінде, 
сүйреу кезінде) ең сәйкес 
келетін қысымға дейін 
реттеңіз және қысымды 
тексеріңіз. 

Егер бұл шам шинадағы 
қысымды реттегеннен кейін 
қозғалыс кезінде жануды 
жалғастырса, шина  
айтарлықтай зақымдалуы 
мүмкін және қатты жылымдану 
ауаның жылдам ағуына әкелуі 
ықтимал. Егер шинаның желі 
шыққан болса, "Егер шинаның 
желі шықса" бөлімін қараңыз 
9-7. 
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• ABS жүйесінің
ескерту шамы

• Егер ABS жүйесінің ескерту шамы
қосулы болса (тежегіш жүйесінің
ескерту шамы сөндірулі), ABS
жүйесінің функциялары сөнеді,
алайда, Сіздің автокөлігіңіздің
дәстүрлі тежеу жүйесі қалыпты
жұмыс істеуін жалғастырады.

 

ABS жүйесінің ескерту шамы EBD 
жүйесінде ақау болған кезде тежеу 
жүйесінің ескерту шамымен бірге 
жанады.EBD жүйесінің апаттық 
индикациясы туралы неғұрлым толық 
ақпарат алу үшін "Тежеу күшінің 
таратылуының электрондық жүйесінің 
ескерту шамы (EBD)" бөлімін қараңыз  3-
28 

ЕСКЕРТПЕ 
ABS жүйесінің жұмысының қалыпты 
екендігін ABS жүйесінің ескерту 
шамының төменде көрсетіліп отырған 
жұмыс режімдері білдіреді. 
• Ескерту шамы қозғалтқышы іске

қосылғаннан кейін бірден жанады,
бірақ, бірден сөнеді де, одан кейін
жанбайды.

• Ескерту шамы қозғалтқышты іске
қосқаннан кейін қосулы күйде
қалады, бірақ, автокөлік қозғалған
кезде сөнеді.

• Ескерту шамы автокөліктің
қозғалысы кезінде жанады,
бірақ, бірден сөнеді де, одан
кейін жанбайды.

ABS жүйесінің ескерту шамы отырған 
аккумуляторлық батареямен 
қозғалғанда, мысалы, автокөлікті 
сыртқы қуат көзінен іске қосқаннан 
кейін жануы мүмкін. Бұл 
аккумуляторлық батареяның қуатының 
төмендігінің салдары болып табылады 
және ақаудың бар екендігін білдірмейді. 
Аккумуляторлық батарея толық 
қуатталғаннан кейін ABS жүйесінің 
ескерту шамы сөнеді. 

• Төменде көрсетілген жағдай-
лардың кез келгені туында-
ған жағдайда Сізге мүмкіндік
пайда бола салысымен
Сіздің SUBARU дилерінде
ABS жүйесін тексертуге
кеңес береміз.
- Ескерту шамы оталдыру

құлпын "ON" күйіне
ауыстырғанда жанбайды.

- Оталдыру құлпын "ON"
күйіне ауыстырғанда ABS
жүйесінің ескерту шамы 
жанады, алайда, ол 
автокөлік орнынан 
қозғалғаннан кейін де 
сөнбейді. 

- Ескерту шамы автокөліктің
қозғалысы кезінде жанады.

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

Осыған байланысты, алдыңғы 
және артқы шиналар үшін 
берілген қысымға дейін 
қысымды реттеңіз. 
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 VDC жүйесінің 
ескерту шамы / VDC 
жүйесі жұмысының 
бақылау шамы 

▼ VDC жүйесінің ескерту шамы  

   ЕСКЕРТПЕ 
• VDC жүйесінің электрлік тізбегі істен 

шыққанда немесе  
ақаулы болса тек қана ескерту шамы 
жанады. Бұл ретте ABS жүйесі 
(тежегіштерді бұғаттауға қарсы жүйе)  
өзінің жұмысқа қабілеттілігін толық 
сақтайды. 

• Ескерту шамы ABS жүйесінің/ VDC 
жүйесінің электрондық басқару 
жүйесі істен шаққанда немесе 
ақаулы болғанда  жанады. 

VDC жүйесінің ескерту шамының төменде 
келтіріліп отырған режімдерінің жұмысы 
жүйенің істен шыққандығын білдіруі 
мүмкін. Мұндай жағдайларда біз Сізге 
диагностика жұмыстарын жүргізу үшін 
дереу арада өзіңіздің SUBARU 
дилеріңізге хабарласуды ұсынамыз. 
• Ескерту шамы оталдыру құлпын "ON" 

күйіне ауыстырғанда жанбайды. 
• Ескерту шамы автокөліктің қозғалысы 

кезінде жанады. 

ЕСКЕРТПЕ 
VDC жүйесінің жұмысының  
қалыпты екендігін VDC жүйесінің 
ескерту шамының төменде көрсетіліп 
отырған жұмыс режімдері білдіреді. 
• Ескерту шамының қозғалтқышы 

іске қосылғаннан кейін бірден 
жанады, бірақ бірден сөнеді де, 
одан кейін жанбайды. 

• Ескерту шамы қозғалтқышты іске 
қосқаннан кейін жанады және 
автокөлік қозғалысты бастағаннан 
кейін сөнеді. 

• Ескерту шамы автокөліктің 
қозғалысы кезінде жанады, бірақ 
бірден сөнеді де, одан кейін 
жанбайды. 

▼ VDC жүйесі жұмысын бақылау шамы 
Бұл бақылау шамы сырғып кетуін 
болдырмау функциясын іске қосқан кезде 
және тарту күшін реттеу функциясын іске 
қосқан кезінде жыпылықтайды. 

ЕСКЕРТПЕ 
• Бақылау шамы қозғалтқышты іске 

қосқаннан кейін, әсіресе, ауа-райы 
суық болғанда, біраз уақытқа 
қосылуы мүмкін. Бұл қандай да 
бір ақаудың бар екендігінің дәлелі 
емес.  

  АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

Жолаушының VDC жүйесі жүйенің 
электрондық  
 тізбегі арқылы ABS жүйесін 
басқаруды жүзеге асырады ABS 
Сәйкесінше, егер ABS жүйесі істен 
шықса, онда VDC жүйесі оны 
басқаруды жүзеге асыра алмайды. 
Нәтижесінде VDC жүйесі істен 
шығады, ал бұл ескерту шамның 
іске қосылуына себеп болады. Тіпті 
ABS жүйесі мен VDC жүйесі жұмыс 
істемеген жағдайда да, автокөліктің 
дәстүрлі тежегіш жүйесі өзінің 
жұмысқа қабілеттілігін сақтайды. 
Бұл ретте басқару қауіпсіздігі 
сақталады, бірақ автокөлікті 
ұқыптылықпен басқару керек. 
Мұндай жағдайларда біз Сізге 
диагностика жұмыстарын жүргізу 
үшін мүмкіндік пайда бола 
салысымен SUBARU дилеріне 
хабарласуды ұсынамыз. 
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- ЖАЛҒАСЫ -

Бақылау шамы қозғалтқыш қызғаннан 
кейін бірден сөнеді. 

• Бұл бақылау шамы ақауды анықтауды
бақылау шамының/ "СНЕСК ENGINE"
ескерту шамының ("Қозғалтқышты
тексеріңіз") қосылуына соқтырған
қозғалтқыштың қандай да бір ақауы
анықталған кезде жанады.

Бұл шамның төменде беріліп отырған 
жұмыс режімі VDC жүйесінің ақауының 
ықтимал екендігін білдіреді. Біз Сіздің 
автокөлігіңізді диагностикалау бойынша 
жұмыстарды жүргізу үшін SUBARU 
дилеріне мүмкіндік пайда бола салысымен 
баруға кеңес береміз. 
• Бақылау шамы қозғалтқышты іске

қосқаннан кейін бірнеше минуттан кейін
де сөнбейді (қозғалтқыш қыздырылып
үлгерген кезде).

 VDC жүйесінің сөнуін 
бақылау шамы 

Бұл шам VDC жүйесін сөндіру үшін VDC 
жүйесінің ажыратқышын басқан кезде 
жанады. 

Бұл шамның төменде беріліп отырған 
жұмыс режімі VDC жүйесінің ақауының 
ықтимал екендігін білдіреді. 

Мұндай жағдайларда біз Сізге Сіздің 
автокөлігіңізге диагностика жасау 
жұмыстарын жүргізу үшін дереу арада 
SUBARU дилеріне хабарласуды ұсынамыз. 
• Шам оталдыру құлпын "ON" күйіне

ауыстырғанда жанбайды.
• Шам оталдыру құлпын "ON" күйіне

ауыстырғаннан кейін біраз уақыт,
шамамен 2 секунд өткеннен кейін де
сөнбейді.

 Тежегіш жүйесінің 
ескерту шамы 
(қызыл) 

Бұл ескерту шамы келесі функцияларды 
орындайды. 
▼ Тежегіш сұйықтығы деңгейінің

төмендігі туралы ескерту
Егер оталдыру құлпы "ON" күйіне кел-
тірілген болса, ал автокөліктің тұрақ-тық 
тежегіші толығымен алынып тас-талса, 
онда бұл ескерту шамы тежегіш 
сұйықтығының багындағы тежегіш 
сұйықтығының деңгейі "MIN" белгісіне дейін 
түскен жағдайда жанады. 

Егер шам автокөліктің қозғалысы кезінде, ал 
оталдыру құлпы "ON" күйінде болғанда, 
автокөліктің тұрақтық тежегіші толығымен 
алынып тасталғанда жанатын болса, онда 
бұл тежегіш сұйықтығының ағып кетуін немесе 
тежегіш қалыптарының тозуын білдіруі мүмкін. 
Мұндай жағдайларда автокөлікті жақын 
жердегі қауіпсіз орынға дереу арада 
тоқтатыңыз  

• Егер Сізде оның тежегіш
жүйесінің жұмысқа қабілеттілі-
гіне қатысты үлкен күмән туын-
даса автокөлікті басқармаған
жөн. Жөндеу жүргізу үшін Сіздің
автокөлігіңізді SUBARU ресми
дилеріне жеткізу үшін біз Сізге
эвакуатор қызметін
пайдалануды ұсынамыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

• Тежегіш жүйесінің ақауын
ескерту шамы жанып тұрған
кезде автокөлікпен қозғалу -
қауіпті. Бұл Сіздің 
автокөлігіңіздің тежегіш 
жүйесінің тиісінше жұмыс істей 
алмайтындығын білдіреді. 
Егер ескерту шамы жанып 
тұруды жалғастыратын болса, 
біз Сізге Сіздің автокөлігіңіздің 
тежегіш жүйесіне диагностика 
жүргізу үшін дереу арада 
SUBARU дилеріне 
хабарласуды ұсынамыз. 
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және тежегіш сұйықтығының мөлшерін 
тексеріңіз. Неғұрлым толық ақпарат алу үшін 
"Тежегіш сұйықтық" бөлімін қараңыз 11-32. 
Егер тежегіш сұйықтығының багындағы 
тежегіш сұйықтығының деңгейі "MIN" 
белгісінен төмен болса, онда автокөлікте әрі 
қарай қозғалуға тыйым салынады. Мұндай 
жағдайда біз Сізге автокөлікті SUBARU 
ресми дилеріне жеткізу үшін эвакуатор 
қызметін пайдалануды ұсынамыз. Неғұрлым 
толық ақпарат алу үшін "Тіркеп сүйреу" 
бөлімін қараңыз 9-28. 

▼ Тежеу күшінің таратылуының
электрондық жүйесінің ескерту
шамы (EBD)

Тежегіш жүйесінің ескерту шамы EBD 
жүйесінде ақау болған кезде жанады. 
Мұндай жағдайда тежегіш жүйенің 
сақтандырғыш шамымен қатар ABS 
жүйесінің сақтандырғыш шамы жанады. 
Егер автокөліктің қозғалысы кезінде бір 
уақытта тежегіш жүйесінің, VDC жүйесінің 
және ABS жүйесінің ескерту шамдары 
жанатын болса, онда бұл EBD жүйесінде 
ақаудың бар екендігін білдіруі мүмкін. 

Дәстүрлі тежегіш жүйесі өзінің жұмыстық 
қабілетін тіпті 

EBD жүйесінде ақау болғанда да сақтап 
қалады.  Сонымен қатар, тежеу басқышын 
әдеттегіден неғұрлым қатты басқанда 
артқы дөңгелектердің бұғатталу 
ықтималдығы артады. Бұл автокөлікті 
басқаруды қиындатуы мүмкін. 

Тежегіш жүйесінің ескерту шамы мен ABS 
жүйесінің ескерту шамы бір уақытта 
қосылатын болса мынадай әрекеттерді 
орындаңыз. 
1. Автокөлікті жақын маңдағы қауіпсіз

жерде көлденең бетте тоқтатыңыз.
2. Қозғалтқышты сөндіріңіз, автокөлікті

тұрақтық тежегішіне орнатыңыз, содан
кейін қозғалтқышты қайта іске қосыңыз.

3. Автокөлікті тұрақтық тежегіштен алып
тастаңыз.

• Тіпті екі ескерту шамы сөнгеннің өзінде
EBD жүйесінің жарамсыз болуы мүмкін.
Мұндай жағдайда біз Сізге жүйеге
диагностика жүргізу үшін  жақын жердегі
SUBARU дилеріне дейін ерекше
сақтықпен жетіп алуды ұсмынамыз.

• Егер екі ескерту шамы қайта жанса және
қозғалтқышты қайта іске қосқаннан кейін
жануды жалғастырса, қозғалтқышты тағы
да сөндіріңіз, автокөлікті тұрақтық
тежегіш күйіне келтіріңіз және тежегіш
сұйықтықтың

мөлшерін тексеріңіз. Неғұрлым толық 
ақпарат алу үшін "Тежегіш сұйықтығы" 
бөлімін қараңыз 11-32. 
- Тежегіш сұйықтығының деңгейі "MIN"

белгісінен төмен түспесе де, EBD
жүйесінде ақаудың болуы мүмкін.
Мұндай жағдайда біз Сізге жүйеге
диагностика жүргізу үшін  жақын
жердегі SUBARU дилеріне дейін
ерекше сақтықпен жетіп алуды
ұсмынамыз.

- Егер тежегіш сұйықтығының деңгейі
"MIN" белгісінен төмен түссе, онда
автокөлікті әрі қарай пайдалануға
ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.  Мұндай
жағдайда біз Сізге автокөлікті SUBARU
ресми дилеріне жеткізу үшін эвакуатор
қызметін пайда-лануды ұсынамыз.
Неғұрлым толық ақпарат алу үшін
"Тіркеп сүйреу" бөлімін қараңыз 9-
28.
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- ЖАЛҒАСЫ -

 Электрлік тұрақ 
тежегішінің 
ескерту шамы (сары) 

Бұл шам электрлік тұрақ тежегіш жүйесінің 
ақауы болған жағдайда жанады. 

ЕСКЕРТПЕ 
• Егер ескерту шамының жұмыс

режімі төменде сипатталып
отырған жағдайларға сәйкес
келсе, бұл электрлік тұрақ
тежегіш жүйесі жұмысының
қалыпты екендігін білдіреді.

- Ескерту шамы қозғалтқышты іске
қосқаннан кейін жанып тұра
береді, бірақ автокөлікті электрлік
тұрақ тежегіштен алғаннан кейін ол
сөнеді және ескерту шамы
сөндірулі күйде қалады.

- Ескерту шамы автокөліктің
қозғалысы кезінде жанады, бірақ,
сөнеді де, одан кейін жанбайды.

• Егер Сіз қозғалтқышты іске қоса
отырып электрлік тұрақ тежегіштің
ажыратқышын басатын болсаңыз,
электрлік тұрақ тежегіштің ескерту
шамы сөнуі мүмкін. Мұндай
жағдайда қозғалтқышты қайта іске
қосыңыз, содан кейін тұрақ
тежегіштің ажыратқышын басыңыз.
Егер ескерту шамы сөнсе, жүйе
жарамды деп саналуы мүмкін.

• Электрлік тұрақ
тежегішінің бақылау шамы

Бұл шам электрлік тұрақ тежегішті қосқан 
кезде жанады. Егер Сіз тұрақ тежегіштің 
ажыратқышын электрлік тұрақ тежегішті 
қосу мүмкін болмаған кезде бассаңыз, бұл 
шам 10 секунд бойы жыпылықтайды. Егер 
электрлік тұрақ тежегіш жүйесі жарамсыз 
болса, бұл шамның жыпылықтауы мүмкін. 

Электрлік тұрақ тежегіш жүйесінің 
ескерту шамы қосылғанда дереу 
арада автокөлікті қауіпсіз жерде 
тоқтатыңыз. Мұндай жағдайларда 
біз Сізге өзіңіздің SUBARU 
дилеріңізге хабарласуды 
ұсынамыз. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

• Егер электр тұрағы тежегішінің
бақылау шамы жыпылықтап
тұра берсе, электр тұрағы
тежегішінің  жүйесі ақаулы
болуы мүмкін, (автокөлік
жоғары/төмен еңісте тоқтаған
жағдайларды қоспағанда,
немесе егер электрлік тұрақ
тежегіші тежегіштердің жоғары
температурасы кезінде 
қосылса). Дереу арада 
автокөлікті қауіпсіз жерде 
тоқтатыңыз. Мұндай 
жағдайларда біз Сізге өзіңіздің 
SUBARU дилеріңізге 
хабарласуды ұсынамыз. 

• Егер электр тұрағы тежегішінің
бақылау шамы сөндірілмесе,
тіпті егер қозғалтқыш жұмыс
істеп тұрған кезде электр
тұрағы тежегішін сөндірсеңіз
де,автокөлікті дереу қауіпсіз
жерде тоқтатыңыз.Біз сізге
өзіңіздің SUBARU дилеріңізге
хабарласуды және электр
тұрағы тежегішінің жүйесін
тексеруге ұсынамыз.
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 Сырғанауға қарсы 
тежегішінің бақылау 
шамы 

 

 
Бұл шам сырғанауға қарсы тежегіш 
функциясын белсенділендіру үшін 
сырғанауға қарсы тежегіштің 
ажыратқышы басулы болғанда жанады. 
Сырғанауға қарсы тежегіштің жұмысына 
қатысты толық мәлімет "Сырғанауға 
қарсы тежегіш функциясы" бөлімін 
қараңыз 7-46. 

 Рөлдік басқару  үдеткішінің ескерту шамы  
Егер осы ескерту шамы қозғалтқыш 
жұмыс істеп тұрған кезде жанса, бұл 
рөлдік басқарудың электрлік үдеткішінің 
жүйесінде ақаудың анықталғанын 
білдіреді.  

 

 

 

 

ЕСКЕРТПЕ 
Рөл дөңгелегімен келесі әрекеттерді 
жасау кезінде рөлдік басқарудың 
үдеткішінің басқару блогы және 
жетектік электрлік қозғалтқыш 
сияқты тораптарды қызып кетуден 
сақтау мақсатында қосалқы үдеуді 
уақытша шектеуі мүмкін. 
• Автокөліктің жылдамдығы 

барынша төмен болған кезде  

маневр жасау барысында рөл 
дөңгелегін жиі және шұғыл бұру, 
мысалы, қатарынан тұрақтату 
кезінде рөл дөңгелегінің жиі 
бұрылуы барысында. 

• Рөл дөңгелегі ұзақ уақыт бойы 
толық бұралған күйінде қалады. 

Мұндай жағдайда рөл дөңгелегін бұру 
барысында Сіздің үлкен кедергіні 
сезуіңіз мүмкін. Бір бұл ақау болып 
табылмайды. Рөлдік басқарудың 
қалыпты үдеуі рөл дөңгелегі біраз 
уақыт бойы бұрылмағаннан кейін 
қалпына келтірілетін болады және 
рөлдік басқарудың үдеткішінің 
тораптары үшін салқындау мүмкіндігі 
пайда болады. Алайда, егер рөлдік 
басқарудың үдеткіші қосалқы үдеуді 
шектегіштің тым жиі іске қосылуына 
әкеліп соғатын бейстандарт тәсілмен 
пайдаланылса, бұл рөлдік басқарудың 
үдеткішінің жарамсыздығына әкелуі 
мүмкін. 

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
Егер сырғанауға қарсы теже-
гішінің бақылау шамы тіпті  
сырғанауға қарсы тежегіш 
функциясын белсенділендіру 
үшін сырғанауға қарсы теже-
гіштің ажыратқышы басулы 
болғанда да жанбаса, онда 
мұның электрлік тұрақ тежегіш 
жүйесінде ақаудың бар 
екендігін білдіруі мүмкін. 
Дереу арада автокөлікті 
қауіпсіз жерде тоқтатыңыз. 
Мұндай жағдайларда біз Сізге 
өзіңіздің SUBARU дилеріңізге 
хабарласуды ұсынамыз. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

Рөлдік басқарудың үдеткішінің 
ескерту шамы жанғанда, рөл 
дөңгелегін бұрған кезде Сіз үлкен 
кедергіні сезуіңіз мүмкін. Мұндай 
жағдайда, біз Сізге тиісті сақтық 
шараларын ұстана отырып, Сіздің 
автокөлігіңізге диагностика жүргізу 
үшін жақын жердегі SUBARU 
дилеріне жетуді ұсынамыз. 
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 Жанармай сүзгісінің 
ескерту индикаторы 
(дизелдік қозғалтқышы бар 
моделдер) 

Бұл ескерту индикаторы жанармай 
сүзгісінде жиналған судың мөлшері 
белгіленген мөлшерге жеткен кезде 
жанады. Егер осы ескерту индикаторы 
жанса, біз Сізге Сіздің автокөлігіңізге 
диагностика жүргізу үшін SUBARU 
дилеріне тезірек хабарласуды ұсынамыз. 

 Жанармай мөлшерінің төмендігін ескерту шамы
Егер жанармай багында қалған 
жанармайдың мөлшері шамамен 9 л. 
жуық болса (2,3 АҚШ галлоны; 1,9 
ағылшын галлоны), жанармай мөлшерінің 
төмендігінің ескерту шамы жанады. Бұл 
ескерту шамы оталдыру құлпы "ON" 
күйінде болған жағдайда ғана жұмыс 
істейді. Бұл шамды қосқан кезде, дереу 
арада автокөлікке жанармайды толтырып 
құйыңыз. 

 Шыны жуатын сұйықтық 
мөлшерінің төмендігін 
ескерту индикаторы  

Бұл индикатор жел әйнегін жууға 
арналған бактағы сұйықтық деңгейі 
төменгі шегіне дейін азайғанда (шамамен 
1,0 л.; 1 АҚШ кварты; 0,9 ағылшын 
кварты) қосылады. 

 Ашық есіктің бақылау 
шамы 

Ашық есіктің бақылау шамы автокөліктің 
есіктерінің бірі, жүк арту бөлігінің есігі 
(Outback) немесе жүкартқыштың қақпағы 
(Седан) толық жабылмаған жағдайда 
жанады. Бұл функция оталдыру құлпы 
"LOCK"/ "OFF" немесе "АСС" (барлық 
моделдер) күйінде болған жағдайда да 
немесе егер кілт оталдыру құлпынан 
алынған кезде де (түйменің көмегімен 
қозғалтқышты іске қосу/ тоқтату функциясы 
қарастырылған қашықтықтан басқару 
жүйесі жоқ моделдер) жұмыс істейді. 
Ашық есік есіктің ашықтығын ескерту 
шамының тиісті бөлігінің жарығының 
жануымен көрсетіледі. 

Сапардың алдында осы ескерту шамның 
жанып тұрмағанына көз жеткізіңіз.  

Егер жанармай деңгейінің 
төмендігін ескерту шамы жанған 
жағдайда дереу арада жанармай 
багына жанармай құйыңыз. 
Жанармай багында жанармайдың 
болмауы салдарынан 
қозғалтқыштың жұмысындағы 
іркілістердің қозғалтқыштың 
зақымдануына әкелуі мүмкін. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

Егер осы ескерту индикаторы 
жанса, онда автокөлікпен жүруге 
тыйым салынады. Жанармай 
сүзгісіне су жиналғанда 
автокөлікпен жүруді жалғастыру 
жоғары қысымды жанармай 
сорғышының зақымдануына 
соқтырады. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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 Толық жетектің 

ескерту шамы (CVT 
бар моделдер) 

 

 

 

ЕСКЕРТПЕ 
Егер уақытша қосалқы дөңгелек 
орнатылған болса, толық жетектің 
ескерту шамының жыпылықтауы 
мүмкін. Тиісінше, қосалқы дөңгелекті 
пайдалану уақытының қажетті 
минимумға дейін барынша қысқартылуы 
тиіс. Уақытша қосалқы дөңгелекті 
әдеттегі дөңгелекке барынша тезірек 
ауыстырыңыз. 
Егер автокөлік онда орнатылған 
диаметрлері әртүрлі шиналармен 
қозғалатын болса немесе кез келген 
шинадағы ауа қысымы тым төмен болса 
осы шам жыпылықтайды. 

 Шамдардың жарық 
шоғырының деңгейін 
автоматты түрде 
реттегіштің ескерту шамы 
(жарықдиодтық шамдары 
бар моделдер) 

Бұл шам шамдардың жарық шоғырының 
деңгейін автоматты түрде реттегіштің 
жұмысы дұрыс болмағанда жанады. 
Егер бұл шам автокөліктің қозғалысы 
кезінде іске қосылатын болса немесе 
оталдыру құлпы "ON" күйіне 
ауыстырылғаннан кейін шамамен 3 
секундтан кейін сөнбесе біз Сізге Сіздің 
автокөлігіңізге диагностика жүргізу үшін  
өзіңіздің SUBARU дилеріңізге хабарласуды 
ұсынамыз. 

 
 Жарықдиодтық 

шамдардың ескерту 
индикаторы (жарықдиодтық 
шамдары бар моделдер) 

Бұл индикатор жарықдиодты шамдарда 
ақау болған кезде жанады. Біз Сіздің 
автокөлігіңізді диагностикалау бойынша 
жұмыстарды жүргізу үшін SUBARU дилеріне 
мүмкіндік пайда бола салысымен баруға 
кеңес береміз. 

 Түйменің көмегімен 
қозғалтқышты іске 
қосу/тоқтату функциясы 
қарастырылған 
қашықтықтан басқару 
жүйесінің дыбыстық және 
жарықтық ескерту 
сигналдары (егер 
орнатылған болса) 

 

Қашықтықтан басқару кілтінің ескерту 
индикаторы 

Дыбыстық ескерту сигналдары мен 
қашықтықтан басқару кілтінің ескерту шамы 
мынадай мақсаттарға қызмет етеді: 
• Түйменің көмегімен қозғалтқышты іске 

қосу/тоқтату функциясы қарастырылған 
қашықтықтан басқару жүйесіндегі қате 
операциялардың санын минимумға 
дейін қысқартады. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
Толық жетектің ескерту шамы 
жыпылықтап тұрған жағдайда 
сапарды жалғастырудың күш 
берілісінің зақымдануына әкелуі 
мүмкін. Егер толық жетектің 
ескерту шамы жыпылықтай 
бастаса,  дереу арада қауіпсіз 
жерде тоқтаңыз және 
шиналардың диаметрлерінің 
әртүрлі еместігін, сондай-ақ 
шиналардың қайсыбірінде 
қысымның тым төмен болмауын 
тексеріңіз. 
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• Сіздің автокөлігіңізді айдап кетуден
қорғауға көмектеседі.

Дыбыстық ескерту дабылы берілгенде 
және/немесе ескерту индикаторы 
жыпылықтаған кезде тиісті шараларды 
қолданыңыз.  

ЕСКЕРТПЕ 
• Есіктер қашықтықтан басқару сал-

пыншағының жүкартқышта қалуына 
байланысты құлыпталмаған болса, 
онда Сіз жүкартқыштың қақпағын-дағы 
жүкартқыштың қақпағын ашу 
түймесінің көмегімен оны аша 
алмайсыз. Жүкартқыштың қақпа-ғын 
ашу үшін жүкартқыштың қақ-пағын 
ашу түймесін шамамен 1 секунд ішінде 
басыңыз.  "Жүкартқыштың қақпағын 
ашу" бөлімін қараңыз 2-36. 

• Төменде көрсетілген жерлерде 
қашықтықтан басқару салпынша-ғын 
қалдырмаңыз. Қашықтықтан басқару 
салпыншағының күйіне және 
жағдайға 

• байланысты жүк-артқышта 
қашықтықтан басқару кілтінің қалып 
қоюының алдын алу функциясының 
жұмыс істемеуі мүмкін. Жүкартқыштың 
қақпағын қашықтықтан басқару 
салпыншағының Сізде екендігіне көз 
жеткізгеннен кейін жабыңыз.

• Қашықтықтан басқару 
салпыншағының күйіне және 
қоршаған орта жағдайларына 
байланысты қозғалтқышты іске 
қосу үшін қашықтан басқару кілтінің 
ескерту сигналдарын қашықтықтан 
басқару кілті автокөліктің ішінде, 
әрекет ету аймағында болғанда да 
беруі мүмкін. 

• Егер қашықтықтан басқару 
салпыншағы автокөліктің ішінен 
терезесі арқылы шығарылатын 
болса, онда қашықтықтан басқару 
салпыншағының шығарылуы 
немесе қашықтықтан басқару 
салпыншағын жолаушының 
шығаруы туралы дыбыстық ескерту 
дабылын беру көзделмеген. 

▼ Ескерту сигналдарының тізілімі

 

Келесі ескерту сигналдарының 
кез келгені берілгенде, 
қашықтықтан басқару кілтінің 
ескерту индикаторы көрінбейтін 
болса да, тиісті шараларды 
орындаңыз. 

Қозғалтқыш іске қосулы болғанда 
қозғалтқышты іске қосу/тоқтату 
түймесіндегі жұмыс режімінің 
индикаторы жасыл түспен 
жыпылықтаған кезде 
автокөлікпен қозғалуға тыйым 
салынады. Индикатордың мұндай 
күйі рөл колонкасының 
бұғатталуын білдіреді. 
Салынатын мұндай тыйымды 
сақтамаудың нәтижесі ауыр 
жарақат немесе өлім құшу болып 
табылатын апатқа әкелуі мүмкін. 

• Қозғалтқышты қозғалтқышты іске
қосу/ тоқтату түймесіндегі жұмыс
режімінің индикаторы жасыл
түспен жыпылықтағаннан кейін
қайталап іске қосу барысында
рөл колонкасын бұғаттау 
құлпының ақауының туындауы 
мүмкін. Мұндай жағдайларда біз 
Сізге өзіңіздің SUBARU 
дилеріңізге хабарласуды 
ұсынамыз. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

• Егер қозғалтқышты іске қосу/
тоқтату түймесіндегі жұмыс
режи-мінің индикаторы қызғылт
сары түспен жыпылықтаса, біз
Сізге дереу арада SUBARU
дилеріне хабарласуды
ұсынамыз.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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Ішкі дыбыстық 
ескерту сигналы 

Сыртқы 
дыбыстық 

ескерту 
сигналы 

Аспаптар 
комбинациясында-ғы 
қашықтықтан басқару 

кілтінің ескерту 
индикаторы 

Қозғалтқышты іске 
қосу/тоқтату 

түймесіндегі жұмыс 
режімінің 

индикаторы 

Күйі Әрекеті 

"Динь-динь..." 
(үзік сигнал)  – – 

Жүргізуші есігі ашық, қозғалтқышты іске 
қосу/тоқтату түймесі электрлік 
қуаттаудың "АСС" режіміне орнатылған 
кезде (CVT бар моделдерде - селектор 
иінтірегі "Р" күйінде болғанда). 

Қозғалтқышын іске қосу/ тоқтату 
түймесі арқылы  автокөліктің 
электрлік қуаттауышын "OFF" 
режіміне ауыстырып қосыңыз 
немесе жүргізушінің есігін 
жабыңыз. 
* Автокөліктен шыққан кезде 

қозғалтқышты іске қосу/тоқтату 
түймесі арқылы автокөліктің 
электрлік қуаттауышының "OFF" 
режіміне ауыстырылғанына көз 
жеткізіңіз. 

Қозғалтқышын іске қосу/тоқтату түймесі 
арқылы автокөліктің электрлік 
қуаттауының "OFF" режімі жүргізушінің 
есігі ашық болғанда ауыстырылған. 

Жүргізуші есігін жабыңыз. 

"Динь" 

Қысқа 
дыбыстық 

сигнал 
(ұзақтығы 2 

секунд) 

– – 

Есіктердің құлыпталып қалуын 
болдырмауды ескерту сигналы 
Қашықтықтан басқару салпыншағы 
автокөліктің ішінде қалып қойған кезде 
автокөліктің барлық есіктерін құлыптауға 
тырысу әрекеті. 

Автокөліктен қашықтықтан 
басқару салпыншағын алып, 
содан кейін барлық есіктер-дің 
құлыптарын құлыптаңыз. 
* Қашықтықтан басқару 

салпыншағы автокөліктің ішінде 
болғанда есіктерді құлыптау 
мүмкін емес . 

* Дыбыстық ескерту сигналы 
беріледі, ал есіктер 
құлыпталмаған күйде қалады. 
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- ЖАЛҒАСЫ -

Ішкі дыбыстық 
ескерту сигналы 

Сыртқы 
дыбыстық 

ескерту 
сигналы 

Аспаптар 
комбинациясында-ғы 
қашықтықтан басқару 

кілтінің ескерту 
индикаторы 

Қозғалтқышты іске 
қосу/тоқтату 

түймесіндегі жұмыс 
режімінің 

индикаторы 

Күйі Әрекеті 

– 

Қысқа 
дыбыстық 

сигнал 
(ұзақтығы 2 

секунд) 

– – 

Жүкартқыштың құлыпталып қалуын 
болдырмауды ескерту сигналы 
Жүкартқыш ішінде қашықтықтан басқару 
салпыншағы болған кезде жабылған және 
автокөліктің барлық есіктері құлыптаулы 
(немесе есіктерді автоматты түрде 
құлыптауды кідірту уақыты ішінде) 
(Седан). 

Жүкартқыштан қашықтықтан 
басқару салпыншағын алыңыз. 
* Осы дыбыстық ескерту сигналы

берілгеннен кейін, 
жүкартқышты жүкартқышты
ашу түймесін басу арқылы 
ашуға болады. 

Автокөліктің ішінде қалып қойған 
қашықтықтан басқару кілтінің 
құлыпталып қалуын болдырмайтын 
дыбыстық ескерту сигналы  
Қозғалтқышты іске қосу/тоқтату түймесі 
арқылы автокөліктің электрлік қуатыны 
"OFF" режіміне орнатылғанда, ал 
қашықтықтан басқару салпыншағы 
автокөліктің ішінде болғанда есіктерді 
құлыптау қадағасын басу. 

Автокөліктен қашықтықтан 
басқару салпыншағын алып, 
содан кейін барлық есіктердің 
құлыптарын құлыптаңыз. 
* Қашықтықтан басқару 

салпыншағы автокөліктің ішінде
болғанда есіктерді құлыптау 
мүмкін емес. 
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Ішкі дыбыстық 
ескерту сигналы 

Сыртқы 
дыбыстық 

ескерту 
сигналы 

Аспаптар 
комбинациясында-ғы 
қашықтықтан басқару 

кілтінің ескерту 
индикаторы 

Қозғалтқышты іске 
қосу/тоқтату 

түймесіндегі жұмыс 
режімінің 

индикаторы 

Күйі Әрекеті 

"Динь" 

Ұзақ 
дыбыстық 
сигнал (60 
секундтан 
ұзақ емес) 

– – 

Электрлік қуаттауды ажыратудың 
қажет екендігін ескерту сигналы 
Қашықтықтан басқару салпыншағы Сізде 
болған кезде, қозғалтқышты іске 
қосу/тоқтату түймесі арқылы автокөліктің 
электрлік қуаттауышы "OFF" режімінен 
басқа режімге орнатылғанда (CVT бар 
моделдерде - селектор иінтірегі "Р" 
күйінде болғанда) есіктерді құлыптау 
қадағасын басу. 

Қашықтықтан басқару 
салпыншағын автокөліктің ішіне 
салыңыз немесе қозғалтқышты 
іске қосу/тоқтату түймесінің 
көмегімен электрлік қуаттауышты 
"OFF" режіміне ауыстырыңыз. 
* Егер қозғалтқышты іске 

қосу/тоқтату түймесінің 
көмегімен электрлік 
қуаттауышты "OFF" режіміне 
ауыстырылмаған болса, онда 
есіктерді құлыптау мүмкін емес. 

Динь-динь..." (7 
секунд) 

– 

 

 
(Үзік жыпылықтау 

аралығы 1 
секунд) 

– 

Қашықтан басқару кілтінің ескерту 
сигналы Қашықтықтан басқару 
салпыншағы автокөліктің ішінде 
болмаған кездегі автокөліктің қозғалысы  

Өзіңізбен бірге қашықтықтан 
басқару салпыншағын алыңыз, 
содан кейін автокөліктің 
қозғалысын бастаңыз. 

"Динь" – 

 

 
(Үзік 

жыпылықтау 
аралығы 1 

секунд) 

– 

Қозғалтқышты іске қосқан кездегі 
қашықтықтан басқару кілтінің 
ескерту сигналы 
Қашықтықтан басқару салпыншағы 
автокөліктің ішінде болмағанда 
қозғалтқышты іске қосу/тоқтату түймесі 
басылған. 

Өзіңізбен бірге қашықтықтан 
басқару салпыншағын алыңыз, 
содан кейін қозғалтқышты іске 
қосу/тоқтату түймесін басыңыз. 
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- ЖАЛҒАСЫ -

Ішкі дыбыстық 
ескерту сигналы 

Сыртқы 
дыбыстық 

ескерту 
сигналы 

Аспаптар 
комбинациясында-ғы 
қашықтықтан басқару 

кілтінің ескерту 
индикаторы 

Қозғалтқышты іске 
қосу/тоқтату 

түймесіндегі жұмыс 
режімінің 

индикаторы 

Күйі Әрекеті 

"Динь" 

3 рет 
берілетін 
дыбыстық 

сигнал 
(Үзік жыпылықтау 

аралығы 1 
секунд) 

– 

Автокөліктен қашықтықтан басқару 
кілтін шығаруды ескерту сигналы 
Жүргізуші қашықтықтан басқару 
салпыншағын алып автокөліктен шығып, 
қозғалтқышты іске қосу/тоқтау түймесі 
арқылы автокөліктің электрлік қуаттау 
режімі "OFF" күйінен басқа күйге 
келтірілген кезде жүргізушінің есігін  
жапты (CVT бар моделдерде - селектор 
иінтірегі "Р" күйінде болған кезде). 

Қозғалтқышын іске қосу/ тоқтату 
түймесі арқылы автокөліктің 
электрлік қуаттауышын "OFF" 
режіміне ауыстырып қосыңыз, 
содан кейін автокөліктен 
шығыңыз.  

"Динь" 

3 рет 
берілетін 
дыбыстық 

сигнал 
(Үзік жыпылықтау 

аралығы 1 
секунд) 

– 

Автокөліктен қашықтықтан басқару 
кілтін жолаушының шығаруын 
ескерту сигналы  
Жолаушы қозғалтқышты іске 
қосу/тоқтату түймесі арқылы автокөліктің 
электрлік қуаттауышы "OFF" режімінен 
басқа режімге орнатылғанда 
қашықтықтан басқару салпыншағын 
алып автокөліктен шықты және 
жүргізушінің есгі болып табылмайтын 
есікті жапты. 

Қашықтықтан басқару 
салпыншағын автокөліктің ішіне 
қайтарыңыз немесе 
қозғалтқышты іске қосу/тоқтату 
түймесінің көмегімен электрлік 
қуаттауышты "OFF" режіміне 
ауыстырыңыз. 
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Ішкі дыбыстық 
ескерту сигналы 

Сыртқы 
дыбыстық 

ескерту 
сигналы 

Аспаптар 
комбинациясында-ғы 
қашықтықтан басқару 

кілтінің ескерту 
индикаторы 

Қозғалтқышты іске 
қосу/тоқтату 

түймесіндегі жұмыс 
режімінің 

индикаторы 

Күйі Әрекеті 

Ұзақ 
дыбыстық 

сигнал 
(үздіксіз) 

Ұзақ дыбыстық 
сигнал (үздіксіз) 

 
(Үзік 

жыпылықтау 
аралығы 1 

секунд) 

– 

Автокөліктен қашықтықтан басқару 
кілтін шығаруды "Р" күйін орнатусыз 
ескерту сигналы (CVT моделі) 
Жүргізуші қозғалтқышты іске қосу/тоқтату 
түймесі арқылы автокөліктің электрлік 
қуаттауышы "OFF" режімінен басқа 
режімге орнатылғанда, ал селектор 
иінтірегі "Р" күйінен басқа күйде 
болғанда, қашықтықтан басқару 
салпыншағын алып автокөліктен шығады 
және өзінің есігін жабады. 

Селектор иінтірегін "Р" күйіне 
ауыстырыңыз, қозғалтқышты іске 
қосу/тоқтату түймесі арқылы 
автокөліктің электрлік 
қуаттауышын "OFF" режіміне 
ауыстырыңыз, содан кейін 
автокөліктен шығыңыз. 

Ұзақ 
дыбыстық 

сигнал 
(үздіксіз) 

– – – 

Селектор иінтірегінің күйін ескерту 
шамы (CVT бар моделдер)  
• 1-жағдай. Қозғалтқыш селектордың 

иітірегі "Р" күйінде болғанда 
қозғалтқышты іске қосу/тоқтату тетігін 
басу арқылы сөндірілген. 

• 2-жағдай. Жүргізушінің есігі 
қозғалтқышты іске қосу/тоқтату түймесі 
арқылы автокөліктің электрлік 
қуаттауышы "OFF" режімінен басқа 
режімге орнатылғанда, ал селектор 
иінтірегі "Р" күйінде болмағанда ашық. 

• 1-жағдай. Селектор иінтірегін "Р" 
күйіне ауыстырыңыз, 
қозғалтқышты іске қосу/ тоқтату 
түймесі арқылы авто-көліктің 
электрлік қуатта-уышын "OFF" 
режіміне ауыстырыңыз, содан 
кейін автокөліктен шығыңыз. 

• 2-жағдай. Селектор иінтіре-гін 
"Р" күйіне ауыстырыңыз, 
қозғалтқышты іске қосу/ тоқтату 
түймесі арқылы ав-токөліктің 
электрлік қуатта-уышын "OFF" 
режіміне ауыстырыңыз, содан 
кейін автокөліктен шығыңыз. 
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- ЖАЛҒАСЫ -

Ішкі дыбыстық 
ескерту сигналы 

Сыртқы 
дыбыстық 

ескерту 
сигналы 

Аспаптар 
комбинациясында-ғы 
қашықтықтан басқару 

кілтінің ескерту 
индикаторы 

Қозғалтқышты іске 
қосу/тоқтату 

түймесіндегі жұмыс 
режімінің 

индикаторы 

Күйі Әрекеті 

"Динь" – – – 
Қашықтықтан басқару салпыншағының 
қуаттау элементі отырған. 

Қашықтықтан басқару 
салпыншағының қуаттау 
элементін ауыстырыңыз. 

"Динь" – – 
Жасыл түспен 

жыпылықтайды 
(максимум 15 

секунд) 

Рөл колонкасын ұғаттаудың ескерту 
сигналы 
Қозғалтқыш іске қосылған, бірақ, рөл 
колонкасы әлі де бұғаттаулы. 

Рөл дөңгелегін оңға-солға аздап 
бұра отырып, тежегіш басқышын 
басып, қозғалтқышты іске 
қосу/тоқтату түймесін басыңыз. 

"Динь" – – 

Қызғылт сары 
түспен 

жыпылықтайды 
(максимум 15 

секунд) 

Жүйенің жарамсыздығын ескерту 
сигнал 
Электрлік қуаттау жүйесінде немесе рөл 
колонкасын бұғаттау құлпында ақау 
анықталды. 

Біз Сізге автокөлігіңізді 
диагностикалау үшін дереу арада 
SUBARU дилеріне хабарласуды 
ұсынамыз. 
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• Иммобилайзердің 
бақылау шамы 

Бұл шам мынадай жағдайларда 
жыпылықтай бастайды. 

Түйменің көмегімен қозғалтқышты іске 
қосу/тоқтату функциясы 
қарастырылған қашықтықтан басқару 
жүйесі бар моделдерде: 
• Қозғалтқышты іске қосу/ тоқтату 

түймесі арқылы электрлік қуаттау 
режімін "OFF" күйіне орнатқаннан 
кейін бірден. 

• Жүргізуші есігі ашылғаннан немесе 
жабылғаннан кейін келесі шарттардың 
барлығы сақталған жағдайда бірден. 

- Қозғалтқышты іске қосу/тоқтату 
түймесімен электрлік қуаттау режімі 
"ON" немесе "АСС" режіміне 
орнатылған. 

- Қашықтықтан басқару салпыншағы 
автокөліктен тыс жерде. 

- Қозғалтқыш жұмыс істемейді. 

Егер қозғалтқышты іске қосу/тоқтату 
түймесі электрлік қуаттау режімін "ON" 
режіміне қосу немесе қозғалтқышты 
тіркелмеген кілттің көмегімен іске қосу 
үшін басылса (мысалы, кілт тіркелмеген 
немесе сәйкестендіру коды сәйкес 
келмейді), электрлік қуаттаудың "ON" 
режімі қосылмайды, ал иммобилайзердің 
бақылау шамы жыпылықтауды 
жалғастырады. 

Түйменің көмегімен қозғалтқышты іске 
қосу/тоқтату функциясы 
қарастырылған қашықтықтан басқару 
жүйесі жоқ моделдерде: 
• Оталдыру құлпын "ON" күйінен "АСС" 

немесе "LOCK" күйіне ауыстырғаннан 
кейін шамамен 60 секундтан кейін. 

• Кілтті алғаннан кейін бірден. 
Егер бақылау шамы жоғарыда 
көрсетілген жағдайларда 
жыпылықтамайтын болса, онда бұл 
иммобилайзер жүйесінің жұмысының 
дұрыс істемейтінін білдіруі мүмкін. 
Мұндай жағдайларда біз Сізге жақын 
жердегі SUBARU дилеріне хабарласуды 
ұсынамыз. 

Қозғалтқышты іске қосу үшін тіркелмеген 
кілтті пайдаланған жағдайда (мысалы, 
тіркелмеген тұпнұсқасы) иммобилайзердің 
бақылау шамы жыпылықтайды. 
Иммобилайзер жүйесі туралы неғұрлым 
толық ақпарат алу үшін "Иммобилайзер" 
бөлімін қараңыз2-4. 

ЕСКЕРТПЕ 
• Иммобилайзердің бақылау шамы 

мынадай жағдайларда сөндірулі 
күйде қалады. Бұл сәйкестендіру 
кодын салыстырудың аяқталға-нын, 
иммобилайзер жүйесінің 
белсендірілгендігін білдіреді және 
ақаудың бар-жоғын білдірмейді. 

Түйменің көмегімен қозғалтқышты 
іске қосу/тоқтату функциясы 
қарастырылған қашықтықтан 
басқару жүйесі бар моделдерде: 
- қозғалтқыш жұмыс істеп тұрғанда; 
- қозғалтқышты іске қосу/тоқтату 

түймесі арқылы электрлік 
қуаттаудың "ON" немесе "АСС" 
режімі орнатылған, ал 
жүргізушінің есігі ашылмаған 
немесе жабылмаған. 

Қашықтықтан басқарылатын 
түйменің көмегімен қозғалтқышты 
іске қосу/тоқтату функциясы жоқ 
моделдер: 
- қозғалтқыш жұмыс істеп тұрғанда; 
- оталдыру құлпын "ON" күйінен 

"АСС" немесе "LOCK" күйіне 
ауыстырғаннан кейін шамамен 60 
секундтан кейін. 

- егер оталдыру құлпы "ON" күйінде 
болса. 

• Тіпті ақауды бақылау шамы 
үнемі жыпылықтамайтын ақау 
болатын жағдайдың өзінде де 
бұл иммобилайзер жүйесінің 
функциясына әсер етпейді. 
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 S1-DRIVE жүйесінің 
индикаторы (бензиндік 
қозғалтқышы бар 
моделдер) 

1) "Intelligent" режімі (1).
2) "Sport" (S) режімі.
3) "Sport Sharp" режімі (S#) (3.6 L

моделдері).

Бұл шам S1-DRIVE жүйесінің ағымдағы 
жұмысын көрсетеді. 
S1-DRIVE жүйесінің жұмыс істеу тәртібі 
туралы неғұрлым толық ақпарат алу үшін 
"S1-DRIVE жүйесі (бензиндік қозғалтқышы 
бар моделдер)" бөлімін қараңыз ? -27. 

 Селектордың/ қосулы 
берілістің иінтірегі 
қалпының индикаторы 

▼ Сатысыз трансмиссиялы моделдер

1) Берілісті арттыру индикаторы.
2) Берілісті төмендету индикаторы.
3) Селектордың/ қосулы берілістің

иінтірегі қалпының индикаторы.

Селектор иінтірегінің қалпы аспаптар 
комбинациясында көрсетіледі. Сонымен 
қатар, егер қолша басқару режімі 
таңдалса, қосылған берілістің индикаторы 
(ағымдағы орнатылған берілісті 
көрсетеді) және берілісті арт-
тыру/төмендету индикаторы жанады. 
"Қолша басқару режімін таңдау" бөлімін 
қараңыз ?-25. 

 Берілісті ауыстырып қосу
индикаторы (егер орнатылған болса)

Егер жанармай шығынын төмендету үшін 
неғұрлым жоғары беріліске ауыстыру 
ұсынылатын болса, берілісті арттыру 
индикаторы жыпылықтайды. Егер неғұрлым 
төмен беріліске ауыстыру ұсынылатын 
болса, берілісті төмендету индикаторы 
жыпылықтайды. 

ЕСКЕРТПЕ 
• Берілісті ауыстырып қосу 

индикаторын сөндіру мүмкін емес.
• Әдетте берілісті ауыстырып қосу

индикаторы неғұрлым үнемді әрекет
үшін ұсынымдар береді, соған қоса ол
иінді біліктің төмен жиілікте айналуы
барысында қозғалтқыштың тоқтап
қалуына жол бермейді.

• Сонымен қатар, берілісті ауыстырып
қосу индикаторы иінді біліктің жоғары
айналу жиілігінде қозғалтқыштың
зақымдануын алдын алуға мүмкіндік
береді.
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▼ Механикалық трансмиссиялы 

моделдер 
 

 
1) Берілісті арттыру индикаторы. 
2) Берілісті төмендету индикаторы. 
3) Қосулы берілістің индикаторы. 

 
Қосулы берілістің индикаторында ағымда 
іске қосылған беріліс көрсетіледі. 

 Дизелдік күйе сүзгісінің ескерту шамы 
қосылған кезде берілісті арттыру 
индикаторы жүргізушіні дизелдік күйе 
сүзгішін регенерациялау үшін берілісті 
жоғарылатудың оңтайлы сәті туралы 
хабардар етеді. "Дизелдік күйе сүзгісінің 
ескерту индикаторы (дизелдік 
қозғалтқышы бар моделдер)" бөлімін 
қараңыз 3-45. 

Қосылған берілістің индикаторын және 
берілісті арттыру индикаторын қосуға 
және сөндіруге болады. "Қосылған бе-
ріліс индикаторының баптаулары (МТ бар 
моделдер)" бөлімін қараңыз3-62. 

ЕСКЕРТПЕ 
Оталдыру құлпы "ON" күйінде бол-ғанда 
қосулы берілісті индикато-рының/ 
берілісті жоғарылатудың 
индикаторының баптауларын өзгер-ту 
мүмкін емес.  Оталдыру құлпы 
"LOCK"/"OFF" немесе "АСС" күйінде 
болғанда баптауларды өзгертіңіз. 
 Берілісті ауыстырып қосу индикаторы  
Егер жанармай шығынын төмендету үшін 
неғұрлым жоғары беріліске ауыстыру 
ұсынылатын болса, берілісті арттыру 
индикаторы жыпылықтайды. Егер неғұрлым 
төмен беріліске ауыстыру ұсынылатын 
болса, берілісті төмендету индикаторы 
жыпылықтайды. 

ЕСКЕРТПЕ 
• Берілісті ауыстырып қосу 

индикаторын сөндіру мүмкін емес. 
• Әдетте берілісті ауыстырып қосу 

индикаторы неғұрлым үнемді әрекет 
үшін ұсынымдар береді, соған қоса 
ол  иінді біліктің төмен жиілікте 
айналуы барысында қозғалтқыштың 
тоқтап қалуына жол бермейді.  

• Сонымен қатар, берілісті ауыстырып 
қосу индикаторы иінді біліктің жоғары 
айналу жиілігінде қозғалтқыштың 
зақымдануының алдын алуға 
мүмкіндік береді. 

 
 Бұрылысты көрсеткіштің 

бақылау шамдары 
Бұл бақылау шамдары бұрылыс 
көрсеткішінің немесе қозғалыс 
жолағының ауыстырылу көрсеткіші 
қосылғандығын білдіреді. 
Егер бұл бақылау шамдары 
жыпылықтамаса немесе тым жиі 
жыпылықтаса, онда бұл бұрылыстың 
бағытын көрсету шамдарының жанып 
кеткендігін білдіруі мүмкін. Мүмкіндік 
пайда бола салысымен бұрылыстың 
бағытын көрсететін жанып кеткен 
шамдарды ауыстырыңыз. "Бұрылыстың 
алдыңғы көрсеткіші" бөлімін11-59 
немесе "Артқы аралас шамдар" бөлімін 
қараңыз 11-60. 

• Шамның алысқа 
түсірілетін жарығын 
бақылау шамы  

Бұл шамның қосылуы шамдардың 
жарықты алысқа түсіру режімінде жанып 
тұрғандығын көрсетеді.  
Шамдардың алысқа түсірілетін жарығын 
бақылау шамы шамдар 
"жыпылықтағанда" да жанады. 
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- ЖАЛҒАСЫ -

 Шамның алысқа түсірілетін 
жарығының ассистентінің 
индикаторы (жасыл) 
(егер орнатылған болса) 
Бұл индикатор шамның алысқа түсіріле-тін 
жарығының ассистентінің функциясын 
белсендірілген кезде жанады. Шамның 
алысқа түсірілетін жарығының ассистен-тінің 
функциясы туралы толық ақпарат "Шамның 
алысқа түсірілетін жарығының ассистентінің 
функциясы (егер қарасты-рылған болса)" 
бөілімінде берілген 3-67. 
 Шамның алысқа түсірілетін 

жарығының 
ассистентінің 
ескерту индикаторы (сары) 
(егер орнатылған болса) 

Бұл ескерту индикаторы шамы-ның алысқа 
түсірілетін жарығының ассис-тентінің 
функциясы жарамсыз болған жағдайда 
жанады. Егер осы ескерту ин-дикаторы 
жанатын болса, біз Сізге Сіздің 
автокөлігіңізді тексеру үшін SUBARU 
дилеріне хабарласуды ұсынамыз. 

 Круиз-бақылау 
жүйесінің индикаторы 

Бұл индикатор круиз-бақылау жүйесін қосу 
үшін круиз-бақылаудың негізгі түймесін 
басқаннан кейін жанады. 

Егер бұл индикатор жыпылықтаса, круиз-
бақылау жүйесін пайдаланбаңыз. Сонымен 
қатар, егер ол жиі жыпылықтаса, біз Сізге 
диагностика жұмыстарын жүргізу үшін 
SUBARU дилеріне хабарласуды ұсынамыз. 

ЕСКЕРТПЕ 
• Егер осы индикатор Сіз круиз-бақылау

жүйесінің негізгі түймесін басқан да
жанбайтын болса, онда круиз-бақылау
жүйесінің дұрыс жұмыс істемеуі
мүмкін. Мұндай жағдайларда біз Сізге
Сіздің автокөлігіңізге диагностика
жүргізу үшін өзіңіздің SUBARU
дилеріңізге хабарласуды ұсынамыз.

• EyeSight жүйесі бар моделдер үшін:
Автокөлікті пайдалану нұсқаулығының
қосымшасын қараңыз - "EyeSight
жүйесін пайдалану бойынша
нұсқаулық".

 Круиз-бақылауды орнату 
индикаторы  

(EyeSight жүйесі жоқ 
моделдер)  

Бұл индикатор автокөліктің қозғалыс 
жылдамдығы круиз-бақылау режімінде 
орнатылған жағдайда пайда болады. 

 Шам жарығын 
бақылау шамы 

Бұл бақылау шамы келесі жағдайларда 
жанады: 
• Жарықтандыруды ауыстырып-қос-қыш "

" немесе  " қалпында болғанда
(Аустралияға арналған моделдерден
басқа).

• Жарықтандыруды ауыстырып-қос-қыш
" " немесе  " " қалпында болғанда
(Аустралияға арналған моделдер).

• Жарықтандырудың ауыстырып-қос-қышы
"AUTO" қалпында болғанда және шамдар
автоматты түрде қосылған болса
(шамдардың жарығын автоматты түрде
қосу/ ажырату жүйесі бар моделдер).

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
Егер ақауды анықтаудың бақы-
лау шамы ("Check Engine" шамы) 
қосылса, круиз-бақылау жүйесі-
нің шамы қатарынан жыпылық-
тай бастайды. Осындай кезде жо-
ғары жылдамдықпен қозғалма-
ңыз. Біз Сіздің автокөлігіңізді 
диагностикалау бойынша жұмыс-
тарды жүргізу үшін SUBARU 
дилеріне мүмкіндік пайда бола 
салысымен баруға кеңес береміз. 
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 Бейімді бұрылыс 

шамдары жүйесінің 
ескерту индикаторы / 
Бейімді бұрылыс шамдары 
жүйесінің  сөндіру 
индикаторы (егер 
орнатылған болса) 

Бұл индикатор бейімделген бұрылыс 
шамдары жүйесін сөндірген кезде пайда 
болады. Сонымен қатар, бейімді бұры-лыс 
шамдары жүйесінде ақау пайда бол-ған 
кезде индикатор жыпылықтайды. "Бе-йімді 
бұрылыс шамдары жүйесі (егер ор-
натылған болса)" бөлімін қараңыз3-72. 

 
 Алысқа түсірілетін бейімді 

жарық жүйесінің 
ескерту 
индикаторы / Алысқа 
түсірілетін бейімді жарық 
жүйесінің индикаторы 
(егер орнатылған болса) 

 Алысқа түсірілетін бейімді жарық 
жүйесінің ескерту индикаторы 

Бұл индикатор жүйеде ақау пайда болған 
жағдайда аспаптар комбинациясында 
жанады (түрлі-түсті сұйықкристалды  

дисплейде. Егер осы индикатор жанатын 
болса, біз Сізге Сіздің автокөлігіңізді 
тексеру үшін SUBARU дилеріне 
хабарласуды ұсынамыз. 

 Алысқа түсірілетін бейімді жарық 
жүйесінің индикаторы 

Бұл индикатор шамның алысқа түсірі-
летін жарығы функциясын белсен-
дірілген кезде жанады. 
 
 Тұманға қарсы шамның 

бақылау шамы   
Егер бақылау шамы тұманға 
қарсы шамдар қосылған кезде жанады. 

 Артқы тұманға қарсы 
жарықшамның 
бақылау шамы (егер 
орнатылған болса) 

Бұл бақылау шамы артқы тұманға қарсы 
жарықшам қосылғанда жанады.  
 X-MODE режімінің 

индикаторы (егер 
қарастырылған болса) 

Бұл индикатор X-MODE режімі қосылған 
кезде жанады. X-MODE режімі 
сөндірілген кезде ол да сөнеді.  

 Еңіске түсуін бақылау 
жүйесінің индикаторы  
(егер орнатылған болса)   
Бұл индикатор еңіске түсіруді бақылау 

функциясы күту режімінде болғанда жанады. 
Еңіске түсіруді бақылау функциясы іске 
қосылғанда ол жыпылықтайды. Еңіске түсіруді 
бақылау функциясына қолжетімді болмаса, ол 
сөнеді. 
 Іске қосу алдында 

қыздыруды бақылау шамы 
(дизелдік қозғалтқышы бар 
моделдер)   

Іске қосу алдындағы қыздыруды бақылау 
шамы оталдыру құлпын "ON" күйіне 
ауыстырғанда жанады және қозғалтқыш 
жеткілікті қыздырылғаннан кейін (бірнеше 
секундтан кейін) сөнеді. 
ЕСКЕРТПЕ 
• Қоршаған ортаның төмен темпера-

турасында іске қосу алдындағы 
қыздырудың бақылау шамының 
әдеттегіден  ұзағырақ жануы мүмкін. 

• Қозғалтқышты түйменің көмегімен іске 
қосу/ тоқтату жүйесі жоқ моделдерде 
қозғалтқышты іске қосуды іске қосу 
алдындағы қыздыруды бақылау 
шамы сөнгеннен кейін жүзеге асыру 
керек. 
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• Қозғалтқышты түйменің көмегімен
іске қосу/ тоқтату жүйесі бар
моделдерде қозғалтқыш іске қосу
алдындағы қыздыруды бақылау
шамы сөнбейінше іске
қосылмайды.

 Дизелдік күйе сүзгісінің 
ескерту 
индикаторы 
(дизелдік 
қозғалтқышы бар 
моделдер) 

▼ Дизелдік күйе сүзгісінің ескерту
индикаторы қосылғанда

Дизелдік күйе сүзгісінің ескерту индикаторы 
сүзгі күйені  автоматты түрде жаға алмаған 
кезде және онда жиналған қатты 
бөлшектердің мөлшері белгіленген шекті 
мәннен асып кеткен жағдайда жанады. 
Дизелдік күйе сүзгісінің ескерту 
индикаторы қосылған кезде қозғалтқыш 
толық қыздырылғаннан кейін мынадай 
шарттарды сақтай отырып автокөлікпен 
жүру қажет. 
• Қозғалтқыштың иінді білігінің айналу

жиілігі (тек МТ моделдер): 1 800 - 2 500
айн./мин.

• Автокөліктің жылдамдығы:
мүмкіндігінше 60 ш./сағ. (37 миль/сағ.)
немесе одан жоғары.

• Жану үшін қозғалыс уақыты:  15 минут
немесе одан да көп.

ЕСКЕРТПЕ 
• Шұғыл жеделдетуге жол бермеңіз.
• МТ бар және берілісті ауыстырып

қосу индикаторы бар моделдер үшін
берілісті ауыстырып қосу
индикаторының көрсеткіштеріне
сәйкес автокөлікті жылдамдатыңыз.
Дизелдік күйе сүзгісін
регенерациялау кезінде берілісті
ауыстырып қосу индикаторы
жүргізушіге регенерациялау үшін
қажетті қозғалтқыштың иінді білігінің
айналу жиілігін арттырудың қажет
екендігін меңзейді. Берілісті 
ауыстырып қосу индикаторы 
туралы неғұрлым толық ақпарат алу 
үшін "Берілісті ауыстырып қосу 
индикаторы" бөлімін қараңыз?-18. 

• МТ бар моделдер үшін аталған
шарттарды сақтау қиын болса,
қозғалтқыштың иінді білігінің ең аз
айналу жиілігін ұстап тұру күйенің
жағылуы кейбір әсерін береді.

Мұндай жағдайда қозғалу сүзгінің ішкі 
температурасын арттыруға және 
жиналған күйені кетіру үшін оны жағуға 
мүмкіндік береді. Ескерту индикаторы 
күйе кетірілгеннен кейін ғана сөнеді. 

ЕСКЕРТПЕ 
Дизелдік күйе сүзгісінде күйе 
жанатын болса, онда автокөлік 
басқарудың жалпы сипаттамалары, 
қозғалтқыштың иінді білігінің айналу 
жиілігі, қозғалтқыштың дыбысы және 
пайдаланылған газдардың иісі өзгеруі 
мүмкін. 

Дизелдік күйе сүзгісі жанып 
кеткеннің өзінде де қозғалысты 
жалғастыру аяқ астынан 
қозғалтқыштың зақымдануына 
және дизелдік күйе сүзгісінің 
бүлінуіне соқтырады. 
Автокөлікті жолда жүру 
талаптарына және жол жағдайы 
ережелеріне сәйкес басқару 
керек. Әйтпесе, мұның апатқа 
немесе жолда жүру ережелерін 
бұзуға соқтыруы мүмкін. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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▼ Дизелдік күйе сүзгісінің ескерту 
индикаторы жыпылықтағанда  

Егер дизелдік күйе сүзгісінің ескерту 
индикаторы жыпылықтайтын болса, біз 
Сізге Сіздің автокөлігіңізді дереу арада 
тексеру үшін жақын жердегі SUBARU 
дилеріне хабарласуды ұсынамыз. 

 

 

 Қозғалтқыштың иінді 
білігінің айналу жиілігінің 
артуын ескерту индикаторы 
(сары) (МТ бар моделдер) 

Қозғалтқыштың иінді білігінің айналу 
жылдамдығының артуы ықтимал жағдайда 
дыбыстық сигнал іске қосылады, ал 
қозғалтқыштың иінді білігінің айналу 
жиілігінің артуын ескерту индикаторы сары 
түспен жыпылықтайды. Неғұрлым толық 
ақпарат алу үшін "Қозғалтқыштың иінді 
білігінің айналу жиілігінің артуы туралы 
ескерту" бөлімін қараңыз7-19. 

 Қозғалтқышты 
автоматты түрде 
іске қосу/тоқтату жүйе-
сінің ескерту индика-
торы/ Қозғалтқышты 
автоматты түрде іске 
қосу/тоқтату жүйесінің 
сөндіру индикаторы 
(сары) (егер орнатылған 
болса) 

▼ Қозғалтқышты автоматты түрде 
іске қосу/тоқтату жүйесінің 
ескерту индикаторы  

 

 

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

Егер Сіз ұзақ уақыт бойы 
дизелді күйе сүзгісінің ескерту 
индикаторы жанып тұрған 
автокөлікте қозғалысты 
жалғастыратын болсаңыз, онда 
ескерту индикаторы 
жыпылықтай бастайды.  
Мұндай жағдайларда біз Сізге 
Сіздің автокөлігіңізді дереу 
арада тексеру үшін жақын 
жердегі SUBARU дилеріне 
хабарласуды ұсынамыз. 
Әйтпесе, бұл қозғалтқыш пен 
дизелдік күйе сүзгісінің 
зақымдануына әкелуі мүмкін. 

• Егер қозғалтқышты 
автоматты түрде іске 
қосу/тоқтату жүйесінің 
ескерту индикаторы 
жыпылықтаса қозғалтқышты 
автоматты түрде іске 
қосу/тоқтату жүйесінде 
ақаудың болуы мүмкін. Біз 
Сіздің автокөлігіңізді 
диагностикалау бойынша 
жұмыстарды жүргізу үшін 
SUBARU дилеріне мүмкіндік 
пайда бола салысымен 
баруға кеңес береміз. 
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Егер қозғалтқышты автоматты түрде іске 
қосу/тоқтату жүйесінің ескерту индикато-ры 
қозғалтқыш қозғалтқышты автоматты түрде 
іске қосу/ тоқтату жүйесінің көме-гімен 
уақытша сөндірілген кезде қақпағы 
ашылатын болса  сары түспен жанады. 
Мұндай жағдайларда қауіпсіздікті қамта-
масыз ету мақсатында қозғалтқыш теже-
гіштің басқышы босатылғанда да авто-матты 
түрде іске қосылмайды. Қозғалт-қышты 
әдеттегі жолмен іске қосыңыз. 

▼ Қозғалтқышты автоматты түрде іске
қосу/тоқтату жүйесінің сөнуінің
индикаторы

Бұл индикатор қозғалтқышты автоматты 
түрде іске қосу/тоқтату жүйесінің жүйенің іске 
қосылуының алдын алатын  

ажыратқышын басқан кезде сары түспен 
жанады. Ол жүйенің жұмыс істеуіне мүм-
кіндік беретін қозғалтқышты  автоматты түрде 
іске қосу/тоқтату жүйесінің ажырат-қышын 
қайтадан басқан кезде сөнеді. 

 Қозғалтқышты автоматты 
түрде іске қосу/ тоқтату 
жүйесінің индикаторы 
(жасыл) (егер орнатылған 
болса) 

Бұл индикатор қозғалтқыш қозғалтқышты 
автоматты түрде іске қосу/тоқтату жүйесі 
арқылы уақытша тоқтатылған кезде 
жасыл түспен жанады. Ол қозғалтқышты 
қайта іске қосқан кезде сөнеді. 

 SRVD жүйесінің 
ескерту 
индикаторы (егер 
орнатылған болса) 

Бұл ескерту SRVD жүйесі ақаулы болған 
жағдайда жанады. Осы индикатор 
қосылған кезде біз Сізге автокөлікті 
тексеру үшін барынша дереу арада 
SUBARU дилеріне хабарласуды 
ұсынамыз. 

 SRVD жүйесін сөндіру 
индикаторы (егер 
орнатылған болса)

Индикатор SRVD жүйесінің ажыратқышын 
оны сөндіру мақсатында  
басқанда жанады. Неғұрлым толық ақпарат 
алу үшін "SRVD жүйесінің ажыратқышы" 
бөлімін қараңыз7-74. 
 Жол жамылғысының 

мұздануының мүмкін 
екендігі туралы ескерту 
индикаторы  

Егер сыртқы ауаның температурасы 3°С (37 
°F) болса немесе одан да төмен болса, жол 
жабынының мұздануының  мүмкін екендігін 
ескерту индикаторы қосылып, жүргізушіні  
жол жабынының мұздануы мүмкін екендігі 
жайлы хабардар етеді. 
ЕСКЕРТПЕ 
• Сыртқы ауа температурасының

индикаторында қадаға маңындағы
температура көрсетіледі. Осыған
байланысты сыртқы ауа темпера-
турасының  индикаторының көр-
сеткіштерінің сыртқы ауа темпера-
турасының нақты шамасынан
өзгеше болуы мүмкін.

• Жол жамылғысының мұздануы-
ның мүмкін екендігі туралы ескерту
индикаторын

• Егер қозғалтқышты автоматты түр-
де іске қосу/тоқтату жүйесінің ескер-
ту индикаторы кез келген уақытта
іске қосылатын болса, келесі жағ-
дайларды санамағанда, және қоз-
ғалтқышты автоматты түрде іске
қосу/тоқтату жүйесінің ажыратқы-
шын басқанда және басулы күйде
ұстап тұрғанда да сөнбейтін болса,
біз Сіздің автокөлігіңізді диагнос-
тикалау бойынша жұмыстарды
жүргізу үшін SUBARU дилеріне
мүмкіндік пайда бола салысымен
баруға кеңес береміз.
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тек болжамдық ақпарат ретінде 
қарастыру керек. Сапар алдында 
міндетті түрде жол жабынының 
жай-күйін тексеріңіз. 

• Жол жабынының мұздануының 
мүмкін екендігін ескерту 
индикаторы қосылғаннан кейін ол 
сыртқа ауа температурасы 5°С (41 
°F) дейін көтерілгенше немесе одан 
жоғары болғанша сөнбейді. 

Ақпараттық дисплей 
 

 

 

1) Сағат. 
2) Климат-бақылау жүйесінің жұмыс 

режімінің индикаторлары. 
3) Сыртқы ауа температурасының 

индикаторы. 

Егер оталдыру құлпы "АСС" күйінде болса, 
дисплейде сағат пайда болады. 

Егер оталдыру құлпы "ON" күйінде болса, 
дисплейде сыртқы  температурасының 
индикаторы, климат-бақылау жүйесінің 
жұмыс режімінің индикаторлары және сағат 
пайда болады. 

 Сағат 
 

 
Оталдыру құлпы "АСС" күйінде болса 
немесе "АСС" күйінде болса, дисплейде 
ағымдағы уақыт пайда болады. 
Сағаттың баптауларын аспаптар 
комбинациясы дисплейі арқылы өзгертуге 
болады. "Сағат" бөлімін қараңыз 3-62. 

ЕСКЕРТПЕ 
• SUBARU түпнұсқа навигация жүйесі 

бар моделдерде сағаттағы уақыт GPS 
жүйесімен автоматты түрде түзетіледі  
(Жаһандық орналасқан жерді 
анықтау жүйесі). Функцияны 
навигация жүйесі арқылы қосуға 
немесе сөндіруге болады. 
Неғұрлым толық ақпарат 
навигация жүйесін/аудио жүйені 
пайдалану жөніндегі жеке 
нұсқаулықта берілген. 
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- ЖАЛҒАСЫ -

• Смартфонның моделіне және
жалғанған смартфонның баптаула-
рына байланысты автокөлікті дұ-
рыс байланыс үшін телефонның
баптауларын өзгертудің талап еті-
луі мүмкін. (Мысалы, IOS немесе
басқа да моделдер үшін мәлімде-
мелерді іске қосудың қажет болуы
мүмкін.)

 Климат-бақылау
жүйесінің жұмыс 
режімінің индикаторлары 

"А" түрлі климат-бақылау жүйесі 
1) Температураны орнату

индикаторы (сол жағы).
2) Температураны орнату

индикаторы (оң жағы).
3) Кондиционердің максималды жұмыс

режімін қосу индикаторы.
4) Кондиционерді қосу индикаторы.

5) "FULL AUTO" индикаторы.
6) "AUTO" индикаторы.
7) Ауа ағындарын бөлу

индикаторы.
8) Желдеткіш жылдамдығының

индикаторы.

"В" түрлі климат-бақылау жүйесі  

1) Температураны орнату индикаторы (сол
жағы). 

2) Температураны орнату индикаторы (оң
жағы). 

3) "FULL AUTO" индикаторы.
4) "AUTO" индикаторы. 
5) Ауа ағындарын бөлу 

индикаторы. 
6) Желдеткіш жылдамдығының индикаторы. 
7) Кондиционерді қосу индикаторы. 
8) Кондиционердің максималды жұмыс 

режімін қосу индикаторы. 

 Сыртқы ауа 
температурасының 
индикаторы  

1) Ұлыбританияға арналған моделдер.
2) Басқа моделдер.

Сыртқы ауаның температурасы индикато-
рында сырттағы ауаның -30 °С бастап 60 °С 
дейінгі аралықтағы (-22 °F бастап 140 °F дейін) 
температурасы көрсетіледі. 

Төменде көрсетілген шарттардың кез 
келгенінде бұл индикатор қате деректер беруі 
мүмкін. 
• Егер қадаға тікелей түсетін күн сәулесінің

әсеріне ұшыраса.
• Қозғалтқыш бос жүріс режімінде жұмыс

істейтін болса,  қозғалыс жылдамдығы аз
болған кезде жол кептелістері жағ-
дайларында, қозғалтқышты қайта іске қосу
кезінде бірден ол тоқтағаннан кейін.

OUT TEMP

OUT TEMP
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• Егер сыртқы ауа температурасы осы 
индикатордың конструкциясы 
есептелген ауқым шегінен асатын 
болса. 

Аспаптар комбинациясының 
дисплейі (түрлі-түсті 
сұйықкристалды дисплей) 

ескерту хабарламасы пайда болады. Бұдан 
басқа, көрсетілген ақпараттың кейбір 
баптауларын қалыптастыруға болады. 

 

 

 
Аспаптар комбинациясың дисплейінде 
(түрлі-түсті сұйықкристалды дисплей) 
әртүрлі ақпарат көрсетіледі. Сонымен 
қатар, ақау және т. б. анықталған жағдайда 
дисплейде  

 
 
 

Аспаптар комбинациясының дисплейі 
(түрлі-түсті сұйықкристалды дисплей)  

Автокөліктің қозғалысы кезінде 
аспаптар комбинациясының дис-
плейін (түрлі-түісті сұйықкриста-
лды дисплей) пайдалану кезінде 
міндетті түрде қауіпсіздікке 
тиісінше назар аударыңыз.Егер 
аспаптар комбинациясының 
дисплейін (түрлі-түсті сұйық-
кристалды дисплей) пайдалану 
Сіздің жүргізуге бөлетін 
назарыңызға кедергі келтіретін 
болса, дисплеймен қандай да 
бір әрекеттер орындау алдында 
автокөлікті тоқтатыңыз. 
Сонымен қатар, жүргізу кезінде 
бар назарды тек дисплейге 
аудармаңыз. Бұл жолдан алаңдап, 
апатқа соқтыруы мүмкін. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

303572 
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- ЖАЛҒАСЫ -

1) Эконометр ("Эконометр" бөлімін
қараңыз3-14).

2) Негізгі экран ("Негізгі
экрандар" бөлімін қараңыз3-54).

3) Круиз-бақылау жүйесінің 
ақпараттық дисплейі (EyeSight 
жүйесі жоқ моделдер). 

4) Селектор/ қосылған беріліс
иінтірегінің күйінің индикаторы
("Селектор/ қосылған беріліс 
иінтірегі күйінің индикаторы" 
бөлімін қараңыз3-41). 

5) S1 - D RIVE жүйесінің
индикаторы ("S1-DRIVE 
жүйесінің индикаторы 
(бензиндік қозғалтқышы бар 
моделдер)" бөлімін қараңыз 
3-41).

6) Индикаторлар экраны 
("Индикаторлар экраны" бөлімін 
қараңыз 3-53). 

7) Одометр ("Одометр" бөлімін 
қараңыз 3-11) / Жүрілген жолдың 
қос есептегіші ("Жүрілген жолдың 
қос есептегіші" бөлімін қараңыз 3-
11). 

* EyeSight жүйесі бар моделдер үшін
автокөлікті пайдалану жөніндегі
нұсқаулықтың қосымшасын қараңыз -
"EyeSight жүйесін пайдалану жөніндегі
нұсқаулық".

Басқару пернелері блогы 
1) Жоғары (таңдау).
2) Орнату (енгізу).
3) Төмен (таңдау).

ЕСКЕРТПЕ 
Автокөлік қозғалыста болғанда кейбір 
функциялар мен таңдау нұсқалары 
қолжетімді болмауы мүмкін.  

 Негізгі операциялар 
Басқару пернелері блогындағы " " және 

 пернелерінің көмегімен экрандар мен 
таңдалған позицияларды ауыстырып 
жылжытуға болады. Егер /SET" пернесін 
тартсаңыз, қажетті позицияны таңдауға 
және орнатуға болады. 

Автокөлік туралы ақпарат, ескерту және т. 
б. сияқты кейбір пайдалы хабарламалар 
пайда болғанда олар ағымдағы экранның 
көрсетілуін тоқтатады және экранда 
дыбыстық сигналмен бірге пайда болады. 
Мұндай экран пайда болған кезде 
экрандағы хабарламаға сәйкес қажетті 
әрекеттерді орындаңыз. 

Ескерту экраны бірнеше секундтан кейін 
бастапқы экранға оралады. Дисплейде 
ақпараттың бар екендігі туралы ескерту 
белгішесі  болғанда, ескерту экранын 
қайтадан шығаруға болады. Дисплейде  
белгішесімен белгіленген хабарламаны 
шақырту үшін рөл дөңгелегіндегі " /SET" 
өзіңізге қарай тартыңыз. 

 Сәлемдесу экраны 
(бастапқы анимация) 
және қоштасу экраны 
(соңғы анимация) 

Жүргізушінің есігі құлыптан ашылған соң 
ашылатын және жабылатын болса, 
аспаптар комбинациясының (түрлі-түсті 
сұйықкристалды дисплей) дисплейінде 
шамамен 20 секундқа сәлемдесу экраны 
(бастапқы анимация) пайда болады. 
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Оталдыру құлпы "LOCK"/ "OFF" күйіне 
бұрылғанда  аспаптар комбинациясының 
дисплейі (түрлі-түсті сұйықкристалды 
дисплей) біртіндеп сөнеді, сөнумен қатар бір 
мезгілде қоштасу экранын (соңғы анимация) 
көрсетеді. 

ЕСКЕРТПЕ 
• Нақты мәтін мен сәлемдесу экраны 

және қоштасу экраны әр түрлі болуы 
мүмкін. 

• Егер оталдыру құлпы "ON" күйіне 
ауыстырылатын болса, көрсетіліп 
тұрған сәлемдесу экранында негізгі 
экран пайда болады. 

• Сәлемдесу экраны пайда 
болғаннан кейін оны қайта көрсету 
үшін белгілі уақыт кезеңі өтуі 
керек. 

• Егер жүргізушінің есігі ашылғаннан 
кейін оталдыру құлпы бұрылса, 
жүргізушінің есігі ашылып, 
жабылатын болса да сәлемдесу 
экраны көрсетілмейді. 

•  Егер Сіз жүргізушінің есігін 
есіктердің құлыптарын қашықтықтан 
басқару жүйесінің (барлық 
моделдер) немесе қашықтықтан 
басқару жүйесінің (егер орнатылған 
болса)  көмегімен сәлемдесу экраны 
көрсетілген кезде құлыптайтын 
болсаңыз, сәлемдесу экраны 
жоғалады. 

• Егер көрсетілген сәлемдесу 
экранында қандай да бір есік 
ашылса (жүк арту бөлігінің есігін 
қоса алғанда) есіктің толық 
жабылмағандығы туралы ескерту 
пайда болады. 

• Сәлемдесу экранын қосуға немесе 
сөндіруге болады. Неғұрлым толық 
ақпарат алу үшін "Сәлемдесу 
экраны" бөлімін қараңыз  
3-62. 

• Қоштасу экранын қосуға немесе 
сөндіруге болады. Неғұрлым толық 
ақпарат алу үшін "Қоштасу экраны" 
бөлімін қараңыз  
3-62. 

 Ескерту экраны 
 

Ескерту мысалы 
Ескерту хабарламасы немесе техникалық 
қызмет көрсетудің қажет екендігі туралы 
мәлімдеме пайда болған кезде ол 
дисплейде шамамен 5 секундқа пайда 
болады. Көрсетілген хабарламаға сәйкес 
қажетті әрекеттерді орындаңыз. 

 
 

SRSAirbag 
System 

 
303584 
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- ЖАЛҒАСЫ -

Жол жамылғысының мұздануының мүмкін 
екендігі туралы ескерту экраны 

Егер сыртқы ауаның температурасы 3°С 
(37 °F) болса немесе одан да төмен 
болса, ағымдағы экранды жүргізушіні 
жол жабынының мұздануының мүмкін 
екендігі туралы хабардар ететін жол 
жабынының мұздануының мүмкін екендігі 
туралы ескерту үзетін болады.  

ЕСКЕРТПЕ 
• Сыртқы ауа температурасының 

индикаторында қадаға маңындағы 
температура көрсетіледі. Осыған 
байланысты сыртқы ауа темпе-
ратурасының  индикаторының 
көрсеткіштерінің сыртқы ауа 
температурасының нақты шамасынан 
өзгеше болуы мүмкін. 

• Жол жабынының мұздануының
мүмкін екендігі туралы ескерту
экранын тек болжамдық ақпарат
ретінде қарастыру керек. Сапар
алдында міндетті түрде жол
жабынының жай-күйін тексеріңіз.

• Жол жабынының мұздануының
мүмкін екендігі туралы ескерту
экраны пайда болғаннан кейін ол
сыртқы  температура 5°С (41 °F)
дейін көтерілгенше немесе одан
жоғары болғанға дейін сөнбейді.

 Индикаторлар экраны 

1) Индикаторлар экраны.

Индикаторлар экранында тиісті жағдай 
пайда болғанда төменде аталған 
индикаторлар көрсетіледі. 

Белгі Мәні 
Беті 

Ашық есіктің индикаторы 3-31

Жарықдиодтық шамдар-дың 
ескерту индикаторы 
(жарықдиодтық шамдары 
бар моделдер). 

3-32

Шамның алысқа түсірілетін 
жарығының ассистентінің 
индикаторы (жасыл) (егер 
орнатылған болса)  

3-43

Дизелдік күйе сүзгісінің 
ескерту индикаторы (дизелдік 
қозғалтқышы бар моделдер)   3-45

ЖАНАРМАЙ сүзгісінің ескерту 
индикаторы (дизелдік 
қозғалтқышы бар моделдер) 3-31

Қозғалтқыштың иінді білігінің 
айналу жиілігінің артуын 
ескерту индикаторы (сары) 
(МТ бар моделдер) 

3-42

Мотор майы мөлшерінің 
аздығын ескерту шамы 3-21

Roads 
maybe icy 

303831 

304667 
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Дағдылық экран 

 

 
 Негізгі экрандар 
Сіз үнемі көрсетілетін экранды рөл 
дөңгелегіндегі  және   пернелерінің 
көмегімен өзгерте аласыз. 

Сағат және сыртқы ауа температурасының 
индикаторы   

 

 
Бұл экранда сағат және сыртқы ауа 
температурасы көрсетіледі. 
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Белгі Мәні Беті 

 

 
SRVD жүйесінің ескерту 
индикаторы (егер 
орнатылған болса) 

3-47 

 

 
SRVD жүйесін сөндіру 
индикаторы (егер 
орнатылған болса) 

3-47 

 
 
 

 

Қозғалтқышты автоматты 
түрде іске қосу/ тоқтату 
жүйесінің ескерту 
индикаторы/ Қозғалтқышты 
автоматты түрде іске қосу/ 
тоқтату жүйесінің сөнуінің 
индикаторы (сары) (құбыр 
үрлемі жоқ моделдер) 

3-46 

 

Бейімді бұрылыс 
шамдарының ескерту 
индикаторы (егер 
орнатылған болса) 

3-44 

 
 

 

Алысқа түсірілетін бейімді 
жарықтың ескерту 
индикаторы/ Алысқа 
түсірілетін бейімді жарық 
жүйесінің индикаторы   
(егер орнатылған болса) 

3-44 

 

 

Шамның алысқа түсірілетін 
жарығының ассистентінің 
ескерту индикаторы (сары) 
(егер орнатылған болса) 

3-43 

 

Белгі Мәні Беті 

 

 
Шыны жуатын сұйықтық 
мөлшерінің төмендігін 
ескерту шамы 

3-31 

 

 
Еңіске түсуді бақылау 
жүйесінің индикаторы 
(егер орнатылған болса) 

3-44 

 
 

Қозғалтқышты автоматты 
түрде іске қосу/ тоқтату 
жүйесінің  индикаторы 
(жасыл) (құбыр үрлемі 
жоқ моделдер) 

3-47 

 

 
Жол жамылғысының 
мұздануының мүмкін 
екендігі туралы ескерту 
индикаторы  

3-47 

 

304668 



Бақылау-өлшеу аспаптары және автокөлікті басқару бөлшектері  3-55 

- ЖАЛҒАСЫ -

Жанармайдың орташа шығынының экраны Жанармайдың ағымдағы шығынының экраны Сапар туралы ақпараты бар дисплей 

: Жанармайдың жұмсалуы. 
: Қалған жанармай жететін 
қашықтық. 

Бұл экран жүрілген жолды есептегіш соңғы 
рет бастапқы күйіне түсірілген сәттен 
бастап жанармайдың орташа шығынын 
көрсетеді. 

ЕСКЕРТПЕ 
Қалған жанармай жететін қашықтық 
индикаторының көрсеткіштері 
болжамдық шама болып табылады. 
Көрсетілген шаманың қалған жанармай 
жететін нақты қашықтықтан өзгеше 
болуы мүмкін. Сондықтан, жанармай 
деңгейінің төмендігін ескерту шамы 
жанған жағдайда Сіздің дереу арада 
жанармай багына жанармай құюыңыз 
керек. 

: Жанармайдың жұмсалуы. 
: Қалған жанармай жететін 
қашықтық. 

Бұл экран жанармайдың қазіргі уақыттағы 
шығынын көрсетеді. 

ЕСКЕРТПЕ 
Қалған жанармай жететін қашықтық 
индикаторының көрсеткіштері 
болжамдық шама болып табылады. 
Көрсетілген шаманың қалған жанармай 
жететін нақты қашықтықтан өзгеше 
болуы мүмкін. Сондықтан, жанармай 
деңгейінің төмендігін ескерту шамы 
жанған жағдайда Сіздің дереу арада 
жанармай багына жанармай құюыңыз 
керек. 

: Сапардың уақыты. 
: Сапардың ұзақтығы. 

Бұл экран сапардың уақытын (оталдыру 
құлпы "ON" күйіне бұрылған сәттен бастап 
өткен уақыт) және сапардың ұзақтығын 
(оталдыру құлпы "ON" күйіне бұрылған 
сәттен бастап жүрілген қашықтық) 
көрсетеді. 

303574 303575 304669 
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Жылдамдықтың сандық экраны Қозғалтқышты автоматты түрде іске қосу/ 
тоқтату жүйесінің экраны (егер орнатылған 
болса) 

ЕСКЕРТПЕ 
• Жүрілген жолды есептегіштің көрсеткіштерін

бастапқы
жағдайға түсірген жағдайда
қозғалтқыш тоқтатылған толық уақыт
пен жанармайдың үнемдеген
мөлшерінің сәйкес мәндері де 
түсіріледі. 

• Қозғалтқышты автоматты түрде іске
қосу/тоқтату жүйесі арқылы 
тоқтатылған уақытта сапардың 
ұзақтығына қосылады. 

TPMS жүйесінің экраны (егер орнатылған болса) 

Бұл экранда автокөліктің ағымдағы жылдамдығы 
көрсетіледі. 

SI-DRIVE жүйесінің жұмыс режімінің экраны 

Бұл экранда S1-DRIVE жүйесінің ағым-дағы 
жұмыс режімі және дросселдік жапқыштың 
ашылу бұрышы көрсетіледі. 

  Қозғалтқыштың автоматты түрде іске 
қосу/тоқтату жүйесі арқылы тоқтатылған 
толық уақыты. 

  Қозғалтқыштың автоматты түрде іске 
қосу/тоқтату жүйесі арқылы тоқтатылуы  
нәтижесінде үнемделген жанармайдың 
толық мөлшері. 

Көрсетілген шамалар жүрілген жолдың 
есептегішінің соңғы рет бастапқы 
жағдайға түсірілген сәтінен бастап  
қазіргі уақытта көрсетіліп тұрған  
сәтке дейін есептеледі. 
Көрсету мынадай ауқымдарда 
жүзеге асырылады. 
• Толық уақыты: 00'00" бастап 9999h59'59"

дейін.
• Үнемделген жанармайдың толық

мөлшері:
0 мл бастап 9999,999 л дейін.

Бұл экранда әрбір шинадағы ауа қысымы 
көрсетіледі. Егер шинаның желі шыққан болса, онда 
бұл шина және ондағы ауа қысымы экранда сары 
түспен көрсетіледі. 

30 3587 

305400 

303577 
303588 
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- ЖАЛҒАСЫ -

ЕСКЕРТПЕ 
Шинадағы ауа қысымының мәні 
сапардан кейін бірнеше минут 
бойы көрсетіледі. 
Аудиожүйе экраны 

Мультимедиалық жүйемен байланыс 
экраны (егер тағайындалған орны 
таңдалмаған болса) (SUBARU түпнұсқа 
навигация жүйесі бар үлгілер) 

Мультимедиалық жүйемен байланыс 
экраны (егер тағайындалған орны 
таңдалған болса) (SUBARU түпнұсқа 
навигация жүйесі бар үлгілер) 

Қазіргі уақытта таңдалған аудиокөзінің 
экраны көрсетіледі. 

305408 
303578 

303579 
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Мәзірге кіру экраны (қозғалыс 
барысында көрсетілмейді) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Егер осы экран таңдалған болса, " /SET" 
пернесін тарта отырып мәзір экранына өтуге 
болады. 

 Мәзір экрандары 
Егер төменде келтірілген шарттар 
қанағаттандырылса, мәзір экранына өту 
үшін / SET пернесін тартып, ұстап 
тұрыңыз. 
• Автокөлік толығымен тоқтатылған. 
• Селектордың иінтірегі "Р" (CVT бар 

моделде) күйінде. 
• Мәзір экранына өту экраны таңдалған. 

Рөл дөңгелегіндегі  және  
пернелерінің көмегімен Сіз мәзірді таңдай 
аласыз. Таңдалған мәзірге кіру үшін "
/SET" пернесін тартыңыз. 

ЕСКЕРТПЕ 
Егер Сіз Go Back (Қайтару) мәзіріне 
кірсеңіз, жүйе алдыңғы экранға 
оралады. 

303679 

Pull and hold 
/SET Switch 
For Menu 
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- ЖАЛҒАСЫ -

Төменде мәзір тармақтарының тізімі берілген. 

Мәзірдің бірінші деңгейі Мәзірдің екінші деңгейі Мәзірдің үшінші деңгейі Баптаулар 

Clock (Сағат) Display Format (Көрсету 
форматы) – 

12-hour /24-hour (12-сағаттық/24-сағаттық)

Adjust Time (Уақытты түзету) (егер 
автоматты түрде орнатылмаса) – 

3-62

Screen Settings (Экран 
баптаулары) 

Welcome Screen 
(Сәлемдесу экраны) – 

• ON (with sound) (Қос. (дауыспен))
• ON (with sound) (Қос. (дауыссыз))
• OFF (СӨНД..)

Good-bye Screen 
(Қоштасу экраны) – 

ON/ OFF (ҚОС./СӨНД.) 

Gauge Initial Movement (Нұсқауыш 
тілінің бастапқы ауытқуы) – 

ON/ OFF (ҚОС./СӨНД.) 

Gear Position lndicator Settings (Қосулы 
берілістің индикаторының баптауы) 
(МТ бар моделдер) 

– 
ON/ OFF (ҚОС./СӨНД.) 

Units (Өлшем бірлігі) (Ұлыбританияға 
арналған моделдер) – 

Km, km/h, Liter, miles, МРН, Gallon (ш., 
ш./сағ., л., миль, миль/сағ., галлон) 

Tire Pressure Units (Шинадағы ауа 
қысымын өлшеу бірлігі) – 

kPa/psi (кПа / фунт/шаршы дюйм) 

Languages (Тілдер) 
– 

Таңдалатын тілдер моделге 
байланысты ерекшеленеді. 

SRH (Бейімді бұрылыс шамдары жүйесі) 
(егер орнатылған болса) – – 

OFF/ON (ҚОС../СӨНД.) 
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Мәзірдің бірінші деңгейі Мәзірдің екінші деңгейі Мәзірдің үшінші деңгейі Баптаулар 

ComЬination Meter lllumination (Аспаптар 
комбинациясының жарықтандырғышы) 
(егер қарастырылған болса) 

Meter Ring lllumination 
(Аспаптардың шкалаларының 
жарықтандырғышы)  

– 
ON/OFF (ҚОС.)/СӨНД.) 

Manual Mode lndication (Қолша басқару 
режімінің индикациясы) – 

ON/OFF (ҚОС.)/СӨНД.) 

lllumination Color Selection 
(Жарықтандырғыштың түстерін 
таңдау) 

– 
№1-№10 

EyeSight (EyeSight жйесі) (EyeSight 
жүйесі бар моделдер) 

Warning Volume 
(Ескерту сигналы  
дыбысының деңгейі) 

– 
Max/Mid/Min 
(Максималды/Орташа/Минималды) 

Lead Vehicle Acquisition Sound 
(Алдында келе жатқан автокөлікті 
қамтудың дыбыстық сигналы) 

– 
ON/ OFF (ҚОС./СӨНД.) 

Lead Vehicle Moving Monitor Function 
(Алда келе жатқан автокөлік 
қозғалысын бақылау функциясы) – 

ON/OFF (ҚОС.)/СӨНД.) 

Vehicle lcon 
(Автокөліктің белгішесі) – 

ON/OFF (ҚОС.)/СӨНД.) 

SRVD (SRVD жүйесі) (егер 
орнатылған болса) 

Warning Volume 
(Ескерту сигналы  
дыбысының деңгейі) 

– 
Max/Mid/Min 
(Максималды/Орташа/Минималды) 



Бақылау-өлшеу аспаптары және автокөлікті басқару бөлшектері  3-61 

- ЖАЛҒАСЫ -

Мәзірдің бірінші деңгейі Мәзірдің екінші деңгейі Мәзірдің үшінші деңгейі Баптаулар 

Vehicle Setting (Автокөліктің 
баптаулары) 

Keyless Entry System (Есіктердің 
құлыптарын қашықтықтан басқару 
жүйесі) 

Hazard Warning Flasher 
(Апаттық жарықтық синал) 

ON / OFF (ҚОС.)/СӨНД.) 

Security Relocking 
(Қауіпсіздік мақсатында 

есіктерді қайта құлыптау) 

20 секунд - 60 секунд, OFF (СӨНД.) 

Defogger 
(Артқы шыныны жылытқыш) – 

15 minutes/Continuous 
(15 минут/ Үздіксіз жұмыс) 

Interior Light (Салонды 
жарықтандырғыш) – 

10 секунд - 30 секунд, OFF (СӨНД.) 

Auto Door Lock and Unlock 
(Есіктерді автоматты түрде 
құлыптау және ашу) 
 (егер қарастырылған болса) 

Auto Door Lock 
(Есіктерді автоматты 

түрде құлыптау) 

OffNehicle Speed/Shift lnto ог Out of PARK (Сөнд./ 
Автокөліктің жылдамдығы/ Тұрақтату режімін 
қосу немесе сөндіру) 

Auto Door Unlock 
(Есіктерді автоматты 
түрде ашу) 

Off/Shift lnto ог Out of PARK/lgnition OFF/ Driver 
Door Open  (Сөнд./ Тұрақтату режімін қосу немесе 
сөндіру/ Оталдырғышты қосу/ Жүргізушінің есігін 
ашу) 

Default Settings (Дағдылық 
баптаулар) 

ОК То Reset? (Баптауларды бастапқы 
күйге түсіруді растайсыз ба?) – 

Yes/No (Иә/ Жоқ) 
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▼ Сағат 
Бұл мәзірді сағаттың баптауларын реттеу 
үшін пайдалануға болады. 

   Көрсету форматы  
Уақыттың 12 сағаттық немесе 24 сағаттық 
көрсетілуін баптау. 

  Уақытты түзету (егер  
автоматты түрде орнатылмаса) 

Уақытты орнату. 

▼ Экран баптаулары  
"Screen Settings" (Экран баптаулары) 
мәзіріне кіргеннен кейін келесі мәзірдің бірін 
таңдаңыз. 

 Сәлемдесу экраны  
Сәлемдесу экранын қосуға немесе 
сөндіруге болады. Экран мен дауысты қосу 
үшін "Оn (with Sound)" (Қос. дауыспен) 
тармағын таңдаңыз. Экран мен дауысты 
сөндіру үшін "Оn (without Sound)" (Қос. 
дауыссыз) тармағын таңдаңыз. Экранды 
сөндіру үшін "Off ' (Сөнд.) тармағын 
таңдаңыз.  

  Қоштасу экраны 
Қоштасу экранын қосуға немесе сөндіруге 
болады. Экранды қосу үшін "Оn" 
(Қос.)тармағын таңдаңыз. Экранды сөндіру 
үшін "Off" (Сөнд.) тармағын таңдаңыз.  

  Нұсқауыш тілінің бастапқы 
ауытқуы 

Аспаптардың тілдері мен нұсқауыштар-дың 
оталдыру құлпын "ON" күйіне ауыс-тырған 
кезде орын алатын ауытқуларын қосуға 
немесе сөндіруге болады. Қосу үшін "Оn" 
(Қос.) тармағын таңдаңыз. Сөндіру үшін "Off" 
(Сөнд.) тармағын таңдаңыз.  

  Қосулы берілістің индикаторының 
баптаулары (МТ бар моделдер) 

Қосылған берілістің индикаторын қосуға 
және сөндіруге болады. Қосу үшін "Оn" 
(Қос.) тармағын таңдаңыз. Сөндіру үшін 
"Off" (Сөнд.) тармағын таңдаңыз.  

  Өлшем бірліктері 
(Ұлыбританияға арналған моделдер) 

Сіз қашықтықты, автокөліктің жылдам-
дығын және көлемін көрсету үшін өлшем 
бірліктерді таңдай аласыз. Рөл 
дөңгелегіндегі " " және " "  пернеле-рінің 
көмегімен қажетті өлшем бірлікті таңдаңыз. 
Содан кейін таңдалған өлшем бірліктерді 
орнату үшін  / SET" пернесін басыңыз. 

  Шинадағы ауа қысымының 
өлшем бірлігі (егер 
қарастырылған болса)  

TPMS жүйесі көрсететін өлшем бірліктер 
өзгереді. 

  Тілдер 
Рөл дөңгелегіндегі " " және " "  пер- 
нелерінің көмегімен қажетті тілді таң-даңыз. 
Содан кейін таңдалған тілді орнату үшін  / 
SET" пернесін басыңыз. 
▼Бейімді бұрылыс шамдары жүйесі 
(егер орнатылған болса)  
Бейімді бұрылыс шамдары жүйесін қосуға 
немесе сөндіруге болады. 
▼ Аспаптар комбинациясының 

жарықтандырғышы (егер 
қарастырылған болса) 

"Combination Meter lllumination" (Аспап-тар 
комбинациясының жарықтандыр-ғышы) 
мәзіріне өткеннен кейін келесі мәзірлердің 
бірін таңдаңыз. 
 Аспаптар шкалаларының 

жарықтандырғышы   
Аспаптар комбинациясындағы шкалалардың 
жарықтандырғышын қосуға немесе сөндіруге 
болады. 
Жарықтандырғышты қосу үшін "Оn" (Қос.) 
тармағын таңдаңыз. Жарықтандырғышты 
сөндіру үшін "Off" (Сөнд.) тармағын 
таңдаңыз.  
 Қолша басқару режімінің 

индикациясы 
Сіз қосулы берілістің индикаторын қоса 
аласыз немесе сөндіре аласыз. 
Индикацияны қосу үшін "Оn" (Қос.) тармағын 
таңдаңыз.  Индикацияны сөндіру үшін "Off" 
(Сөнд.) тармағын таңдаңыз.  
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 Жарықтандырғыштың түстерін 
таңдау 

Сіз аспаптар комбинациясы жарығының түсін 
өзгерте аласыз. Қалаған түсті таңдаңыз (№1 
бастап №10 дейін). 

▼ EyeSight жйесі (EyeSight 
жүйесі бар моделдер) 

ЕСКЕРТПЕ 
Автокөлікті пайдалану нұсқаулығы-
ның қосымшасын қараңыз - "EyeSight 
жүйесін пайдалану бойынша 
нұсқаулық". 

▼ SRVD жүйесі (егер орнатылған 
болса) 
"SRVD" (SRVD жүйесі) мәзіріне кіргеннен 
кейін "Warning Volume" (Ескерту сигналы 
дауысының деңгейі) мәзірін таңдаңыз. Сіз 
SRVD жүйесі үшін ескерту сигналының 
дауысының деңгейін орната аласыз. Сіз 
"Мах" (Максималды), "Mid" (Орташа) және 
"Min" (Минималды) тармақтарынан 
қажеттісін таңдай аласыз. 

▼ Автокөліктің баптаулары  
 Vehicle Setting (Автокөліктің баптаулары) 
мәзіріне кіргеннен кейін келесі мәзірдің бірін 
таңдаңыз. 

 Есіктердің құлыптарын 
қашықтықтан басқару жүйесі 

Сіз түйменің көмегімен қозғалтқышты іске 
қосу/тоқтату функциясы қарасты-рылған 
қашықтықтан басқару жүйесінің  (егер 
орнатылған болса) және есіктердің 
құлыптарын қашықтықтан басқару жүйесінің 
(барлық моделдер) баптауларын өзгерте 
аласыз. 
"Keyless Entry System" (Есіктердің 
құлыптарын қашықтықтан басқару жүйесі) 
мәзіріне кіргеннен кейін келесі мәзірдің бірін 
таңдаңыз. 

• Апаттық жарықтық сигнал 
Апаттық жарықтық сигналдарды қосуға 
және сөндіруге болады. Қосу үшін "Оn" 
(Қос.) тармағын таңдаңыз. Сөндіру үшін 
"Off" (Сөнд.) тармағын таңдаңыз.  

• Қауіпсіздік мақсатында 
есіктерді қайта құлыптау 

Есіктердің автоматты түрде құлыпталу 
аралығын қосуға немесе баптауға болады. 
Іске қосылу кезеңін баптау қалаған 
ұзақтықты секундпен таңдаңыз. Функцияны 
сөндіру үшін "Off" (Сөнд.) тармағын 
таңдаңыз.  
 Артқы шыныны жылытқыш  
Артқы шыныны жылытқышты және шыны 
тазартқыштың щөткесінің 
антимұзданғышын  тоқтаусыз жұмыс 
режіміне немесе автоматты түрде сөну  

режіміне орнатуға болады. Үздіксіз жұмыс 
режімін орнату үшін "Continuous" (Үздіксіз 
жұмыс) тармағын таңдаңыз. Автоматты 
түрде сөну режімін орнату үшін "15 minutes" 
(15 минут) тармағын таңдаңыз. 

 Салонды жарықтандыру  
Есіктерді және/немесе жүк арту  бөлігінің 
есігін жапқаннан кейін салонның жарығы 
іске қосулы күйде болатын уақыт кезеңін 
(сөнуін кідірту таймері) қосуға және 
баптауға болады. Іске қосылу кезеңін 
баптау қалаған ұзақтықты секундпен 
таңдаңыз. Сөнуін кідірту таймерін сөндіру 
үшін "Off" (Сөнд.) тармағын таңдаңыз. 

 Есіктерді автоматты түрде құлыптау 
және ашу (егер қарастырылған 
болса) 

Есіктерді автоматты түрде жабу және ашу 
шарттарын баптау. 
• Есіктерді автоматты түрде құлыптау   

Есіктерді автоматты түрде құлыптау 
шарттарының бірі ретінде төменде 
көрсетілген позициялардың бірін 
орнатыңыз. 
- Автокөліктің жылдамдығы: егер 

автокөліктің жылдамдығы 20 ш./сағ. 
(12 миль/сағ.)  жетсе. 

- Тұрақтату режімі қосылса немесе 
сөндірілсе: егер селектор иінтірегі  
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"Р" күйінен басқа күйге ауыстырылған 
болса. 
- Сөнд.: егер функция сөндірулі болса. 

• Есіктерді автоматты түрде ашу 
шарттарының бірі ретінде төменде 
көрсетілген позициялардың бірін 
орнатыңыз. 

- Тұрақтату режімі қосылса немесе 
сөндірілсе: егер селектор иінтірегі "P" 
күйінде болса. 

- Оталдыруды сөндіру: егер оталдыру 
құлпы "OFF" күйіне ауыстырылса. 

- Жүргізушінің есігін ашу: егер жүргізушінің 
есігі ашылса. 

- Сөнд.: егер функция сөндірулі болса. 

 Жарықтың автоматты түрде қосылу 
қадағасы 
Шамдардың қосылуының/ сөндірілуінің 
жұмыстық сезімталдығын баптауға 
болады. Сіз "Мах" (Максималды), "Mid" 
(Орташа,)"Low" (Төмен) және "Мin" 
(Минималды) тармақтарының бірін 
таңдай аласыз. 
▼ Дағдылық баптаулар   
"Yes" (Иә) тармағын мәзірдің экранын 
баптауларды пайдаланушылық 
жағдайдан дағды бойынша 
қалыптастырылған зауыттық 
баптауларға дейін қалыпқа келтіру үшін 
таңдаңыз.  Әдепкі зауыттық 
параметрлерді қалпына келтірместен 
алдыңғы экранға оралу үшін "No" (Жоқ) 
тармағын таңдаңыз.  

Жарықтандыруды 
ауыстырып- қосқыш  

 

• Қозғалтқыш ажыратылған кез-де 
ұзақ уақыт бойы жарықтан-
дыратын құралдарды пайдала-
нудың аккумуляторлық батаре-
яның отыруына әкелуі мүмкін. 

• Автокөліктен түсу алдында 
жарықтандыратын құралдар-дың 
ауыстырып-қосқышының 
сөндірулі күйде екендігіне көз 
жеткізіңіз.  Егер автокөлік 
жарықтандыратын құралдары-
ның ауыстырып-қосқыштары 
сөндірулі күйден басқа күйде ұзақ 
уақытқа қалатын болса, онда бұл 
аккумуляторлық батареяның 
отыруына әкелуі мүмкін. 

Түйменің көмегімен қозғалтқышты іске 
қосу/тоқтату функциясы қарастырылған 
қашықтықтан басқару жүйесі бар 
моделдер: 
Жарықтандыру құралының ауыстырып -
қосқышы қозғалтқышты іске қосу/ тоқ-тату 
түймесі арқылы электрлік қуат-таудың 
"АСС" немесе "ON" режімі таң-далған 
жағдайда ғана жұмыс істейді. Жарық 
жарықтандыруды ауыстырып-қосқышының 
қандай күйде тұрғанына қарамастан сөнеді,  

егер электрлік қуаттауы қозғалтқышты іске қосу/ 
тоқтату түймесімен сөндірілген болса. 
Түйменің көмегімен қозғалтқышты іске 
қосу/тоқтату функциясы қарастырылған 
қашықтықтан басқару жүйесі жоқ моделдер 
Жарықтандыруды ауыстырып-қосқыш оталдыру 
кілті оталдыру құлыптарында болған жағдайда 
ғана жұмыс істейді. 
Жарық кілт оталдыру құлпынан алынған кезде 
жарықтандырудың ауыстырып-қосқышының 
қандай күйде тұрғанына қарамастан сөнеді. 

ЕСКЕРТПЕ 
Жарықтандыруды ауыстырып-қосқышты   
келесі жағдайларда да пайдалануға болады 
(шамдарды автоматты түрде қосуды/сөндіруді 
санамағанда): 
• егер қозғалтқышты іске қосу/тоқтату түймесі 

арқылы автокөліктің электрлік қуаттауы 
"OFF" режімінде болса (қозғалтқышты 
түйменің көмегімен қашықтықтан іске қосу/ 
тоқтату функциясы қарастырылған 
қашықтықтан басқару жүйесі бар моделдер); 

• егер кілт оталдыру құлпына салынбаған 
болса (түйменің көмегімен қозғалтқышты 
іске қосу/ тоқтату функциясы 
қарастырылған қашықтықтан басқару жүйесі 
жоқ моделдер). 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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- ЖАЛҒАСЫ -

Егер осындай жағдайларға шамдар 
сөндірілген кезде жүргізушінің есігі 
ашылса, жүргізушіге жарықтың 
қосылғандығын хабарлайтын бір реттік 
дыбыстық сигнал беріледі. 

 Шамдар 

Аустралияға арналған моделдерден басқа 
1) Екінші қалып.
2) Бірінші қалып.
3) Автоматты режімнің қалпы (егер 

қарастырылған болса). 
4) Сөндірулі қалып.

Аустралияға арналған моделдер 
1) Екінші қалып.
2) Бірінші қалып.
3) Автоматты режімнің қалпы (егер

қарастырылған болса). 
4) Сөндірулі қалып.

Шамдарды қосу үшін бұрылысты 
көрсеткіштердің иінтірегінің ұшында 
орналасқан сапты бұраңыз. 
Екінші қалып 
Шамдар, алдыңғы габариттік шамдар, 
аспаптар панелінің жарықтандыру, артқы 
габариттік шамдар және нөмірлік белгіні 
жарықтандырғыш қосылған. 
Бірінші қалып 
Алдыңғы габариттік жарықшамдар, 
аспаптар панелінің жарықтандыру, артқы 
габариттік шамдар және нөмірлік белгіні 
жарықтандырғыш қосылған. 

Автоматты режімнің қалпы (егер 
қарастырылған болса). 
Оталдыру құлпы "ON" күйінде болған кезде, 
шамдар, алдыңғы габариттік шамдар, 
аспаптар панелінің жарықтандыру, артқы 
габариттік шамдар және нөмірлік белгінің 
жарықтандырғышы жалпы жарық деңгейіне 
байланысты автоматты түрде қосылады 
немесе сөндіріледі. 
Сөндірулі қалып 
Шамдар толығымен сөндірулі. 

ЕСКЕРТПЕ 
Автоматты түрде қосу/ сөндіру  
жүйесінің сезімталдығын Сіздің SUBARU 
дилеріңізде өзгертуге болады. Неғұрлым 
толық ақпарат алу үшін біз Сізге 
SUBARU дилеріне хабарласуды 
ұсынамыз. 

▼ Шыны тазартқышпен бірге
шамдардың автоматты түрде
қосылуы/ сөндірілуі
(шамдары автоматты түрде қосылатын/
сөндірілетін моделдер)

Егер жарықтандыруды ауыстырып-қосқышы 
"AUTO"  күйінде болса, жел әйнегінің шыны 
тазартқышы тоғыз рет немесе одан да 
көбірек іске қосылғанда шамдар автоматты 
түрде қосылады.  Шыны тазартқыш  
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тоқтағанда шамдар автоматты түрде 
сөнеді. 

 Шыны тазартқыштың іске қосылу саны 
шыны тазартқыш іске қосылғаннан кейін, 
оның қозғалысы қосылған соң 10 секунд 
ішінде іске асқанда есептеледі. Егер шыны 
тазартқыш 10 секундтан астам уақытқа 
тоқтайтын болса, онда шыны тазартқыштың 
іске қосылу саны жойылады. Шыны 
тазартқыш пен шамның бірге іске қосылу 
функциясын Сіздің SUBARU дилеріңізде 
қосуға/ сөндіруге болады. Неғұрлым толық 
ақпарат алу үшін біз Сізге өзіңіздің SUBARU 
дилеріңізге хабарласуды ұсынамыз. 

ЕСКЕРТПЕ 
Егер автокөлік туннель арқылы қосулы  
шаммен, шыны тазартқыш пен шамның 
бірге іске қосылу функциясы қосулы 
кезде жүретін болса, шамдар туннелден 
шыққаннан кейін шамамен 20 секунд 
бойы қосулы күйде қалады. Егер 
жарықтандыруды ауыстырып-қосқышы 
"AUTO" күйінен басқа күйде болса, 
шамдар қосылады және 
жарықтандыруды ауыстырып-
қосқышының күйіне байланысты сөнеді. 

▼ Шамды сөндіруді кідіртуді баптау  
Шамдардың өшірілуін кідірту функция-сы 
автокөліктен түнде түскенде немесе 
қараңғы жерде түскенде қолайлылы болуы 
үшін шамдарды және т.б. қосулы күйде 
қалдыруға мүмкіндік береді.  

ЕСКЕРТПЕ 
Шамдардың жұмысының және сыртқы 
жарықтандырудың жұ-мысының 
ұзақтығы үшін зауыттық (дағдылық) 
баптауы 30 секундқа тең. Бұл баптауды 
СӨНД. (функция сөндірулі) күйіне, 30 
секундқа, 60 секундқа немесе 90 
секундқа SUBARU дилерінде өзгертуге 
болады. Неғұрлым толық ақпарат алу 
үшін біз Сізге өзіңіздің SUBARU 
дилеріңізге хабарласуды ұсынамыз. 
Егер оталдыру құлпы сөндірулі болса, ал 
жарықтандырудың ажыратып-қосқышы 
"AUTO" (егер қарастырылған болса) күйінде 
немесе "OFF" күйінде болғанда Сіз 
бұрылыс көрсеткіштерінің иінтірегін өзіңізге 
қарай тартқанда шамдардың жақынға 
түсірілетін жарығы және  кейбір сыртқы 
жарықтандыру құралдары қосылады. 
Келесі жағдайлардың кез келгені орын 
алғанда шамдар мен сыртқы 
жарықтандырғыш құралдары сөнеді. 
• Жүргізушінің есігі жабылған сәттен бастап 

30 секунд өтті. 
• Сіз қашықтықтан басқару 

салпыншағындағы/ қашықтықтан басқару 
пультіндегі құлыптау түймесін қатарынан 
екі рет бастыңыз.

 

• Сіз қатарынан екі рет есіктің 
тұтқасындағы есіктерді құлыптау 
қадағасын бастыңыз (қозғалтқышты 
түйменің көмегімен іске қосу/тоқтату 
функциясы қарастырылған қашықтықтан 
басқару жүйесі бар моделдер). 

ЕСКЕРТПЕ 
• Шамдардың сөнуін кідірту 

функциясы  
қосулы болғанда Сіз төменде аталған 
операциялардың кез келгенін 
орындасаңыз, шамдар мен сыртқы 
жарықтандырғыш құралдары сөнеді. 
- Оталдыру құлпын "ON" қалпына 

ауыстырыңыз. 
- Бұрылыстың көрсеткіштерінің 

иінтірегін өзіңізге қарай тартыңыз. 
- Жарықтандырудың ауыстырып-

қосқышын "AUTO" және "OFF" 
күйінен басқа күйге орнатыңыз. 

• Егер жүргізушінің есігі ашылмаса және 
жабылмаса, бұл жарықтандырғыш 
құралдары 3 минуттан кейін сөнеді. 
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- ЖАЛҒАСЫ -

▼ Шамдардың жарығын автоматты
түрде іске қосу/тоқтату жүйесінің
қадағасы (егер орнатылған болса)

Қадаға суретте көрсетілгендей, жел 
әйнегінде орналасқан. 

 Шамның алысқа/ 
жақынға түсірілетін 
жарығының ауыстырып-
қосқышы 

 шамның жақынға түсірілетін жарығын 
алысқа түсірілетін жарыққа ауыстыру 
үшін бұрылысты көрсеткішінің иінтірегін 
алға қарай ауыстырыңыз. шамның 
алысқа түсірілетін жарығы қосылғаннан 
кейін аспаптар комбинациясында 
шамның алысқа түсірілетін жарығын 
бақылау шамы жанады 
Шамның жарығын жақынға түсірілетін 
түріне ауыстыру үшін иінтіректі артқа 
қарай, ортаңғы күйіне бұрыңыз. 

▼ Шамның алысқа түсірілетін жарығы
ассистентінің функциясы (егер
қарастырылған болса)

ЕСКЕРТПЕ 
• Шамның алысқа түсірілетін 

жарығының ассистентінің 
функциясын асыра бағаламаңыз. 
Жүргізуші әрқашан қоршаған 
жағдайды түсінуге, жүргізудің 
қауіпсіздігіне және қажет болған 
жағдайда шамның жұмысының 
режімін қолша ауыстыру үшін 
жауапты болып табылады. 

• Шамның алысқа түсірілетін 
жарығының ассистенті 
функциясының дұрыс жұмыс істеуі 
үшін төменде келтірілген 
тармақтарды сақтаңыз. 
- Камераның объективіне тимеңіз.
- Камераны немесе артқы 

көріністің ішкі айнасын қатты 
соққыламаңыз.  

- Камераны немесе артқы 
көріністің ішкі айнасын 
бөлшектемеңіз. 

- Камераға несесе артқы көріністің
ішкі айнасына сұйықтық 
төкпеңіз. 

- Аспаптар панеліне ешқандай
заттарды қоймаңыз.

- Шамадан тыс көлемдегі жүкті
тасымалдамаңыз.

- Автокөлікті өзгертпеңіз.
- Жел әйнегін ауыстырған кезде

міндетті түрде SUBARU түпнұсқа
бөлшектерін (немесе балама
өнімдерді) қолданыңыз.

Егер қадағада немесе оның 
маңайында қандай да бір зат 
бекітілсе, қадағаның жалпы 
жарықтандыру деңгейін дұрыс 
анықтай алмауы мүмкін, ал 
шамдардың жарығын 
автоматты түрде қосу/ажырату 
жүйесі дұрыс жұмыс істей 
алмайды. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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1) Шамның алысқа түсірілетін жарығының 

ассистентінің камерасы.  
 

 

ЕСКЕРТПЕ 
Шамның алысқа түсірілетін жарығы-
ның ассистенті  функциясының дұрыс 
жұмыс істеуі үшін төменде келтірілген 
тармақтарды сақтаңыз. 
• Жел әйнегіне камераға жақын 

маңға жапсырмалар мен 
заттаңбаларды жабыстырмаңыз. 

• Камераға және артқы көріністің 
ішкі айнасы маңына ешқандай 
аксессуарларды бекітпеңіз. 

Шамның алысқа түсірілетін жарығы-ның 
ассистентінің функциясы шамның алысқа 
түсірілетін жарығын жақынға түсірілетін 
жарыққа (немесе керісінше) автоматты 
түрде өзгертеді. Төменде көрсетілген 
барлық шарттар сақталған жағдайда 
шамның жұмысының режімі алысқа 
түсірілетін жарыққа ауысады.  
• Егер автокөліктің жылдамдығы 

белгіленген деңгейге жетсе немесе одан 
асатын болса. 

• Алдында келе жатқан автокөліктер жоқ. 
• Автокөліктің алдындағы маңай қараңғы. 

Төменде келтірілген шарттардың кез 
келгені сақталған жағдайда шамның жұмыс 
режімі жақынға түсірілетін жарыққа 
ауыстырылады. 
• Егер автокөліктің жылдамдығы 

белгіленген деңгейге дейін түссе немесе 
одан төмен болса.

 
• Егер автокөліктің алдындағы маңай 

жарық болса. 
• Егер алдында немесе қарсы келе 

жатқан көлік болса. 

ЕСКЕРТПЕ 
• Автокөліктің белгіленген жылдамды  

моделге байланысты. 
• Бұл функция үшін зауыттық күй 

(дағдылық күйі) "қосулы" күйі 
болып табылады. Бұл баптауды 
СӨНД. (функция сөндірулі) түріне 
SUBARU дилерінде өзгертуге 
болады. Неғұрлым толық ақпарат 
алу үшін біз Сізге SUBARU дилеріне 
хабарласуды ұсынамыз. 

 Шамның алысқа түсірілетін 
жарығының  ассистентінің 
функциясын пайдалану тәртібі 

Шамның алысқа түсірілетін жарығының 
ассистентінің функциясы 
келесі шарттар орындалғанда  
іске қосылады. 
• Жарықты ауыстырып-қосқыш "AUTO" 

күйінде және шамның жақынға түсірілетін 
жарығы автоматты түрде қосылған. 

• Бұрылыс көрсеткіштерінің иінтірегі алға 
қарай басылған. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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- ЖАЛҒАСЫ -

Шамның алысқа түсірілетін 
жарығының ассистентінің индикаторы 
(жасыл) 

Егер шамның алысқа түсірілетін 
жарығының ассистентінің функциясы 
белсендірілген болса, аспаптар 
комбинациясында шамның алысқа 
түсірілетін жарығының ассистентінің 
индикаторы қосылады. 

Шамның алысқа түсірілетін жарығы 
ассистентінің ақауы 

Шамның алысқа түсірілетін жарығының 
ассистентінің ескерту индикаторы (сары) 
Шамның алысқа түсірілетін жарығының 
асистентінің функциясында ақау бол-ғанда 
аспаптар комбинациясында шам-ның алысқа 
түсірілетін жарығының ассистентінің ескерту 
индикаторы қосылады. Мұндай жағдайларда біз 
Сізге Сіздің автокөлігіңізді тексеру үшін SUBARU 
дилеріне хабарласуды ұсынамыз. 
Шамның алысқа түсірілетін жарығының 
ассистентінің функциясының уақытша 
тоқтатылуы 
Егер шамның алысқа түсірілетін жары-ғының 
ассистенттің функциясы нашар көріну немесе 
аномалиялық темпера-тура салдарынан уақытша 
тоқтайтын болса аспаптар комбинациясында 
хабар-лама пайда болады. Бұл жағдай тоқтаған 
кезде жүйенің жұмысы қалпына келтіріледі. 

ЕСКЕРТПЕ 
Тіпті шамның алысқа түсірілетін жа-
рығының ассистеннің жұмыстық 
шарт-тары сақталғанда да шамның 
алысқа түсірілетін жарығының 
ассистентінің индикаторы қосылып, 
аномалиялық жағдайы туралы 
ескертудің берілетін жағдайының 
пайда болуы мүмкін.  Мұндай 
жағдайда оталдыру құлпын "OFF" 
күйіне ауыстыруды, содан кейін 
қайтадан "ON" күйіне ауыстыруды 
ұсынамыз. Шамның алысқа 
түсірілетін жарығының асистентінің 
индикато-рының қосылғанын 
тексеріңіз. Егер индикатор қосылмаса, 
біз Сізге автокөлікті тексеру үшін 
SUBARU дилеріне хабарласуды 
ұсынамыз. 
 Шамдардың жұмыс режімін қолша

қалай ауыстырып қосу керек
Жақынға түсірілетін жарыққа 
ауыстыру Егер Сіз бұрылыстың 
көрсеткіштерінің иін-тірегін ортаңғы 
қалыпқа ауыстыратын бол-саңыз, 
шамның алысқа түсірілетін жарығы-ның 
ассистентінің функциясы сөнеді, ал 
шамның алысқа түсірілетін жарығының 
ассистентінің индикаторы сөнеді. 
Алысқа түсірілетін жарыққа ауыстыру 
Егер Сіз шамның алысқа түсірілетін 
жары-ғының ауыстырып-қосқышын 
төменде көр-сетілген күйге 
ауыстырсаңыз,   
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шамның жұмысының режімі алысқа 
түсірілетін жарыққа ауысады: 
• "  " күйі (Аустралияға арналған 

моделдерден басқа) ; 
• "  "  күйі(Аустралияға арналған 

моделдер). 

Бұл кезде шамның алысқа түсірілетін 
жарығының ассистенті сөндірілетін болса, 
шамның алысқа түсірілетін жарығының 
индикаторы сөнеді, ал шамның алысқа 
түсірілетін жарығының бақылау шамы 
қосылады. 

ЕСКЕРТПЕ 
• Шамдардың жарығы алысқа 

түсірілетін жарыққа қолша 
ауыстырғаннан кейін Сіз шамның 
алысқа түсірілетін жарығының 
ассистентінің функциясын қоссаңыз, 
жарықтың ауыстырып-қосқышын 
"AUTO" күйіне қайтарыңыз. 

• Шамдардың жарығы алысқа 
түсірілетін жарыққа қолша 
ауыстырғаннан кейін жарықтың 
ауыстырып-қосқышын келесі 
қалыпқа ауыстырғанда артқы және 
алдыңғы габариттік шамдар, сондай-
ақ нөмірлік белгінінің 
жарықтандырғышы қосылады: 
- күйі "  " (Аустралияға арналған 

моделдерден басқа) 
- күйі "  " (Аустралияға арналған 

моделдер). 

 Шамның алысқа  түсірілетін 
жарығының ассистенті жүйесі 
бойынша кеңестер 

• Шамның алысқа түсірілетін жарығы-ның 
ассистенті Сіздің автокөлігіңізді 
алдындағы жарыққа және т.б. негізге ала 
отырып автокөліктің маңындағы жағдайды 
бағалайды. Тиісінше, шам-ның 
жұмысының режімінің жүргізушінің 
сезіміне сәйкес келмейтін кейбір 
жағдайларда ауысуы мүмкін. 

• Велосипедтің немесе каргоциклдің 
табылмауы мүмкін. 

• Төменде келтірілген жағдайларда 
сырттағы жарықтың дұрыс анықтал-мауы 
мүмкін және шамның алысқа тү-сірілетін 
жарығының ассистентінің тиіс-ті түрде 
жұмыс істемеуі мүмкін. Нәти-жесінде 
шамдардың алысқа түсірілетін аса өткір 
жарығының қарсы немесе алда келе 
жатқан автокөліктерді бас-қаруға кедергі 
келтіруі мүмкін. Сондай-ақ, қарсы немесе 
алда келе жатқан автокөліктердің 
жоқтығына қарамастан, шамның жақынға 
түсірілетін жарығы-ның режімінің сақталуы 
мүмкін. Мұн-дай жағдайларда шамдардың 
жұмыс режімін қолша  ауыстырып 
қосыңыз. 

- Ауа-райының қолайсыздығына 
байланысты (тұман, қар, боран, 
нөсер жауын және т. б.). 

- Егер жел әйнегі ластанған болса 
немесе буланса.  

- Егер жел әйнегі жарылса немесе 
зақымданса. 

- Егер артқы көріністің ішкі айнасы немесе 
камера деформацияланса немесе 
ластанса. 

- Егер автокөліктің жанында шамына 
немесе габариттік шамдарға ұқсас 
жарық көзі болса. 

- Егер қарсы немесе алда келе жатқан 
автокөлік шамдарын немесе габариттік 
шамдарын қоспай қозғалып келе жатса. 

- Егер қарсы келе жатқан автокөліктің 
шамдары немесе алдында келе жатқан 
автокөліктің габариттік шамдары 
ластанса немесе түсін өзгертсе, 
болмаса шамның жарық шоғырының 
деңгеі тиісінше реттелмеген болса. 

- Қозғалыс кезінде жарықты жылдам 
ауыстырғанда.  

- Көптеген қырлары бар және ойлы 
жолдармен жүргенде немесе тегіс емес 
жолмен қозғалғанда. 

- Иірімдері көп жолмен жүріп келе 
жатқанда. 

- Автокөліктің алдында жарықты 
шағылыстыратын заттар, мысалы, жол 
белгілері немесе айналар болған 
жағдайда. 

- Егер алда келе жатқан автокөліктің 
артқы жағы, мысалы, контейнер, 
жарықты қатты шағылыстырса. 

- Егер Сіздің автокөлігіңіздің шамдары 
зақымданған немесе ластанған болса. 
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- ЖАЛҒАСЫ -

- Егер Сіздің автокөлігіңіз еңкейтілген 
болса, мысалы, дөңгелектің желі 
шыққанда немесе тіркемені сүйреген 
жағдайда. 

• Төменде келтірілген жағдайларда шам
жұмысының режімі алысқа түсірілетін
жарықтан жақынға түсірілетін жарыққа
ауыстырылмайды.

- Егер Сіздің автокөлігіңіз кенеттен
жабық бұрылыста қарсы келе жатқан
автокөліктің жанынан өтсе.

- Егер басқа автокөлік Сіздің
автокөлігіңіздің алдынан өтсе.

- Егер қарсы немесе алда келе жатқан
автокөлік жиі кездесетін 
бұрылыстардың, автомагистраль 
бойымен жиі кездесетін бөлу 
қоршауының, жол жиегіндегі ағаштар 
мен т. б. салдарынан көз  алдынан 
жоғалып, қайта көрінсе.  

• Егер камера қарсы келе жатқан
автокөліктің тұманға қарсы шамының
жарығын анықтаса, шам жұмысының
режімінің автоматты түрде алысқа
түсірілетін жарықтан жақынға
түсірілетін жарыққа ауыстырылуы
мүмкін.

• Жолды жарықтандырудың, бағдаршам
сигналдарының, жарнама қалқандарын
жарықтандырудың немесе жол
белгілері немесе жарнама қалқандары
сияқты заттардан шағылысатын жарық
әсерінен шамдардың жұмыс режімінің
алысқа түсірілетін жарықтан жақынға
түсірілетін жарыққа ауысуы мүмкін
немесе шамдардың жақынға түсірілетін
жарығы режімінің сақталуы мүмкін.

• Шамдардың жұмыс режімін ауыстырып-
қосу сәтінің келесі факторларға
байланысты өзгеше болуы мүмкін.
- Автокөліктің жағдайы (мысалы, 

жолаушылар саны немесе артылған 
қолжүктің салмағы). 

- Қоршаған жағдай (қарсы немесе алда
келе жатқан автокөлік қозғалысының
жылдамдығы мен бағыты).

- Камераның көріну жазықтығы шегінде
объектіні табу қабілетінің шектелуі.

 Шамдардың 
"жыпылықтауы" 

Шамдарды "жыпылықтату" үшін  бұрылыс 
көрсеткішінің ауыстырып-қосқышының 
иінтірегін өзіңізге қарай тартып, содан кейін 
оны босатыңыз. Шамның алысқа түсірілетін 
жарығы Сіз иінтіректі ұстап тұрған уақытқа 
ғана қосылады. Шамдарды 
жарықтандырудың ауыстырып-қосқышы 
сөндірулі күйде болғанда да 
"жыпылықтатуға" болады. 

Шамның алысқа түсірілетін жарығы 
қосылғаннан кейін аспаптар 
комбинациясында шамның алысқа 
түсірілетін жарығын бақылау шамы 
қосылады. 

301719 

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
Шамдар "жыпылықтағанда" 
шамдардың алысқа түсірілетін 
жарығын бірнеше секундтан 
артық уақытқа қоспаңыз. 
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 Күндізгі жүріс оттары 
(егер орнатылған болса) 

 
Күндізгі жүріс оттары төмендегі шарттар 
орындалса, жарықтығы төмендетілген 
режімге автоматты түрде қосылады. 
• Қозғалтқыш жұмыс істейді. 
• Жарықтандырудың ауыстырып-

қосқышы "AUTO" (егер қарастырылған 
болса) күйінде немесе ажыратылған 
күйде. 

ЕСКЕРТПЕ 
• Егер автокөлікті іске қосу 

барысында  
тұрақтық тежегіш қосулы болса, 
күндізгі жүріс оттары автокөлікті 
тұрақтық тежегішінен шығарған 
кезде қосылады. 

•  Егер шам жарығының ауыстырып-
қосқышы бірінші немесе екінші 
күйде болса, күндізгі жүріс оттары 
сөнеді. 

• Шамның жарығын автоматты түрде 
қосу/сөндіру жүйесі бар моделдер 
үшін шам жарығының ауыстырып-
қосқышы "AUTO" күйінде болады 
және шамдар автоматты түрде 
қосылады, күндізгі жүріс оттары 
сөнеді. 

Бейімді бұрылыс шамдары 
жүйесі 
(егер орнатылған болса)  

 

1) Бұл бейімді бұрылыс шамдары жүйесі 
қосылғанда жарықтандырылатын 
аумақ.  

2) Бейімді бұрылыс шамдары 
сөндірілгенде жарықтандырылатын 
аумақ. 

Бейімді бұрылыс шамдары жүйесі рөл 
дөңгелегінің бұрылу бұрышына және 
автокөліктің жылдамдығына сәйкес 
шамдардык жарығының шоғырын 
автоматты түрде солға немесе оңға қарай 
бұрады. Бұл функция түнгі уақытта 
автокөлік алдына, бұрылыстар мен 
қиылыстарда жарық түсіру арқылы 
көрінуді жақсартуға көмектеседі. 

Сіз бейімді бұрылыс шамдарының 
функциясын қоса аласыз немесе сөндіре 
аласыз. Баптауларын аспаптар 
комбинациясы дисплейі арқылы өзгертуге 
болады. Неғұрлым толық ақпарат алу үшін 
"Бейімді бұрылыс шамдары жүйесі (егер 
орнатылған болса)" бөлімін қараңыз 3-62. 

 

 
1) Ескерту экраны. 
2) Бейімді бұрылыс шамдары 

жүйесін сөндіру индикаторы. 

Бейімді бұрылыс шамдары жүйесін 
сөндіру индикаторы аспаптар 
комбинациясында бейімді бұрылыс 
шамдары жүйесін қосқанда сөнеді. 
 Бейімді бұрылыс шамдары жүйесін 
сөндіру индикаторы аспаптар 
комбинациясында бейімді бұрылыс 
шамдары жүйесін қосқанда сөнеді. 

1 

Тәуліктің қараңғы уақытында 
жарықтандыруды ауыстырып-
қосқыштың үнемі екінші күйде 
болуы тиіс. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

304837 



Бақылау-өлшеу аспаптары және автокөлікті басқару бөлшектері  3-73 

- ЖАЛҒАСЫ -

Бейімді бұрылыс шамдары жүйесін де ақау 
болған жағдайда бейімді бұрылыс 
шамдары жүйесінің сөнуінің индикаторы 
аспаптар комбинациясында 
жыпылықтайды,                                      ал 
ескерту экранында оталдыру құлпы "ON" 
күйінде болса хабарлама пайда болады. 
Бұл бейімді бұрылыс шамдары жүйесінің 
сөндірілгендігін білдіреді.  Мұндай 
жағдайларда біз Сізге диагностика 
жұмыстарын жүргізу үшін SUBARU 
дилеріңізге хабарласуды ұсынамыз. 

Бейімді алысқа түсірілетін 
жарық жүйесі 
(егер орнатылған болса) 

• 

• Стереокамераны пайдалану туралы 
толық ақпарат автокөлікті EyeSight 
жүйесі бойынша пайдалану 
нұсқаулығында берілген. 

• Бұл функция үшін зауыттық күй
(дағдылық күйі) "қосулы" күйі болып
табылады. Бұл баптауды СӨНД.
(функция сөндірулі) түріне SUBARU
дилерінде өзгертуге болады.

ЕСКЕРТПЕ 
• Егер бейімді бұрылыс шамдары

жүйесі сөндірілген кезде Сіз
оталдыру құлпын "OFF" күйіне 
ауыстыра аласыз, содан кейін 
қайтадан қозғалтқышты іске 
қоссаңыз, бейімді бұрылыс 
шамдары жүйесі автоматты түрде 
іске қосылады. 

• Оталдыру құлпын "ON" күйіне
ауыстырғанда бейімді бұрылыс
шамдары жүйесінің сөнуінің
индикаторы жанады және бірнеше
секундтан кейін сөнеді.

• Бейімді бұрылыс шамдары жүйесі
автокөлік алға қарай шамамен 8
ш./сағ. (5 миль/ сағ.) және одан жоғары
жылдамдықпен қозғалғанда ғана іске
қосылады.

 Бейімді алысқа
түсірілетін жарық 
функциясын 
пайдалану тәртібі 

Алысқа түсірілетін жарық жүйесі 
төменде келтірілген барлық шарттар 
сақталған жағдайда жұмыс істейтін 
болады. 

• Жарықты ауыстырып-қосқыш "AUTO"
күйінде болады және шамның жақынға
түсірілетін жарығы автоматты түрде
қосылады.

• Бұрылыс көрсеткіштерінің иінтірегі алға
қарай басылған.

ЕСКЕРТПЕ 
• Алысқа түсірілетін бейімді бұрылыс

жарығы жүйесі алдыңғы нүктелі
жарықшамдар орында орнатылған
стереокамераны пайдаланады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
Тек бейімді алысқа түсірілетін жа-
рық функциясына сүйенбеңіз. Қор-
шаған орта жағдайларына 
байланыс-ты жарықтандырудың 
ауыстырып-қосқышын 
пайдаланыңыз. Жел әйнегінің 
жоғарғы жағына орна-тылған 
стереокамераны пайдалана 
отырып, бейімді алысқа түсірілетін 
жарық жүйесі жарықтандырылатын 
аумақты анықтау үшін қарсы келе 
жатқан және алда келе жатқан 
автокөлікті таниды.  Бұл жақсы 
шолуды қамтамасыз етуге 
мүмкіндік береді және алда келе 
жатқан немесе қарсы келе жатқан 
автокөліктер жоқ аумақты ғана 
жарықтандыра отырып, қарсы 
немесе алда келе жатқан 
автокөліктердің көзді қаруына жол 
бермейді. 
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Алысқа түсірілетін бейімді жарық жүйесінің 
индикаторы 

Егер шамның алысқа түсірілетін жары-
ғының функциясы белсендірілген болса, 
аспаптар комбинациясында шамның 
алысқа түсірілетін жарығының индикаторы 
қосылады. 

ЕСКЕРТПЕ 
• Алысқа түсірілетін бейімді жарық 

жүйесі бұзылғанда немесе уақытша 
тоқтағанда шамдар жақынға 
түсірілетін жарық күйінде бекітіледі. 
* Неғұрлым толық ақпарат алу үшін 
автокөлікті пайдалану жөніндегі 
нұсқаулықтың қосымшасын 
қараңыз - "EyeSight жүйесін 
пайдалану жөніндегі нұсқаулық". 

• Егер автокөлік алысқа түсірілетін 
бейімді жарық жүйесі жұмыс істеп 
тұрған кезде шамның жақынға 
түсірілетін жарығымен  

100 ш./сағ. (62 миль/сағ.) артық 
жылдамдықпен қозғалатын болса, 
жарықтандыру жақынға түсірілетін 
жарықты қалыпты пайдалану 
кезіндегіге қарағанда біршама алыс 
қашықтыққа түсіріледі. 

 Шамдардың жұмыс режімін 
қолша қалай ауыстырып 
қосу керек 

Жақынға түсірілетін жарыққа 
ауыстырып-қосу    
Егер Сіз бұрылыс көрсеткіштерінің иінтірегін 
ортаңғы күйге ауыстыратын болсаңыз, шамның 
алысқа түсірілетін бейімді жарығының функциясы 
сөнеді, ал шамның алысқа түсірілетін жарығының 
индикаторы сөнеді. 
Алысқа түсірілетін жарыққа 
ауыстырып қосу  
Егер Сіз жарықтың ауыстырып-қосқышын 

 күйіне ауыстыратын болсаңыз, шам-
дардың жұмыс режімі алысқа түсірілетін 
жарыққа ауысады. Бұл кезде шамның 
алысқа түсірілетін жарығы функциясы 
сөндіріледі, шамның алысқа түсірілетін 
бейімді жарығының индикаторы сөнеді, ал 
шамның алысқа түсірілетін жарығының 
бақылау шамы қосылады. 
ЕСКЕРТПЕ 
• Шамдардың жұмыс режімін алыс-қа 

түсірілетін жарыққа қолша ауыс-
тырып қосқаннан кейін жарықтан-
дыруды басқаруды ауыстырыпы-
қосқышты алысқа түсірілетін бейімді 
жарық функциясын қосу үшін "AUTO" 
күйіне қайтарыңыз. 

• Шамдардың жұмысының режімін алысқа 
түсірілетін жарыққа ауысты-рғаннан кейін 
Сіз жарықтандыруды бас-қарудың 
ауыстырып-қосқышын " " күйі-не 
ауыстырсаңыз,  аспаптар комбина-циясы 
жанады, артқы және алдыңғы га-бариттік 
шамдар мен нөмірлік белгінінің 
жарықтандырғышы қосылады. 

 
 Алысқа түсірілетін жарық, 

жақынға түсірілетін жарық және 
алысқа түсірілетін бейімді 
жарық режімдері арасында 
автоматты түрде ауыстырып-
қосу шарттары  

Алысқа түсірілетін жарыққа ауыстырып 
қосу шарттары 
• Автокөліктің жылдамдығы 30 ш./сағ. (19 

миль/сағ.) немесе одан жоғары. 
• Автокөліктің алдындағы аумақ қараңғы, 

өйткені қарсы немесе алда келе жатқан 
автокөліктер жоқ немесе олар жарықсыз 
қозғалып келеді. 

• Бұрылыс шұғыл емес. 
Жақынға түсірілетін 
жарыққа ауыстырып қосу 
шарттары 
• Автокөліктің жылдамдығы 15 ш./сағ. (9 

миль/сағ.) немесе одан төмен. 
• Автокөліктің алдындағы аймақ 

жарықтандырылған, өйткені қозғалыс 
көше шамдарының астында немесе 
қалада жүзеге асырылады. 
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• EyeSight жүйесінің жұмысы уақытша
тоқтатылған.

Алысқа түсірілетін бейімді жарыққа 
ауыстырып қосу шарттары 
• Автокөліктің жылдамдығы 30 ш./сағ. (19

миль/сағ.) немесе одан жоғары.
• Қарсы немесе алда келе жатқан

автокөліктер шамдарын қосқан.
• Автокөліктің алдындағы маңай қараңғы.
• Белгілі бір уақыт ішінде жоғары

жылдамдықпен қозғалғанда қарсы
бағыттағы автокөліктер жоқ.

 Алысқа түсірілетін бейімді 
жарық жүйесі бойынша 
ұсыныстар  

• Шамның алысқа түсірілетін жарығының
функциясы Сіздің автокөлігіңізді
алдындағы жарыққа және т.б. негізге ала
отырып автокөліктің маңындағы жағдайды
бағалайды. Тиісінше, шамның жұмысы
режімінің жүргізушінің сезіміне сәйкес
келмейтін кейбір жағдайларда ауысуы
мүмкін.

• Велосипедтің немесе каргоциклдің
табылмауы мүмкін.

• Төменде келтірілген жағдайларда сырттағы
жарықтың дұрыс анықталмауы мүмкін және
шамның алысқа түсірілетін жарығының
ассистентінің тиісті түрде жұмыс істемеуі
мүмкін. Нәтижесінде шамдардың алысқа
түсірілетін аса өткір жарығының қарсы

немесе алда келе жатқан автокөліктерді 
басқаруға кедергі келтіруі мүмкін. Сон-дай-
ақ, қарсы немесе алда келе жатқан 
автокөліктердің жоқтығына қарамастан, 
шамның жақынға түсірілетін жарығының 
режімінің сақталуы мүмкін. Мұндай жағ-
дайларда шамдардың жұмыс режімін қолша 
ауыстырып қосыңыз. 
- Ауа-райына байланысты (тұман, қар,

боран, нөсер жауын және т. б.).
- Егер жел әйнегі ластанған болса

немесе буланса.
- Егер жел әйнегі жарылса немесе

зақымданса.
- Егер стереокамера деформациялан-

ған болса немесе стереокамераның
объективтері ластанған болса.

- Егер автокөліктің жанында шамына
немесе габариттік шамдарға ұқсас жарық
көзі болса.

- Егер қарсы немесе алда келе жатқан
автокөлік шамдарын немесе габариттік
шамдарын қоспай қозғалып келе жатса.

- Егер қарсы келе жатқан автокөліктің
шамдары немесе алдында келе жатқан
автокөліктің габариттік шамда-ры
ластанса немесе түсін өзгертсе,
болмаса шамның жарық шоғырының
деңгеі тиісінше реттелмеген болса.

- Қозғалыс кезінде жарықты жылдам
ауыстырғанда.

- Көптеген қырлары бар және ойлы
жолдармен жүргенде немесе тегіс емес
жолмен қозғалғанда.

- Иірімдері көп жолмен жүріп келе
жатқанда.

Автокөліктің алдында жарықты 
шағылыс-тыратын заттар, мысалы, 
жол белгілері немесе айналар болған 
жағдайда. 

- Егер алда келе жатқан автокөліктің
артқы жағы, мысалы, контейнер,
жарықты қатты шағылыстырса.

- Егер Сіздің автокөлігіңіздің шамдары
зақымданған немесе ластанған болса.

- Егер Сіздің автокөлігіңіз еңкейтілген
болса, мысалы, дөңгелектің желі
шыққанда немесе тіркемені сүйреген
жағдайда.

- Қозғалтқышын іске қосқаннан кейін
дереу.

• Төменде берілген жағдайларда алысқа
түсірілетін бейімді жарық жүйесінің
дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Егер Сіздің автокөлігіңіз кенеттен

жабық бұрылыста қарсы келе жатқан
автокөліктің жанынан өтсе.

- Егер басқа автокөлік Сіздің
автокөлігіңіздің алдынан өтсе.

- Егер қарсы немесе алда келе жатқан
автокөлік жиі кездесетін 
бұрылыстардың, автомагистраль 
бойымен жиі кездесетін бөлу 
қоршауының, жол жиегіндегі ағаштар 
мен т. б. салдарынан көз  алдынан 
жоғалып, қайта көрінсе.  

• Егер стереокамера қарсыдағы 
автокөліктердің шамдарының жарығын 
анықтаса, алысқа түсірілетін бейімді 
жарық жүйесінің дұрыс жұмыс істемеуі 
мүкін.  
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• Алысқа түсірілетін бейімді жарық 

жүйесінің жолды жарықтандырғыш-тың, 
бағдаршам сигналдарының, жарнама 
қалқандарын жарықтандыр-ғыштардың 
немесе жол белгілері немесе жарнама 
қалқандары сияқты заттардан 
шағылысатын жарық әсерінен жұмыс 
істемеуі мүмкін. 

• Төменде берілген жағдайларда алысқа 
түсірілетін бейімді жарық жүйесінің 
дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. 
- Қарсы келе жатқан автокөліктің 

шамдарының немесе алда келе 
жатқан автокөліктің габаритік 
шамдарының түсі немесе жарығының 
өткірлігі. 

- Қарсы келе жатқан автокөліктің 
шамдары немесе алда келе жатқан 
автокөліктің габариттік шамдары 
ластанған, оларды  қар және т. б. 
басқан. 

- Қарсы немесе алда келе жатқан 
автокөлік қозғалысының 
жылдамдығы мен бағыты. 

- Егер қарсы келе жатқан автокөліктің 
шамдары немесе алда келе жатқан 
автокөліктің габариттік шамдары тек 
бір жағынан ғана қосылған болса. 

- Егер қарсы немесе алда келе жатқан 
автокөлік мотоцикл болып табылса. 

-  Жолдың жағдайы (еңіс, иірімдер, 
жол жабыны және т.б.). 

- Жолаушылар саны немесе артылған 
қолжүктің салмағы. 

- Стереокамераның анықтау 
қабілетінің шектелуі. 

Бұрылыс көрсеткіштерінің 
иінтірегі  

 

 

Оң жақ бұрылыстың көрсеткіштерін қо-
су үшін бұрылыс көрсеткішінің ауысты-
рып-қосқышының иінтірегін жоғары  қа-
рай ауыстырып қосыңыз. Оң жақ бұры-
лыстың көрсеткіштерін қосу үшін ауыс-
тырып-қосқышының иінтірегін төмен 
қа-рай ауыстырып қосыңыз. Бұрылу 
аяқ-талғаннан кейін иінтірек автоматты 
түр-де бастапқы күйіне оралады. Егер 
бұ-рылыс аяқталғаннан кейін 
ауыстырып-қосқыштың иінтірегі 
бастапқы күйге оралмаса, оны 
бейтарап күйге қолша ауыстырыңыз. 
Қозғалыс жолағын ауыстыру туралы 
сигнал беру үшін ауыстырып-қосқыш-
тың иінтірегін аздап жоғары және 
төмен қарай басыңыз да, басулы 
күйде қозғалыс жолағын ауыстыру 
кезінде ұстап тұрыңыз. Бұл ретте 
бұрылыстың  

көрсеткіштері бұрылыстың бағытын немесе 
қозғалыстың жаңа жолағын көрсете отырып 
жыпылықтайды.  Сіз ауыстырып-қосқыштың 
иінтірегін босатқаннан кейін, ол автоматты 
түрде бейтарап күйге оралады. 

ЕСКЕРТПЕ 
Бұрылыстың көрсеткіштің иінтірегі рөл 
дөңгелегінің оң жағында орналасқан 
моделдерде бұрылыс көрсеткішінің 
иінтірегін ауыстырып-қосу бағыты 
жоғарыда сипатталған күйге қарама-
қарсы орналасқан. 

 
 Бір басу арқылы қозғалыс 

жолағын ауыстыру 
көрсеткіші 

Бұрылыс көрсеткіштерінің иінтірегін жоғары 
немесе төмен қарай сәл басыңыз және оны 
бірден сөндіріңіз. Бұрылыс көрсеткіштері 
және бұрылыс көрсеткіштерін бақылау 
шамы үш рет жыпылықтайтын болады. 

Қозғалыс жолағын бір шертіп ауыстыру 
көрсеткішінің функциясын SUBARU 
дилерінде қосуға/сөндіруге болады. 
Неғұрлым толық ақпарат алу үшін біз Сізге 
SUBARU ең жақын дилеріне хабарласуды 
ұсынамыз. 

301720 
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Жарық аспаптарының  
жарықтылығын реттеу 

Сағаттың, аудиожүйенің, ауа кондицио- 
нерінің және аспаптардың/ көрсеткіштердің 
дисплейлерінің жарықтандырғыштың 
жарықтығының өткірлігі мынадай 
жағдайларда төмендейді: 
• жарықтандыруды ауыстырып-қосқыш " "

немесе " " күйінде болғанда
(Аустралияға арналған моделдерден
басқа);

• жарықтандыруды ауыстырып-қосқыш " "
немесе  " " күйінде болғанда
(Аустралияға арналған моделдер).

• жарықтандырудың ауыстырып-қосқышы
"AUTO" қалпында болғанда және шамдар
автоматты түрде қосылған болса
(шамдардың жарығын автоматты түрде
қосу/ ажырату жүйесі бар моделдер).

Көріністі жақсарту үшін Сіз 
жарықтандырғыштың жарығының өткірлігін 
реттей аласыз. 
Жарықтықты арттыру үшін дискіні жоғары 
қарай бұрыңыз. 
Жарықтықты азайту үшін дискіні төмен 
қарай бұрыңыз. 

ЕСКЕРТПЕ 
• Реттеу дискі толығымен жоғары қарай

бұрылғанда жарықтандыр-ғыштың
жарықтығы ең жоғарғы болады, ал
жарықтықты автомат-ты түрде 
төмендету функциясы жұмыс 
істемейді. 

• Тіпті оталдыру құлпын "LOCK"/ "OFF" 
қалпына ауыстырғанда да жарық 
деңгейін орнату жұмыс істемейді. 

 Жарық аспаптарының 
жарықтылығын автоматты 
түрде сөндіру функциясы 

Сырттан жарықтандыруда жарықтандыр-
ғыштың жарықтығының өткірлігін реттеу 
дискісінің жағдайына қарамастан ең жо-ғары 
деңгейге орнатылады. Мұндай жағ-дайда Сіз 
жарықтандырғыштың жарықтығының өткірлігін 
дискінің көмегімен реттей алмайсыз. Сырттан 
жарықтандыру қараңғыланған болса, Сіз 
жарықтандырғыштың жарықтығының өткірлігін 
жоғарыда сипатталғандай реттей аласыз. 

Жарықтандырғыштың жарықтығын автоматты 
түрде сөндірудің сезімталдығын Сіздің SUBARU 
дилеріде сөндіруге/ қосуға және баптауға 
болады. Неғұрлым толық ақпарат алу үшін 
біз Сізге өзіңіздің SUBARU дилеріңізге 
хабарласуды ұсынамыз. 

305678 



3-78 Бақылау-өлшеу аспаптары және автокөлікті басқару бөлшектері   

 

  

Шамның жарық шоғыры 
деңгейін реттегіш 

 Шам жарығы шоғыры 
деңгейін автоматты 
түрде реттегіш 
(жарықдиодтық 
шамдары бар моделдер) 

Жарықдиодтық шамдар галогендік 
шырақтары бар қарапайым шамдарға 
қарағанда көбірек жарық шығарады. 
Осыған байланысты қарсы келе жатқан 
автокөліктердің жүргізуші-лерінің Сіздің 
автокөлігіңіздің ауыр жүктерді 
тасымалдау нәтижесінде шамдардың 
жарық шоғыры деңгейінің көтерілуі 
салдарынан "көздерінің қарылуы" мүмкін. 
Шам жарығы шоғырын автоматты түрде 
реттегіш шам жарығы шоғырының 
биіктігін автоматты түрде және 
автокөліктің артылуына байланысты ең 
оңтайлы деңгейде реттейді. 

■Қолша басқарылатын шам 
жарығы шоғырының 
деңгейін реттегіш 
(жарықдиодтық шамдары 
жоқ моделдер)  

 

1) Шам жарығы шоғырының деңгейін көтеру. 
2) Шам жарығы шоғырының деңгейін түсіру. 

Сіз автокөліктің артылу балансына 
байланысты шам жарығы шоғырының 
деңгейін қолша реттей аласыз. Дискінің 
орналасу қалпының нөмірін арттыру 0 
бастап 5 дейін шам жарығы шоғырының 
деңгейін түсіреді. 
Шамның жарығын шам жарығы шоғырын 
жолаушылар саны мен тасымалданатын 
жүк көлеміне қарай  тиісті күйге орната 
отырып, реттеуішпен реттеңіз. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

• Жоғарыда берілген кестеге 
сәйкес дискінің қолайлы қалпын 
пайдаланыңыз. Керісінше 
жағдайда Сіздің автокөлігіңіздің 
жеткілікті дәрежеде алдағы 
жолды жарықтандыра алмауы 
немесе маңайдағы 
автокөліктерге шағылысуы 
мүмкін. 

• "Арнайы жағдайларда қолда-
нылады" қалпы Сіздің авто-
көлігіңіздің қозғалысы шамда-ры 
алдында келе жатқан автокөліктің 
айнасына немесе жақындап келе 
жатқан авто-көліктердің жел 
әйнегіне жарық түсіретін еңісте 
болатын жағдайларға ғана 
арналған. 
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Бақылау-өлшеу аспаптары және автокөлікті басқару бөлшектері  3-79 

- ЖАЛҒАСЫ -  

▼Аустралияға арналған моделдер
Дискінің 
қалпы 

Автокөліктің алдыңғы 
орындықтарындағы адамдар 

саны 

Автокөліктің артқы 
орындықтарындағы 

адамдар саны 

Жүк арту бөлігінде 
тасымалданатын жүк 

Тіркемені тіркеп сүйреу 

0 1 немесе 2 0 Жүксіз Жоқ 
1 2 3 Жүксіз Жоқ 
2 1 0 Толық тиелген* Жоқ 

2 3 Толық тиелген* Жоқ 
3 1 0 Толық тиелген* Иә 

2 3 Толық тиелген* Иә 
4 Арнайы жағдайларда 

қолданылады 
Арнайы жағдайларда 

қолданылады 
Арнайы жағдайларда 

қолданылады 
Арнайы жағдайларда 

қолданылады 
5 Арнайы жағдайларда 

қолданылады 
Арнайы жағдайларда 

қолданылады 
Арнайы жағдайларда 

қолданылады 
Арнайы жағдайларда 

қолданылады 
*Максималды рұқсатталған салмаққа дейін.

▼Аустралияға арналған моделдерден басқа
Седан (төбесіндегі қақпақты тереземен) 

Дискінің 
қалпы 

Автокөліктің алдыңғы 
орындықтарындағы адамдар 

саны 

Автокөліктің артқы 
орындықтарындағы 

адамдар саны 

Жүк арту бөлігінде 
тасымалданатын жүк 

Тіркемені тіркеп сүйреу 

0 1 немесе 2 0 Жүксіз Жоқ 
1 2 3 Жүксіз Жоқ 
2 2 0 Толық тиелген* Жоқ 

2 3 Толық тиелген* Жоқ 
3 1 0 Толық тиелген* Иә 

2 3 Толық тиелген* Иә 
4 Арнайы жағдайларда 

қолданылады 
Арнайы жағдайларда 

қолданылады 
Арнайы жағдайларда 

қолданылады 
Арнайы жағдайларда 

қолданылады 
5 Арнайы жағдайларда 

қолданылады 
Арнайы жағдайларда 

қолданылады 
Арнайы жағдайларда 

қолданылады 
Арнайы жағдайларда 

қолданылады 
*Максималды рұқсатталған салмаққа дейін.



3-80 Бақылау-өлшеу аспаптары және автокөлікті басқару бөлшектері   

 

Седан (төбесіндегі қақпақты втерезесіз) 
Дискінің қалпы Автокөліктің алдыңғы 

орындықтарындағы адамдар 
саны 

Автокөліктің артқы 
орындықтарындағы 

адамдар саны 

Жүк арту бөлігінде 
тасымалданатын жүк 

Тіркемені тіркеп сүйреу 

0 1 немесе 2 0 Жүксіз Жоқ 
1 2 3 Жүксіз Жоқ 
2 2 3 Толық тиелген* Жоқ 
3 1 0 Толық тиелген* Жоқ 
 1 0 Толық тиелген* Иә 
 2 3 Толық тиелген* Иә 

4 Арнайы жағдайларда 
қолданылады 

Арнайы жағдайларда 
қолданылады 

Арнайы жағдайларда 
қолданылады 

Арнайы жағдайларда 
қолданылады 

5 Арнайы жағдайларда 
қолданылады 

Арнайы жағдайларда 
қолданылады 

Арнайы жағдайларда 
қолданылады 

Арнайы жағдайларда 
қолданылады 

*Максималды рұқсатталған салмаққа дейін. 
 
Outback  

  

Дискінің қалпы Автокөліктің алдыңғы 
орындықтарындағы адамдар 

саны 

Автокөліктің артқы 
орындықтарындағы 

адамдар саны 

Жүк арту бөлігінде 
тасымалданатын жүк 

Тіркемені тіркеп сүйреу 

0 1 немесе 2 0 Жүксіз Жоқ 
1 2 3 Жүксіз Жоқ 
2 2 3 Толық тиелген* Жоқ 
3 1 0 Толық тиелген* Жоқ 
 1 0 Толық тиелген* Иә 
 2 3 Толық тиелген* Иә 

4 Арнайы жағдайларда 
қолданылады 

Арнайы жағдайларда 
қолданылады 

Арнайы жағдайларда 
қолданылады 

Арнайы жағдайларда 
қолданылады 

5 Арнайы жағдайларда 
қолданылады 

Арнайы жағдайларда 
қолданылады 

Арнайы жағдайларда 
қолданылады 

Арнайы жағдайларда 
қолданылады 

*Максималды рұқсатталған салмаққа дейін. 
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- ЖАЛҒАСЫ -  

 

 

Тұманға қарсы шамдарды 
ауыстырып-қосқыш 
(жарықшамдарды) 
 Тұманға қарсы 

шамдардың 
ауыстырып-қосқышы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тұманға қарсы шамдар 
жұмысының шарттары 
(Аустралияға арналған 
моделдерден басқа) 

1) Шам жарығын ауыстырып-қосқыш. 
2) Тұманға қарсы шамдардың 

ауыстырып-қосқышы  
(жарықшамдардың). 

 
 
 
 
 

Тұманға қарсы шамдар жұмысының 
шарттары (Аустралияға арналған 
моделдер) 

1) Шам жарығын ауыстырып-қосқыш. 
2) Тұманға қарсы шамдардың 

ауыстырып-қосқышы  
(жарықшамдардың). 

Тұманға қарсы шамдар тұманға қарсы 
шамдардың (жарықшамдардың) ауыс-
тырып-қосқышы " " күйіне орнатылған 
болса, ал шамдар келесі күйлердің бірінде 
болса қосылады: 
• шам жарығын ауыстырып-қосқыш   "

" немесе " " күйінде болғанда 
(Аустралияға арналған моделдерден 
басқа). 

• шам жарығын ауыстырып-қосқыш   " " 
немесе " " күйінде болғанда 
(Аустралияға арналған моделдер). 

• шамның жарығын автоматты түрде 

қосу/сөндіру жүйесі бар моделдер үшін шам 
жарығының ауыстырып-қосқышы "AUTO" 
күйінде болғанда және шамдар автоматты 
түрде қосылғанда. 

Тұманға қарсы шамды сөндіру үшін 
ауыстырып-қосқышты төмендегі күйлердің 
біріне ауыстырып-қосыңыз: 

• " " күйі (Аустралияға арналған 
моделдерден басқа). 

• "OFF" күйі (Аустралияға арналған 
моделдер). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

303590 
 

Бақылау шамы 

Тұманға қарсы шамдар қосылғаннан кейін 
аспаптар комбинациясында бақылау шамы 
қосылады. 

 

301966 
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3-82 Бақылау-өлшеу аспаптары және автокөлікті басқару бөлшектері   

 

 Артқы тұманға қарсы 
жарықшамның 
ауыстырып-қосқышы 
(егер орнатылған болса)  

 
Артқы тұманға қарсы жарықшам 
жұмысының шарттары  
1) Шам жарығын ауыстырып-қосқыш. 
2) Тұманға қарсы шамдардың ауыстырып-

қосқышы  (жарықшамдардың). 
Артқы тұманға қарсы жарықшам тұманға 
қарсы шамдардың (жарық-шамдардың) 
ауыстырып-қосқышы " " күйіне 
орнатылған болса, ал шамдар келесі 
күйлердің бірінде болса қосылады: 

• шам жарығын ауыстырып-қосқыш " "  
күйінде. 

• шамның жарығын автоматты түрде 
қосу/сөндіру жүйесі бар моделдер үшін 
шам жарығының ауыстырып-қосқышы 

"AUTO" күйінде болғанда және шамдар 
автоматты түрде қосылғанда. 

Ауыстырып-қосқышты босатқанда ол    "  " 
күйіне оралады. 

Артқы тұманға қарсы шамды сөндіру үшін 
ауыстырып-қосқышты қайтадан жоғары 
қарай " "  күйіне немесе төмен қарай "  
"  бұрыңыз. 

 
Бақылау шамы 

Артқы тұманға қарсы шамдар қосыл-ғаннан 
кейін аспаптар комбинация-сында бақылау 
шамы қосылады. 

ЕСКЕРТПЕ 
Артқы тұманға қарсы шамды 
байқаусызда қосулы күйде қал-
дырмау үшін, оның электрлік 
тізбегі келесі әрекеттердің бірі 

орындалғанда сөнетіндей конс-
трукцияланған.  
• Шам жарығының ауыстырып-қос-

қышы "    " немесе "      " күйінде. 
• Шам жарығының ауыстырып-қос-

қышы "AUTO" қалпында  және 
шамдар автоматты түрде сөндіріл-
ген (шамдардың жарығын автомат-
ты түрде қосу/ сөндіру жүйесі бар 
моделдер). 

• Кілт құлыптан алынған (қозғалт-
қышты түйменің көмегімен қашық-
тықтан іске қосу/ тоқтату функ-
циясы қарастырылған қашықтық-
тан  басқару жүйесі жоқ моделдер). 

• Қозғалтқышты іске қосу/ тоқтату 
түймесі арқылы автокөліктің элек-
трлік қуаттауышы "OFF" режіміне 
келтірілген (қозғалтқышты түйме-нің 
көмегімен қашықтықтан іске қосу/ 
тоқтату функциясы қарасты-рылған 
қашықтықтан  басқару жүйесі бар 
моделдер). 

Сонымен қатар, бұл артқы тұманға 
қарсы шамның жарықшамының шам 
жарығының ауыстырып-қосқышы "" 
күйіне ауыстырылғаннан кейін неме-
се оталдыру құлыпты "ON" күйіне 
қайта ауыстырғаннан кейін қосыла-ды 
деген сөз емес. Сәйкесінше, егер Сіз 
артқы тұманға қарсы шамды қайтадан 
қосқыңыз келсе, тұманға қарсы 
шамның (жарықшамның)  ауыстырып-
қосқышын " " күйіне ауыстырыңыз. 

301967 
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- ЖАЛҒАСЫ -  

Шыны тазартқыштар  
және шыны жуғыштар 

• Шыны жуғыштың үздіксіз 10 се-
кундтан артық немесе бакта шыны
жуғыш сұйықтықтың болмаған
жағдайда жұмыс істеуіне жол
бермеңіз. Әйтпесе бұл шыны
жуғыштың электрлік
қозғалтқышының қызып кетуіне
соқтыруы мүмкін. Үнемі, мысалы,
әрбір толтырып құю кезінде,
бактағы шыны жуғыш сұйықтықтың
мөлшерін тексеріңіз.

• Егер жел әйнегі (немесе артқы шыны)
құрғақ болса, шыны тазартқышты
қоспаңыз. Бұл шыныда сызаттардың
пайда бо-луына, щөткенің резеңке
таспа-ларын зақымдануына немесе
шыны тазартқыштың электрлік
қозғалтқышының жарамсызда-нуына
соқтыруы мүмкін. Егер жел әйнегі
немесе артқы шыны құрғақ болса,
онда шыны тазартқышты қосу
алдында үнемі тиісті шыны
жуғыштарды қосыңыз.

• Күн аяз болғанда шыны тазартқыштарды
қосу алдында олардың щөткелерінің
резеңке таспаларының жел әйнегіне
немесе артқы шыныға жабысып қатып
қалмағанына көз жеткізіңіз. Шыныға
щөткелері жабысып қатып қалған шыны
тазартқыштарды қосу әрекетінің
щөткелердің резеңке таспаларының
зақымдануына ғана емес, сонымен қатар
шыны тазарт-қыштың электрлік
қозғалтқышы-ның істен шығуына да
әкеліп соқ-тыруы мүмкін. Егер
щөткелердің резеңке таспалары шыныға
жабы-сып қатып қалған болса, онда шы-
ны тазартқыштарды қосу алдында
міндетті түрде жел әйнегінің
жылытқышын, жел әйнегінің щөткелерінің
антимұзданғышын немесе артқы
шынының жылытқышын қосыңыз.

• Егер шыны тазартқыштың жұмысы
ба-рысында қатқан мұздың немесе
шы-ныдағы  басқа да кедергілердің
салда-рынан оның тоқтауы орын
алса, бұл шыны тазартқышты
сөндіргенде де шыны тазартқыштың
электрлік қозғалтқышының істен
шығуына әкеліп соқтыруы мүмкін.
Егер бұл орын алса, дереу арада
автокөлікті қауіпсіз жерде  
тоқтатыңыз, оталдыру құлпын 
"LOCK"/ "OFF" күйіне ауыстырыңыз 
және шыны тазартқыштың қалыпты 
жұмысын қамтамасыз ете отырып, 
жел әйнегін сүртіңіз. 

• Арнайы шыны жуғыш сұйықтық
болмаған жағдайда тек қана  таза
суды пайдаланыңыз. Қыста су қатып
қала-тын аудандарда SUBARU шыны
жу-ғыш сұйықтығын немесе оның
бала-масын пайдаланыңыз. "Шыны
жуатын сұйықтық" бөлімін қараңыз
11-47.

Сондай-ақ, автокөлікті күн аяз бол-
ғанда пайдаланғанда щөткелердің
арнайы "қатпайтын" резеңке таспа-
ларын пайдалану керек екендігін
ескеру керек.

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

Күн аяз болғанда жел әйнегін 
жуғышты оны жел әйнегінің 
жылытқышы қыздырғанша 
қоспаңыз. 
Керісінше жағдайда шыны 
жуғыш сұйықтықтың жел 
әйнегінде қатып қалуы және 
көріністі нашарлатуы мүмкін. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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• Шыны тазартқыштың щөткесін 

жанармаймен немесе ерітінді-мен 
(мысалы, бояуға арналған 
сұйылтқышпен немесе бензин-мен) 
тазартпаңыз. Бұл олардың жұмысын 
нашарлатады. 

 

Жаңбыр қадағасымен жабдықталған 
моделдер үшін. 
• Шыны тазартқыштың ауысты-рып-

қосқышы "AUTO" күйінде болғанда жел 
әйнегінің жанында 
жаңбыр/жарықтандыру қадағасына 
тимеңіз және олардың жанына  
ылғалды шүберек-пен жанаспаңыз. 
Керісінше жағ-дайда шыны 
тазартқыштың кез-дейсоқ іске қосылып, 
жарақат келтіруі мүмкін. 

• Автокөлікті жуу барысында шы-ны 
тазартқыштың сөндірілген-дігіне көз 
жеткізіңіз. Керісінше жағдайда шыны 
тазартқыштың кездейсоқ іске қосылып, 
жарақат келтіруі мүмкін. 

• Егер Сіз автокөлікті автоматты түрде 
жуу қызметтерін пайдала-натын 
болсаңыз, шыны тазарт-қыштың 
сөндірілгеніне көз жеткізіңіз. Керісінше 
жағдайда шыны тазартқыштың 
иінтіректері мен щөткелерінің 
зақымдануы мүмкін, өйткені, шыны 
тазартқыштың кездейсоқ іске қосылуы 
және автокөліктерді автоматты түрде 
жуғыштардың щөткелері олардың 
айналасында шатасып қалуы мүмкін. 

ЕСКЕРТПЕ 
• Жел әйнегін тазартқыштың электрлік 

қозғалтқышы артық жүк-телуден автоматты 
түрде ажырат-қышпен қорғалған. Электрлік 
қоз-ғалтқыш шамадан тыс жүктелім жағ-
дайында үнемі жұмыс істейтін бол-са, 
автоматты түрде ажыратқыштың электрлік 
қозғалтқышты сөндіруі мүмкін. Егер бұл 
орын алса, авто-көлікті қауіпсіз жерде 
тұрақтатыңыз, шыны тазартқыштың 
ауыстырып-қосқышын сөндіріңіз де,  
шамамен 10 минут күтіңіз. Автоматты түрде 
ажыратқыштың жұмыстық күйге оралуы 
орын алады да, шыны тазартқыш қайтадан 
қалыпты режімде жұмыс істей алады.  

• Шыны тазартқыштың щөткесінің резеңке 
таспасын және шыныларды қалдықтар мен 
жол тұзынан тазарту немесе жол шыңын 
кетіру үшін арасында сумен жуып 
отырыңыз. Сұйықтықтың жел әйнегіне 
немесе артқы шыныға толығымен бүркілуі 
үшін шыны жуғышты кемінде 1 секунд бойы 
қосулы күйде ұстап тұрыңыз.  

 
• Жел әйнегіне немесе шыны та-зартқыштың 

щөткелерінің резеңке таспаларына 
жәндіктердің, балауыз-дың, майдың және 
басқа да заттардың жабысуы шыны 
тазартқыштың жұмы-сының біркелкілігінің 
бұзылуына және шыны бетінде лас 
жолақтардың пайда болуына әкеліп соғады. 
Егер шыны-ның бетінде оны шыны жуғыш 
жуған-нан кір жолақ қалса немесе шыны жу-
ғыш дұрыс жұмыс істемесе жел әйнегінің 
(немесе артқы шынының) сыртқы бетін, 
сондай-ақ шыны тазартқыштың щөткелерін 
бейтарап жуу құралы ерітіндісінің көмегімен 
не-месе ысқыштың немесе жұмсақ шүбе-
ректің көмегімен орташа абразивті та-зарту 
құралымен тазалаңыз. Тазала-ғаннан кейін 
жел әйнегін және шыны тазартқыштың 
щөткелерінің резеңке таспаларын таза 
сумен шайыңыз. Ағатын су тамшы ізін 
қалдырмаса, шыны таза болып табылады. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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• Егер шыныдағы қалдықтар жоғарыда
сипатталған рәсімнен кейін де кетпе-
се, шыны тазартқыштарды (немесе
щөткелердің резеңке таспаларын)
жаңасына ауыстырыңыз. Неғұрлым
толық ақпарат алу үшін "Шыны
тазартқыштардың щөткелерін ауыс-
тыру" бөлімін қараңыз 11-48.

ЕСКЕРТПЕ 
Жаңбыр қадағасымен жабдықталған 
моделдер үшін. 
• Шыны тазартқыштың ауыс-тырып-

қосқышы "AUTO" күйінде болғанда,
ал оталдыру құлпы "ON" күйінде
болғанда шыны тазартқыш бір рет
іске қосылады. Бұл шыны
тазартқыштың ауыстырып-қосқышы-
ның  "AUTO" күйіне
ауыстырылған-дығын көрсетеді.

• Шыны тазартқыштың ауыстырып-
қосқышы "AUTO" күйіне орнатыл-ған
кезде келесі жағдайлардың
туындауы мүмкін.

- Шыны тазартқыштың жаңбыр/ жа-
рықтандыру қадағасы немесе жел
әйнегі дірілдеген кезде, сондай-ақ
оларға жәндіктер, шаң немесе кір
жабысса іске қосылуы мүмкін. Егер
жаңбыр немесе қар  жаумаса шыны
тазартқышты сөндіріңіз.

- Жаңбыр қадағасы жаңбырды не-месе
қарды анықтамаса, шыны тазартқыш
жұмыс істемейді.

- Егер жаңбыр қадағасы жел әйнегінің
суды сіңдірмейтін жабынмен
көмкерілуіне  немесе жел әйнегінің
жоғарғы бөлігінде мұздың немесе кірдің
қатуына байланысты жаңбыр 
тамшыларының тиісті мөлшерін 
анықтамаса, шыны тазартқыш іске 
қосылмауы мүмкін. 

- Егер шыны тазартқыштың іске қосылу
аралығы жауын-шашын мөлшеріне
байланысты өзгер-мейтін болса, онда
бұл жаңбыр қадағасының ақауын
білдіруі мүмкін. Шыны тазартқыштың
ауыстырып-қосқышын қажет болған
жағдайда "AUTO" күйінен басқа кез
келген күйге ауысты-рыңыз. Мұндай
жағдайларда жаңбырды автоматты
түрде анықтайтын жел әйнегінің
шынысын тазарту жүйесі дұрыс жұмыс
істемеуі мүмкін. Мұндай жағдайда біз
Сізге жүйеге диагностика жүргізу үшін
мүм-кіндік пайда бола салысымен
өзіңіздің SUBARU дилеріңізге
хабарласуды ұсынамыз.

- Егер шыны тазартқыштты
ауыстырып-қосқыш "AUTO" күйінде
болса, ал сыртқы ауа
температурасы -15 °С (5°F) дейін
түссе немесе одан төмен болса,
шыны тазарт-қыштар жұмысын
тоқтатады. Егер мұндай жағдай
орын алса, сыртқы ауа темпера-
турасының -10 °С (14°F) жоғары
көтерілгендігіне бай-ланысты 
ауыстырып-қос-қыштың "AUTO" 
күйіне автоматты түрде ауысатын-
дығына қарамастан шыны 
тазартқыштардың басқару иінтірегін 
жұмыстың төмен немесе жоғары 
жылдамды-ғына бұрыңыз. 

- Егер жаңбырдың қадағасы 
мағындағы температура 80°С (176°F) 
астам болса, онда шыны 
тазартқыштың жұмыс істемей қалуы 
мүмкін, себебі, температура мұндай 
бол-ғанда жүйе жаңбыр там-
шыларының мөлшерін анық-тай 
алмайды. 



3-86 Бақылау-өлшеу аспаптары және автокөлікті басқару бөлшектері   

 

■ Шыны тазартқыштың және 
жел әйнегін жуғыштың 
ауыстырып-қосқышы  

Шыны тазартқыш оталдыру құлпы "ON" 
күйінде болғанда ғана жұмыс істейді. 

▼ Жел әйнегінің шынысын 
тазартқыш (жаңбыр қадағасымен 
жабдықталған моделдер) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аустралияға арналған 
моделдер

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

302018 

Шыны тазартқышты сөндіру үшін шыны 
та-зартқыштарды басқару иінтірегін 
OFF"/"O" күйіне ауыстырыңыз. Шыны 
тазартқыштың бір рет іске қосылуы үшін 
иінтіректі жоғары қарай басыңыз. Шыны 
тазартқыш Сіз иін-тіректі төмен қарай 
түсіргенше жұмыс істейтін болады. 

ЕСКЕРТПЕ 
 
 
 
 
 

∆ / MIST: Шыны тазартқыштың бір рет  
іске қосылуы. 
O/ OFF:    Сөндірулі. 
АUТО  /AUTO: Автоматты жұмыс режімі. 
▼/ LО:Шыны тазартқыш жұмысының төмен 
жылдамдығы. 
 / HI: Шыны тазартқыш жұмысының жоғары 
жылдамдығы. 

 

302017 

Аустралияға арналған моделдерден  
басқа 

 
 

   
 
 
 
 
 

Шыны тазартқышты қосу үшін шыны 
тазартқышты басқару иінтірегін төмен 
қарай ауыстырыңыз. Шыны 
тазартқыштың ауыстырып-қосқышы 
"AUTO" күйінде болған кезде шыны 
тазартқыш автоматты түрде 
жаңбыр/жарықтандырғыш жел әйнегіне 
жаңбыр тигенде іске қосылады. Шыны 
тазартқыштың іске қосылу аралығы 
жаңбыр күшіне бай- 
Ланысты автоматты түрде реттеледі. 

• Шыны тазартқыштың іске қо-сылу 
аралығын автоматты түрде реттеу 
режімі жұмыстың жаңбыр қадағасы 
бойынша режімінен жұ-мыстың 
автокөліктің жылдамды-ғына 
байланысты режіміне өзгеруі мүмкін. 
Баптауларды SUBARU ди-лерінде 
өзгертуге болады. Неғұр-лым толық 
ақпарат алу үшін біз Сізге SUBARU 
дилеріне хабарла-суды ұсынамыз. 

• Егер шыны тазартқыш жұмысы-ның 
үзік режімі қосылса, онда автокөлік 
орнынан қозғалғанда бір рет іске 
қосылады. Бұл функцияны 
қосуды/сөндіруді орнатуды Сіздің 
SUBARU дилеріңізде өзгертуге болады. 
Неғұрлым толық ақпарат алу үшін біз 
Сізге өзіңіздің SUBARU дилеріңізге 
хабарласуды ұсынамыз.  
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¶  Жаңбыр қадағасы                                            Kадағаның сезімталдығын реттеу                    ▼ Жел әйнегінің шынысын     
тазартқыш (жаңбыр қадағасымен 
абдықталмаған моделдер) 

Жаңбыр қадағасы жел әйнегінде  
орналасқан. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Аустралияға арналған 
моделдерден басқа.  
2) Аустралияға арналған моделдер. 

Жаңбыр қадағасының сезімталдығын 
реттеу үшін шыны тазартқышты басқару 
сақинасын бұрыңыз. Сезімталдығын 
арттыру үшін сақинаны төмен қарай 
бұрыңыз. Сезімталдығын төмендету үшін 
сақинаны жоғары қарай бұрыңыз. 

ЕСКЕРТПЕ 
Сіз сақинаны төмен қарай бұрған 
кезде шыны тазартқыштарды басқару 
иінтірегі "AUTO" күйінде болса, шыны 
тазартқыштар сезімталдықтың 
арттырылғандығын білдіре отырып, 
бір рет іске қосылады. 

 : Шыны тазартқыштың бір рет іске 
қосылуы. 

 : Сөндірулі. 
 : Үзілісті жұмыс режімі. 
: Шыны тазартқыш жұмысының 

төмен жылдамдығы. 

: Шыны тазартқыш жұмысының 
жоғары жылдамдығы. 

Шыны тазартқышты қосу үшін шыны 
тазартқышты басқару иінтірегін төмен 
қарай ауыстырыңыз. 
Шыны тазартқышты сөндіру үшін шыны 
тазартқыштарды басқару иінтірегін 
" " күйіне ауыстырыңыз. 

302019 
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Шыны тазартқыштың бір рет іске қосылуы 
үшін иінтіректі жоғары қарай басыңыз. 
Шыны тазартқыш Сіз иінтіректі төмен қарай 
түсіргенше жұмыс істейтін болады. 
 
 Үзілісті жұмыс режімінде шыны 

тазартқыштың  іске қосылу 
аралығының реттеуіші 

 
Шыны тазартқыштың ауыстырып-қосқышы  
" "  күйінде болғанда талап етілетін іске 
қосылу аралығын орнату сақинаны бұрумен 
қамтамасыз етіледі. Бірнеше уақыт 
аралығының бірінің орнатылуы мүмкін: ең 
қысқа уақыттан ең ұзақ уақытқа дейін. 

Шыны жуатын сұйықтық мөлшерінің 
төмендігін ескерту шамы 
 
ЕСКЕРТПЕ 
Егер бактағы шыны жуғыш 
сұйықтықтың деңгейі төменгі шегіне 
дейін түссе шам қосылады. Егер ескерту 
шамы қосылса, бакқа сұйықтықты 
құйыңыз. Құю рәсімі "Шыны жуатын 
сұйықтық" бөлімінде берілген  11-47. 
ЕСКЕРТПЕ 
Сіздің автокөлігіңіз шамдарды 
жуғышпен жабдықталған болса және 
шам жарықтарын ауыстырып-қосқыш  
күйінде болса, шыны тазартқыштарды 
басқару иінтірегін тартып, осы күйде 1 
секундтан астам уақыт бойы ұстап 
тұрғанда шамдарды жуғыштар келесі 
жағдайларда іске қосылады:  

 Жел әйнегін жуғыш  

 
Жел әйнегін жуғышты іске қосу үшін 
шыны тазартқыштарды бас-қару 
иінтірегін өзіңізге қарай тартыңыз.  
Сіз иінтіректі босатқанша сұйықтық 
бүркілетін болады. Сіз иінтіректі 
тартып тұрғанда шыны тазартқыш 
жұмыс істейтін болады. 

301724 
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- ЖАЛҒАСЫ -  

Егер тұтқа " :/LO" күйіне орнатылса, 
артқы шыныны тазартқыш автокөліктің 
жылдамдығына сәйкес үзілісті режімде 
жұмыс істейтін болады. 
Мұндай жағдайда Сіз селектор иінтірегін "R" 
күйіне ауыстырсаңыз (CVT бар моделдер) 
немесе берілістерді ауыстырып қосу 
иінтірегін артқы жүріспен қозғалу берілісіне 
(CVT бар моделдер) ауыстыратын болсаңыз, 
онда артқы шынының әйнегін тазартқыш 
үздіксіз жұмыс режіміне ауысады. Егер Сіз 
селектор/ берелістерді ауыстырып-қосқыш 
иінтірегін "R" (артқы жүріс берілісі) күйінен 
басқа кез келген күйге ауыстырсаңыз, онда 
артқы шынының әйнегін тазартқыш үзілісті 
жұмыс режіміне оралады. 
Автоматты түрде қосылатын артқы 
шынының әйнегін тазартқыш артқы 
жүрістің берілісін қосу кезінде   
Тіпті артқы шынының әйнегін тазартқыштың 
ауыстырып-қосқышы " :/OFF" күйінде 
болса да, артқы шынының әйнегін тазартқыш 
Сіз жел әйнегінің шыны  тазартқышының 
жұмыс режімі үздіксіз режімде болғанда 
селектордың иінтірегін "P" (артқы жүріс) 
күйіне ауыстырсаңыз, ол үзілісті режімде 
жұмыс істейтін болады. 

Артқы шынының әйнегін тазартқышты қосу 
функциясы үшін зауыттық күй (дағдылық күйі) 
артқы жүріс берілісі қосулы болса "қосулы" 
күйі болып табылады. 

• жарықтандыруды ауыстырып-
қосқыш " " күйінде болса
(Аустралияға арналған
моделдерден басқа);

• жарықтандыруды ауыстырып-
қосқыш " " күйінде болса
(Аустралияға арналған
моделдер);

• жарықтандыруды ауыстырып-
қосқыш  "AUTO" күйінде болса
және шамдар автоматты түрде
сөндірілген болса (шам
жарығы автоматты түрде
қосылатын/сөндірілетін
моделдер).

Толығырақ ақпарат алу үшін 
"Шамдарды жуғыштар (егер орна
тылған болса)" бөлімін қараңыз 3
92. 

■ Артқы шынының шыны
тазартқышының және
шыны жуғышының
ауыстырып-қосқышы
(Outback)

Шыны тазартқыш оталдыру құлпы 
"ON" күйінде болғанда ғана жұмыс 
істейді. 

1) Аустралияға арналған
моделдерден басқа.

2) Аустралияға арналған моделдер.

: Шыны жуғыш (бір мезгіл-де
шыны тазартқыш жұмыс істейді). 

: /HI:  Үздіксіз жұмыс режімі. 
:/LO:  Үзілісті жұмыс режімі. 
:/OFF:  Сөндірулі. Шыны жуғыш 

 (бір мезгілде шыны тазартқыш 
жұмыс істейді). 

▼Артқы шынының 
шыныны тазартқыш 
Артқы шынының шыныны 
тазартқышты іске қосу үшін 
тұтқаны жоғары қарай бұраңыз. 
Шыны тазартқышты сөндіру үшін 
тұтқаны " :/OFF" күйіне 
ауыстырыңыз. 

30258 
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Бұл баптауды SUBARU дилерінде өзгертуге 
болады. Неғұрлым толық ақпарат алу үшін біз 
Сізге өзіңіздің SUBARU дилеріңізге 
хабарласуды ұсынамыз. 

Жүк арту бөлігінің есігіне ештеңе 
орнатпаңыз артқы шынының 
жұмысына кедергі келтіруі мүмкін. 
Бұл жұмыс кезінде артқы 
шынының әйнегін тазартқыштың 
зақымдануына әкелуі мүмкін. 

▼ Шыны жуғыш 
Шыны тазартқыш жұмыс істеп тұрғанда артқы 
шыныны жуғышты қосу барысында тұтқасын 
жоғары қарай күйіне дейін көтеріңіз. Сіз иінтіректі 
босатқанша сұйықтық бүркілетін болады. 

Шыны тазартқыш жұмыс істеп тұрғанда артқы 
шыныны жуғышты қосу барысында тұтқасын 
жоғары қарай " " күйіне дейін көтеріңіз. Сіз 
тұтқаны босатқанша жалғасатын шыны жуғыш 
сұйықтықты бүрку және шыны тазартқыштың 
жұмысы басталады. 

Артқы шыныны, сыртқы 
айналарды жылытқыш және 
жел әйнегін тазартқыштың 
щөткелерінің 
антимұзданғышы  

 

1)  Артқы шыныны жылытқыш. 
2)  Сыртқы айналарды жылытқыш (егер 

орнатылған болса). 
3)  Жел әйнегінің  шыны тазартқышының 
щөткелерінің антимұзданғышы. 

Артқы шыныны жылытқыштың,сыртқы 
айналарды жылытқыштың және жел 
әйнегінің шыны тазартқышының 
щөткелерінің антимұзданғышын 
жылытқыштың (әрі қарай - жылыту жүйесі) 
оталдыру құлпы "ON" күйінде болған 
жағдайда ғана жұмыс істеуі мүмкін. 

Басқаруды ауыстырып-қосқыш ("А" түрі) 
(сол жақтан басқарылатын моделдер) 
1) Сыртқы айналардың жылытқышы 

жоқ моделдер. 
2) Сыртқы айналардың жылытқышы 

бар моделдер. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

303537 
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Басқаруды ауыстырып-
қосқыш ("А" түрі) (оң 
жақтан басқарылатын 
моделдер) 

1) Сыртқы айналардың жылытқышы 
жоқ моделдер. 

2) Сыртқы айналардың жылытқышы 
бар моделдер. 

Басқаруды ауыстырып-
қосқыш ("В" түрі) (оң жақтан 
басқарылатын моделдер) 
1) Артқы шыныны және сыртқы 

айналардың жылытқышы жоқ 
моделдер. 

 

Жылыту жүйесін қосу үшін климат-бақылау 
жүйесін басқару панелінде орналасқан 
түймені басыңыз. Артқы шыныны 
жылытқыш, сыртқы айналарды жылытқыш, 
жел әйнегінің шыны тазартқышының 
щөткелерінің анти-мұзданғышының  
жылыту жүйесі қосылғанда түймеде тиісті 
бақылау шамы қосылады. 
Оны сөндіру үшін сол түймені қайта 
басыңыз. Сондай-ақ ол оталдыру құлпын 
"АСС" немесе "LOCK"/"OFF" күйіне  
ауыстырғанда да сөндірілуі мүмкін. 
Жылыту жүйесі шамамен 15 минуттан 
кейін автоматты түрде сөнеді. Егер артқы  

 

шыны мен сыртқы айналардың булануы, 
сондай-ақ жел әйнегінің шыны 
тазартқышының щөткелерінің резеңке 
таспаларының мұздануы осы уақыт өткенше 
толығымен жойылған болса, жүйені сөндіру 
осы түймені қайта басыңыз. Егер артқы шыны 
мен сыртқы айналардың булануы, сондай-ақ 
жел әйнегінің шыны тазартқыштарының 
щөткелерінің резеңке таспаларының 
мұздануы жойылмаса осы түймені қайта 
басыңыз. 
Автоматты климат-бақылау жүйесі бар 
моделдерде SUBARU дилерінде жылыту 
жүйесін жұмыстың үздіксіз режіміне  орнату 
мүмкіндігі бар. Неғұрлым толық ақпарат алу 
үшін біз Сізге өзіңіздің SUBARU дилеріңізге 
хабарласуды ұсынамыз. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

• Аккумулятор батареяның 
отыруын болдырмау мақсатында 
жылыту жүйесінің қажетті 
уақыттан ұзақ жұмыс істеп 
тұруына жол бермеңіз.  

• Артқы шынының ішкі жағын 
тазалау үшін үшкір заттарды 
немесе абразивті тазарту 
құралдарын пайдаланбаңыз. 
Олардың шыныға салынған баспа 
өткізгіштерді зақымдауы мүмкін. 

303537 
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ЕСКЕРТПЕ 
• Шыны тазартқыштың щөткелері  жел 

әйнегіне жабысып қатып қалған 
болса, жылыту жүйесін қосыңыз. 

• Егер жел әйнегін қар басқан болса, 
жел әйнегінің шыны тазартқышының 
щөткесінің антимұзданғышының 
тиімді болуы үшін оны тазартыңыз. 

• Сырттағы ауаның температурасы 
5°С (41°F) жеткенде немесе одан 
жоғары болса, жел әйнегінің шыны 
тазартқышының щөткесінің 
антимұзданғышы өз жұмысын 
тоқтатады. 

ЕСКЕРТПЕ 
Егер жылыту жүйесі үздіксіз режімде 
жұмыс істесе: 
• Егер автокөліктің жылдамдығы 15 

минут бойы 15 ш./сағ. (9 миль/ сағ.) 
деңгейінде сақталса немесе одан 
төмен болса, жел әйнегінің 
антимұзданғышы өз жұмысын 
тоқтатады. Дегенмен, мұндай жағ-
дайларда артқы шыныны 
жылытқыш пен сыртқы айналардың 
жылытқышы үздіксіз режімде 
жұмысын жалғастыратын болады. 

• Бензинді қозғалтқышы бар 
моделдерде автоккөлік 15 минут 
бойы "lntelligent" (1) режімінде 
жүретін 

болса, жел әйнегінің шынысын 
жылыту жүйесі өз жұмысын 
тоқтатады. 
Бұл автокөлік 15 ш./сағ. (9 
миль/сағ.) немесе одан да жоғары 
жылдамдықпен жүрсе де орын 
алады. Бұл ретте артқы шыныны 
жылытқыш пен сыртқы 
айналарды жылытқыш жел 
әйнегінің шынысын 
тазартқыштың щөткелерінің 
антимұзданғышының  
жұмысының тоқтайтындығына 
қарамастан өздерінің үздіксіз 
жұмысын жалғастыратын 
болады. 
• Егер автокөліктің 
аккумуляторлық батареясының 
кернеуі рұқсатты деңгейден төмен 
түсетін болса, онда жұмыстың 
үздіксіз режімі сөнеді де, жылыту 
жүйесі өз жұмысын тоқтатады. 

Шамдарды жуғыштар (егер 
орнатылған болса) 

 

Егер шыны тазартқыштарды басқару 
иінтірегін оталдыру құлпы "ON" күйінде 
болғанда өзіңізге қарай тартып және 
оны 1 секундтан астам уақыт бойы 
ұстап тұратын болсаңыз, онда келесі 
жағдайларда жел әйнегін жуғышпен 
бірге шамдарды жуғыштар да жұмыс 
істейтін болады: 
• жарықтандыруды ауыстырып-қосқыш   

" " күйінде болғанда (Аустралияға 
арналған моделдерден басқа); 

• жарықтандыруды ауыстырып-қосқыш   
" " күйінде болғанда (Аустралияға 
арналған моделдер); 

• жарықтандыруды ауыстырып-
қосқышы "AUTO" қалпында болғанда 
және шамдар автоматты түрде 
қосылған  

305651 
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болса (шамдардың жарығын 
автоматты түрде қосу/ ажырату 
жүйесі бар моделдер). 
 
Сіз шыны тазартқыштарды басқару 
иінтірегін босата салысымен шыны 
жуатын сұйықтықты бүрку 
тоқтатылады. Шыны жуатын 
сұйықтықты бүркуді шамды жуғыштар 
1 секунд бойы жүзеге асырады, 
содан кейін автоматты түрде 
тоқтатылады. 

 

 
ЕСКЕРТПЕ 
• Егер шамды жуғыштардың қақ-

пақтарын  және оның маңын-дағы 
жерлерді мұз басса, онда шыны 
жуғыштарды пайдалану алдында 
мұзды кетіріңіз. 

• Егер шамдар қатты ластанған 
болса, операцияны бірнеше рет 
қайталаныңыз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Айналар 

 
 

Қозғалысты басталар алдында автокөліктің 
ішкі және сыртқы айналарының дұрыс 
реттелгендігіне көз жеткізіңіз. 

 ■ Ішкі айна 
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1) Қалыпты күй. 
2) Шағылысуды болдырмауға арналған күй.  

 
Әдеттегі пайдалану үшін айнадағы тоғаны 
басыңыз. Автокөліктің артында келе жатқан 
көліктің шамының жарығының шағылысу 
деңгейін азайту үшін, тоғаны тартыңыз және 
айнаны жарық шағылыспайтын күйге 
ауыстырыңыз. 
 

  

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
• Егер шыны жуғыш сұйықтықтың 

багы бос болса, шамдарды 
жуғышты қоспаңыз. Керісінше 
жағдайда бұл шыны жуғыштың 
электрлік қозғалтқышының 
қызып кетуіне соқтыруы мүмкін.  
Үнемі, мысалы, әрбір толтырып 
құю кезінде, бактағы шыны 
жуғыш сұйықтықтың мөлшерін 
тексеріңіз. 

• Шыны жуатын сұйықтық ретінде 
әсері күшті жуғыш құралдарды 
пайдаланбаңыз. Бұл шамның 
ыдыратқышының жарылуына 
соқтыруы мүмкін. 

• Егер Сіз концентрациясы жоға-
ры шыны жуғыш сұйықтықты 
пайдаланатын болсаңыз, біз 
Сізге шамның ыжыратқышын 
сумен жууды ұсынамыз. 
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■ Автоматты түрде 
қарайтылатын айна 
(егер орнатылған болса) 

Қауіпсіздік мақсатында мін-детті 
түрде айналарды рет-теңіз және 
ауыстырып- қос-қыштарды көлік 
қозғалысы басталғанға дейін 
басыңыз. Қажет болған жағдайда 
ғана автоматты түрде қараңғылау 
функциясын қосыңыз/ сөнді-ріңіз. 
Керісінше жағдайда аяқ астынан 
апаттың болуы ықтимал. 

• Айнаны тазалау үшін шы-ны 
тазартқышқа малынған қағаз 
сүлгіні немесе оған балама 
материалды қолданыңыз. 
Шыныны тазартқышты тікелей 
айна-ға бүркімеңіз, себебі, мұн-
дай жағдайда сұйық шыны 
тазартқыштың айна корпу-
сының ішіне еніп, оған зақым 
келтіруі мүмкін. 

 

• Жарықтың өткірлігін анықтайтын 
қадағалар айналардың алдыңғы 
және артқы жағында орналасқан. 
Қандай да бір заттарды, атап 
айтқанда, жапсырмаларды қадаға 
маңына бекітпеңіз және айнаға 
ешқандай заттарды  қоймаңыз. 

▼Автоматты түрде 
қарайтылатын айнаны 
пайдалану тәртібі 

 

1) Жарықдиодтық индикатор. 
2) Жарықтықты автоматты түрде реттеуіштің 

ажыратқышы  
3) Қадаға. 

 
1. Автоматты түрде қараңғылауышы бар 

айнаның негізгі корпусын жылжытыңыз 
және артқы бағыттағы көрініс жеткілікті 
болатындай күйге реттеңіз. 

2. Жарықтықты автоматты түрде реттеу 
функциясын қосу/сөндіру үшін авто-матты 
түрде қараңғылау функциясы- ның 
ажыратқышын басыңыз. Егер автоматты 
түрде қараңғылау функциясы қосылған 
болса, жарықдиодтық индикатор жанатын 
болады. 

 

ЕСКЕРТПЕ 
• Қадағалар айналардың алдыңғы 

және артқы жағында орналасқан. 
• Айна автоматты түрде қараңғылау 

режімінде болса да, айналардың беті 
берілістерді ауыстырып қосу/ 
селектор иінтірегін "R" күйіне 
ауыстырғанда жарықтау болады. Бұл 
артқы жүріспен қозғалғанда артқы 
жақтың жақсы көрінуін қамтамасыз 
етеді. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

304333 



Бақылау-өлшеу аспаптары және автокөлікті басқару бөлшектері  3-95 

   
- ЖАЛҒАСЫ -  

 

 

 
■  Сыртқы айналар 
 
▼ Дөңес айна 

 
Дөңес айнада заттар кіші болып 
және тегіс айнаға қарағанда алыс 
көрінеді. Қозғалыс жолағын 
ауыстырған кезде Сіздің 
автокөлігіңіз бен артта келе 
жатқан автокөліктің арасындағы 
қашықтықты анықтау үшін дөңес 
айнаны пайдаланбаңыз. 
Объектілердің нақты көлемін 
және қашықтықты анықтау үшін 
ішкі айнаны қолданыңыз немесе 
артқа қараңыз. 

▼ Сыртқы айналарды қашықтықтан 
басқаруды ауыстырып-қосқыш  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: Реттелетін жағын таңдау. 
: Реттеу бағыты. 

Сыртқы айналарды қашықтықтан басқару 
жүйесі оталдыру құлпы "ACC" немесе "ON" 
күйінде болған жағдайларда ғана жұмыс 
істейді. 
1. Қашықтықтан басқару ауыстырып-

қосқышын Сіз реттегіңіз келетін жаққа 
қарай бұрыңыз.  "L" - сол жақтағы айна 
үшін, "R" - оң жақтағы айна үшін. 

2. Сыртқы айналарды реттеу ауыстырып-
қосқышын Сіз таңдаған сыртқы 
айналардың реттелуі тиіс бағытқа қарай 
басыңыз. 

3. Айналардың байқаусызда реттелуіне жол 
бермеу үшін, айналарды таңдау 
ауыстырып-қосқышын бейтарап күйге 
келтіріңіз. 

Сыртқы айналарды қолша реттеуге де 
болады. 

▼ Айналарды жинайтын электрлік 
жетектің ауыстырып-қосқышы  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Айналарды жинайтын электрлік жетектің 
ауыстырып-қосқышы  

Айналарды жинайтын электрлік жетектің 
ауыстырып-қосқышы оталдыру құлпы "ON" 
немесе "АСС" күйінде болғанда ғана жұмыс 
істейді. 
Сыртқы айналарды жинау үшін айналарды 
жинайтын электрлік жетектің ауыстырып-
қосқышын басыңыз. Айналарды жұмыстық 
күйге қайтару үшін ауыстырып- 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

303581 
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қосқышты тағы бір рет басыңыз. 

ЕСКЕРТПЕ 
• Төменде көрсетіліп отырған екі шарт 

та сақталатын болса, сыртқы 
айналардың айналарды жинайтын 
электрлік жетектің ауыстырып-
қосқышының күйіне байланысты 
автоматты түрде реттелуі мүмкін. 
- Сыртқы айналарды қолша 

жинауға және ашуға болады. 
- Сіз оталдыру құлпын "LOCK"/ 

"OFF" күйінен  "АСС" не-месе "ON" 
күйіне ауыстырдыңыз. 

• Төменде көрсетілген шарттар сақ-
талған жағдайда сыртқы айналар-
дың айналарды жинайтын электр-
лік жетегінің ауыстырып-қосқы-
шының күйіне байланысты авто-
матты түрде жиналуы мүмкін. 
- Сыртқы айналар стандартты 

ашық күйден ішінера қолша 
жиналған. 

- Сіз оталдыру құлпын "LOCК/OFF" 
күйінен "АСС" немесе "ON" күйіне 
бұрдыңыз. 

Егер бұл орын алса, айнаны 
жинайтын электрлік жетектің 
ауыстырып-қосқышын басыңыз. 
Осыдан кейін ең шеткі күйге дейін 
бүктелген айналар жұмыстың 
ашылған күйге оралады, ал содан 

кейін әдеттегі тәсілмен қайта 
бүктелуі мүмкін. Сыртқы айналарды 
ашу үшін ауыстырып-қосқышты 
тағы бір рет басыңыз.  
• Егер сыртқы айналар қолша 

жиналған болса, онда айналарды 
жинайтын электрлік жетектің 
ауыстырып-қосқышын басқан 
кезде айналардың жұмыс істеп 
тұрған электрлік жетегінің дауысы 
естілсе де бүктелмеуі мүмкін.  Егер 
бұл орын алса, айнаны жинайтын 
электрлік жетектің ауыстырып-
қосқышын қайта басыңыз. 

• Егер Сіз сыртқы айналарды қолша 
ашатын болсаңыз, айналардың 
ырғалуы мүмкін. Айналарды 
міндетті түрде электрлік жетектің 
көмегімен ашыңыз. Егер сыртқы 
айналар ырғалып кетсе, 
айналарды бүктеңіз, содан кейін 
оларды электрлік жетектің 
көмегімен тағы да ашыңыз. 

• Температура төмен болғанда 
сыртқы айналар  жұмыс 
барысында тоқтап қалуы мүмкін. 
Егер бұл орындалмаса, 
ауыстырып-қосқышты тағы бір рет 
басыңыз. Егер сыртқы айналар 
ауыстырып-қосқыштың 
пәрмендері бойынша жұмыс 
істемейтін болса, оларды бірнеше 
рет қолша жылжытыңыз. Бұл 
оларды ауыстырып-қосқыштың 
көмегімен іске қосуға 
жәрдемдеседі. 

 
• Айналарды бүктейтін электрлік 

жетектің ауыстырып-қосқышы ұзақ 
уақыт бойы  басылатын болса, 
айналар жұмыс істемеуі мүмкін. Бұл 
ақау болып табылмайды. Біраз 
уақыттан кейін тағы да қайталап 
көріңіз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ЖАЛҒАСЫ -  

Бұру/еңкейту бұрышы 
реттелетін рөл дөңгелегі 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

Дыбыстық сигнал 

Дыбыстық сигналды қосу үшін 
рөльдөңгелегінің жылытқышын басыңыз, 

1) Көлбеу бұрышын реттеу.
2) Бұрылу бұрышын реттеу.

1) Орындықтың қалпын реттеңіз.
"Орындықтың қалпы" бөлімін қараңыз
1-2.

2) Еңкейту/ бұрылу бұрышын бұғаттау
иінтірегін төмен қарай жылжытыңыз.

3) Рөл дөңгелегін талап етілетін күйге
келтіріңіз.

4) Рөл дөңгелегінің күйін бекіту үшін
иінтіректі жоғары қарай тартыңыз.

5) Рөл дөңгелегінің мұқият
бекітілгендігін тексеру үшін оны
жоғары және төмен, алға және артқа
қарай ырғаңыз.

303414 304901 

• Рөл дөңгелегінің көлбеу/
бұрылу бұрышын
реттемеңіз. Бұл автокөлікті
басқаруды жоғалтып алуға
және соның салдарынан 
жарақаттануға әкелуі мүмкін. 

• Егер иінтірек бекітілген күйге
көтерілмесе, рөл
дөңгелегінің күйін қайтадан
реттеңіз. Рөл колонкасы 
бекітілмеген автокөлікті 
басқару қауіпті! Бұл 
автокөлікті басқаруды 
жоғалтып алуға және соның 
салдарынан жарақаттануға 
әкелуі мүмкін. 
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Рөл дөңгелегін жылыту 
жүйесі (егер орнатылған 
болса) 

Рөл дөңгелегін жылыту жүйесі рөл дөңгелегін 
жылытады және оның температурасының 
тұрақты болуын қамтамасыз етеді. 

1) Рөл дөңгелегін жылытқышты
ажыратқыш

2) Бақылау шамы.
3) Жылыту аймағы.

Рөл дөңгелегінің жылыту жүйесін қосу үшін рөл 
дөңгелегінің жылытқышының ажыратқышын 
оталдыру құлпы "ON" немесе "АСС" күйінде 
болғанда тартыңыз.  
Рөл дөңгелегі жылытылады және
ажыратқыштағы бақылау шамы жанады. 

Рөл дөңгелегінің жылыту жүйесін сөндіру 
үшін ажыратқышты қайта тартыңыз. Бұл 
кезде бақылау шамы сөнеді. 

• Рөл дөңгелегін жылыту
жүйесін қозғалтқыш жұмыс
істеп тұрған кезде 
қолданыңыз. Керісінше 
жағдайда аккумуляторлық 
батареяның кернеуінің 
рұқсатты деңгейден төмен 
түсіп, қозғалтқышты іске қосу 
мүмкін болмайды. 

• Рөл дөңгелегін жылытқыш
жүйесін ұзақ уақыт бойы
пайдалану кезінде, тіпті
қоршаған ортаның 
температурасы төмен 
болғанда да, терісі сезімтал 
адамдардың жеңіл күйік 
алуы мүмкін. Рөл дөңгелегін 
жылыту жүйесін 
пайдаланғысы келетін 
жолаушыларға осы жайлы 
ескертіңіз.  

• Жылыту жүйесі бар рөл
дөңгелегін ешқандай
заттармен, атап айтқанда, рөл
дөңгелегінің тысымен
жаппаңыз. Бұл рөл дөңгелегін
жылыту жүйесінің қызып
кетуіне әкелуі мүмкін.

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

ЕСКЕРТПЕ 
• Егер рөл дөңгелегінің бетінің

температурасы  жүйені сөндірген
кезде 40°С (104°F)астам болса,
бақылау шамы жанады, бірақ,
жүйе рөл дөңгелегін
жылытпайды.

• Рөл дөңгелегін жылыту жүйесі
қосылғаннан кейін шамамен 30
минуттан кейін автоматты түрде
сөнеді.

- ЖАЛҒАСЫ - 
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Желдету жүйесін 
басқару 

■ Орталық дефлекторлар

 401833 

1) Жабу.
2) Ашу. 

Ауа беру бағытын реттеу үшін тілді 
жылжытыңыз.  
Дефлекторды жабу үшін орталық 
дефлекторды ашу/жабу дөңгелекшесін 
жоғары қарай, " "  күйіне бұрыңыз. 
Дефлекторды жабу үшін тілді соңына дейін 
төмен қарай, " " жылжы-тыңыз. 

■ Артқы дефлекторлар

3) Жабу.
4) Ашу. 

Ауа беру бағытын реттеу үшін тілді 
жылжытыңыз.  
Дефлекторды жабу үшін орталық 
дефлекторды ашу/жабу дөңгелекшесін 
жоғары қарай, " "  күйіне бұрыңыз. 
Дефлекторды жабу үшін тілді соңына дейін 
төмен қарай, " " жылжы-тыңыз. 

■ Бүйірлік дефлекторлар

1) Жабу.
2) Ашу. 

Ауа беру бағытын реттеу үшін тілді 
жылжытыңыз.  
Дефлекторды жабу үшін орталық 
дефлекторды ашу/жабу дөңгелекшесін 
жоғары қарай, " "  күйіне бұрыңыз. 
Дефлекторды жабу үшін тілді соңына 
дейін төмен қарай, " " жылжы-тыңыз. 
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Климат-бақылау жүйесін басқару панелі

 "А" түрі 1) Температураны реттеу тұтқасы ("Температураны
реттеу" бөлімін қараңыз 4-9). 

2) "AUTO" түймесі ("Климат-бақылаудың автоматты
жүйесі " бөлімін қараңыз 4-6). 

3) "ON/OFF" түймесі ("Климат-бақылаудың  автоматты
жүйесі " бөлімін қараңыз 4-6). 

4) "А/С" түймесі ("Кондиционерді басқару" бөлімін қараңыз
4-10).

5) Ауа ағындарын бөлу режімдерін орнату түймесі ("Ауа 
ағындарын бөлу режімдері" бөлімін қараңыз 4-7 бөлімін 
қараңыз). 

6) Желдеткіш жылдамдығын реттеу түймесі 
(желдеткіштің жылдамдығын төмендету үшін) 
("Желдеткіш жылдамдығын реттеу" бөлімін қараңыз 4-
9). 

7) Желдеткіш жылдамдығын реттеу түймесі 
(желдеткіштің жылдамдығын арттыру үшін) 
("Желдеткіш жылдамдығын реттеу" бөлімін қараңыз 4-
9). 

8) Температураны реттеу тұтқасы ("Температураны
реттеу" бөлімін қараңыз 4-9). 

9) "МАХ А/С" түймесі ("Кондиционер жұмысының ең 
жоғарғы қуат режімі ("А" және "В" түрлері)" бөлімін
қараңыз 4-10). 

10) Артқы шыныны жылытқышты қосу түймесі және
айналарды жылытқышты қосу түймесі (егер 
орнатылған болса) . 

11) «SYNC» түймесі ("Климат-бақылаудың автоматты
жүйесі " бөлімін қараңыз 4-6). 

12) Жел әйнегін жылытқыштың түймесі Ауа ағындарын
бөлу режімдері"  4-7 және Жел әйнегін жылытқыш 4-10 
бөлімін қараңыз). 

ЕСКЕРТПЕ 
Оң жақтан басқарылатын моделдерде кейбір түймелердің орналасқан 
жерлерінің суретте көрсетілгеннен өзгеше болады.  
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13) Артқы шыныны жылытқыш түймесі (сыртқы 
айналарды жылытқышы жоқ моделдер) ("Артқы 
шыныны, сыртқы айналарды жылытқыш және жел 
әйнегінің шыны тазартқышының щөткесінің 
антимұзданғышы" бөлімін қараңыз 3-90). 

14) Артқы шыныны және сыртқы айналарды 
жылытқыш түймесі (сыртқы айналарды 
жылытқышы бар моделдер) ("Артқы шыныны, 
сыртқы айналарды жылытқыш және жел әйнегінің 
шыны тазартқышының щөткесінің 
антимұзданғышы" бөлімін қараңыз 3-90).     
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■ "В" түрі

ЕСКЕРТПЕ 
Оң жақтан басқарылатын моделдерде кейбір түймелердің орналасқан 
жерлері суретте көрсетілгеннен өзгеше болады. 

1) Температураны реттеу тұтқасы ("Тем- ператураны
реттеу" бөлімін қараңыз 4-9). 

2) "AUTO" түймесі ("Климат-бақылаудың  автоматты
жүйесі " бөлімін қараңыз 4-6).

3)"ON/OFF" түймесі ("Климат-бақылаудың автоматты 
жүйесі " бөлімін қараңыз 4-6). 

4) Желдеткіш жылдамдығын реттеу түймесі
(желдеткіштің жылдамдығын төмендету үшін) 
("Желдеткіш жыл-дамдығын реттеу" бөлімін 
қараңыз 4-9). 

5) Желдеткіш жылдамдығын реттеу түймесі
(желдеткіштің жылдамдығын арттыру үшін) 
("Желдеткіш жылдамдығын реттеу" бөлімін 
қараңыз 4-6). "А/С" түймесі ("Кондиционерді 
басқару" бөлімін қараңыз 4-10). 

7) "МАХ А/С" түймесі ("Кондиционер жұмысының ең
жоғарғы қуат режімі» бөлімін қараңыз 4-9).

8) ) Температураны реттеу тұтқасы ("Температураны
реттеу" бөлімін қараңыз 4-9). 

9) Ауа жинағышты басқару түймесі ("Ауа жинағышты
басқару" бөлімін қараңыз 4-10).

10) "SYNC" түймесі ("Синхрондау режімі" бөлімін
қараңыз 4-9).

11) Ауа ағындарын бөлу режімдерін орнату тұтқасы
("Ауа ағындарын бөлу режімдері" бөлімін қараңыз
4-7).

12) Жел әйнегінің жылыту түймесі ("Ауа ағындарын
бөлу режімдері" бөлімін 4-7 және "Жел әйнегін
жылытқыш" бөлімін қараңыз 4-10).
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13) Артқы шыныны және сыртқы айналарды 
жылыту түймелері ("Артқы шыныны, 
сыртқы айналарды жылытқыш және 
шыны тазартқыш щөткесінің 
антимұзданғышы" бөлімін қараңыз 3-90). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Климат-бақылаудың автоматты 
жүйесі  
 
ЕСКЕРТПЕ 
• Климат-бақылаудың автоматты жүйесін 

басқару тек автокөліктің қозғалтқышы жұмыс 
істеп тұрған кезде ғана жүзеге асырылады. 

• Қозғалтқыш әлі қызбаған болса, салонның 
желдеткіші төмен жыл-дамдықпен жұмыс 
істейтін болады; 

• Шынының булануын тиімді жою үшін немесе 
ауаны құрғату үшін күн суық болғанда "А/С" 
түймесін басыңыз.  

 
Климат-бақылау жүйесінің жұмысының 
автоматты режімі қосылғанда автомат-ты 
түрде мынадай параметрлер ретте-летін 
болады. 
• Берілетін ауаның температурасы. 
• Желдеткіштің айналу жылдамдығы. 
• Ауа ағынын бөлу. 
• Ауаны жинау. 
• Ауа кондиционерінің сығымдауышының 
жұмысы.  
 
Режімді қосу үшін мынадай әрекеттерді 
орындаңыз.  
1. Температураны реттеу тұтқасының 

көмегімен температураның қажетті деңгейін 
қалыптастырыңыз. 

2. "AUTO" түймесін басыңыз. Толығымен 
автоматты түрдегі режім қосылады да, 
дисплейде "FULL AUTO" бақылау шамы 
жанады.  

 

ЕСКЕРТПЕ 
Егер Сіз басқару панеліндегі төменде 
аталып отырған түймелерден/ 
тұтқалардан басқа кез келген түймені 
басатын болсаңыз, онда басқару 
панеліндегі "FULL" бақылау шамы сөнеді, 
ал "AUTO" бақылау шамы жанып тұрады.  
• "ON/OFF" түймесі.  
• Артқы шыныны және сыртқы 

айналарды жылыту түймесі (сыртқы 
айналарды жылытқышы жоқ 
моделдер); 

• Артқы шыныны және сыртқы 
айналарды жылыту түймесі (сыртқы 
айналарды жылытқышы бар 
моделдер);    

• Температураны реттеу тұтқасы. 

Сіз жүйені қалауыңыз бойынша қолша 
басқара аласыз. Жүйені қайтдан толығымен 
автоматты режімге қайтару үшін "AUTO" 
түймесін басыңыз.  

Климат-бақылау жүйесін қосу үшін "ON/OFF" 
түймесін басыңыз. Автоматты түрде сыртқы 
ауаны жинау режімі орнатылатын болады. 

"ON/OFF" түймесін басқанда жүйе сөндірулі 
болса, климат-бақылау жүйесі сөндірілгенге 
дейін болған режіміне қайтадан оралады. 
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■ Қадағалар

1) Күн сәулесінің
қарқындылығының қадағасы.

2) Автокөліктің салонындағы ауа
температурасының қадағасы.

Климат-бақылаудың автоматты жүйесінде 
бірнеше қадағалар қолданылады. Бұл 
қадағалардың конструкциясы нәзік.  

Абайсыз пайдалану кезінде олардың оңай 
зақымдануы мүмкін, салдарынан климат-
бақылау жүйесі салондағы температураны 
дұрыс реттеуді жүзеге асыра алмайды. 
Қадағалардың зақымдану қаупін болдырмау 
үшін келесі қауіпсіздік шараларын 
қолданыңыз.  
- Қадағаларды соққыға ұшыратпаңыз.
- Қадағаға судың түсуіне жол бермеңіз.
- Қадағаның үстіне ештеңе жаппаңыз.

Қадағалар мынадай жерлерде орналасқан: 
- күн сәулесінің қарқындылығының

қадағасы: жел әйнегін  жылытқыштың
желдету саңылауларының торының
қасында.

- автокөліктің салонындағы ауа
температурасының қадағасы: рөл
колонкасының қасында.

- сыртқы ауа температурасының қадағасы:
радиатордың торының арғы жағында.

Климат-бақылау жүйесін 
қолша басқару

 Ауа ағындарын бөлу 
режімдері 

Ауа ағындарын бөлудің қажетті режімін 
мынадай әрекеттерді орындау арқылы 
таңдаңыз.  

• Жел әйнегін жылыту режімінен
басқа режімді таңдау үшін ауа
ағындарын бөлу режімін орнату
түймесін басыңыз.

• Жел әйнегін жылыту режімін
таңдау үшін жел әйнегін
жылытқыштың түймесін басыңыз.

Ауа ағындарын бөлудің мынадай 
режімдері бар.



4-8 Климат-бақылау жүйесі

 (Желдету): Аспаптар панелінің желдету 
саңылаулары. 

(Екі деңгейлі жылытқыш): Аспаптар панелінің 
желдету саңылаулары және аяқты үрлеуіштің 
желдету саңылаулары.

(Жылытқыш): Ауаның аяқты үрлеуіштің 
үрлеуіштің желдету саңылаулары арқылы, 
аспаптар панеліндегі бүйірлік желдету 
саңылаулары арқылы негізгі берілуі және 
жел әйнегін жылытқыштың желдеткіш 
саңылаулары арқылы аздап берілуі (ауаның 
аздаған ағымы жел әйнегіне және бүйірлік 
шыныларға олардың буланып кетуін 
болдырмау үшін беріледі). 

(Салонды/ жел қағу шынысын 
жылытқыш): Жел қағу шынысының 
желдету саңылаулары, аяқты үрлеуіштің 
желдету саңылаулары және аспаптық 
панелдердегі бүйірлік желдеткіш 
саңылаулары. 
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(Жел қағу шынысын жылытқыш): Жел қағу 
шынысының желдету саңы-лаулары және 
екі жақтағы аспаптық панелдердегі бүйірлік 
желдеткіш саңылаулары. 

ЕСКЕРТПЕ 
Суретте сол жақтан басқарылатын 
моделдер көрсетілген. Оң жақтан 
басқарылатын моделдер үшін эле-
менттердің орналасуы суретте көр-
сетілгенге қарама-қарсы. 

 Температураны реттеу 
Автокөліктің салонына желдету 
саңылаулары арқылы берілетін ауа 
температурасын реттеу үшін 
температураны реттеу тұтқасын көк 
(салқын) сектордан бастап қызыл (жылы) 
секторға дейінгі аралықта бұрыңыз. 

▼ Кондиционер жұмысының
максималды қуатты режімі

Кондиционердің жұмысының ең жоғарғы 
қуаттағы режімін таңдау үшін "МАХ А/С" 
түймесін басыңыз. 
Егер осы режім таңдалған болса, кейбір 
баптаулар былайша өзгереді. 
• Температура баптаулары максималды 

салқындату режіміне ауысады.
• Желдеткіштің айналу жылдамдығы

максималды шамаға өзгереді.
• Ауа ағындарын бөлу режімі "         "

(желдетуге) ауысады. .
• Ауа жинағыш жұмысының режімі

рециркуляцияға орнатылады.
• Кондиционер қосылады. 
Кондиционердің жұмысының ең жоғарғы
қуаттағы режімі таңдалған болса, "МАХ А/С" 
түймесін қайта басқанда жүйе жұмыстың ең 
жоғарғы қуаттағы режімі таңдалғанға дейінгі
күйіне оралады.

▼ Синхрондау режімі
Егер синхрондау режімі қосылса, екі
жақтағы температура, жүргізуші мен
алдыңғы орындықтың жолаушысы
жақтағы температура жүргізуші жақтағы
температураны реттеу тұтқасының
көмегімен синхронды түрде басқарылады.
Синхрондау режімін қосу үшін "SYNC"
түймесін басыңыз. "SYNC" түймесінің
индикаторы жанады.
Синхрондау режімінен шығу үшін "SYNC"
түймесін қайта басыңыз немесе алдыңғы
орындықтағы жолаушы жақтағы 
температураны реттеу тұтқасын 
бұраңыз. "SYNC" түймесінің индикаторы 
сөнеді. Мұндай жағдайда алдыңғы 
орындықтағы жолаушы жақтан және 
жүргізуші жақтан температураны реттеу 
бөлек болады. Температура жүргізуші 
жақтағы және алдыңғы орындықтағы 
жолаушы жақтағы температураны 
реттейтін жеке тұтқалармен реттелетін 
болады. 

■ Желдеткіш жылдамдығын
реттеу

Желдеткіш оталдыру құлпы "ON" күйінде 
болған жағдайда ғана жұмыс істейді. 
Желдеткіштің жылдамдығын реттеу 
түймесін баса отырып, желдеткіш 
жұмысының қажетті жылдамдығын 
таңдаңыз. 
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"Қосулы" күйі (рециркуляция): 
автокөліктің салонындағы ауаның 
рециркуляциясы жүзеге асырыла-ды. 
Ауаны кондиционермен жыл-дам суыту 
қажет болғанда немесе шаңды жолмен 
жүргенде ауа жинағышты басқару 
түймесін "Қосулы" күйіне ауыстыра 
отырып басыңыз. Оны қосқан кезде ауа 
жинағышты басқару түймесіндегі 
бақылау шамы жанады 

"Сөндірулі"күйі (сырттағы ауаны 
жинау): автокөліктің салонына сырттан 
ауа беріледі.  Автокөліктің салонындағы 
ауа жылы температу-раға дейін 
салқындағанда, ал авто-көліктің 
қозғалысы енді шаңды жолмен 
болмағанда ауа жинағышты басқару 
түймесін "Сөндірулі" күйіне ауыстыра 
отырып басыңыз. Бұл кезде бақылау 
шамы сөнеді. 

Ауа жинағышты басқару түй-месі 
"Қосулы" күйінде ұзақ уа-қыт  
болғанда шынылардың булануы 
мүмкін. Сіз жолдың шаңды жерінен 
өткеннен кейін бірден бұл түймені 
"Сөнді-рулі" күйіне ауыстырыңыз. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

Жел әйнегін жылытқыш 
Келесі қадамдарды орындау арқылы 
қалаулы режімді таңдаңыз « » 
немесе « », жел әйнегін және 
алдыңғы есік терезелерінің шынысын 
жылыту және кептіру үшін. 
• Режімді таңдау үшін ауа ағындарын

бөлу режімдерін орнату түймесін
басыңыз

• Режімді таңдау үшін жел әйнегін
жылытқыш түймесін басыңыз  " "

ЕСКЕРТПЕ 
• Жел әйнегінің булануын 

неғұрлым жылдам кетіру үшін "
" немесе " " режімін 

таңдағанда ауа кон-
диционерінің сығымдауышы 
автоматты түрде қосылады. 
Осымен қатар бір мезетте 
сыртқы ауаны жинау режімі 
орнатылады. Неғұрлым то-лық 
ақпарат алу үшін "Ауа ағынын 
бөлу режімдері" бөлімін 
қараңыз 4-7. 

• Егер Сіз жел әйнегін 
жылытқыштың түймесін 
" " режімі таңдалған кезде 
бассаңыз, режім " " режіміне 
дейін таңдалған режімге 
қайтадан өзгереді. 

 Кондиционерді басқару 
Кондиционер автокөліктің қозғалтқы-шы 
жұмыс істеп тұрған жағдайда жұмыс 
істейді. 

Кондиционерді қосу желдеткіш жұ-мыс 
істеп тұрғанда ауа кондицио-нерін қосу 
түймесін басу арқылы жүзеге 
асырылады. Егер кондицио-нер 
қосылған болса, "А/С" бақылау шамы 
жанады. 
Кондиционерді сөндіру үшін сол түймені 
қайта басыңыз. Бұл кезде бақылау шамы 
сөнеді. 

ЕСКЕРТПЕ 
Шынының булануын тиімді жою үшін 
немесе ауаны құрғату үшін күн суық 
болғанда кондиционерді қосыңыз. 
Алайда, егер сыртқы ауа температу-расы 
шамамен 0°С (32 °F) болса, ауа 
кондиционерінің және құрғату жүйесінің 
тиісті түрде жұмыс істемеуі мүмкін. 

 Ауа жинағышты басқару 
Ауа жинағышты басқару түймесін басу 
арқылы ауа жинау режімін таңдаңыз. 
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Жылыту жүйесін және 
ауаны кондиционерлеу 
жүйесін пайдалану және
қызмет көрсету бойынша 
ұсынымдар 
■ Желдету жүйесінің ауа
жинағышының торын
тазарту

1) Желдету жүйесінің ауа 
жинағышының алдыңғы торы.

Салонның және жел әйнегінің тиімді 
жылытылуын қамтамасыз ету үшін 
желдету жүйесінің ауа жинағышының 
алдыңғы торының үнемі қардан, 

жапырақтардан және басқа да зат-тардан 
тазартылуын қадағалаңыз. Конденсатордың 
радиатордың ал-дыңғы жағында болуына 
байланысты бұл жерді үнемі таза ұстау керек, 
себебі, онда жиналатын жәндіктер мен 
жапырақтар салқындатудың тиімділігін 
нашарлатады.  

■ Күнде тұрғаннан кейін
автокөліктің салонын тиімді
салқындату

Күн астында тұрғаннан кейін жол жү-рудің 
алғашқы бірнеше минуты ішінде Сіздің 
автокөліктің терезелерін ашып, сол арқылы 
автокөліктің салонына сыртқы ауа ағынының 
енуін және оның циркуляциялануын 
қамтамасыз етуіңіз керек. Бұл ауа 
кондиционері-нің салондағы ауаны тез 
салқында-туына мүмкіндік береді. Ауаны сал-
қындатудың ең жоғары тиімділігін қамтамасыз 
ету үшін ауа концицио-нері жұмыс істеген 
кезде автокөліктің терезелерін жабыңыз. 

■ Салқындатқыш агент
контурындағы майлауыштың
циркуляциясы

Ауаны кондиционерлеу жүйесінде майдың 
циркуляциялануы үшін маусым арасында 
айда бір рет қозғалтқыштың иінді білігінің 
айналу жиілігі төмен болған кезде (бос жүріс 
режімінде немесе аз жылдамдықта 
жүргенде) оның компрессорының бірнеше 
минут бойы жұмыс жасауын қамтамасыз ету 
керек. 

■ Жазғы маусым басталар
алдында ауаны
кондиционерлеу жүйесін
тексеру
Әр көктем сайын Сіздің автокөлігіңіздің 
ауаны кондиционерлеу жүйесінің жұмыс 
істеу қабілетін және шлангтарының күйін 
тексеруді, сондай-ақ оның салқындатқыш 
агентінің ағып кетуін тексеруді жүргізіңіз. Біз 
Сізге мұндай тексеру жұмыстарын Сіздің 
SUBARU дилеріңізде жүргізуді ескертеміз. 
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 Жоғары ылғалдылықпен 
және төмен температурамен 
сипатталатын ауа-райы 
жағдайында автокөліктің 
салонындағы ауаны 
салқындату және құрғату 

Белгілі ауа-райы жағдайларында 
(ауаның салыстырмалы 
ылғалдылығы жоғары болғанда, 
температура төмен болса және т.б.) 
автокөліктің салонына ауа беретін 
желдеткіш саңылаулары-нан су 
буының бөлінуінің байқалуы мүмкін. 
Бұл қалыпты құбылыс және ауаны 
кондиционерлеу жүйесінде қандай да 
бір ақаулардың бар екендігін 
білдірмейді.  
 Қозғалтқыш ауыр 

жүктемемен жұмыс 
істейтін кезде ауа 
кондиционерінің 
сығымдауышын 
сөндіру 

Автокөліктің динамикалық 
сипаттамала-рын жақсарту үшін және 
жанармайды үнемдеу мақсатында 
ауа кондиционері-нің 
сығымдауышының конструкциясында 
автокөлік кенттен үдегенде немесе 
биік өрге қарай жүргенде 
акселератордың басқышы толық 
басылған кезде оның уақытша 
сөндірілуі көзделген. 

■ Сіздің автокөлігіңіздің
климат-бақылау жүйесіне
арналған салқындатқыш
агент

Ауа кондиционері тақтайшасының мысалы 
1) Ауа кондиционерінің тақтайшасы.
А) САЛҚЫНДАТҚЫШ АГЕНТТІ
ТОЛТЫРЫП ҚҰЮ.
В) КОМПРЕССОРЛЫҚ МАЙ.

Сіздің кондиционерде озон үнемдеуші R-
1234yf немесе R134a салқындатқыш агенті 
қолданылады. Сондықтан, салқындатқыш 
агентті толтыру, ауыстыру немесе тексеру 
тәсілдері CFC12 (фреон) салқындатқыш 
агентімен жұмыс істеу барысына қарағанда 
өзгеше. Оның үстіне R-1234yf және R134а 
салқындатқыш агенттерін толтыру, 
ауыстыру немесе тексеру тәсілдері де 
әртүрлі. Салқындатқыш агентті құю, 
ауыстыру немесе тексеру алдында 
кондиционердің суретте көрсетілген 
жеріндегі тақтайшасын Сіздің 
автокөлігіңізде салқындатқыш агенттің 
қандай түрінің пайдаланылатынын анықтау 
үшін тексеріңіз. Қызмет көрсету мәселелері 
бойынша біз Сізге кеңес алу үшін SUBARU 
дилеріне хабарласуды ұсынамыз. Кепілдік 
міндеттемелер тиісті емес салқындатқыш 
агентті пайдалану салдарынан жүргізілген 
жөндеу жұмыстарына берілмейді. 

4-12 Климат-бақылау жүйесі



- ЖАЛҒАСЫ -

Ауаны тазарту жүйесі 
 

Салонның ауасының сүзгісін ауысты-
руды автокөлікке техникалық қызмет 
көрсету кестесіне сәйкес жүргізіңіз. 
"Техникалық қызмет көрсету кестесі" 
бөлімін қараңыз 11-4. Аталған кестені 
сақтау ауаны шаңнан тиімді тазар-
туды қамтамасыз етеді.  Егер Сіздің 
автокөлігіңіз ауа қатты шаңданған 
жағдайда қолданылатын болса, онда 
сүзгіш элементтің жиі ауыстырылуы 
тиіс. Біз Сізге ауаны тазарту 
жүйесінің күйін тексеруді және сүзгіш 
элементті ауыстыруды Сіздің 
SUBARU дилері-ңізде жүзеге 
асыруды ұсынамыз. Сүз-гіш 
элементті ауыстыру кезінде біз Сізге 
тек SUBARU түпнұсқа ауа сүзгісі 
жиынтығын ғана пайдалану керектігін 
ескертеміз. 

Төменде аталып отырған 
жағдай-ларда біз Сізге 
SUBARU дилеріне ауа сүзгісін 
ауыстыру уақыты келмесе де 
хабарласуды ұсынамыз. 

- Ауа өткізгіштер арқылы 
келетін ауа мөлшері 
төмендеді.

- Жел әйнегі аздап терлей
бастайды немесе онда ылғал
тамшылары пайда болады.

ЕСКЕРТПЕ 
Ауа сүзгісіне қызметтің тиісінше  жүр-
гізілмеуінің ауаны кондиционерлеу, 
салонды және жел әйнегін жылыту 
жүйелерінің жұмысына әсер етуі мүмкін. 

 Салонның ауа сүзгісін 
ауыстыру 

1. Қолғаптарға арналған бөлікті алыңыз. (1)
Қолғаптарға арналған бөлікті алыңыз.

(2) Демпфердің
тартқышын қолғап-тарға арналған
бөліктен ажыратыңыз.

(3) Шектеуіштерді ажырату үшін қолғаптарға
арналған бөліктің екі жағын басыңыз. Содан
кейін мүмкіндікке байланысты қолғаптарға
арналған бөлікті барынша төменге қарай
тартыңыз.

422281 

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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4-14 Климат-бақылау жүйесі  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Алдымен ауа сүзгісін 10 см. (3,9 дюймге) 
суырып алыңыз. 
1) Ауа сүзгісінің жақын жағын  

төмен қарай абайлап басыңыз. 
2) Ауа сүзгісін алыңыз.  
3) Салонның ауа сүзгісін алыңыз. 
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(4) Қолғаптарға арналған бөлікті 
көлденеңінен алып, ілгектерді 
шешіңіз. Осы операцияны орындау 
кезінде ілгектерді зақымдамау үшін 
сақ болыңыз. 

 
 
2. Салон ауасының сүзгісін 

жаңасына ауыстырыңыз. 3. Салонның ауа сүзгісін алыңыз. 

 
 

4. Ауа сүзгісін жаңасына 
ауыстырыңыз.  

5. қақпағын орнына салыңыз.  
 

Сүзгідегі сызық түріндегі белгінің 
ЖОҒАРЫ қаратылуы тиіс. 

 

 
6. Қолғаптарға арналған бөлікті орнына 

салыңыз және демпфердің 
тартқышын жалғаңыз.  

7. Қолғаптарға арналған бөлікті 
жабыңыз. 

 
 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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 Баспа антенна  ................................................ 5-2 

Аудиожүйе ................................................................ 5-2 

5 



5-2 Аудиожүйе  

 

 
Антенна 
■ Баспа антеннасы 

Баспа амалымен антенна са-
лынған артқы шынының ішкі жа-
ғын тазалау үшін үшкір заттарды 
немесе абразивті тазарту құрал-
дарын пайдаланбаңыз. Керісін-ше 
жағдайда бұл баспа ай-наның 
зақымдануына соқтыруы мүмкін. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

501218 

Антенна артқы терезенің шынысына 
баспа тәсілімен салынған. 

 

ЕСКЕРТПЕ 
Егер артқы терезе шынысының/ 
жел әйнегінің антенна орналасқан 
жерлеріне Сіз реңді өзгертетін 
үлбірді немесе басқа да 
материалдарды жағатын не-месе 
жабыстыратын болсаңыз, онда 
антеннаның сипаттамала-ры 
айтарлықтай нашарлайды. 

Аудиожүйе 
 

• Тасымалды радиотелефонды, 
сондай-ақ басқа да радио-
таратқыш құрылғыларды орнату 
алдында кеңес алу үшін SUBARU 
дилеріне хабарласуға кеңес бере-
міз.  Егер мұндай құрылғыларды 
орнату дұрыс 
 жүргізілмесе немесе егер ол 
осы автокөлікке арналма-ған 
болса, онда бұл құрылғылар-дың 
автокөліктің электрондық 
жүйелерінің істен шығуына себеп 
болуы мүмкін. 

• Аккумуляторлық батареяның 
отыруын болдырмау үшін аудиов-
визуалдық жүйені қозғалтқыш 
сөндірулі болғанда қосулы күйде 
қалдырмаңыз. 

Егер Сіздің автокөлігіңіз SUBARU 
аудиожүйесімен және навигация жүйесімен 
жабдықталған болса, оларды пайдалану 
тәртібі туралы толық ақпарат алу үшін 
навигация жүйесін/ аудиожүйені пайдалану 
жөніндегі жеке нұсқаулықты қараңыз. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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6-2 Салонның жабдығы 
 

 

 
    Салонды жарықтандырғыш  

 
 

 
 

 
 Салонды жарықтандыру 

плафоны 

 

1) "ON" күйі. 
2) "DOOR" күйі. 
3) "OFF" күйі. 

 
Салонды жарықтандыру плафонының 
ауыстырып-қосқышы келесі күйлерге 
келтірілген. 

"ON" күйі: Жарықтандыру үнемі қосылған. 

"OFF" күйі: Жарықтандыру сөндірілген. 
"DOOR" күйі: Салонды жарықтандыру 
плафоны кез келген есік ашылғанда (Outback 
моделі үшін, жүк арту бөлігінің есігін қоса 
алғанда) автоматты түрде қосылады. Барлық 
есіктер жабылғаннан кейін бірнеше секундтан 
кейін (жүк арту бөлігінің есігін қоса алғанда) 
салонды жарықтандыратын плафоны біртіндеп 
сөнеді. Неғұрлым толық ақпарат алу үшін 
"Сөндіруді кідірту таймері" бөлімін  қараңыз 6-
3. 

 Нүктелі шамдар 

Нүктелі шамды қосу үшін оның ыдыратқышын 
басыңыз. 
 
Оны сөндіру үшін ыдыратқышты қайта 
басыңыз. 

▼ Есіктерді ашқан кезде 
жарықтандырғышты 
ауыстырып-қосқыш  

1) Есіктерді ашқан кезде 
жарықтандырғыштың қосылуын 
ауыстырып-қосқыш. 

Есіктерді ашқан кезде 
жарықтандырғыштың қосылуын 
ауыстырып-қосқыштың мынадай күйлері 
бар. 
"OFF" күйі: Нүктелі шамдар есіктер 
ашылғанда автоматты түрде қосылмайды. 
Алайда, нүктелі шамдарды 
ажыратқыштарды басу арқылы оны 
(ыдыратқыштарды) қолша қосуға болады. 
"DOOR" күйі: Нүктелі шамдар кез келген 
есік ашылғанда автоматты түрде, нүктелі 
шамдардың ажыратқыштары 
(ыдыратқыштар)   

 
 

  

Аккумуляторлық батареяның 
отыруына жол бермеу үшін 
жарықтандырғыштың 
сөндірілгендігіне көз жеткізіңіз.  

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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Салонының жабдығы 6-3 

- ЖАЛҒАСЫ -

OFF күйінде болса да (жүк арту бөлігінің 
есігін немесе жүкартқыштың қақпағын 
санамағанда) қосылады. Барлық есіктер 
(жүк арту бөлігінің есігін немесе 
жүкартқыштың қақпағын санамағанда) 
жабылғаннан кейін бірнеше секундтан соң 
нүктелі шамдар біртіндеп сөне бастады. 
Неғұрлым толық ақпарат алу үшін 
"Сөндіруді кідірту таймері" бөлімін қараңыз 
6-3.

 Жүк арту бөлігін 
жарықтандыру плафоны 
(Outback) 

1) "ON" күйі.
2) "DOOR" күйі.
3) "OFF" күйі.

Жүк арту бөлігін жарықтандыру 
плафонының мынадай күйлері бар.  
"DOOR" күйі: Плафон жүк арту бөлігінің  
есігі ашылғанда ғана жанады. Плафон жүк 
арту бөлігінің есігі жабылғаннан кейін 
бірнеше секундтан соң біртіндеп сөне 
бастайды. Неғұрлым толық  ақпарат алу 
үшін "Сөндіруді кідірту таймері" бөлімін 
қараңыз 6-3. 
"OFF" күйі: Жарықтандырғыш сөндірулі. 
"ON" күйі: Жарықтандырғыш үнемі 
қосулы. 

 Сөндіруді кідірту таймері 

Келесі шамдар автоматты түрде қосылу 
функциясымен жабдықталған: 
• салонды жарықтандыру плафоны;
• нүктелі шамдар;
• жүк арту бөлігін жарықтандыру плафоны.

Автоматты түрде қосылғаннан кейін бұл 
жарықтандырғыштар бірнеше секунд бойы 
қосулы күйде болады, содан кейін 
төмендегі жағдайларда біртіндеп сөнеді:  
• оталдыру құлпын "LOCK"/ "OFF"

күйіне ауыстырғаннан соң;
• кез келген есікті немесе жүк арту бөлігінің

есігін жапқаннан кейін (Outback)
(салонды жарықтандыру плафоны);

• барлық есіктерді жапқаннан кейін
(нүктелі шамдар);

• жүк арту бөлігінің есігін жапқаннан
кейін (салонды жарықтандыру

плафоны); 
• есіктерді қашықтықтан басқару жүйесінің

көмегімен ашқанда (егер орнатылғаен
болса) (салонды жарықтандыру плафоны
және нүктелі шамдар);

• есіктерді есіктердің құлыптарын 
қашықтықтан басқару жүйесінің 
көмегімен ашқанда (салонды 
жарықтандыру плафоны және нүктелі 
шамдар). 

Төменде жұмыс істеп тұрған нүктелі 
шамдардың дереу арада сөндірілуіне 
соқтыратын әрекеттердің сипаттамалары 
берілген.  
• оталдыру құлпы "LOCK"/ "OFF" күйінен

"АСС"/ "ON" ауыстырылған;
• Барлық есіктер, жүк арту бөлігінің есігін

қоса алғанда (Outback) қашықтықтан
басқару жүйесінің көмегімен (егер
қарастырылған болса) құлыпталған.

• Барлық есіктер, жүк арту бөлігінің есігін
қоса алғанда (Outback) есіктердің
құлыптарын қашықтықтан басқару
жүйесінің көмегімен құлыпталған.

601552 



6-4 Салонның жабдығы  

 

Күннен қорғайтын 
күнқағарлар 

 
Өткір жарықтың шағылыспауы үшін 
күннен қорғайтын күнқағарды 
төменге түсіріңіз. 
Бүйірдегі терезедегі күннен 
қорғайтын күнқағарды  пайдалану 
үшін оны төмен түсіріп, тиісті 
терезеге қарай бұрыңыз. 

 

 
Нүктелі шамды сөндіру кідіртудің  бап-
тауларын (сөндіруді кідірту таймері) 
SUBARU дилерінде өзгертуге болады. 
Неғұрлым толық ақпарат алу үшін біз 
Сізге өзіңіздің SUBARU дилеріңізге 
хабарласуды ұсынамыз. Аспаптар 
комбинациясының дисплейі бар 
моделдерде (түрлі - түсті сұйық 
кристалды дисплей) бұл баптауды 
аспаптар комбинациясының дисплейі 
(түрлі-түсті сұйықкристалды дисплей) 
арқылы өзгертуге болады. Неғұрлым 
толық ақпарат алу үшін "Автокөлікті 
баптау" бөлімін қараңыз 3-63. 

■ Күннен қорғайтын 
күнқағардағы 
жарықтандырғышы бар айна 

 
Автокөліктің қозғалысы кезінде 
жарықтың шағылыспауы үшін 
айнаның қақпағын жабық күйде 
ұстаңыз. 
 

 
Айнаны пайдалану үшін күннен 
қорғайтын күнқағарды түсіріп, айнаның 
қақпағын көтеріңіз. 
Айнаның жарықтандырғышы айнаның 
қақпағын ашқанда қосылады. 

601182 

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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Салонының жабдығы 6-5 

- ЖАЛҒАСЫ -

ЕСКЕРТПЕ 
Айнаның жарықтандырғышы 
ұзақ уақыт бойы қосулы болса, 
акку-муляторлық батареяның 
отырып қалуының мүмкін 
екендігін ескеріңіз. 

 
Қолғаптарға арналған бөлік  

Қолғаптарға арналған бөліктің қақпағын 
ашу үшін оның тұтқасын өзіңізге қарай 
тартыңыз. Оны жабу үшін қақпақтың 
жоғарғы жағынан қысып, үстінен басыңыз. 

Заттарды сақтауға және 
тасымалдауға арналған бөлік 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

601237 

• Кенеттен тежелу немесе
апат кезінде жарақат алу қаупін
азайту үшін қозғалыс кезінде
заттарды сақтауға және
тасымалдауға арналған бөлік
жабық болуы тиіс.
• Төменде  көрсетілген 
заттарды сақтауға және 
тасымалдауға арналған бөлікте 
сақтамаңыз .Керісінші жағдайда 
бұл өртпен апатқа әкелуі 
мүмкін. 
- аэрозоль бар баллондарды,

өртену қаупі бар заттарды
немесе агрессивті 
сұйықтықтарды немесе 
басқа да қауіпті заттарды 

- Пластмассадан немесе 
қыздыруға сезімтал басқа да 
заттарды немесе тез 
тұтанатын заттарды, мысалы 
тұтандырғыш 



6-6 Салонның жабдығы  

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

■ Орталық консоль   
Орталық консолде орналасқан бөлік 
заттарды сақтауға арналған орын болып 
табылады. 

 
  1) Ұсақ-түйектерге арналған суырма. 

2) Аксессуарларға арналған суырма. 
 

Орталық консолдің ішінде орналасқан 
қақпақты ұсақ-түйектерге арналған 
суырма немесе ұсақ аксессуарларға 
арналған суырма ретінде пайдалануға 
болады. 
 

 
 

1)  Қаламға арналған ұстауыш. 
2)  Картаға арналған ұстауыш. 

 
Егер орталық консолдің ішінде 
орналасқан қақпақ алынып тасталған 
болса, Сіз орталық консолді қалам мен 
картаға арналған ұстауыш ретінде 
пайдалана аласыз. 
Консолдің жоғарғы бөлігін шынтақ 
тіреуіш ретінде пайдалануға болады. 

■  Жоғарғы консоль   
 

Орталық консолде орналасқан бөлік 
заттарды сақтауға арналған орын болып 
табылады. 

 
 
Консолді ашу үшін консоль қақпағына 
сәл басыңыз, содан кейін қақпағы 
автоматты түрде ашылады. 
 
 

Қозғалыс басталар алдында 
жоғарыдағы консолдің жабық 
екендігіне көз жеткізіңіз. 

 

601575 
 

601576 
 

601576 
 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 



Салонының жабдығы 6- 7 

- ЖАЛҒАСЫ -

■ Қуыс

Орталық панелдің төменгі 
жағындағы бөлікті күл салғыш 
ретінде пайда-ланбаңыз. Онда 
сөндірілмеген теме-кіні 
қалдырмаңыз. Бұл өртке 
соқтыруы мүмкін. 

Қуыстың қақпағын ашу үшін оны 
сәл басыңыз, содан кейін қақпағы 
автоматты түрде ашылады. 

Стақан сауыты 

Сақ болыңыз және сусындарды 
төгіп алмауға тырысыңыз. Ыстық 
сусын-дардың Сізді және/ немесе 
Сіздің автокөлігіңіздің 
жолаушыларын күй-діруі мүмкін. 
Оның үстіне төгілген 
сұйықтықтың қаптаманы, 
кілемдік жабынды және аудио-
аппаратураны зақымдауы мүмкін. 

 Алдыңғы орындықтың 
жолаушысына арналған 
стақан сауыты 

• Жүргізушінің өз бетімен
автокөлікті басқарып келе
жатқанда құты ұстауыштан
құтыны алмауы немесе оны
құты ұстауышқа салмауы
керек. Бұл жүргізушінің
назарын алаңдатып, апатқа
әкелуі мүмкін.

• Берілістерді ауыстырып қосу
иінтірегіне/ селектордың
иінтірегіне немесе олардың
маңына сусындарды төгіп алмау
үшін сақ болыңыз. Сусын төгілген
жағдайда мұның ауыстырып қосу
иінтірегінің/ селектордың
иінтірегінің және/ немесе
ауыстырып-қосқыштың
(ауыстырып-қосқыштардың) жа-
рамсыздануына әкелуі мүмкін.

Қосарланған стақан сауыты консолге 
кіріктіріп орнатылған.

601518 

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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Стақан сауыттарының 
қалқан-дарын алып тастауға болады. 

ЕСКЕРТПЕ 
Қалқаны алынып тасталған кезде 
стақан сауытын заттарды сақтауға 
арналған бөлік ретінде пайдалануға 
болады 

 
 
 
 
 

 
 
 

■ Артқы орындықтың 
жолаушысына арналған стақан 
сауыты 
 
 
 

 
 
 

 

 

Қосарланған стақан сауыты шынтақ 
тіреуішке кіріктіріп орнатылған. 
 

Егер артқы орындықтардың 
жолау-шыларына арналған стақан 
сауытында сусын болса, артқы 
орындықтың арқасын бүктемеңіз. 
Әйтпесе сусынның төгіліп қалуы 
мүмкін. Егер сусын ыстық болса, 
оның Сізді және/ немесе Сіздің 
автокөлігіңіздің жолаушыларын 
күйдіруі мүмкін. 

Құты ұстауыштар  
 

• Жүргізушінің өз бетімен 
автокөлікті басқарып келе 
жатқанда құты ұстауыштан 
құтыны алмауы немесе оны 
құты ұстауышқа салмауы керек. 
Бұл жүргізушінің назарын 
алаңдатып, апатқа әкелуі мүмкін. 
 

• Егер Сіз құты ұстауышқа сусыны 
бар құтыны салсаңыз, құтының 
қақпақпен жабылғанына көз 
жеткізіңіз.  Керісінше жағдайда 
есікті ашу/ жабу кезінде, сондай-
ақ қозғалыс барысында сусын 
төгілуі мүмкін. Егер сусын ыстық 
болса, оның Сізді және/ немесе 
Сіздің автокөлігіңіздің 
жолаушыларын күйдіруі мүмкін. 

601554 
 

601555 
  АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 



Салонының жабдығы 6-9 

- ЖАЛҒАСЫ – 

Қосымша электрлік 
жабдықтарын қосуға 
арналған розеткалар 

   601521 

Әрбір есіктің ішкі әрлемесінде орнатылған 
құты ұстауыштарды сусындары бар 
құтыларды және басқа да заттарды сақтау 
үшін қолдануға болады. 

Климат-бақылау жүйесін басқару 
панелі астындағы розетка 

601577 

Орталық консолдегі розетка 
Қосымша электрлік жабдықтарды қосуға 
арналған розеткалар орталық консольдегі 
климат-бақылау жүйесін басқару пане-лінің 
астында орналастырылған.  
Егер оталдыру құлпы "АСС" немесе "ON" 
күйіне орнатылса, онда аккумуляторлық 
батареядан қосымша электрлік 
жабдықтарды қосуға арналған 
розеткаларға 12В тұрақты тоқ кернеуі 
беріледі.  
Сіз бұл розеткаларға автокөлікте 
пайдалануға арналған жабдықтарды қоса 
аласыз. 
Розеткаларға қосылатын электрлік 
жабдықтардың ең жоғарғы рұқсатты қуаты 
120 Вт құрайды.  

601556 



6-10 Салонның жабдығы  

 

 
Қуаты әрбір розетка үшін белгіленген 
шектен асатын электрлік жабдықтарды 
пайдаланбаңыз. 
Екі розеткаға қатарынан электрлік 
жабдықтар қосылатын болса, олардың 
жалпы тұтынатын қуатының 120 Вт артық 
болмауы керек. 

 
 

 
 

 
  

• Розеткаларға қосылатын 
электрлік жабдықтардың ең 
жоғарғы рұқсатты қуаты 120 Вт 
құрайды. Қуаты әрбір розетка 
үшін белгіленген шектен 
асатын электрлік жабдықтарды 
пайдаланбаңыз. 
Екі розеткаға қатарынан 
электрлік жабдықтар 
қосылатын болса, олардың 
жалпы тұтынатын қуатының 
120 Вт артық болмауы керек. 
Розеткалардың шамадан тыс 
жүктелуінің қысқа тұйықталуға 
әкелуі мүмкін. Бейімдеуіштер 
мен таратқыштарды 
пайдаланбаңыз және бір 
розеткаға бірнеше электрлік 
жабдықты қоспаңыз. 

• Егер қосылатын электрлік 
жабдықтың ашасы розеткаға 
өте бос немесе өте тығыз 
салынатын болса, онда бұл 
байланыстың осал болуына 
немесе ұяшықтың розеткада 
кептеліп қалуына соқтырады. 
Розеткаға қосу үшін сәйкестігі 
жақсы ашаларды ғана 
пайдаланыңыз. 

• Электрлік жабдықтар электрлік 
жабдықтарды қосуға арналған 
розеткаға ұзақ уақыт бойы қосулы 
болған кезде аккумулятор 
батареясының отыруының мүмкін 
екендігін ескеру қажет. 

• Қозғалыс басталмас бұрын 
қосылатын электрлік жабдықтың 
ашасы мен баусымының берілісті 
ауыстырып қосу кезінде, сондай-ақ 
акселератор мен тежегіштің 
басқышын басқан кезде кедергі 
жасамайтынына көз жеткізіңіз. 
Керісінше жағдайда қозғалыс 
барысында мұндай электрлік 
жабдықты пайдаланбаңыз.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

• Қосымша электрлік 
жабдықтарды қосуға арналған 
розеткаларды тұтатқышқа 
арналған ұяшық ретінде 
пайдаланбаңыз. 

• Қосымша электрлік 
жабдықтарды қосуға арналған 
розеткаға қандай да бір бөтен 
заттардың, әсіресе, монета 
немесе алюминий фольга 
сияқты металл заттардың 
түсуіне жол бермеңіз. Бұл қысқа 
тұйықталуды тудыруы мүмкін. 
Розетка пайдаланылмаса, оны 
үнемі қалпақшамен жабыңыз. 

• Кернеуі 12В болатын тұрақты 
тоқ желісінде жұмыс істеуге 
арналған электрлік 
жабдықтарды ғана пайдалануға 
рұқсат етіледі. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

ғарғы жағы 

61578 



Салонының жабдығы 6-11 

- ЖАЛҒАСЫ – 

601531 

Төменгі жағы 

ЕСКЕРТПЕ 
Орталық консолдің қақпағы жабық 
болғанда орталық консоль мен қақпақтың 
арасында  орталық кон-солдегі қосымша 
электрлік жаб-дықты қосуға арналған 
розетканы пайдалануға мүмкіндік беретін 
ойық қалады. Электрлік жаб-дықтың 
сымын осы ойық арқылы өткізіңіз.

USB қосқышынан қуаттау көзі 
(егер қарастырылған болса) 

• Қолданылатын USB қосқышы-ның 
техникалық сипаттамалары А 
түріне сәйкес келеді. Егер 
техникалық сипаттамалары басқа 
жалғауыш қосылған болса, 
электрлік қуаттау немесе қуаттау 
мүмкін емес немесе құрылғыда 
ақаудың болуы мүмкін. 

• Жабдықтардың жарамсызды-
ғына немесе деректердің бұзы-
луына ешқандай кепілдік
берілмейді. Құрылғыны қосу-
дың Сіздің жауапкершілігіңізбен
орындалуы керек.

• Электрлік тоққа түсіп қалмау
үшін немесе жарамсыздыққа жол
бермеу үшін келесі сақтық
шараларын ұстаныңыз.

- USB концентраторын қоспаңыз.
- USB жалғауышына ешқандай метал

немесе басқа да бөтен заттарды
салмаңыз.

- USB жалғауышына сұйықтық-
тарды немесе суды төкпеңіз.

• Шоғырсымды жалғағанда жал-ғанған 
шоғырсымды аяқпен іліп, суырып 
алмауға назар ауда-рыңыз. Керісінше 
жағдайда оның Сізге құлау кезінде 
жарақат келтіруі немесе жалғанған 
құрылғыда ақаудың пайда болуына 
себеп болуы мүмкін. 

• Егер жабдық қозғалтқыш ажы-
ратылған кезде ұзақ уақыт бойы
жарықтандыратын құралдарды
пайдаланудың аккумуляторлық
батареяның отыруына әкелуі мүмкін.
Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрғанда да,
біз қажет болмаған жағдайда
жабдықты қоспауға кеңес береміз.

• Жарамсыз құрылғыны қоспаңыз. Бұл
түтін мен өрт қаупін тудыруы мүмкін.

ЕСКЕРТПЕ 
• Әрбір USB қосқышынан қуаттау

жүйесі максималды күштің 5,25
В/1А болатынына есептелген.

• Құрылғыны қосу алдында 
міндетті түрде құрылғыны 
пайдалану нұсқаулығын оқыңыз 
және құрылғының қуаттық 
параметрлерінің оған сәйкестігін 
тексеріңіз. 

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 



Салонының жабдығы 6-12 
• Егер электрлік қуаттауды талап

ететін құрылғы қуаттың
максималды параметрлерінен
артық болса, электрлік
қуаттаудың немесе қуаттаудың
мүмкін болмауы ықтимал. 
Қуаттау мүмкін болған 
жағдайда да қуаттау үшін талап 
етілетін уақыттың түпнұсқа 
қуаттау құрылғысын 
пайдаланғандағы уақыттан 
артық болуы мүмкін. 

• Құрылғыға байланысты 
қуаттаудың арнайы 
шоғырсымды пайдаланғанда 
ғана орындалуы мүмкін. 
Мұндай жағдайда құрылғыны 
міндетті түрде арнайы 
шоғырсым арқылы жалғаңыз. 

• Егер ДК байланысты құрылғы
қосылған болса, электрлік 
қуаттаудың немесе қуаттаудың 
мүмкін болмауы ықтимал. 

• Егер құрылғы қуаттау үшін
қосылған болса, қуаттау
аяқталғаннан кейін құрылғыны
бірден ажыратыңыз.

Алдыңғы орындыққа арналған USB 
электрлік қуаттауышының жалғауышы 
(аудиоқұрылғыларды жалғауға және 
пайдалануға болады) 

Егер оталдыру құлпы "АСС" немесе 
"ON" күйінде болса, ал USB 
жалғауышына USB электрондық 
құрылғысы қосылған болса, құрылғыға 
5В/2,1А тұрақты тоқ кернеуінің 
электрлік қуатын беруге болады. 
Электрондық құрылғыны пайдалану 
немесе қуаттау үшін USB жалғауышын 
пайдаланыңыз. 
Пайдалану үшін USB электрлік 
қуаттауыштың қосқышының қақпағын 
ашыңыз. Пайдаланғаннан кейін USB 
электрлік қуаттауыштың қосқышының 
қақпағын жабыңыз. 

601814 
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- ЖАЛҒАСЫ -

Салонының жабдығы 6-13 

Күл салғыш 
(егер орнатылған болса) 

Едендік кілемше (егер 
орнатылған болса) 

Әрбір стақан сауытына немесе құты 
ұстауышқа алынбалы-салынбалы күл 
салғышты орнатуға болады. Стақан 
сауытының орналасатын жерлері туралы 
ақпарат алу үшін "Стақан сауыты" бөлімін 
қараңыз 6-7.  Күл сал-ғышты пайдалану 
үшін оның қақпағын ашыңыз. Күл 
салғышты стақан сауыты-нан алу үшін 
оны жоғары қарай тар-тыңыз. Күл 
салғышты қолданғаннан кейін салонға 
түтін қалдықтарының шығуын азайту үшін 
оның қақпағын мұқият жабыңыз. 

ЕСКЕРТПЕ 
Күл салғыштың ішкі жағынан қақпағы-  
ның маңында біртіндеп күл мен темекі 
қалдықтары жиналады. Бұл қалдықтарды 
тіс щөткесының немесе басқа да ұшы 
өткір құрал-саймандардың көмегімен 
тазалаңыз. 

Егер автокөліктің қозғалысы ба-
рысында еденге төселетін кілем-
ше алға қарай жылжып, басқыш-
тың қозғалуына кедергі келтірсе, 
бұл апатқа ұшыратуы ықтимал.  
Еденге төселетін кілемше алға 
қарай жылжып кетпеуі үшін 
мынадай сақтық шараларын 
сақтаңыз. 
• Міндетті түрде Subaru original

еден төсенішін немесе қажетті
жерлерде сақиналары бар
оған балама еден төсеніштерін
пайдаланыңыз.

Төменде келтірілген сақтық 
шараларын ұстаныңыз. Егер бұл 
орындалмаса, тұтанып кету қаупі 
бар. 
• Сіріңке мен темекіні күл салғышқа

салу алдында міндетті түрде
сөндіріңіз. Осыдан кейін күл
салғышты мұқият жабыңыз.

• Күл салғышқа тез тұтанатын
заттардың түсуіне жол бермеңіз.

• Күл салғышта жанып тұрған
темекіні қалдырмаңыз.

• Күл салғышта тұқылдың көп
жиналмауын қадағалаңыз.

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 



6-14 Салонның жабдығы

Киімге арналған ілгек 

1) Алдымен төлкекті бекіткішке орнатыңыз,
содан соң төмен қарай басыңыз. 

2) Содан кейін бекіткіштерді 
еденге төселетін кілемшені бекіту үшін 90 
градусқа бұрыңыз. 

Жүргізуші жақтан еденде бекіткіштер 
орналасқан. 
Еденге төселетін кілемше суреттерде 
көрсетілгендей, кіріктіріп орнатылған 
төлкектердің көмегімен мұқият бекітілуі 
керек. 

Келесі нұсқаулықтарды сақтаңыз. 
• Киімге арналған ілгектерге киім

ілгіштерді немесе өзге де қатты
заттарды, болмаса жиегі өткір
заттарды ілмеңіз. Киімдерді 
киімге арналған ілгектерге 
тікелей іліңіз; киім ілгіштерді 
пайдаланбаңыз. 
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Киімге арналған ілгектерге 
жүргізушінің шолуын шектейтін 
немесе кенеттен тежелу немесе 
соқтығысу кезінде 
жолаушыларға жарақат тигізуі 
ықтимал заттарды ілмеңіз. 
Сонымен қатар, киімге арналған 
ілгекке ілінген заттардың  
салмағы 5 келіден (11 фунттан) 
аспауы тиіс. 

А. АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

• Киімге арналған ілгектерге
киімдерді ілер алдында оның
қалтасында өткір заттардың жоқ
екеніне көз жеткізіңіз.

Бұл нұсқаулықтар сақталмаған 
жағдайда кенеттен тежелгенде 
соқтығысқан жағдайда ауыр 
жарақатқа әкеліп соқтыруы 
ықтимал мынадай жағдайлар 
орын алуы мүмкін. 
• Заттардың салонға 

лақтырылуы мүмкін. 
• Қауіпсіздік жастықтары-пердесі

дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. 

• Жүргізуші жағындағы еденге
төселетін кілемшенің бекіткіш-
терде дұрыс бекітілгенге және
тірелгенге дейін артқа қарай
жылжытылғандығына көз
жеткізіңіз.

• Біреуден артық еденге төселе-тін
кілемшені пайдаланбаңыз.

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ  АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 



Салонының жабдығы 6-15 

- ЖАЛҒАСЫ -

Сөмкелерге арналған 
ілгек 

 Outback моделі үшін

 Седан моделі үшін 

Киімге арналған ілгектер артқы 
орындықтағы жолаушыларға арналған 
жоғарыдағы тұтқаның әрқайсысында 
қарастырылған. 

Сөмкелерге арналған ілгектер 
жүкартқыштың қақпағының ойығының 
жанында, ішкі бүйір қабырғаларында екі 
жағынан орналасқан. 

Сөмкелерге арналған ілгектер жүк арту 
бөлігінің екі жағында орналасқан. 
Ілгекті пайдалану үшін оның жоғарғы 
бөлігін басыңыз, содан кейін ілгек 
автоматты түрде төмен түсіріледі. 

ЕСКЕРТПЕ 
Егер сөмкеге арналған ілгек 
қолданылмайтын болса, оны алып 
тастаңыз. 

601190 

Сонымен қатар сөмкелерге ар-
налған ілгекке ілінген заттардың 
салмағы 5 келіден (11 фунттан) 
аспауы тиіс. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 



6-16 Салонның жабдығы

Қосалқы тұтқа (Outback) 

Қосалқы тұтқа жүк арту бөлігінің есігінің ішкі 
әрлемесінде орнатылған. Жүк арту бөлігінің 
есігі ашық болса, Сіз тұтқаға жарықшам, 
дымқыл киім және т. б. іле аласыз. 

Жүк арту бөлігінің 
жылжымалы пердесі 
(Outback) 
Жүк арту бөлігінің жылжымалы пердесі жүк 
арту бөлігін жабуға да, тасымалданатын 
жүкті күннің көзінен қорғауға да арналған. 
Жылжымалы пердені шешіп алуға болады, 
бұл жүкті тасымалдау үшін қосымша 
орынның пайда болуын қамтамасыз етеді. 

 Жылжымалы пердені 
пайдалану тәртібі  

Жүк арту бөлігінің пердесін 
жылжыту 

1) Бекіткіш.
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• Қосалқы тұтқаға ілінген
заттардың салмағы 3 келіден
(6 фунттан) аспауы тиіс.
Пайдалану жағдайларына
байланысты (мысалы, төмен
температураларда және т.б.)
жүк арту бөлігінің есігі
температура төмен болғанда
да төмен түсірілуі мүмкін.
Алайда, бұл ақау болып
табылмайды. Саусақтардың
немесе дененің басқа да
бөліктерінің қысылып
қалмауы үшін абай болыңыз.

• Қосалқы тұтқаны пайдаланған
кезде жүк арту бөлігінің есігін
жабуға тырыспаңыз. Бұл
тұтқаға ілініп тұрған
заттардың жүк арту бөлігінің
есігіне қысылып қалуына
және олардың зақымдануына
әкелуі мүмкін. Жүк арту
бөлігінің есігін жабу алдында
тұтқада ілулі тұрған
заттардың барлығын алып
тастаңыз.

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 



Салонының жабдығы 6-17 

- ЖАЛҒАСЫ -

1. Жүк арту бөлігінің жылжымалы
пердесінің ортасында орналасқан
тұтқаны ұстаңыз және перденің оң
және сол жақ шеттерінде орналасқан
бекіткіштерді ажыратып тастау үшін
тұтқаны жоғары қарай сәл көтеріңіз.

2. Жүк арту бөлігінің пердесін тарту үшін
тұтқаны өзіңізге тартыңыз. Со-дан
кейін ілгектерді қамтуыштарға суретте
көрсетілгендей салыңыз.

Жүк арту бөлігінің пердесін орау 
1. Жүк арту бөлігінің жылжымалы

пердесінің ортасында орналасқан
тұтқаны ұстап, оны өзіңізге қарай
тарта отырып, жүк арту бөлігінің
жылжымалы пердесін қамтуыштардан
босатыңыз.

1) Бекіткіш.

2. Жүк арту бөлігінің пердесін баяу
ораңыз.  Содан кейін бекіткіштерді
бекіту үшін тұтқаны сәл көтеріңіз.

• Перденің алдыңғы жағының
дизайныЖүк арту бөлігінің жылжымалы 

пердесіне ешқандай заттарды 
қоймаңыз. Аса ауыр заттар 
жылжымалы пердені зақымдауы 
мүмкін, ал кенеттен тежелу 
немесе соқтығысу кезінде күшпен 
лақтырылатын болады. Бұл ауыр 
жарақаттарға әкелуі мүмкін. 
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• Пердені тарту немесе орау
барысында жүк арту бөлігінің
есігінің тіреуіші сызылып
қалмауы үшін сақ болыңыз.
Тіректердегі сызаттар
тіректерден газдың шығуына
алып келуі мүмкін,
нәтижесінде олар жүк арту
бөлігінің есігін ашық күйде
бекіте алмайды.

• Артқы орындықтардың арқасы
еңкейтілетін кезде
жылжымалы перде тысының
тиісті бөлігін тысы
зақымданбайтындай
сырғытыңыз.

Артқы орындықтардың арқасы 
еңкейтілетін кезде жылжымалы 
перде тысының тиісті бөлігін 
тысы зақымданбайтындай 
сырғытыңыз. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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• Жылжымалы перденің
тысын шешу

1. Пердені ораңыз.

1. Пердені орнына бекіту алдында
перденің алдыңғы бөлігінің оң жағын
үшбұрышты белгімен біріктіріңіз.

2. Оның ұзындығын азайту үшін перденің
алдыңғы жағын оңға қарай басыңыз.

3. Пердені орнына бекіту алдында перденің
алдыңғы бөлігінің сол жағын үшбұрышты
белгімен біріктіріңіз.

• Перденің алдыңғы
жағын шешу

1. Оның ұзындығын азайту үшін перденің
алдыңғы жағын оңға қарай басыңыз.

2. Перденің алдыңғы жағын шешіңіз.

2. Артқы төрттігінің оң жағындағы түймені
басыңыз, басулы күйде ұстап тұрыңыз
да, жылжымалы перденің тысының оң
жағын көтеріңіз.

3. Жылжымалы перденің тысын шешіңіз.

• Жылжымалы
перденің тысын
сақтау

Жылжымалы перденің тысын жүк арту 
бөлігінің еденінің астында сақтауға болады. 

1. Қақпақты ашу үшін қақпақтың тұтқасын
жоғары қарай тартыңыз.

2. Қақпақты ашық күйінде бекіту үшін,
төбенің артқы жиегіне ілгекті (қақпақтың
артқы жағында қарастырылған) іліңіз.

,,---- \ 
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- ЖАЛҒАСЫ -

 Жылжымалы перденің 
жиналған тысын алу 

3. Жүк арту бөлігі еденінің қақпағының сол
және оң жақ бөліктерін алып тастаңыз.

5. Жылдымалы перденің тысының сол жақ
ұшын ұстауышқа салыңыз.

1. Жылжымалы перденің тысының оң
жағын көтеріңіз.

2. Жылжымалы перденің тысын өзіңізге
қарай тарту арқылы босатып алыңыз.

4. Жылжымалы перденің тысын алға қарай
180 градусқа  бұраңыз.

6. Жылжымалы перденің тысын жүк арту
бөлігінің артқы шетіне салып қойыңыз.

601579 
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 Жылжымалы перденің 
тысын кигізу  

2. Артқы орындықтың артына жылжымалы
перденің тысының алдыңғы бөлігі
бекітілгендігіне көз жеткізіңіз.

Жүкті бекітуге арналған ілгек 
(Outback) 

1. Жылжымалы перденің тысының екі
ұшын да ұстауыштарға салыңыз. Сіздің автокөлігіңіздің жүк арту бөлігінде 

тасымалданатын жүктерді бекітуге 
арналған бекіткіш торды немесе жіптерді 
бекітуге арналған екі немесе төрт ілгек бар. 
Бекіту ілгектерін пайдалану үшін оларды 
қуыстан ілгекті төмен қарай бұрай отырып 
шығарыңыз. Ілгектер пайдаланылмайтын 
болса, ілгектерді жоғары қарай көтеріп, 
оларды ойықтарға кіргізіп қойыңыз. 

,,..------ \ 
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- ЖАЛҒАСЫ -

Жүкартқыштың/ жүк арту 
бөлігінің еденінің астында 
орналасқан заттарды сақтауға 
және тасымалдауға арналған 
бөлік  
 (егер қарастырылған болса) 

ЕСКЕРТПЕ 
Заттарды сақтауға және тасымалдауға 
арналған бөліктің пішіні моделге  
байланысты өзгеше болуы мүмкін. 

Седан («А» түрі) 

Outback 

Жүкартқыштың (Седан)  немесе жүк арту 
бөлігінің еденінің астында орналасқан 
заттарды сақтауға және тасымалдауға 
арналған бөлік  

Жүкті бекітуге арналған ілгектер 
тек жеңіл жүктердің қалпын  
бекітуге арналған. Егер 
бекітілетін жүктің салмағы ең 
жоғарғы рұқсат етілген 
мөлшерден асып кетсе, бұл 
ілгектерді қолданбаңыз. Әрбір 
ілгекке түсетін ең жоғары 
жүктеме 50 келіден (110 
фунттан) аспауы тиіс. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

601569 
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Седан ("В" түрі) 
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(Outback), шағын заттарды сақтау үшін 
пайдаланылуы мүмкін. Қақпақты ашу үшін 
ілгекті жоғары қарай тартыңыз. 

ЕСКЕРТПЕ 
Желі шыққан дөңгелекті жөндеуге 
арналған жиынтығы жоқ  
моделдерде желі шыққан дөңгелектерді 
тасымалдау барысында заттарды 
сақтауға арналған науаны жүкартқышқа 
(Седан) немесе жүк арту бөлігіне 
(Outback) салыңыз. 

Артқы көрініс камерасы  
(егер орнатылған болса)  

Аудиожүйені/ навигация жүйесін пайдалану 
жөніндегі жеке нұсқаулықты қараңыз. 

Алдыңғы шолу камерасы 
(егер орнатылған болса)/ 
бүйірінен шолу камерасы  
(егер орнатылған болса)  

Аудиожүйені/ навигация жүйесін пайдалану 
жөніндегі жеке нұсқаулықты қараңыз. 

 
 

 

 

• Кенеттен тежелу немесе апат 
кезінде жарақат алу қаупін 
азайту үшін қозғалыс кезінде 
заттарды сақтауға және 
тасымалдауға арналған бөліктің 
қақпағы жабық болуы тиіс. 

• Заттарды сақтауға және 
тасымалдауға арналған бөлікте 
аэрозоль бар баллондарды, 
өртену қаупі бар заттарды 
немесе рессивті сұйықтықтарды 
немесе басқа да қауіпті 
заттарды тасымалдамаңыз 
және сақтамаңыз. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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- ЖАЛҒАСЫ -

Жанармай 

 Бензиндік қозғалтқышы 
бар моделдер үшін 
жанармайға қойылатын 
талаптар

 Жанармай түрі
Тек этилденбеген бензин

 Зерттеу әдісі бойынша қажетті
октандық сан

Аустралияға арналған моделдер 
үшін 91 немесе одан да көп болуы 
ұсынылады. 
Қозғалтқыш пен автокөлік жұмысының 
оңтайлы сипаттамаларына қол жеткізу үшін 
тұтастай алғанда этилденбеген бензинді 
пайдалану ұсынылады.  

Аустралияға арналған моделдерден басқа 
моделдер үшін 95 немесе одан да көп болуы 
ұсынылады. 
Октандық саны 95 немесе одан да көп 
этилденбеген бензин болмаған жағ-дайда 
октандық саны 90 немесе одан да көп 
этилденбеген бензинді пайдалануға болады. 

 Этанол қосылған бензинді пайдалану

 Еуропа елдеріне арналған моделдер

Автожанармай құю станциясында мұндай 
затбелгілер болған жағдайда тек осы 
затбелгілердің біреуі ғана бар жанармайды 
пайдаланыңыз. 
SUBARU этанол қосылған бензинді 
пайдалануға жол береді, егер этанолдың 
құрамы 10% аспайтын болса. Қолда-нылатын 
этанол қосылған бензиннің  

702054 
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• Жанармай құятын мойынның
конструкциясы этилденбеген
бензинді құюға арналған ұшы
арқылы ғана құйылатындай
қарастырылған.
Этилденбеген бензин 
ешқандай жағдайларда 
пайдаланылмауы тиіс, 
өйткені, бұл пайдаланылған 
газдардың уыттылығын 
төмендету жүйесінің істен 
шығуына әкеледі және Сіздің 
автокөлігіңізді басқарудың 
жалпы сипаттамаларын да, 
жанармайды үнемдеуге де 
әсер етуі мүмкін. Сонымен 
қатар, бұл Сіздің техникалық 
қызмет көрсетуге жұмсайтын 
шығындарыңызды 
арттырады. 

Сапасы төмен болатын 
жанармайды немесе 
қарастырылмаған қосымды 
пайдалану қозғалтқыштың 
және/ немесе жанармай 
жүйесінің зақымдануына 
әкеліп соқтыруы мүмкін. 

• Автокөліктің сыртына 
жанармай тамшыларының 
түсуіне жол бермеңіз. 
Жанармай лак-бояу жабынды 
зақымдауы мүмкін 
болғандықтан, оның барлық 
ағындыларын бірден сүрту 
керек. Лак-бояу жабынның 
оған жанармайдың түсуі 
салдарынан зақымдануына 
SUBARU шектеулі кепілдігі 
берілмейді. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 



7-4 Қозғалтқышты іске қосу және автокөлікті басқару 
 

 

 

зерттеу әдісі бойынша жанармайдың 
жоғарыда аталған санатына сәйкес келетін 
октандық санының бар екендігіне көз 
жеткізіңіз. 

 Еуропа елдеріне арналған 
моделдерден басқа 
SUBARU этанол қосылған бензинді 
пайдалануға жол береді, егер этанолдың 
құрамы 10% аспайтын болса. 
Қолданылатын этанол қосылған бензиннің 
зерттеу әдісі бойынша жанармайдың 
жоғарыда аталған санатына сәйкес келетін 
октандық санының бар екендігіне көз 
жеткізіңіз. 
 

 Дизелдік қозғалтқышы 
бар моделдер үшін 
жанармайға қойылатын 
талаптар 

 
 

 
 

 

 

B7 
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Сіздің автокөлігіңіз үшін EN590, В7 
стандартына сәйкес келетін жанар-
майдан басқа жанармайды немесе 
оның баламасынан басқа жанар-
майды пайдаланбаңыз. Сәйкес кел-
мейтін жанармайдың пайдаланылуы 
қозғалтқыштың жұмыстық сипаттама-
ларының нашарлауына ғана емес, 
қозғалтқыш пен жанармай жүйесінің 
қатты зақымдануына да әкеліп 
соқтырады. Қозғалтқыштың 
зақымдануына жол бермеу үшін Сіз 
төменде көрсетіліп отырған 
нұсқаулықтарды қатаң сақтауыңыз 
керек. 

- Ешқашан бензинмен араластырыл-
ған бензинді немесе дизелдік 
жанар-майды пайдаланбаңыз. 

- Ешқашан керосинді, пешке жағыла-
тын отынды және т. б. пайдалан-
баңыз. 

- Ешқашан кемеге арналған 
дизелдік жанармайды 
пайдаланбаңыз. 

- Ешқашан дизелдік жанармайға 
жанармайларға арналған 
қосымдарды немесе тазарту 
құралдарын қоспаңыз. 

• Автокөліктің сыртына жанармай 
тамшыларының түсуіне жол 
бермеңіз. Жанармай лак-бояу 
жабынды зақымдауы мүмкін 
болғандықтан, оның барлық 
ағындыларын бірден сүрту 
керек. Лак-бояу жабынның оған 
жанармайдың түсуі салдарынан 
зақымдануына SUBARU 
шектеулі кепілдігі берілмейді. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 



Қозғалтқышты іске қосу және автокөлікті басқару  7-5 

- ЖАЛҒАСЫ -

Жоғарыда көрсетілген заттаңбасы бар 
автожанармай құю станцияларында саты-
латын жанармайларды ғана пайдала-
ныңыз. 
Осы автокөліктің қозғалтқышы EN590, В7 
стандартына сәйкес келетін жанармайды 
немесе оның баламасын пайдалануға 
ғана арналған. 

 Қыстық дизелдік жанармай
Жанармайдың температурасы төмен бол-
ғанда автокөлікті пайдалану салдарынан 
туындайтын мәселелерді болдырмау үшін 
қысқы кезеңде сатылымда суықтағы 
ағым-дылық сипаттамалары 
жақсартылған дизелдік жанармай болады. 
Алайда, қыс-тық дизелдік 
жанармайлардың техникалық 
сипаттамалары автокөлік 
пайдаланылатын жердің климатына 
тәуелді. 
Қыстық дизелдік жанармай туралы 
неғұрлым толық ақпарат алу үшін біз 
Сізге SUBARU дилеріне хабарласуды 
ұсынамыз. 

 Жанармай құятын мойынның 
тесігі мен қақпағы 

 Автокөлікке жанармайды толтырып
құю

Автокөлікке жанармайды құюды тек бір 
адам ғана жүргізуі керек. Басқа тұл-
ғалардың автокөлікке жанармай құю 
барысында жанармай құю мойнының 
жанында  

болуына рұқсат бермеңіз. 
Міндетті түрде басқа сақтық шараларын 
сақтаңыз, оларға қатысты ақпарат 
автожанармай құю станциясында 
орналастырылған. 

1. Автокөлікті тоқтатып, қозғалтқышын
сөндіріңіз.

2. Жанармай құю мойнының қақпағын
ашу үшін осы қақпақты ашатын
иінтіректі жоғары қарай тартыңыз.
Иінтірек еденде, жүргізушінің
орындығының жанында орналасқан.

1) Седан. 
2) Outback. 

3. Жанармай құятын мойынның қақпағын
ашыңыз.

1 
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1) Ашу. 
2) Жабу. 

4. Жанармай құю мойнының қақпағын оны 
сағат тілінің бағытына қарсы бұрай 
отырып ашыңыз.  
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• Жанармай булары өте 
өртенгіш.Автокөлікке жанармай құю 
алдында міндетті түрде 
қозғалтқышты сөндіріңіз және 
автокөліктің барлық терезелері мен 
есіктерін жабыңыз. жақын маңда 
тұтатылған темекінің, ашық оттың 
және электрлік ұшқындардың 
жоқтығына көз 
жеткізіңіз.Жанармайға қатысты 
барлық операцияларды 
ғимараттардан тыс жерлерде 
жүргізу қажет.Төгілген жанармайды 
тез арада сүрту керек. 

• Жанармай құю мойнының қақпағын 
ашу барысында оны қолыңызда 
мықтап қысыңыз да солға қарай 
ақырын бұрыңыз.Қақпақты оқыс 
қимылмен шешпеңіз.Жанармай 
қысым астында болуы мүмкін және 
оның кейбір мөлшері жанармай 
құю мойнынан төгіліп кетуі мүмкін, 
әсіресе ыстық күндері.Егер сіз 
жанармай құю мойнының қақпағын 
алу барысында шуыл дыбыс 
естісеңіз жанармайдың төгілуін 
және өртті болдырмау үшін бұл 
дыбыстың жойылуын күтіңіз, содан 
кейін қақпақты ақырын ашыңыз. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

Жанармай құю мойнының 
қақпағын алу алдында Сіздің 
денеңізде жиналуы мүмкін 
статикалық электрлік қуатты 
кетіру үшін автокөліктің 
шанағына немесе май құятын 
колонканың металл бөлігіне 
немесе соған ұқсас затқа 
жанасыңыз. Сіздің денеңізде 
статикалық электрлік қуат болған 
кезде жанармайдың тұтануы 
ықтимал электрлік ұшқын пайда 
болуы мүмкін, ал бұл күйік алуға 
әкеліп соқтырады. Статикалық 
электрлік қуаттың тағы да пайда 
болмауы  үшін автокөлікке 
жанармай құю рәсімі 
аяқталғанша отырмаңыз. 



Қозғалтқышты іске қосу және автокөлікті басқару  7-7 

- ЖАЛҒАСЫ -

7. Қақпақты жанармай құю мойнына
салыңыз да, оны Сіз сырт еткен дыбыс
естілгенше сағат тілінің ба-ғытымен
бұрыңыз. Жанармай құю мойнының
қақпағына бекітілген арқанша оны
созған кезде қақпақтың астына
түспегендігіне көз жеткізіңіз.

5. Жанармай құю мойнының қақпағын
жанармай құю мойнының қақпағының
ішкі жағында орналасқан ұстағышқа
салыңыз.

 

8. Жанармай құю мойны мұқият
жабылғандығын тексеріңіз.

6. Отын құю колонкасының сорғысы 
автоматты түрде тоқтаған кезде, құюды 
тоқтатыңыз Енді жанармайды толтырып
құймаңыз.

ЕСКЕРТПЕ 
Жанрмай мөлшерінің көрсеткішінің 
шкаласында Сіз " " белгішесін 
көруіңіз мүмкін. Бұл автокөліктің 
жанармай құятын мойнының есігі 
(қақпағы) автокөліктің оң жағында 
орналасқанын білдіреді. 

Егер жанармай боялған бетке 
төгілген болса, оны дереу арада 
сүртіңіз.  Керісінше жағдайда бұл 
боялған беттердің зақымдануына 
әкелуі мүмкін. 

• Автокөлікке жанармай құюды
орындай отырып жанармай құю
пистолетінің ұшы жанармай құю
мойнының құбырына толығымен
салынғандығына және онда 
сенімді ұсталатынына көз 
жеткізіңіз. Егер ұшы толық 
салынбаса немесе жанармай 
ағынының екпінімен жанармай құю 
мойнынан ішінара шығып кететін 
болса, онда жанармайдың 
берілуін автоматты түрде тоқтату 
механизмі іске қосылмай қалуы 
ықтимал, салдарынан, жанармай 
жанармай багынан төгіліп, өрт 
шығу қаупін тудыруы ықтимал.  

• Жанармайды беруді автоматты
түрде тоқтату механизмі іске
қосылғанда, құюды тоқтатыңыз.
Егер Сіз жанармай құюды
жалғастыратын болсаңыз, онда
температуралық өзгерістер немесе
басқа да бірқатар жағдайлар
салдарынан жанармай жанармай
багынан төгіліп, өрт шығу қаупін
тудыруы ықтимал.

Апат болған жағдайда жанармай-
дың төгілуін болдырмау үшін қақ-
пақтың сырт еткенше бұралған-
дығына көз жеткізіңіз. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 



7-8 Қозғалтқышты іске қосу және автокөлікті басқару 
 

 

 

Сапарға дайындық 
Күн сайын сапар алдында Сіз мынадай 
тексерулер мен реттеулерді орындауыңыз 
қажет. 
1. Барлық терезелердің, айналардың, 

шамдардың және сыртқы шамдардың 
таза екендігіне көз жеткізіңіз. 

2. Дөңгелектерді сырттай қарап шығыңыз 
және олардың күйін тексеріңіз. 
Шинадағы ауаның қысымын тексеріңіз. 

3. Автокөліктің астында ағындылардың 
іздерінің жоқтығына көз жеткізіңіз және 
автокөліктің астында ұсақ 
жануарлардың жоқтығын тексеріңіз.  

4. Ұсақ жануарлар мотор бөлігіне 
кірмегеніне көз жеткізіңіз. 

5. Қақпағы мен жүкартқыштың қақпағы 
(Седан) және жүк арту бөлігінің есігі 
(Outback) жабық екеніне көз жеткізіңіз. 

6. Орындықтардың дұрыс реттелгендігіне 
көз жеткізіңіз. 

7. Ішкі және сыртқы айналардың дұрыс 
реттелгендігіне көз жеткізіңіз. 

8. Қауіпсіздік белдіктерін тағыңыз. Сіздің 
жолаушыларыңыз да қауіпсіздік 
белдіктерін таққандықтарына көз 
жеткізіңіз. 

9. Оталдыру құлпы "ON" күйіне 
ауыстырылғанда ескерту және бақылау 
шамдары дұрыс жұмыс істейтіндігіне 
көз жеткізіңіз. 

• Ешқашан жанармай багына 
ешқандай тазалау құралдарын 
қоспаңыз. Тазартқыштарды қосу 
жанармай жүйесінің істен 
шығуына әкелуі мүмкін. 

• Автокөлікке жанармайды 
толтырып құйғаннан кейін 
қақпағын сағат тілінің 
бағытымен қақпақтың толық 
жабылғандығын білдіретін 
сырт еткен дыбыс естілгенше 
бұрыңыз. Егер қақпақ толық 
бұрылмаған болса, онда 
жанармай автокөліктің 
қозғалысы кезінде отын 
багынан төгіліп немесе апат 
кезінде шашырауы мүмкін, ал 
бұл өрттің пайда болу қаупін 
тудырады. 

• Автокөліктің сыртына жанармай 
тамшыларының түсуіне жол 
бермеңіз. Жанармай лак-бояу 
жабынды зақымдауы мүмкін 
болғандықтан, оның барлық 
ағындыларын бірден сүрту 
керек. Лак-бояу жабынның оған 
жанармайдың түсуі салдарынан 
зақымдануына SUBARU 
шектеулі кепілдігі берілмейді. 

• Біз Сізге тек қана SUBARU 
түпнұсқа жанармай құю мойны-
ның қақпағын пайдалануға кеңес 
береміз. Егер Сіз сай келмейтін 
қақпақты пайдаланатын бол-
саңыз, ол ойығы немесе өлшемі 
бойынша жабылмауы,  сондай-
ақ жанармайдың будың тиісінше 
бұрылуын қамтамасыз етпеуі 
салдарынан жанармай багының 
зақымдануына және 
пайдаланылған газдардың уыт-
тылығын төмендету жүйесінің 
бұзылуына әкелуі мүмкін. Бұл 
бактан жанармайдың шашы-
рауына және өртке әкеліп 
соқтыруы ықтимал. 

• Егер жанармай деңгейінің тө-
мендігін ескерту шамы жанса  
дереу арада жанармай багына 
жанармай құйыңыз. Жанармай 
багында жанармайдың болмауы 
салдарынан қозғалтқыштың 
жұмысындағы іркілістер 
қозғалтқыштың зақымдануына 
әкелуі мүмкін. Жанармайдың 
деңгейі өте төмен болған кезде 
автокөлікті  пайдалануды 
жалғастыру қозғалтқыштың 
жұмыстық сипаттамаларының 
төмендеуіне әкелуі мүмкін. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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10. Қозғалтқышты іске қосқаннан кейін
нұсқауыштар, ескерту және бақылау
шамдары дұрыс жұмыс істейтіндігіне
көз жеткізіңіз.

Қозғалтқышты іске қосу және 
тоқтату (түйменің көмегімен 
қозғалтқышты іске қосу/ 
тоқтату жүйесі жоқ 
моделдер) 

 Қозғалтқышты іске қосу/ 
тоқтату кезіндегі жалпы 
сақтық шаралары 

ЕСКЕРТПЕ 
• Мотор майының, қозғалтқышты

салқындату сұйықтығының, тежегіш
сұйықтықтың, шыны жуатын 
сұйықтықтың, сондай-ақ басқа 
сұйықтықтардың 
мөлшерлерін күн сайын, апта сайын 
немесе автокөлікке жанармай құйған 
сайын тексеру керек. 

• Тіркемені тіркеп сүйреу кезінде
"Тіркемені тіркеп сүйреу" бөлімін
қараңыз 8-24.

 

ЕСКЕРТПЕ 
• Қозғалтқышты іске қосқаннан кейін

жедел үдетілуге немесе иінді біліктің
айналу жылдамдығының
кенеттен артуына жол бермеңіз.

• Қозғалтқыш жеткілікті қызған сәтке
дейін қозғалтқыштың иінді білігінің
айналу жиілігі жоғары болып тұра-
ды. Қозғалтқыштың қызуына қарай
қозғалтқыштың иінді білігінің айна-
лу жиілігі біртіндеп төмендейді.

• Сирек жағдайларда қозғалтқышты
іске қосу пайдаланылатын

• Автокөліктен тыс жерде болған-
да ешқашан қозғалтқышты іске
қосуды орындамаңыз. Бұл
апатқа әкелуі мүмкін.

• Нашар желдетілетін жерлерде,
мысалы, көлікжайда немесе бас-
қа да үй-жайларда қозғалтқыш-
тың ұзақ уақыт бойы жұмыс
істеуіне жол бермеңіз. Үй-жайға
немесе автокөлікке пайдаланыл-
ған газдардың толуы мүмкін
және соның салдарынан 
көміртегі оксидімен улану 
ықтимал. 

• Автокөліктің қозғалысы бары-
сында қозғалтқыштың тоқтап қа-
луына жол бермеңіз. Керісінше
жағдайда каталитикалық бейта-
раптандырғыш қызып кетуі және
жанып кетуі мүмкін.

• Қозғалтқышты іске қосуды мін-
детті түрде жүргізушінің орнын-
да болғанда жүргізіңіз.

Ұсақ жануарлардың салқындату 
желдеткішіне немесе қауіпсіздік 
белдіктеріне түсуі ақауға әкелуі 
мүмкін. Қозғалтқышты іске қосу 
алдында ұсақ жануарлар мотор 
бөлігіне түспегендігіне немесе 
автокөліктің астына 
кірмегендігіне көз жеткізіңіз. 

• Қозғалтқышты құрғақ жапырақ-
тардың, қағаздардың және
жанғыш заттардың қасында
іске қоспаңыз. Шығару құбыры
мен пайдаланылған газдар
жоғары температура салдары-
нан тұтануға әкеліп соқтыруы
мүмкін.

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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жанармайға және қозғалыс жағ-
дайларына байланысты қиын болуы 
мүмкін (қозғалтқыш тиісті түрде 
қыздырылмаған кездегі көптеген 
қысқа сапарлар). Мұндай жағдайда 
жанармайдың басқа маркасына ауысу 
ұсынылады. 

• Сирек жағдайларда акселератор-дың 
басқышын кенеттен бас-қанда, 
мысалы, орыннан шұғыл қозғалғанда 
немесе тез үдеткен-де қозғалтқышта 
дотонациялық соққының естілуі 
мүмкін. Бұл ақау болып табылмайды. 

• Егер шамдар, ауа кондиционері және 
артқы шынының жылытқышы сөндірулі 
болса, қозғалтқышты іске қосу оңай 
жүзеге асырылады. 

 
 Қозғалтқышты іске қосу 

 
 

 

ЕСКЕРТПЕ 
• Сізде қозғалтқышты іске қосу бары-

сында қиындық туындауы мүмкін, 
егер мұның алдында аккумуля-  
торлық батарея (техникалық қыз-мет 
көрсету бойынша жұмыстарды 
жүргізген кезде немесе басқа се-
бептер бойынша) ажыратылған, 
содан кейін қайта жалғанған болса. 
Бұл қиындықтар дросселдік қалқан-
ның электрондық басқарғышының 
өздігінен диагностикалану функ-
циясының болуына байланысты 
орын алады. Бұл мәселені шешу 
үшін оталдыру құлпы "ON" күйіне 
ауыстырылғаннан кейін ұзақтығы 
шамамен 10 секунд болатын үзіліс 
жасаңыз. 

• Стартер қозғалтқыштың иінді білі-гін 
айналдырып тұрғанда селек-тордың 
иінтірегін жылжытпаңыз. 

 Бензиндік қозғалтқышы бар 
моделдер сатысыз 
трансмиссиямен 

1. Автокөлікті тұрақ тежегішіне орнатыңыз. 
2. Барлық қажетсіз электр құралдарын 

және жарықты сөндіріңіз. 
3. Селектор иінтірегін "P" күйіне не-месе "N" 

күйіне ауыстырыңыз және қозғалтқышты 
сөндіріңіз (неғұрлым қолайлы нұсқасы - 
"Р" күйі). 

4. Оталдыру құлпын "ON" қалпына 
ауыстырыңыз және  

ескерту және бақылау шамдарын тексеріңіз. 
"Ескерту және бақылау шамдары" бөлімін 
қараңыз 3-15. 

5. Оталдыру құлпын "START" күйіне 
ауыстырыңыз, бұл ретте акселератордың 
басқышын баспаңыз. Қозғалтқыш іске 
қосылғаннан кейін кілтті бірден босатыңыз. 

Егер қозғалтқыш іске қосылмаған болса, 
мынадай әрекеттерді орындаңыз. 
(1) Оталдыру құлпын "LOCK" күйіне 

ауыстырыңыз және кемінде 10 секунд 
кідіріс жасаңыз. Автокөліктің тұрақ 
тежегішімен бекітілуінің сенімділігіне көз 
жеткізгеннен кейін оталдыру құлпын 
акселератордың басқышымен 
қатарынан баса отырып (басқыш 
жүрісінің шамамен төрттен біріне дейін) 
"START" күйіне ауыстырыңыз. 
Қозғалтқыш іске қосылғаннан кейін 
акселератордың басқышын бірден 
босатыңыз. 

(2) Егер бұл қозғалтқышты іске қосуға 
әкелмесе, оталдыру құлпын "LOCK" күйіне 
қайтадан ауыстырыңыз және кемінде 10 
секунд күтіңіз. Содан кейін тірелгенше 
акселератордың басқышын басып, 
оталдыру құлпының күйін "START" күйіне 
қайта қойыңыз. Егер қозғалтқыш іске 
қосылмаса, акселератор басқышын тез 
босатыңыз. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
Электрлік қозғалтқыштың 
стартерінің 10 секундтан астам 
уақыт бойы үздіксіз жұмыс 
істеуіне жол бермеңіз. Егер 
қозғалтқыш стартердің 
жұмысынан кейін 5-10 секунд 
ішінде  іске қосылмаса, кемінде 
10 секунд кідіріс жасаңыз, содан 
кейін қозғалтқышты қайтадан 
іске қосуға тырысыңыз. 
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(3) Егер бұл әрекеттер қозғалтқышты іске 
қосуға әкелмесе, оталдыру құлпын 
"LOCK" күйіне қайта ауыстырып қойыңыз. 
Кемінде 10 секундқа тең үзілістен
кейін оталдыру құлпын "START" күйіне
ауыстырыңыз, бұл ретте газдың
басқышын баспаңыз.

(4) Егер аталған әрекеттерді
орындағаннан кейін  қозғалтқыш іске
қосылмаса, Сізге жақын жердегі
SUBARU дилеріне хабарласуды
ұсынамыз.

6. Қозғалтқышты іске қосқаннан кейін
барлық ескерту және бақылау
шамдарының сөнгеніне көз жеткізіңіз.
Жанармайдың қыздырылу деңгейіне
байланысты жанармайды бүрку жүйесі
автокөліктің иінді білігінің айналу жиілігін
бос жүріс режімінде автоматты түрде
төмендетеді.

Қозғалтқышты қыздыру барысында 
селектор иінтірегі "P" қалпында 
немесе "N" қалпында болғандығына, 
ал автокөлік тұрақ тежегішіне 
қойылғандығына көз жеткізіңіз. 

 Бензиндік қозғалтқышы бар 
моделдер сатысыз трансмиссиямен 

1. Автокөлікті тұрақ тежегішіне орнатыңыз.
2. Барлық қажетсіз электр құралдарын

және жарықты сөндіріңіз. 
3. Селектор иінтірегін "P" күйіне немесе "N"

күйіне ауыстырыңыз және қозғалтқышты
сөндіріңіз (неғұрлым қолайлы нұсқасы -
"Р" күйі).

Іске қосу адында қыздыруды бақылау 
шамы 

4. Оталдыру құлпын "ON" қалпына
ауыстырыңыз және ескерту және
бақылау шамдарын тексеріңіз. Осы 
уақытта іске қосу алдында қыздыруды 
бақылау шамы бірнеше секундқа 
жанғанына, содан кейін сөнгеніне көз 
жеткізіңіз. "Ескерту және бақылау
шамдары" бөлімін қараңыз 3-15.

5. Оталдыру құлпын "START" күйіне
ауыстырыңыз, бұл ретте акселе-
ратордың басқышын баспаңыз.
Қозғалтқыш іске қосылғаннан кейін кілтті
бірден босатыңыз.

6. Қозғалтқышты іске қосқаннан кейін
барлық ескерту және бақылау шам-
дарының сөнгеніне көз жеткізіңіз.
Жанармайдың қыздырылу

701486 

Қозғалтқышты қайта іске қосу 
кезінде автокөліктің қозғалысы 
барысында селектордың иінтіре-
гін "N" күйіне ауыстырыңыз. 
Автокөліктің қозғалысы бары-
сында ешқашан селектордың 
иінтірегін "Р" күйіне ауыстыруға 
әрекет жасамаңыз. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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 деңгейіне байланысты жанар-майды 
бүрку жүйесі автокөліктің иінді білігінің 
айналу жиілігін бос жүріс режімінде 
автоматты түрде төмендетеді. 
Қозғалтқышты қыздыру барысында 
селектор иінтірегі "P" қалпында немесе 
"N" қалпында болғандығына, ал 
автокөлік тұрақ тежегішіне 
қойылғандығына көз жеткізіңіз. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЕСКЕРТПЕ 
Қозғалтқышты сөндіргеннен кейін 
бірнеше ондаған секунд бойы Сіз бос 
жүріс режімінде қозғалтқыштың 
дірілін сезінуіңіз мүмкін. Бұл діріл 
бүріккіштің өзіндік әрекеті әсеріне 
байланысты. Бұл өзіндік әрекет 
рәсімі қозғалтқыштың үздік 
сипаттамаларын тұрақтандыру үшін 
қажет. Осылайша, бұл ақау болып 
табылмайды. 

 Қозғалтқышты тоқтату 
Оталдыру құлпын автокөлік тоқтағанда, ал 
автокөліктің қозғалтқышы бос жүріс 
режімінде жұмыс істеп тұрғанда ғана 
бұрыңыз. 

 

 

Қозғалтқышты іске қосу және 
тоқтату (түйменің көмегімен 
қозғалтқышты іске қосу/ 
тоқтату жүйесі бар моделдер)  

 
 

• Сақтық шаралары 
"Сақтық шаралары" бөлімін қараңыз 2-11. 

 
• Түйменің көмегімен 

қозғалтқышты іске қосу/ 
тоқтату жүйесінің әрекет 
ету аймағы  

"Түйменің көмегімен қозғалтқышты 
іске қосу/ тоқтату жүйесінің әрекет ету 
аймағы" бөлімін қараңыз 3-6.  

Автокөліктің қозғалысы кезінде 
қозғалтқышты сөндірмеңіз. Бұл 
рөлдік басқару үдеткішінің және 
тежегіш жүйесінің үдеткішінің 
жұмысының тиімділігін 
төмендетуге алып келеді, ал бұл 
өз кезегінде рөлді басқару және 
тежеу кезінде үлкен физикалық 
күш-жігерді талап етеді. Сонымен 
қатар, қозғалтқышты сөндіру 
кезінде Сіз оталдыру құлпын 
байқаусызда "LOCK" күйіне 
ауыстыруыңыз мүмкін, бұл рөл 
дөңгелегін бұғаттауға әкеледі. 

Қозғалтқышты қайта іске қосу 
кезінде автокөліктің 
қозғалысы барысында 
селектордың иінтіре-гін "N" 
күйіне ауыстырыңыз. 
Автокөліктің қозғалысы бары-
сында ешқашан селектордың 
иінтірегін "Р" күйіне 
ауыстыруға әрекет жасамаңыз. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 



- ЖАЛҒАСЫ -

Қозғалтқышты іске қосу және автокөлікті басқару  7-13 

 Қозғалтқышты іске қосу ЕСКЕРТПЕ 
• Егер ілінісу басқышы басулы

тұрғанда қозғалтқышты 
іске қосу/тоқтату түймесі басылса 
(МТ моделі) немесе тежегіштің 
басқышы басылса (CVT моделі): 
- Қозғалтқыштың стартері ең көп 10

секунд жұмыс істейді, ал
қозғалтқышты іске қосқан соң
стартер автоматты түрде
тоқтайды.

- Қозғалтқышты қозғалтқышты 
іске қосу/тоқтату түймесінің 
күйіне қарамастан іске қосуға 
болады. 

• Егер қозғалтқыш іске қосылмаған
болса, мынадай әрекеттерді
орындап көріңіз. Содан кейін
ілінісу басқышын (МТ бар 
моделдер) баспастан немесе 
тежегіш басқышын (СVТ бар 
моделдер) баспастан 
қозғалтқышты іске қосу/тоқтату 
түймесін, электрлік қуаттау 
режімін "OFF" күйіне ауыстыру 
үшін басыңыз. 

- Егер шам қосулы болса, 
қозғалтқышты қайтадан іске қосып 
көріңіз. 

- Егер шам қосулы болса, 
қозғалтқышты іске қосу/ тоқтату 
түймесін ілінісу басқышын (МТ бар 
моделдер) немесе  тежегіш 
басқышын (СVТ бар моделдер) 
толық баса отырып басыңыз: 

• Қозғалтқышты іске қосу кезінде
сақталуы тиіс жалпы сақтық шара-
лары бар. "Қозғалтқышты іске
қосу/ тоқтату кезіндегі жалпы
сақтық шаралары" бөлімінде
сипатталған сақтық шараларын
мұқият оқыңыз 7-9.

• Қозғалтқышты іске қосқаннан
кейін қозғалтқышты іске қосу/
тоқтату түймесіндегі жұмыс
режімінің индикаторы жасыл
түспен жыпылықтаса, қозғалыс-
ты бастауға қатаң түрде тыйым
салынады. Рөл колонкасы
бұғаттаулы қалған, сондықтан
автокөліктің қозғалысы апатқа
ұшыратуы мүмкін.

• Егер қозғалтқышты іске қосу/
тоқтату түймесіндегі жұмыс ре-
жимінің индикаторы қызғылт са-
ры түспен жыпылықтаса, бұл
автокөлікте ықтимал ақаудың
бар екендігін білдіруі мүмкін.
Мұндай жағдайларда біз Сізге
дереу арада SUBARU дилеріне
хабарласуды ұсынамыз.

• Қозғалтқышты іске қосқаннан
кейін қозғалтқышты іске 
қосу/тоқтату түймесіндегі 
жұмыс режімінің индикаторы 
жасыл түспен жыпылықтаса, 
онда бұл рөл колонкасының 
бұғаттаулы қалғанын білдіреді. 
Рөл дөңгелегін оңға-солға 
аздап бұра отырып, тежегіш 
басқышын басып, 
қозғалтқышты іске қосу/тоқтату 
түймесін басыңыз. 

• Қозғалтқышты іске қосу/
тоқтату түймесін 10 секундтан
артық басып ұстамаңыз. Бұл
оның ақаулануына әкелуі
мүмкін. Егер қозғалтқыш іске
қосылмаса, қозғалтқышты іске
қосу/тоқтату түймесін басуды
тоқтатыңыз. Оның орнына
электрлік қуаттаудың "OFF"
режіміне ауысуы үшін
тежегіштің басқышын толық
баспастан қозғалтқышты іске
қосу/тоқтату түймесін басыңыз.
10 секундтық үзіліс жасаңыз,
содан кейін қозғалтқышты іске
қосу үшін қозғалтқыштын іске
қосу/тоқтату түймесін қайта
басыңыз.

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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• Қозғалтқышты іске қосу рәсімі 
автокөліктің айналасында 
радиосигналдардың таралу 
жағдайларына байланысты жұмыс 
істемеуі мүмкін. Осындай 
жағдайларда "Қозғалтқышты іске 
қосу" бөлімін қараңыз g-35. 

• Егер аккумуляторлық батарея отырған 
болса, онда рөл колонкасын бұғаттан 
алу мүмкін емес. Аккумуляторлық 
батареяны қуаттаңыз. 

• Стартер қозғалтқыштың иінді білігін 
айналдырып жатқанда, селектордың 
иінтірегін (CVT бар моделдер) немесе 
берілісті ауыстырып қосу иінтірегін (МТ 
бар моделдер) аустырмаңыз. 

 

 
Сол жақтан басқарылатын моделдер 
1) Жұмыс режімінің индикаторы. 
2) Қозғалтқышты іске қосу/тоқтату түймесі. 

 

 
Оң жақтан басқарылатын моделдер 
1) Жұмыс режімінің индикаторы. 
2) Қозғалтқышты іске қосу/ тоқтату түймесі. 

 Механикалық трансмиссиялы моделдер 
1. Қашықтықтан басқару салпыншағын 

алып, жүргізушінің орындығына 
отырыңыз. 

2. Автокөлікті тұрақ тежегішіне 
орнатыңыз. 

3. Берілістерді ауыстырып қосатын 
иінтіректі бейтарап  күйге келтіріңіз. 

4. Тежегіш басқышын толық басыңыз.  
5. Ілінісу басқышын толық басыңыз және 

қозғалтқышты іске қосу/ тоқтату 
түймесіндегі индикатор жасыл түспен 
жанғанша басулы күйде ұстап 
тұрыңыз. 

6. Содан кейін ілінісу басқышын басулы 
күйде күштеп ұстап тұрыңыз да, 
қозғалтқышты іске қосу/тоқтату түймесін 
басыңыз. 

ЕСКЕРТПЕ 
• Егер қозғалтқыш қозғалтқышты іске 

қосудың стандартты рәсімдерін 
орындағаннан кейін іске қосылмайтын 
болса  
берілісті ауыстырып қосу иінтірегін 
бейтарап күйге ауыстырыңыз және 
қозғалтқышты іске қосу/ тоқтату түй-
месін электрлік қуаттаудың "АСС" 
режіміне келтіріңіз. Ілінісу бас-қышын 
толық басыңыз, содан кейін 
қозғалтқышты іске қосу/ тоқтату 
түймесін басып, оны осы күйде 
кемінде 15 секунд ұстап тұрыңыз. Бұл 
қозғалтқышты іске қосуы мүмкін. 
Қозғалтқышты іске қосудың мұндай 
рәсімін тек аса қажет болған жағдайда 
ғана пайдаланыңыз. 

• Іске қосу алдында қыздыруды 
бақылау шамы сөнбейінше 
қозғалтқыш іске қосылмайды.  

• Қозғалтқышты сөндіргеннен кейін 
бірнеше ондаған секунд бойы Сіз бос 
жүріс режімінде қозғалтқыштың дірілін 
сезінуіңіз мүмкін. Бұл діріл бүріккіштің 
өзіндік әрекеті әсеріне байланысты. 
Бұл рәсім қозғалт-қыштың оңтайлы 
сипаттамаларына қол жеткізу үшін 
пайдалануға ұсынылған. 



Қозғалтқышты іске қосу және автокөлікті басқару  7-15 

- ЖАЛҒАСЫ -

Бұл қандай да бір ақаудың бар 
екендігінің дәлелі емес. 

 Сатысыз трансмиссиялы
моделдер

1. Қашықтықтан басқару салпыншағын алып,
жүргізушінің орындығына отырыңыз.

2. Автокөлікті тұрақ тежегішіне орнатыңыз.
3. Селектор иінтірегін "P" қалпына

келтіріңіз. Селектордың иінтірегі "N"
күйінде болған жағдайда ғана
қозғалтқышты іске қосуға болады.
Дегенмен, қауіпсіздік мақсатында
қозғалтқышты іске қосуды селектордың
иінтірегі "Р" қалпында болғанда
орындаңыз.

4. Тежегіштің басқышын толық басыңыз
және қозғалтқышты іске қосу/ тоқтату
түймесіндегі индикатор жасыл түспен
жанғанша басулы күйде ұстап тұрыңыз.
Егер қозғалтқышты іске қосу селектор
иінтірегі "N" күйінде тұрғанда
орындалатын болса, онда қозғалтқышты
іске қосу/тоқтату түймесіндегі бақылау
шамы жасыл түспен жанбайды.

5. Тежегіштің басқышын басулы күйде
ұстап тұрыңыз да, қозғалтқышты іске
қосу/тоқтату түймесін басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ 
• Егер қозғалтқышты іске қосудың

стандартты рәсімдерін орындау ке-
зінде қозғалтқыш іске қосылмаса,
селектордың иінтірегін "Р" күйіне
ауыстырыңыз да, қозғалтқышты іс-
ке қосу/ тоқтату түймесі арқылы
электрлік қуаттаудың "АСС" режи-
мін орнатыңыз. Ілінісу басқышын
толық басыңыз, содан кейін қоз-
ғалтқышты іске қосу/ тоқтату түй-
месін басып, оны осы күйде ке-мінде
15 секунд ұстап тұрыңыз. Бұл
қозғалтқышты іске қосуы мүмкін.
Қозғалтқышты іске қосудың мұндай
рәсімін тек аса қажет бол-ған
жағдайда ғана пайдаланыңыз.

• Егер қозғалтқыш іске қосылмаған
болса, тежегіштің басқышы қатты
болуы мүмкін. Мұндай жағ-
дайларда тежегіштің басқышын
әдеттегіден үлкен күшпен басу
қажет. Қозғалтқышты іске
қосу/тоқтату түймесіндегі жұмыс
режімінің индикаторы жасыл
түспен жанғанына көз жеткізіңіз,
содан кейін қозғалтқышты іске
қосу үшін қозғалтқышты іске қосу
/тоқтату түймесін басыңыз.

• Дизелдік қозғалтқышы бар
моделдерде қозғалтқыш іске қосу
алдында қыздыруды бақылау шамы
сөнбейінше іске қосылмайды.

• Дизелдік қозғалтқышы бар модел-
дерде бірнеше ондаған секунд бойы
Сіз бос жүріс режімінде
қозғалтқыштың дірілін сезінуіңіз
мүмкін. Бұл діріл бүріккіштің өзіндік
әрекеті әсеріне байланысты. Бұл
рәсім қозғалтқыштың оңтайлы
сипаттамаларына қол жеткізу үшін
пайдалануға ұсынылған. Бұл қандай
да бір ақаудың бар екендігінің
дәлелі емес.
 Қозғалтқышты тоқтату

1. Автокөлікті толық тоқтатыңыз.
2. Селектордың иінтірегін "Р" (CVT бар

моделде) күйіне ауыстырыңыз.
3. Қозғалтқышты іске қосу/тоқтату түймесін 

басыңыз. Бұл қозғалтқышты тоқтатуға,
сондай-ақ автокөліктің электрлік қуатын
"OFF" режіміне ауыстыруға әкеледі.

Автокөліктің қозғалысы кезінде 
қозғалтқышты іске қосу/тоқтату 
түймесіне тимеңіз. 
Егер қозғалтқышты іске 
қосу/тоқтату түймесіне келесі 
тәсілмен бассаңыз қозғалтқыш 
тоқтайды. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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Механикалық трансмиссия 
 

 
 

ЕСКЕРТПЕ 
Сіз қозғалтқышты іске қосу/ тоқтату 
түймесінің көмегімен қозғалтқышты 
тоқтата алсаңыз да, апаттық 
жағдайлардан басқа кезде оны 
осындай тәсілмен тоқтатпаңыз. 

 
 Қашықтықтан басқару 

салпыншағының 
жұмысындағы іркілістер 
кезіндегі әрекеттер 

 "Қашықтықтан басқару салпыншағы - 
Қашықтықтан басқару салпыншағының 
жұмысындағы іркілістер кезіндегі әрекеттер 
бөлімін қараңыз 9-22. 

Электрондық басқаруы бар механикалық 
трансмиссияның алдыңғы жүрістің алты 
берілісі және артқы жүрістің бір берілісі бар. 
Ауыстырып қосу сызбасы берілісті 
ауыстырып қосу иінтірегінің сабында 
көрсетілген. 
Берілісті ауыстырып қосу иінтірегін 
ауыстыру үшін: 
1. Ілінісу басқышын толық басыңыз.  
2. "R"-ден басқа кез келген күйге ауыстыру 

үшін берілісті ауыстырып қосу иінтірегін 
тиісті күйге жылжытыңыз. 

Сатысыз трансмиссиялы 
моделдер үшін: 
• Егер селектордың иінтірегі "Р" 

күйінен басқа күйде болса, 
қозғалтқышты тоқтатпаңыз. 

• Егер қозғалтқыш селектордың 
иінтірегі "Р" күйінен басқа күйде 
болған кезде тоқтатылса, онда 
автокөліктің электрлік қуаты 
"АСС" режіміне ауысады. Егер 
автокөлік осындай күйде 
қалдырылатын болса, 
аккумуляторлық батарея 
отыруы мүмкін. 

- Түйме басылады және 3 
секунд бойы немесе одан да 
ұзақ басулы күйде ұсталып 
тұрады. 

- Түйме аз уақытқа қатарынан 3 
рет немесе одан да көп рет 
басылады. 

Қозғалтқыш тоқтаған кезде те-
жегіш жүйесінің үдеткіші жұмыс 
істемейді. Мұндай жағдайда 
тежегіштің басқышын үлкен 
күшпен басу қажет болады. 
Сондай-ақ, қозғалтқыш 
тоқтатылған кезде рөлдік 
басқару да жұмыс істемейді. 
Мұндай жағдайда рөл 
дөңгелегіне көп күш салу қажет 
болады, ал бұл апатқа әкелуі 
мүмкін. 

• Қозғалтқышты автокөліктің қоз-
ғалысы барысында тоқтатқанда 
қозғалтқышты іске қосу/ тоқтату 
түймесін баспаңыз және авто-
көлікті қауіпсіз жерде толық тоқ-
татқанға дейін есіктерді аш-
паңыз. Бұл қауіпті, себебі, кері-
сінше жағдайда рөл колонка-сын 
бұғаттаудың электрондық құлпы 
іске қосылуы мүмкін. Автокөлікті 
қауіпсіз жерде тоқ-татыңыз. 
Сонымен қатар мұндай 
жағдайларда біз SUBARU диле-
ріне хабарласуды ұсынамыз. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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1) Жүгірткі. 

3. "R" күйіне ауысу үшін жүгірткіні
көтерілген күйде ұстап тұрып берілісті
ауыстырып қосу иінтірегін "R" күйіне
жылжытыңыз, содан кейін жүгірткіні
босатыңыз.

4. Бірте-бірте ілінісу басқышын босатыңыз.

Егер берілісті ауыстыру қиын болса, 
берілістерді ауыстырып қосу иінтірегін 
бейтарап күйге ауыстырыңыз, бір сәтке 
ілінісу басқышын босатыңыз, содан кейін 
берілісті қайта ауыстыруға тырысыңыз. 

 Автокөлік 
қозғалысының берілісті 
ауыстырып қосқан 
кездегі жылдамдығы 

 Берілістерді ауыстырып
қосу барысында
ұсынылатын
жылдамдықтар

Автокөліктің жылдамдығы төменде 
ұсынылған кестеде көрсетілген 
жылдамдыққа жеткен кезде неғұрлым 
жоғары беріліске ауыстырып қосу 
жанармайдың шығынының және 
автокөліктің динамикасының 
көрсеткіштерінің оңтайлы үйлесімін 
қамтамасыз етеді. 

 

Неғұрлым жоғары 
беріліске ауыстырып 

қосу қалпы 

ш./сағ. (миль 
/сағ.) 

1-берілістен 2-беріліске 24 (15) 

2-берілістен 3-беріліске 40 (25) 

3-берілістен 4-беріліске 64 (40) 

4-берілістен 5-беріліске 72 (45) 

5-берілістен 6-беріліске 80 (50) 

7 

• Ілініс сөндірулі болғанда (демек,
ілінісу басқышы толық басулы
болғанда) немесе берілістерді
ауыстырып қосу иінтірегі 
бейтарап күйде болғанда 
автокөлік қозғалысын жүзеге 
асырмаңыз. Екі жағдайда да 
қозғалтқышты тежеу мүмкін 
болмайды, сәйкесінше, апаттық 
жағдайдың пайда болу қаупі 
артады. 

• Қозғалыс басталғанда іліністі
өте тез қоспаңыз (демек, ілінісу
басқышын босатпаңыз).
Керісінше жағдайда бұл
автокөліктің жылдам үдеуіне
немесе трансмиссияның басқа
да зақымдарына әкелуі мүмкін.

Автокөлік толық тоқтағаннан кейін 
ғана артқы жүріспен қозғалыс 
берілісіне ауысуға болады. 
Автокөліктің қозғалысы 
барысында артқы жүріспен 
қозғалыс берілісіне ауыстырып 
қосу трансмиссияның 
зақымдануына әкелуі мүмкін. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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  Берілісті ауыстырып қосу 
индикаторы  

 

1) Берілісті арттыру индикаторы. 
2) Берілісті төмендету индикаторы. 
3) Қосулы берілістің индикаторы. 

Қосулы берілістің индикаторы осы сәтте 
қосылған берілісті көрсетеді. Егер 
жанармай шығынын төмендету үшін 
неғұрлым жоғары беріліске ауыстыру 
ұсынылатын болса, берілісті арттыру 
индикаторы жыпылықтайды. Егер 
неғұрлым төмен беріліске ауыстыру 
ұсынылатын болса, берілісті төмендету 
инидикаторы жыпылықтайды. 

ЕСКЕРТПЕ 
• Әдетте берілісті ауыстырып қосу 

индикаторы неғұрлым үнемді әрекет 
үшін ұсынымдар береді, соған қоса ол  
иінді біліктің төмен жиілікте айналуы 
барысында қозғалтқыштың тоқтап 
қалуына жол бермейді.  

• Сонымен қатар, берілісті ауыстырып 
қосу индикаторы иінді біліктің жоғары 
айналу жиілігінде қозғалтқыштың 
зақымдануының алдын алуға 
мүмкіндік береді. 

 Максималды рұқсатты жылдамдықтар 
Төменде ұсынылған кестеде әрбір беріліс 
үшін ең жоғарғы рұқсатты жылдамдық 
көрсетілген. Осы жылдамдықтардан асып 
кеткен кезде тахометр тілі қызыл 
секторда болады. 
Қозғалыс барысында тахометрдің тілінің 
қызыл секторда болуына жол бермеңіз, 
тек күрт үдету қажет болған жағдайларды 
қоспағанда. Бұл талаптың орындалмауы 
қозғалтқыштың тозуын тездетеді, сондай-
ақ жанармайдың көп шығындалуына 
әкеліп соқтырады. 

 
Беріліс ш./сағ. (миль 

/сағ.) 
1-беріліс 35 (22) 

2-беріліс  66 (41) 

3-беріліс 119 (73) 

4-беріліс 161 (100) 

5-беріліс 199(123) 

6-беріліс 226 (141) 

ЕСКЕРТПЕ 
Жол белгілерінде көрсетілген шектік 
жылдамдықтан аспаңыз. 

 

   
   

   
    

   
  

     
  

    
   

     
    

  

Едәуір төмен беріліске ауысқан 
кезде автокөлік қозғалысының  
жылдамдығы Сіз қосатын берілістің  
максималды рұқсатты  
жылдамдығынан аспайтынына көз 
жеткізіңіз.Бұл сақтық шарасын 
сақтамау қозғалтқыштың  иінді 
біліктің жол берілмейтін жоғары 
айналу жиілігінде жұмыс істеуіне 
әкелуі мүмкін, бұл өз кезегінде 
қозғалтқыштың зақымдануына 
әкелуі мүмкін.  

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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Сонымен қатар тайғақ жерлер-мен 
қозғалып келе жатқанда қоз-
ғалтқышты кенеттен тежеу 
дөңгелектердің бұғатталуына алып 
келуі мүмкін, соның нәти-жесінде 
автокөліктің басқарылуы жоғалады, 
ал бұл өз кезегінде апаттың орын 
алу ықтимал-дығын арттырады. 

 Қозғалтқыштың иінді білігінің
айналу жиілігінің артуын ескерту

Қозғалтқыштың иінді білігінің айналу 
жиілігінің артуын ескерту шамы   

 Жүргізу бойынша кеңестер 

ЕСКЕРТПЕ 
Егер акселератордың басқышы мен 
тежегіштің басқышы бір мезетте 
қатарынан басылса, айналу сәті 
шектелуі мүмкін. Бұл ақау болып 
табылмайды. 
Автокөліктің қозғалысы кезінде аяғыңызды 
ілінісу басқышында ұстамаңыз. Автокөлігіңізді 
биік еңісте ұстап тұру үшін іліністі 
пайдаланбаңыз. Екі әрекеттің де іліністің 
зақымдануына және күйік иісінің пайда 
болуына әкелуі мүмкін. 
Автокөліктің қозғалысы кезінде аяғыңызды 
ілінісу басқышында ұстамаңыз. Бұл 
трансмиссияның бөлшектерінің тозуына 
әкелуі мүмкін. 

Егер автокөліктің жылдамдығын көлік 
ағынының тығыздығы салдарынан төмендету 
қажет болса, бұрылысты жүзеге асыру 
алдында немесе тік беткейге көтерілу кезінде 
қозғалтқыштың күшпен жұмыс істей 
бастағанын күтпей, неғұрлым төмен беріліске 
ауысыңыз. 

Тік еңістен түсу кезінде неғұрлым төмен 
беріліске ауысыңыз (жағдайға байланысты 5, 
4, 3 немесе 2). Бұл тек қауіпсіз жылдамдықты 
ұстап қана қоймай, тежегіш қалыптарының 
қызмет ету мерзімін ұзартуға мүмкіндік береді. 

Егер ілінісу басқышы толық 
басулы болғанда немесе 
берілістерді ауыстырып қосу 
иінтірегі неғұрлым төмен беріліске 
ауыстырылғанда беріліс 
төмендетілетін болса, жүйе 
осындай жағдайда ілініс қосулы 
күйде (ілініс басқышы 
босатылғанда) болғанда 
қозғалтқыштың иінді білігінің 
айналу жиілігініңің артуының 
ықтималдығы жоғары екенін 
анықтайды да, дыбыстық сигнал 
беріледі, ал қозғалтқыштың иінді 
білігінің айналу жиілігінің артуын 
ескерту шамы аспаптар 
комбинациясында сары түспен 
жыпылықтайды. Мұндай жағдайда 
ілінісу басқышын осындай күйде 
баспаңыз. Ілінісу басқышын 
басулы күйде ұстап тұрып, 
берілісті қажеттісіне 
ауыстырыңыз. Егер бұл 
орындалмаса, қозғалтқыштың 
айтарлықтай ақаулануы мүмкін. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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Мұндай режімде қозғалтқышты тоқтату 
қамтамасыз етіледі. Есіңізде болсын, егер 
Сіз қырдан түскен кезде жұмыстық 
тежегіштерді аса белсенді пайдаланатын 
болсаңыз, бұл тежегіштердің қызып кетуіне 
әкеледі, салдарынан олардың жұмысына 
теріс әсер етуі мүмкін. 

Сирек жағдайларда, автокөлікті кенеттен 
үдеткенде немесе орнынан шұғыл 
қозғалғанда қозғалтқышта детонациялық 
соққы естілуі мүмкін. Бұл қандай да бір 
ақаудың бар екендігінің дәлелі емес. 

Сатысыз трансмиссия 
Электрондық басқаруы бар сатысыз 
трансмиссияның алдыңғы жүрістің шексіз 
берілісі және артқы жүрістің бір берілісі бар. 
Оның сондай-ақ қолша басқару режімі бар. 

 

 
 
 
 

 
 

 

• Төменде келтірілген сақтық 
шараларын ұстаныңыз. 
Керісінше жағдайда 
трансмиссия зақымдануы 
мүмкін. 
- Автокөлік толық тоқтағаннан 

кейін ғана "Р" немесе "R" 
күйіне ауысуға болады. 

- Автокөлік толық тоқтағанда 
трансмисияны "D" күйінен "R" 
күйіне немесе керісінше 
ауыстырмаңыз. 

Акселератордың басқышы басулы 
болғанда "Р" немесе "N" күйінен 
"D" немесе "R" күйіне ауыспаңыз. 
Бұл ретте автокөлік алға немесе 
артқа жұлқынуы мүмкін. 

• Селектордың иінтірегі "N" немесе 
"Р" күйінен басқа күйлерде 
болғанда, ал автокөлік тұрақ 
тежегішіне қойылғанда немесе 
автокөліктің дөңгелегінің астына 
тежегіш табандар орнатылған болса 
қозғалтқышты 5 секундтан ұзақ 
екпіндетпеңіз. Бұл трансмиссиялық 
сұйықтықты қыздыруы мүмкін. 

• Автокөлікті ешқашан төменде 
көрсетілгендей басқармаңыз. Бұл 
апатқа немесе ақауға ұшыратуы 
мүмкін. 
- Селектордың иінтірегі алға қарай 

жүру күйінде болғанда инерциямен 
артқа қарай жылжу. 

- Селектордың иінтірегі "R" күйінде 
болғанда алға қарай қозғалу. 

• Автокөлікті тұрақтату кезінде 
алдымен автокөлікті тұрақ 
тежегішіне қойыңыз, содан кейін 
селектор иінтірегін "Р" күйіне 
ауыстырыңыз. Селектордың иінтірегі 
кез келген басқа күйде болғанда 
автокөліктің ұзақ уақытқа 
тоқтатылуына жол бермеңіз. 
Керісінше жағдайда бұл 
аккумуляторлық батареяның 
отыруына әкелуі мүмкін. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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ЕСКЕРТПЕ 
• Қозғалтқыш әлі қыздырылмаған

кезде трансмиссия қозғалтқыштың
иінді білігінің айналу жылдамдығы
салқындатқыш сұйықтық қызғаннан
кейінгіге қарағанда жоғары болса
неғұрлым жоғары немесе неғұрлым
төмен беріліске ауысатын болады.
Осыған орай қозғалтқышты
қыздыру уақытының азаюымен
қатар, Сіздің автокөлігіңіздің жалпы
басқарылуы да жақсарады.
Қозғалтқышты қыздырғаннан кейін
трансмиссия берілістің кешіктірілген
ауыстырылуы режімінен қалыпты
режімге автоматты түрде ауысады.

• Трансмиссиялық сұйықтықты
ауыстырғаннан кейін Сіз бірден
жұмыстың біраз ерекше сипатын
сезуіңіз мүмкін. Бұл борттық 
компьютердің трансмиссияның 
берілістерді ауыстырып-қосудың 
Сіздің автокөлігіңізді пайдаланудың 
ағымдық жағдайлары үшін неғұр-
лым оңтайлы режімін қамтамасыз 
ету мақсатында жинақтап, сақтаған 
деректерінің жойылуына байла-
нысты орын алады.  Берілістердің 
ауыстырылып-қосылуын оңтайлан-
дыру автокөлік біраз қашықтықты 
жүргеннен кейін қалпына келтіріледі.  

• Ұзақ уақыт бойы ауыр жүктемемен
жүргенде, мысалы, кемперді тіркеп
сүйреген кезде немесе созылыңқы
биік өрмен жоғары қарай жүргенде
қозғалтқыштың иінді білігінің айналу
жиілігі немесе автокөліктің жыл-
дамдығы автоматты түрде тө-
мендеуі мүмкін. Бұл ақау болып та-
былмайды. Бұл құбылыс автокө-
ліктің қозғалтқышының салқында-
уының тиісті сипаттамаларын
қамтамасыз ететін қозғалтқышты
басқару функциясы жұмысының
нәтижесі болып табылады. Қоз-
ғалтқыштың иінді білігінің айналу
жиілігі және автокөліктің жыл-
дамдығы жүктеме төмендегеннен
кейін қозғалтқыш салқындаудың
оңтайлы сипаттамаларын ұстап
тұруға қабілетті болғаннан кейін
қалыпты шамаларға  ауысады.
Тіркелген тіркеме бар кезде биік
өрмен жоғары қарай жүргенде алда
келе жатқан автокөліктерді басып
озуға тырыспаңыз.

• Сатысыз трансмиссияның тізбекті
жүйесі жанармайдың барынша
үнемделуіне мүмкіндік беретін
керемет сипаттамаларын қамта-
масыз етеді. Арасында, пайда-лану
жағдайларының өзгеруіне

байланысты шынжырдың жұмыстық 
шуының естілуі мүмкін, бұл 
жүйелердің осындай түріне тән 
дыбыс.  

 Селектор иінтірегі 

  Селектордың иінтірегінің түймесі басулы 
болған кезде тежегіштің басқышын толық 
басу арқылы ауыстырыңыз.  

  Түйме басулы болған кезде 
ауыстырыңыз.  

    Түймені баспай ауыстырып қосыңыз. 
1) Сол жақтан басқарылатын моделдер. 
2) Оң жақтан басқарылатын моделдер.

Селектор иінтірегінің төрт күйі бар - "Р", 
"R", "N", "D", сондай-ақ қолша басқару 
режімін пайдалануға арналған қолша 
басқару күйінің ойығы бар. 
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ЕСКЕРТПЕ 
Қозғалтқышты/ трансмиссияны қорғау 
үшін  
селектордың иінтірегі "Р" немесе "N" 
күйінде болған кезде  қозғалтқыш оның 
иінді білігінің айналу жиілігін 
акселератордың басқышын қатты 
бассаңыз көп арттыруға болмайтындай 
басқарылады. 

 "Р" күйі (тұрақ)
Бұл күй автокөлікті тұрақтатуға және
қозғалтқышты іске қосуға арналған.
Мұндай жағдайда трансмиссияның
механикалық бұғатталуы қамтамасыз
етіледі, ал бұл автокөліктің еркін
қозғалуына кедергі жасайды.

Автокөлікті тұрақтату алдында селектордың 
иінтірегін "Р" күйіне ауыстырар алдында 
автокөлікті тұрақтау тежегішіне орнатыңыз. 
Тек трансмиссияның көмегімен ғана 
автокөліктің қалпын бекітуге болмайды. 

Оталдыру құлпы "ON" күйінде болғанда 
селектордың иінтірегін "Р" күйінен басқа кез 
келген күйге ауыстыру үшін Сіз тежегіштің 
басқышын толық басуыңыз, содан кейін 
селектордың иінтірегіндегі бұғаттау 
түймесін басуыңыз керек. Бұл автокөлік 
қозғалған кезде жұлқынуға жол бермейді. 

 "R" күйі (артқы жүріс)
Бұл күй артқы жүріспен қозғалуға арналған.
"N" күйінен "R" күйіне ауыстыру үшін
алдымен автокөліктің толық тоқтауын
күтіңіз, содан кейін селектордың иінтірегінің
түймесін баса отырып селектордың
иінтірегін  "R" күйіне ауыстырыңыз.

Оталдыру құлпын "LOCK"/"OFF" күйіне 
ауыстырғаннан кейін селектор иінтірегін "N" 
күйінен "R" күйіне ауыстыру тежегіштің 
басқышы толық басулы тұрған кезде 
шектеулі уақыт ішінде ғана мүмкін болады, 
содан кейін бұлай ауыстыру мүмкін 
болмайды. Неғұрлым толық ақпарат алу 
үшін "Селектор иінтірегін бұғаттау 
функциясы" бөлімін қараңыз 7-23. 

 "N" күйі (бейтарап)
Бұл күй сөнген қозғалтқышты қайта іске
қосуға арналған.
Бұл ретте селектор иінтірегінің күйі мен
трансмиссия бұғатталмайды. Мұндай күйде
трансмиссия бейтарап күйде болады және
егер автокөлік тұрақ тежегішіне қойылмаса
немесе жұмыс істеп тұрған тежегішінің
көмегімен ұсталып тұрса, онда ол кішкентай
еңісте де сырғанап кетуі мүмкін.

Трансмиссия бейтарап күйде болғанда 
сырғанап қозғалмаңыз. Мұндай жағдайда 
қозғалтқышты тежеу қамтамасыз етілмейді. 

ЕСКЕРТПЕ 
Егер Сіздің автокөлігіңізді тұрақтату үшін 
тоқтату барысында селектордың 
иінтірегі "N" күйінде болса Сіз оны әрі 
қарай "R" немесе "Р" күйіне ауыстыра 
алмай қалуыңыз мүмкін. Мұндай 
жағдайларда оталдыру құлпын "ON" 
күйіне ауыстырыңыз. Осыдан кейін 
Сіз селектордың иінтірегін "P" 
қалпына келтіре аласыз. 

 "D" күйі (қозғалыс)
Бұл күй автокөліктің қалыпты жағдайларда
алға қарай қозғалуына арналған.
Трансмиссия талап етілетін жылдамдық пен
берілісті үдету деңгейі үшін оңтайлы
беріліске автоматты түрде

Селектордың иінтірегі "N" (бейта-
рап) күйінде болғанда 
автокөліктің қозғалуына жол 
бермеңіз. Бұл ретте 
қозғалтқышпен тежеу мүмкін 
болмайды, ал бұл апаттық 
жағдайлардың орын алу қаупін 
арттырады. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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және үздіксіз ауыстырылуын қамтамасыз 
етеді. Сонымен қатар, өрге қарай немесе 
одан төмен қарай жүргенде трансмиссия 
жолдың еңісіне байланысты жүрістік 
сипаттамаларын және қозғалтқыштың 
тежелуін бақылайды. 

Егер "D" күйімен қозғалу барысында үдетуді 
арттыра түсу талап етілетін болса, 
акселератордың басқышын тірелгенше 
басыңыз және оны осы қалыпта ұстап 
тұрыңыз. Трансмиссиясы автоматты түрде 
неғұрлым төмен беріліске ауысатын болады.  
Мұндай жағдайда трансмиссия әдеттегі 
автоматты трансмиссия ретінде жұмыс істейтін 
болады. Егер Сіз басқышты босататын 
болсаңыз, онда трансмиссия үдетуге дейін 
қосулы болған беріліске қайта ауысады.  
Қолша басқару режімін пайдалану үшін 
"Қолша басқару режімін таңдау" бөлімін 
қараңыз 7-25. 

ЕСКЕРТПЕ 
Дизелдік қозғалтқышы бар моделдер 
Автокөлік тоқтағаннан кейін селек-тордың 
иінтірегі "D" күйінде болған кезде 
тежегіштің басқышы басылатын болса 
трансмиссия автоматты түрде бейтарап 
күйге ауысады. Қозғалысты бастамас 
бұрын трансмиссияның муфталары 
қайтадан,   

тежегіштің басқышы босатылғаннан 
кейін шамамен 1 секундтан кейін 
ілініседі.  
 Селектор иінтірегін 

бұғаттау функциясы  
Селектор иінтірегін бұғаттау функция-сы 
селектор иінтірегінің дұрыс жұмыс істемеуін 
болдырмауға көмектеседі. 
• Селектордың иінтірегі оталдыру құлпы

"ON" күйіне ауыстырылғанша және
тежегіштің басқышы толық
басылмайынша жылжытылмайды.

• Тежегіштің басқышын басқанға дейін 
селектордың иінтірегін "Р" күйінен кез 
келген басқа күйге ауыстыру мүмкін емес. 
Алдымен тежегіштің басқышын толық
басыңыз, содан кейін селектор иінтірегін
жылжытыңыз.

• Сіз оталдыру құлпын "АСС" күйінен
"LOCK"/"OFF" күйіне бұрып, оталдыру
құлпынан кілтті тек селектордың иінтірегі
"Р" күйінде болғанда ғана ала аласыз
(қозғалтқышты түйменің көмегімен іске
қосу/ тоқтату функциясы қарастырылған
қашықтықтан басқару жүйесі жоқ
моделдер).

• Тек қана "Р" күйі қозғалтқышты іске қосу/ 
тоқтату түймесі арқылы автокөліктің 
электрлік қуаттауышын "OFF" режіміне 
ауыстыруға мүмкіндік береді (қозғалтқышты 
түйменің 

көмегімен іске қосу/ тоқтату функциясы 
қарастырылған қашықтықтан басқару 
жүйесі бар моделдер). 

• Егер селектордың иінтірегі "N" күйінде
болғанда оталдыру құлпы "LOCK"/"OFF"
күйіне ауыстырылса, онда біраз уақыт
бойы селектордың иінтірегін "Р" күйіне
ауыстыру мүмкін емес. Сондықтан,
селектордың иінтірегін "Р" күйіне
ауыстыруды тежегіштің басқышы басулы
болғанда, оталдыру құлпы "LOCK"/"OFF"
күйіне ауыстырылғаннан кейін барынша
тез арада жүзеге асыру керек.

 Селектордың иінтірегін бұғаттан алу

Егер селектордың иінтірегі жылжымайтын 
болса, оталдыру құлыптарын қайтадан  
"ON" күйіне ауыстырыңыз, содан кейін тежегіштің 
басқышын  
басып және селектордың иінтірегінің 
түймесін баса отырып селектордың 
иінтірегін "Р" күйіне ауыстырыңыз. 

Егер жоғарыда сипатталған рәсімдерді 
орындағаннан кейін селектордың иінтірегі 
жылжымаса, келесі әрекеттерді орындаңыз. 
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• Егер селектордың иінтірегі "Р" 
күйінен "N" күйіне ауыстырылмаса  

"Селектордың иінтірегін селектордың 
иінтірегін бұғаттан алу түймесі арқылы 
бұғаттан алу" бөлімін қараңыз 7-24. 

• Егер селектордың иінтірегі "N" 
күйінен "R" немесе "Р" күйіне 
ауыстырылмаса  

Оталдыру құлпы "АСС" күйіне 
ауыстырылғаннан кейін 60 секунд ішінде 
тежегіштің басқышын толық басып және  
селектор иінтірегіндегі түймені басып 
селектордың иінтірегін "Р" күйіне 
ауыстырыңыз. 

Егер Сіздің жоғарыда көрсетілген 
рәсімдерді орындауыңызға тура келсе, 
онда селектордың иінтірегін бұғаттан алу 
жүйесі (немесе автокөлікті басқару жүйесі) 
ақаулы болуы мүмкін. Мұндай жағдайларда 
біз Сізге Сіздің автокөлігіңізге диагностика 
жүргізу үшін мүмкіндік пайда бола 
салысымен SUBARU дилеріне хабарласуды 
ұсынамыз. 

Егер селектордың иінтірегі жоғарыда 
көрсетілген рәсімдерді орындағаннан 
кейін жылжымайтын болса, Селектордың 
иінтірегін селектордың иінтірегін бұғаттан 
алу түймесі арқылы бұғаттан алу" бөлімін 
қараңыз 7-24.  

 Селектордың иінтірегін 
селектордың иінтірегін бұғаттан 
алу түймесі арқылы бұғаттан алу  

Селектордың иінтірегін бұғаттан алу үшін 
төмендегі рәсімдерді орындаңыз. 
1. Автокөлікті тұрақ тежегішіне қойыңыз 

және қозғалтқышты сөндіріңіз. 
 

 
2. Тегіс бұрауыштың көмегімен селектор 

иінтірегінің бұғаттау құлпының 
бітеуішін алып тастаңыз. 

 

 
3. Тежегіштің басқышын толық басып 

тесікке бұрауышты салыңыз, онымен 
селектордың иінтірегін бұғаттан алу 
түймесін баса отырып, селектордың 
иінтірегін жылжытыңыз. 

ЕСКЕРТПЕ 
Селектор иінтірегінің бұғаттау 
механизмінің бітеуішінің зақымдануына 
жол бермеу мақсатында бітеуішті алу 
алдында тегіс бұрауыштың ұшын винил 
таспамен немесе шүберекпен ораңыз. 
Егер жоғарыда көрсетілген рәсімдерді 
орындағаннан кейін де селектордың 
иінтірегін жылжыту мүмкін болмаса, онда 
селектордың иінтірегін бұғаттан алу 
жүйесі ақаулы болуы мүмкін. Мұндай 
жағдайларда біз Сізге Сіздің 
автокөлігіңізге диагностика жүргізу үшін 
мүмкіндік пайда бола салысымен 
SUBARU дилеріне хабарласуды 
ұсынамыз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 
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 Қолша басқару режімін 
таңдау 

 

Автокөлік қозғалып келе жатқанда немесе 
тұрса, қолша басқару режімін таңдау үшін 
селектор иінтірегін "D" күйінен "М" күйіне 
ауыстырыңыз. 

 

 
1) Берілісті арттыру индикаторы. 
2) Берілісті төмендету индикаторы. 
3) Қосулы берілістің индикаторы. 

Қолша басқару режімін таңдаған кезде 
аспаптар комбинациясында қосылған 
берілістің индикаторы, берілістің көте-
рілгендігін және/немесе төмендетілген-
дігін білдіретін индикатор қосылады. 
Қосулы берілістің индикаторы ағымда 
орнатылған берілісті былайша көрсетеді. 
• 3.6 L моделі: 1-берілістен бастап 6-

беріліске дейінгі аралықта. 
• Басқа моделдер: 1-берілістен бастап 7-

беріліске дейінгі аралықта. 
Берілістің жоғарылауының және 
төмендеуінің индикаторы берілісті 
ауыстырып қосудың мүмкін бағытын 
көрсетеді.   

Берілістің жоғарылауын білдіретін инди-
катор  қосылған кезде неғұрлым жо-ғары 
беріліске ауысу мүмкін. Берілістің 
төмендеуін білдіретін индикатор қо-
сылған кезде неғұрлым төмен беріліске 
ауысу мүмкін. Егер екі индикатор да 
қосылған болса, онда неғұрлым жоғары 
беріліске де, сондай-ақ неғұрлым төмен 
беріліске де ауысуға болады. Автокөлік 
тоқтаған кезде (мысалы, бағдаршам 
алдында) берілістің төмендеуін білдіретін 
индикатор сөнеді. 

Берілістерді ауыстырып қосуды рөл 
дөңгелегінің артқы жағында орналасқан 
рөл астындағы берілісті ауыстырып-
қосқыштардың көмегімен жүзеге асыруға 
болады. 

 

 
Келесі, неғұрлым жоғары беріліске 
ауыстырып қосу үшін рөл астындағы  
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"+" болып белгіленген ауыстырып-
қосқышты тартыңыз. Келесі, неғұрлым 
төмен беріліске ауыстырып қосу үшін рөл 
астындағы "-" болып белгіленген 
ауыстырып-қосқышты тартыңыз. 

Қолша басқару режімінен шығу үшін 
селектордың иінтірегін "М" күйінен "D" күйіне 
қайта бұрыңыз. Егер Сіз рөл астындағы 
берілісті ауыстырып-қосқыштардың бірін 
басатын болсаңыз, трансмиссия уақытша 
қолша басқару режіміне ауысады. Мұндай 
жағдайда автокөліктің жылдамдығы 
тұрақтағаннан  кейін трансмиссия 
қолша басқару режімінен қалыпты қозғалыс 
үшін "D" режіміне қайтадан ауысады. 
Егер селектордың иінтірегі "D" қалпында 
болғанда қозғалыс кезінде Сіз берілістерді 
рөл астындағы берілістерді ауыстырып-
қосқыштың көмегімен ауыстырып қосатын 
болсаңыз, онда ағымда орнатылған 
берілісті көрсететін қосулы беріліс 
индикаторы жанады. 

 

 
 

 
ЕСКЕРТПЕ 
Сізден төменде беріліп отырған 
ережелермен мұқият танысып 
шығуыңызды және қолша басқару 
режімін пайдалану барысында 
оларды есте сақтауыңызды 
сұраймыз. 
• Егер иінді біліктің айналу жиілігі өте 

жоғары болғанда Сіз неғұрлым 
төмен беріліске ауысуға тырысатын 
болсаңыз, демек, берілісті 
төмендету нәтижесінде тахометрдің 
көрсеткіші қызыл аймақ белгісінен 
тыс болса Сізге берілісті 
төмендетудің мүмкін еместігін 
ескертетін дыбыстық сигнал 
беріледі. 

• Егер автокөліктің жылдамдығы өте 
төмен болғанда Сіз неғұрлым 
жоғары беріліске ауысуға 
тырыссаңыз,  трансмиссия бұны 
елемейді. 

• Егер Сіз берілісті өткізіп жібергіңіз 
келсе (мысалы, 4-берілістен 2-
беріліске ауысқыңыз келсе), өзіңізге  

қарай рөл астындағы тиісті берілісті 
ауыстырып-қосқышты екі рет 
тартыңыз.  

• Автокөлік тоқтаған кезде трансмиссия 
автоматты түрде 1-берілісті орнатады. 

• Егер трансмиссиялық сұйықтық-тың 
температурасы тым жоғары болса, 
онда "АТ OIL ТЕМР" ескерту шамы 
жанады. Дереу арада ең жақын қауіпсіз 
жерге автокөлікті тоқтаңыз және осы 
ескерту шамы сөнгенше қозғалт-
қыштың бос жүріс режімінде жұмыс 
істеуіне мүмкіндік жасаңыз. 

 Берілісті ауыстырып қосу 
индикаторы (егер орнатылған болса) 

Егер жанармай шығынын төмендету үшін 
неғұрлым жоғары беріліске ауыстыру 
ұсынылатын болса, берілісті арттыру 
индикаторы жыпылықтайды. Егер неғұрлым 
төмен беріліске ауыстыру ұсынылатын болса, 
берілісті төмендету инидикаторы 
жыпылықтайды. 

ЕСКЕРТПЕ 
• Әдетте берілісті ауыстырып қосу 

индикаторы неғұрлым үнемді әрекет 
үшін ұсынымдар береді, соған қоса ол  
иінді біліктің төмен жиілікте айналуы 
барысында  
қозғалтқыштың тоқтап қалуына жол 
бермейді.  

Рөл астындағы берілісті ауыс-
тырып-қосқыштарға ешқандай 
заттарды қоймаңыз және ілмеңіз.  
Керісінше жағдайда бұл 
берілістердің кездейсоқ ауысып-
қосылуына соқтыруы мүмкін. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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• Сонымен қатар, берілісті ауыстырып
қосу индикаторы иінді біліктің жоғары
айналу жиілігінде қозғалтқыштың
зақымдануының алдын алуға
мүмкіндік береді.

 Жүргізу бойынша кеңестер 

ЕСКЕРТПЕ 
Егер акселератордың басқышы және 
тежегіштің басқышы бір уақытта 
басылса, айналу сәті  
шектелуі мүмкін. Бұл ақау болып 
табылмайды. 

• Жетекші дөңгелектердің жолда тұрып
қалу қаупі бар, (мысалы, қар басқан
жолда немесе қиыршық тасты жолда)
Сіз орыннан қозғалу үшін қолша
басқару режімінде 2-берілісті таңдап
қозғала (оңай және қауіпсіз) аласыз.

• Автокөлік тоқтаған кезде селек-тордың
иінтірегі "О" немесе "Р" күйінде тұрса,
автокөліктің қалпын үнемі жұмыстық
немесе тұрақ тежегішінің көмегімен
бекітіңіз.

• Сіздің автокөлігіңізді тұрақтату кезінде
автокөлікті міндетті түрде тұрақ
тежегішіне қойыңыз. Тек трансмиссия-
ның көмегімен ғана автокөліктің қалпын
бекітуге болмайды.

• Жоғары қарай көтерілетін еңісте "О"
күйінде тұрған трансмиссияның көмегімен
автокөлікті қозғалыссыз күйде ұстап
тұруға болмайды. Оның орнына тежегішті
пайдалану қажет.

• Сирек жағдайларда, автокөлікті
кенеттен үдеткенде немесе орнынан
шұғыл қозғалғанда қозғалтқышта
детонациялық соққы естілуі мүмкін. Бұл
қандай да бір ақаудың бар екендігінің
дәлелі емес.

• 3.6 L моделдерінде қозғалтқыш
қыздырылғанға дейін негізгі айналу сәті
аздап төмендеуі мүмкін.

S1-DRIVE жүйесі (бензиндік 
қозғалтқышы бар 
моделдер) 
S1-DRIVE жүйесі (SUBARU lntelligent 
Drive - "Subaru интеллектуалды жетегі") 
қозғалтқыштың мүмкіндіктерін барынша 
пайдалану, басқару тиімділігін арттыру 
және жанармайдың үнемділік 
сипаттамаларын жақсарту үшін 
әзірленген. 
Бұл жүйенің мынадай режімдері бар: 
• "Іntelligent" режімі (1).
• "Sport" (S) режімі.
• "Sport Sharp" режімі (S#) (3.6 L моделдері).

S1-DRIVE жүйесінің ауыстырып-
қосқыштарының көмегімен қуаттық 
агрегаттың жұмыстық сипаты өзгереді. 
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 "Іntelligent" режімі (1) 
 Біркелкі, үнемді жүру үшін  

Акселератор басқышын басуға қатысты 
орындалатын әрекеттердің жайлы болуы 
арқасында осы режімде тайғақ жолдар 
немесе беті борпылдақ жолдар сияқты 
қиын жағдайларда жүрудің мінсіз болуы 
қамтамасыз етіледі. 

 
 "Sport" (S) режімі 
 Әмбебап сипаттамаларды аңғарта 

отырып жүру үшін 

 "Sport Sharp" (S#) режімі 
(3.6 L моделдері) 

 Ең жоғары қайтарыммен жүру үшін 

 
 
 
 
 

Бұл әмбебап режімнің үдетілу қатарының 
сипаттамасы қарапайым күнделікті 
режімдегі қозғалыс үшін керемет. 
"Іntelligent" (1) режімі жанармайдың 
жоғары үнемделуі мен артық жүктемесіз 
біркелкі қозғалысты қамтамасыз ете 
отырып пайдаланушылық 
сипаттамаларын мінсіз теңдестіреді.  
Жанармайдың үнемделуінің жоғары 
болуы үшін үдету барысында қуат 
біртіндеп беріледі. 
Бұл режім қала ішіндегі сапарлар үшін 
және толық қуат талап етілмейтін 
жағдайлар үшін өте қолайлы.  

 
 
 
 
 
 
 

"Sport" (S) режімі қуаттың әр сапар сайын 
жүргізу тәжірибесін іске асыру үшін 
қажетті шамада берілуін қамтамасыз 
етеді. 

 

Жүргізудің спорттық стилін ұнататын 
жүргізушілер үшін "Sport Sharp" (S#) 
режімі қозғалтқыш пен басқару 
сипаттамаларының сергітетін деңгейін 
ұсынады. Акселератордың басқышының 
басылуына қозғалтқыштың иінді білігінің 
айналу жиілігіне тәуелді болып 
табылмайтын әрекеттілік қабілеттілігі 
артады. Бұл режім көлік жүргізуден 
керемет рахат бере отырып, иірімді 
жолдармен ширақ қозғалуда, сондай-ақ 
автомагистраль бойымен жүруде немесе 
басқа автокөліктерді алаңсыз басып 
озуда тамаша. 
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 SШ-DRIVE жүйесінің 
ауыстырып-қосқыштары 

ЕСКЕРТПЕ 
S1-DRIVE жүйесінің қандай да бір 
индикаторларының жыпылықтауы 
жүйеде ақаудың болуының мүмкін 
екендігін білдіреді.  Мұндай 
жағдайларда біз Сізге өзіңіздің 
SUBARU дилеріңізге хабарласуды 
ұсынамыз. 
3.6 L моделі  

S1-DRIVE жүйесінің ауыстырып-
қосқыштары 

"lntelligent" режіміне ауыстырып қосу үшін 
(1) келесі рәсімдердің бірін орындаңыз.
• Егер "Sport" (S) режімі таңдалса, "S/1"

ауыстырып-қосқышын басыңыз.

• Егер "Sport Sharp" (S#) режімі таңдалса,
"S#/1" ауыстырып-қосқышын басыңыз.

"Sport" (S) режіміне ауысу үшін "Sport" (S) 
режімінен басқа кез келген режім болса, 
"S/1" ауыстырып-қосқышын басыңыз. 

"Sport Sharp" (S#) режіміне ауысу үшін 
"Sport Sharp" (S#) режімінен басқа кез 
келген режім болса, "S#/1" ауыстырып-
қосқышын басыңыз. 

ЕСКЕРТПЕ 
• Дағды бойынша SI-DRIVE жүйесі

"Іntelligent" режімінде жұмыс істейді.
Қозғалтқышты сөндіргеннен кейін
алдында бапталған режім жойылады
және S1-DRIVE жүйесі қозғалтқышты
келесі қосу кезінде "lntelligent" (1)
режіміне оралады.

• Егер қозғалтқыштың жұмысы
барысында ақауды анықтауды
бақылау шамы/ "СНЕСК ENGINE"
("Қозғалтқышты тексеріңіз") ескерту
шамы жанатын болса, онда S1-DRIVE
жүйесі "Sport" (S) режіміне ауысады.
Мұндай жағдайда "Sport Sharp" (S#)
немесе "lntelligent" (1) режіміне
ауысу мүмкін болмайды.

• Егер салқындатқыш сұйықтықтың
температурасының артуы
салдарынан қозғалтқыштың қызып
кету қаупі болса, онда   "Sport Sharp"
(S#) режіміне ауысу мүмкін емес.
Егер автокөлік "Sport Sharp" (S#)
режімінде болса, онда
салқындатқыш сұйықтықтың
температурасы артқан кезде "Sport"
(S) режіміне ауысу жүзеге
асырылады.

 2.5 L моделі

S1-DRIVE жүйесінің ауыстырып-қосқыштары 
"Іntelligent" (1) режімін таңдау үшін "1" 
ауыстырып-қосқышын басыңыз.  "Sport" (S) 
режімін таңдау үшін, "S" ауыстырып-
қосқышын басыңыз. 

702027 
70207 6 
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ЕСКЕРТПЕ 
Дағды бойынша SI-DRIVE жүйесі  
"Іntelligent" режімінде жұмыс істейді. 
Қозғалтқышты сөндіргеннен кейін 
алдында бапталған режім жойылады 
және S1-DRIVE жүйесі қозғалтқышты 
келесі қосу кезінде "lntelligent" (1) 
режіміне оралады. 

Рөлді басқарудың үдеткіші 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рөлдік басқарудың үдеткішінің ескерту 
шамы 

Автокөлік рөлдік басқарудың электрлік 
үдеткішімен жабдықталған. Оталдыру 
құлпын "ON" күйіне ауыстырғанда аспаптар 
комбинациясында рөлді басқарудың 
үдеткішінің ескерту шамы жүргізушіні 
ескерту жүйесінің жұмысының дұрыстығын 
хабарлай отырып жанады.  Содан кейін, 
қозғалтқышты іске қосқаннан кейін 2 
секундтан кейін ескерту шамы сөніп, 
жүргізушіні рөлді басқарудың үдеткішінің 
жұмысы қалыпты екендігі жайлы 
ақпараттандырады. 

 

ЕСКЕРТПЕ 
Рөл дөңгелегімен келесі әрекеттерді 
жасау кезінде рөлді басқарудың 
үдеткіші басқару блогы және 
жетектік электрлік қозғалтқыш 
сияқты тораптарды қызып кетуден 
сақтау мақсатында қосалқы үдеуді 
уақытша шектеуі мүмкін. 
• Автокөліктің жылдамдығы барынша 

төмен болған кезде маневр жасау 
барысында рөл дөңгелегін жиі және 
шұғыл бұру, мысалы, қатарынан 
тұрақтату кезінде рөл дөңгелегінің 
жиі бұрылуы барысында. 

• Рөл дөңгелегі ұзақ уақыт бойы 
толық бұрылған күйінде қалады. 
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Рөлдік басқарудың үдеткішінің 
ескерту шамы жанатын болса, рөл 
дөңгелегін бұрған кезде Сіз үлкен 
кедергіні сезуіңіз мүмкін. Мұндай 
жағдайда, біз Сізге тиісті сақтық 
шараларын ұстана отырып, Сіздің 
автокөлігіңізге диагностика жүргізу 
үшін жақын жердегі SUBARU 
дилеріне жетуді ұсынамыз. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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Мұндай жағдайда рөл дөңгелегін 
бұру барысында Сіз үлкен кедергіні 
сезуіңіз мүмкін. Бұл бір ақау болып 
табылмайды. Рөлдік басқарудың 
қалыпты үдеуі рөл дөңгелегі біраз 
уақыт бойы бұрылмағаннан кейін 
қалпына келтірілетін болады, 
өйткені, рөлдік басқарудың 
үдеткішінің тораптары салқындайды. 
Алайда, егер рөлдік басқарудың 
үдеткіші қосалқы үдеуді шектегіштің 
тым жиі іске қосылуына әкеліп 
соғатын бейстандарт тәсілмен 
пайдаланылса, бұл рөлдік 
басқарудың үдеткішінің 
жарамсыздығына әкелуі мүмкін. 

Тежегіштер 

 Тежеу бойынша кеңестер 

Тежегіштер суланған кездегі
әрекеттер тәртібі

Жаңбырлы күні жол жүргеннен кейін немесе 
автокөлікті жуғаннан соң оның тежегіші сулануы 
мүмкін. Бұның нәтижесінде автокөліктің 
тежелу жолы артады. Тежегішті кептіру 
үшін, теже-гішті қыздыру мақсатында  
тежегіштің басқышын аздап басу арқылы 
қауіпсіз жылдамдықпен біраз жүріңіз. 
 Қозғалтқышты тежеу
Жұмыстық тежегіш жүйесіне қосымша Сіз
қозғалтқышпен тежелуді жүзеге асыра
алатыныңызды ұмытпаңыз. Тек қана
жұмыстық тежегіш жүйесін пай-далана
отырып еңіспен төмен қарай жүру тежегіш
қалыптарының қызып кетуін, ал
салдарынан тежегіш сұйық-тығының қызып
кетуін тудыруы мүмкін, ал бұл өз кезегінде
тежегіш жүйесінің

қалыпты жұмысына нұқсан келтіруі ықтимал. 
Мұны болдырмау үшін неғұрлым төмен 
беріліске ауысып, қозғалтқышты тежеуді 
пайдаланыңыз. 

 Шина тесілгенде тежеу
Егер шина тесілген болса, тежегіштің
басқышының бірден басылуына жол
бермеңіз. Бұл автокөлікті бақылауды
жоғалтуға әкелуі мүмкін. Қозғалысты түзу 
бағытта, жылдамдықты бірте - бірте баяулата 
отырып жалғастырыңыз. Содан кейін
байыппен жол шетіне шығып, қауіпсіз
жерде тұрақтаңыз.

 Тежегіш жүйесі 
 Екі бөлек контур
Сіздің автокөлігіңіздің  тежеу жүйесінде екі
бөлек контур бар. Контурлардың әрқайсысы
диагональ бойынша орналасқан. Егер
тежегіш жүйесінің контурларының бірі
жарамсызданатын болса, онда автокөліктің
тежелуі екінші контурмен қамтамасыз
етіледі. Тежегіш жүйесінің контурларының
бірі істен шығатын болса, тежегіштің
басқышының жүрісі әдеттегіден үлкен
болады, ал тежегіштің басқышы үлкен
күшпен басылатын болады. Сонымен қатар
мұндай жағдайларда автокөліктің тежелу
жолы ұлғаяды.

Автокөліктің қозғалысы кезінде 
аяғыңызды тежегіштің басқышын-
да ұстамаңыз. Бұл тежегіш 
қалыптарының қауіпті қызып 
кетуіне және уақытынан бұрын 
тозуына әкелуі мүмкін. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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 Тежегіш жүйесінің үдеткіші Тежегіш 
жүйесінің үдеткішінің жұмысы 
қозғалтқыштың енгізетін коллекторындағы 
сиретілуді  
пайдалануға негізделген. 
Автокөліктің қозғалысы кезінде 
қозғалтқышты сөндірмеңіз, өйткені, бұл 
кезде тежегіш жүйесінің үдеткіші де 
жұмысын тоқтатады, ал бұл тежеу  күшінің 
азаюына соқтырады. 
Автокөлікті тежегіш жүйесінің үдеткіші 
толығымен жұмысқа қабілетті болмаған кезде 
де тежеуге болады.  Алайда, бұл кезде 
тежегіштің басқышы әдеттегі қалыпты 
жағдайға қарағанда үлкен күшпен 
басылады, ал автокөліктің тежелу жолы 
артады. 

 Шұғыл тежеу кезіндегі көмек жүйесі 
 

 

 
 
 

 
 

Шұғыл жағдайдағы көмек жүйесі жүргізушіге 
шұғыл жағдайда тежеуді жүзеге асыруға 
көмектеседі. Ол жүргізуші тежегіш басқышын 
қатты баса алмаған жағдайда және тежеу 
күші жеткіліксіз болған тежеу күшін 
арттыруға көмектеседі. 

Шұғыл жағдайдағы көмек жүйесі жүргізуші 
тежегіш басқышын басатын жылдамдыққа 
сәйкес тежеу күшін генерациялайды. 

ЕСКЕРТПЕ 
Егер Сіз тежегіштің басқышын кенеттен  
және қатты басатын болсаңыз, төменде 
сипатталған қауіпті құбылыстар пайда 
болуы мүмкін. Дегенмен, тіпті олар орын 
алса да бұл қандай да бір ақаулардың 
бар екендігін білдірмейді, шұғыл тежеу 
кезіндегі көмек жүйесінің қалыпты 
жұмыс істейтіндігін куәландырады. 
• Сіз тежегіштің басқышын қатты 

күшпен басқанда үлкен тежеу күшінің 
генерацияланатынын байқауыңыз 
мүмкін. 

• Сіз мотор бөлігінен жұмыс істеп 
тұрған АВЅ жүйесінің дыбысын 
естуіңіз мүмкін. 

 Шұғыл тежеу сигналы  

Шұғыл тежеу сигналы тежегіштің басқышы 
кенеттен басылған кезде автоматтық 
жарықтық сигналды қысқа аралықпен 
автоматты түрде жыпылықтауға мәжбүрлейтін 
функция болып табылады.  Апаттық жарықтық 
сигналдың тез жыпылықтауы артта келе 
жатқан автокөліктерге ескерту жасайды және 
соқтығысу ықтималдығын төмендетеді. 

Шұғыл тежеу кезіндегі көмек 
жүйесіне шамадан тыс сенбеу 
керек. Бұл жүйе автокөліктің 
тежегіш жүйесі қамтамасыз ететін 
тежеу сипаттамаларына қол 
жеткізуге мүмкіндік бермейді. 
Автокөлігіңізді басқару кезінде 
өте сақ болыңыз! Жылдамдық 
режімін және қауіпсіз 
қашықтықты сақтаңыз. 

Егер кенеттен шұғыл тежеу 
қажеттігі пайда болса, онда 
шұғыл тежеу кезіндегі көмек 
жүйесінің тиісінше іске қосылуын 
қамтамасыз ету үшін тежегіш 
басқышын күштеп басуды 
жалғастыру керек. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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 Іске қосылу шарттары
Шұғыл тежеу сигналы төменде беріліп
отырған шарттардың бірі сақталған
жағдайда іске қосылады.
• Апаттық жарықтық сигнал сөндірулі.
• Автокөліктің жылдамдығы 80

ш./сағ. (50 миль/сағ.) немесе одан
жоғары.

• Жүйе тежегіштің басқышын басқан
кезде автокөліктің баяулағандығы
туралы деректерге сүйеніп шұғыл
тежеудің орын алғандығын анықтайды.

 Автоматты түрде сөндіру Шұғыл тежеу
сигналы келесі жағдайлардың бірінде
сөнеді.
• Апаттық жарықтық сигнал қо-

сылған.
• Тежегіштің басқышы босатылған.
• Жүйе автокөліктің баяулағандығы

туралы деректерге сүйеніп шұғыл
тежеудің аяқталғандығын анықтайды.

Шұғыл тежеу сигналының функциясын 
SUBARU дилерінде қосуға/ сөндіруге 
болады. Неғұрлым толық ақпарат алу 
үшін біз Сізге өзіңіздің SUBARU 
дилеріңізге хабарласуды ұсынамыз. 

 Дискілі тежегіш 
қалыптарының тозу 
индикаторлары 

Дискілі тежегіштердегі қалыптардың тозу 
индикаторлары тежегіш қалыптардың 
белгілі тозу дәрежесінде ескерту шуының 
берілуін қамтамасыз етеді. 
Егер тежеу барысында дискілік 
тежегіштерде шиқылдаған немесе 
сықырлаған дыбыс естілсе, біз Сізге 
диагностика жұмыстарын жүргізу үшін 
дереу арада өзіңіздің SUBARU 
дилеріңізге хабарласуды ұсынамыз. 

ABS жүйесі (тежегіштердің 
бұғаттауға қарсы жүйесі) 
ABS жүйесі тайғақ жолда кенеттен тежеу 
немесе тежеу кезінде болуы мүмкін 
дөңгелектердің бұғатталуына жол бермейді. 
Бұл дөңгелектер бұғатталған кезде 
басқаруды жоғалтудың алдын алады 
және автокөліктің бағыттық тұрақтылығын 
арттырады. 

ABS жүйесінің жұмысы кезінде дірілдейтін 
бөлшектердің аздаған шуы естілуі немесе 
тежегіштің басқышында шамалы діріл 
сезілуі мүмкін. Бұл ABS жүйесінің жұмысы 
кезіндегі қалыпты құбылыстар. 

Егер автокөліктің жылдамдығы шамамен 
10 ш./ сағ. (6 миль/ сағ.) төмен болса ABS 
жүйесі жұмыс істеуі мүмкін емес. 

700040 

Сіздің автокөлігіңізді басқару 
кезінде өте сақ болыңыз! 
Сіздің автокөлігіңіз ABS 
жүйесімен 
жабдықталғандығынан 
туындаған артық сенімділік 
ауыр апаттарға әкелуі мүмкін. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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 ABS жүйесінің өзіндік 
диагностикасы  

Қозғалтқышты іске қосқаннан кейін бірден 
Сіз тежегіштің басқышында ABS жүйесі 
іске қосылған кезде пайда болатын  
дірілді сезуіңіз және мотор бөлігінен 
жұмыс істеп тұрған ABS жүйесінің 
дыбысын естуіңіз мүмкін. Бұл ABS 
жүйесінің автоматты функциялық тестінің 
жүзеге асуынан туындайды және 
ешқандай ақаудың бар екендігін 
білдірмейді. 

 
 ABS жүйесінің ескерту 

шамы 
"ABS жүйесінің ескерту шамы" бөлімін 
қараңыз 3-25. 

EBD жүйесі (Тежеу күшінің 
таратылуының 
электрондық жүйесі) 

 
 

EBD жүйесі үлкен тежеу күшін артқы 
тежегіштерге бөлу жолымен тежеудің 
тиімділігін арттырады. Реттеу және тежеу 
күшін артқы дөңгелектерге бөлу 
автокөліктің жүктелуі мен оның 
жылдамдығына байланысты жүзеге 
асырылады. 
EBD жүйесі тежеу күшін бөлуді 
оңтайландыру бойынша дербес 
функцияларын орындау үшін ABS 
жүйесінің кейбір компоненттерін пайдалана 
отырып, ABS жүйесінің құрамына кіреді. 
ABS жүйесінің EBD жүйесі пайдаланатын 
кез келген компоненттер 
жарамсызданатын болса, соңғысы 
жұмыстық қабілетін жоғалтады. 

EBD жүйесінің жұмысы кезінде дірілдейтін 
бөлшектердің аздаған шуы естілуі немесе 
тежегіштің басқышында шамалы діріл 
сезілуі мүмкін. Бұлар белгілі ақаулардың 
дәлелі болып табылмайтын қалыпты 
құбылыстар. 

• ABS жүйесі тежеу жолының 
азаюына үнемі ықпал ете 
бермейді. Сондықтан, қозғалыс 
кезінде міндетті түрде қауіпсіз 
қашықтықты сақтаңыз. 

• Жамылғысы нашар, қиыршық 
тас жамылғысы бар жолдармен 
немесе мұзданған жолдармен 
жүргенде, сондай-ақ жаңа 
жауған қар жамылғысы қалың 
жолмен жүргенде ABS жүйесі 
бар автокөліктің тежеу жолы 
мұндай жүйесі жоқ автокөлікке 
қарағанда артық болуы мүмкін. 
Сондықтан, осындай 
жағдайларда қозғалыс 
жылдамдығын төмендетіп, басқа 
автокөліктерден жеткілікті 
қашықтықты сақтаңыз. 

• Сіз ABS жүйесінің іске қосылғанын 
сезген кезде Сіз тежегіштің 
басқышын үнемі басулы күйде 
ұстауыңыз керек. Тежегіштің 
басқышының бірнеше рет 
басылуына жол бермеңіз, өйткені, 
бұл ABS жүйесінің жұмысының 
тоқтауына әкелуі мүмкін. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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 EBD жүйесі жарамсыз
болғандағы әрекеттер

EBD жүйесінде қандай да бір ақау пайда 
болғанда ол жұмыс істеуін тоқтатады, ал 
аспаптар панелінде бір мезгілде тежегіш 
жүйесі мен ABS жүйесінің ескерту шамдары 
қатарынан жанады. 
Егер автокөліктің қозғалысы кезінде бір 
уақытта тежегіш жүйесінің, VDC жүйесінің 
және ABS жүйесінің ескерту шамдары 
жанатын болса, онда бұл EBD жүйесінде 
ақаудың бар екендігін білдіруі мүмкін. 
Дәстүрлі тежегіш жүйесі EBD жүйесінде ақау 
болған кезде де өзінің жұмысқа 
қабілеттілігін сақтап қалады. Сонымен 
қатар, тежеу басқышын әдеттегіден 
неғұрлым қатты басқанда артқы 
дөңгелектердің  

бұғатталу ықтималдығы артады. Бұл 
автокөлікті басқаруды қиындатуы мүмкін. 
Тежегіш жүйесінің ескерту шамы мен ABS 
жүйесінің ескерту шамы бір уақытта 
қосылатын болса мынадай әрекеттерді 
орындаңыз. 
1. Автокөлікті жақын маңдағы қауіпсіз

жерде көлденең бетте тоқтатыңыз.
2. Автокөлікті тұрақ тежегішіне қойыңыз

және қозғалтқышты сөндіріңіз.
3. Қозғалтқышты қайта іске қосыңыз.
4. Автокөлікті тұрақ тежегішінен алып

тастаңыз.

Тіпті екі ескерту шамы сөнгеннің өзінде  
EBD жүйесі жарамсыз болуы мүмкін. 
Мұндай жағдайда біз Сізге жүйеге 
диагностика жүргізу үшін  жақын жердегі 
SUBARU дилеріне дейін ерекше 
сақтықпен жетіп алуды ұсынамыз. 

Егер екі ескерту шамы да қайта 
қосылатын болса және қозғалтқышты 
қайта іске қосқаннан кейін қосулы 
күйде  болса 
1. Қозғалтқышты тағы да сөндіріңіз.
2. Автокөлікті тұрақ тежегішіне орнатыңыз.
3. Тежегіш сұйықтықтың мөлшерін 

тексеріңіз. Тежегіш сұйықтықтың 
мөлшерін тексеру туралы 

неғұрлым толық ақпарат алу үшін 
"Сұйықтық мөлшерін тексеру" бөлімін 
қараңыз 11-32. 

• Тежегіш сұйықтығының деңгейі "MIN"
белгісінен төмен түспесе де, EBD
жүйесінде ақаудың болуы мүмкін. Мұндай
жағдайда біз Сізге жүйеге диагностика
жүргізу үшін  жақын жердегі SUBARU
дилеріне дейін ерекше сақтықпен жетіп
алуды ұсынамыз.

• Егер тежегіш сұйықтығының деңгейі "MIN"
белгісінен төмен түссе, онда автокөлікті
әрі қарай пайдалануға ТЫЙЫМ
САЛЫНАДЫ.  Мұндай жағдайда біз Сізге
автокөлікті SUBARU ресми дилеріне
жеткізу үшін эвакуатор қызметін
пайдалануды ұсынамыз.701449 
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VDC жүйесі  
(динамикалық 
тұрақтандыру жүйесі) 

 
 
 

 
 
 

 

Сіздің автокөлігіңізді басқару 
кезінде өте сақ болыңыз!Сіздің 
аввтокөлігіңіз VDC жүйесімен 
жабдықталғандығынан 
туындаған артық сенімділік 
ауыр апаттарға әкелуі мүмкін. 

• Тежегіш жүйесінің ақауын 
ескерту шамы жанып тұрған 
кезде автокөлікпен қозғалу - 
қауіпті. Бұл Сіздің 
автокөлігіңіздің тежегіш 
жүйесінің тиісінше жұмыс 
істей алмайтындығын 
білдіреді. Егер ескерту шамы 
жанып тұруды жалғастыратын 
болса, біз Сізге Сіздің 
автокөлігіңіздің тежегіш 
жүйесіне диагностика жүргізу 
үшін дереу арада SUBARU 
дилеріне хабарласуды 
ұсынамыз. 

• Егер Сізде оның тежегіш 
жүйесінің жұмысқа 
қабілеттілігіне қатысты 
үлкен күмән туындаса 
автокөлікті басқармаған жөн. 
Жөндеу жүргізу үшін Сіздің 
автокөлігіңізді SUBARU 
ресми дилеріне жеткізу үшін 
біз Сізге эвакуатор қызметін 
пайдалануды ұсынамыз. 

• Сырғанауға қарсы 
шынжырларды пайдаланғанда 
VDC жүйесінің жұмысының 
тиімділігі төмендейді. Мұны 
осындай жағдайларда сапарға 
шығу кезінде назарға алу қажет. 

• VDC жүйесінің белсендірілуі 
Сіздің автокөлігіңіз жүріп келе 
жатқан жол тайғақ екенін 
көрсетеді.  VDC жүйесінің 
болуы кез келген жағдайда 
автокөлікті толық бақылауды 
сақтаудың кепілі болып 
табылмайтынын ескере 
отырып, бұл жүйенің іске 
қосылуы Сіздің автокөлігіңіздің 
қозғалыс жылдамдығы 
айтарлықтай төмендеу 
керектігі туралы сигнал ретінде 
қарастырылуы тиіс. 

• Аспаның, рөлдік басқарудың 
немесе автокөліктің өсінің қандай 
да бір элементтерін 
ауыстырғаннан кейін біз Сізге осы 
жүйені тексеру үшін SUBARU 
дилеріне хабарласуды ұсынамыз. 

• VDC жүйесінің қалыпты жұмыс 
істеуін қамтамасыз ету үшін 
Сіз келесі сақтық шараларын 
сақтауыңыз керек. 

• Сіздің автокөлігіңіз VDC 
жүйесімен жабдықталған 
болса да, қарлы немесе 
мұзданған жолдармен 
жүргенде қысқы шиналар 
немесе сырғанауға қарсы 
шынжырлар қолданылуы 
керек. Сонымен қатар, 
қозғалыс жылдамдығы 
айтарлықтай төмендетілуі тиіс. 
Алайда, VDC жүйесінің болуы  
Сіздің автокөлігіңіздің кез 
келген жағдайда апатқа 
ұшырамауының кепілдігі емес. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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Жетекші дөңгелектерді сүйреу кезінде, 
сондай-ақ автокөлік тайғақ жолда сырғанап 
кеткен кезде бұрылуды жүзеге асыру 
немесе соқтығысудан жалтару мақсатында 
маневр жасау  

кезінде VDC жүйесі қозғалтқыштың 
автокөліктің әрбір дөңгелегіне түсетін, 
автокөліктің оңтайлы тарту күшін 
бірқалыпты ұстап тұруға және бағыттық 
тұрақтылығына ықпал ететін қуатын және 
тежеу күшін реттеуді қамтамасыз етеді. 
• Тарту күшін реттеу функциясы
Тарту күшін реттеу функциясы жол 
жамылғысы тайғақ жерлермен жүргенде 
жетекші дөңгелектердің тайғанақтауының 
алдын алуға арналған, бұл оңтайлы тарту 
күшін қолдайды және көліктің бағыттық 
тұрақтылығын қамтамасыз етеді.  Бұл
функцияның жұмыс істейтіндігін VDC 
жүйесінің жұмысын  бақылау шамының 
жыпылықтауы көрсетеді. 
• Сырғуды болдырмау функциясы
Сырғуды болдырмау функциясы
дөңгелектердің рөл дөңгелегін  бұру
барысында  бір жаққа қарай сырғуын
болдырмау арқылы автокөліктің бағыттық
тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Бұл
функцияның жұмыс істейтіндігін VDC
жүйесінің жұмысын бақылау шамының
жыпылықтауы көрсетеді.

ЕСКЕРТПЕ 
• VDC жүйесі төмендегі шарттар болса

жарамды деп танылады.

- Тежегіштің басқышының аздап
тартылуы сезіледі.

- Автокөлік немесе рөл дөңгелегі
аздап дірілдейді.

- Қозғалтқыш іске қосылғаннан кейін
және қозғалыс басталған соң бірден
аз уақытқа мотор бөлігінен
жұмыстық шу естілуі мүмкін.

- Қозғалтқышты іске қосқаннан кейін
орнынан қозғалу кезінде тежегіштің
басқышының итерілуі сезілуі
мүмкін.

• Келесі жағдайларда автокөліктің
қозғалысы жүргізушінің байқауына
қарағанда тұрақсыздау болуы мүмкін.
Алайда, VDC жүйесі іске қосыла
алады. Мұндай іске қосылу жүйенің
жарамсыздығын білдірмейді:
- қиыршықтас жамылғысы бар

жолдарда немесе айқын иірімді
жолдарда;

- төселуі аяқталмаған жолдарда;
- автокөлікке тіркемені тіркеп сүйреу

кезінде; 
- қысқы немесе текенекті шиналармен

жүргенде.
• VDC жүйесінің жұмысы кезінде рөл

дөңгелегін басқаруды Сіз қалыпты
жағдайдағы қозғалысқа қарағанда сәл
басқаша сезуіңіз мүмкін.

- Сіздің автокөлігіңіздің төрт дөң-
гелегінің барлығының өлшем-
дері, түрі мен маркасы бірдей
болуы тиіс. Сонымен қатар,
барлық төрт шинаның тозу
дәрежесі бірдей болуы керек.

- Шиналардағы қысым жүргізуші
жағындағы ортаңғы тіректе
орналасқан олардың қысымы
туралы ақпарат көрсетілген
тақтайшадағы шамаларға сай
болуы керек.

- Шинасының желі шыққан дөңге-
лекті ауыстыру барысында тек
қана арнайы қарастырылған
уақытша дөңгелекті пайдала-
ныңыз. Алайда, арнайы қарас-
тырылған уақытша қосымша
дөңгелекті пайдаланғанда VDC
жүйесінің жұмысының тиімділігі
төмендейді.

• Өлшемдері, түрлері және
маркалары әртүрлі шиналарды
пайдаланғанда VDC жүйесі өзінің
функцияларын дұрыс орындай
алмауы әбден мүмкін.
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• Тіпті автокөлік VDC жүйесімен 
жабдықталса да, бұрылу алдында 
автокөліктің қозғалу жылдамдығын 
үнемі төмендету қажет. 

• Дөңгелекті ауыстыру алдында 
қозғалтқышты міндетті тұрде сөндіріңіз. 
Бұл сақтық шараларын сақтамау VDC 
жүйесінің тиісті түрде жұмыс істей 
алмауына әкелуі мүмкін.  

 
 VDC жүйесінің 

жұмысын бақылау   
"VDC жүйесінің ескерту шамы/ VDC жүйесінің 
жұмысын бақылау шамы" бөлімін 3-26 және 
"VDC жүйесінің сөнуін бақылау шамы" 3-27 
бөлімдерін қараңыз. 

 VDC жүйесінің ажыратқышы 
 

VDC жүйесінің ажыратқышы 

VDC жүйесін сөндіру үшін VDC жүйесінің 
ажыратқышын басыңыз. 

VDC жүйесін сөндіру арқылы тиісті 
дөңгелектердің сырғытылуы келесі 
жағдайлардан шығуға көмектесе алады. 
Қажет болған жағдайда VDC жүйесінің 
ажыратқышын пайдаланыңыз: 
• биік қар басқан немесе қиыршық таспен 

көмкерілген еңістерден немесе үсті 
тайғанақ еңісте орыннан қозғалғанда; 

• қалың қарда немесе батпақта тұрып 
қалған автокөлікті шығару барысында. 

Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде 
ажыратқышты басқанда VDC жүйесінің 
сөндірілуін бақылау шамы жанады. Бұл 
ретте VDC жүйесі сөнеді. VDC жүйесін іске 
қосу үшін ажыратқышты қайта басқанда бұл 
бақылау шамы сөнеді. 
Жоғарыда сипатталған жағдайлардан басқа 
кездерде VDC жүйесінің сөндірілмеуін 
қамтамасыз етуге тырысыңыз. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ЕСКЕРТПЕ 
• Егер VDC жүйесі VDC жүйесін 

ажыратқыш арқылы сөндірілген 
болса, онда оталдыру құлпын келесі 
рет "LOCK"/"OFF" күйіне 
ауыстырғанда және қозғалтқышты 
іске қосқанда VDC жүйесі автоматты 
түрде іске қосылады. 

701375 

VDC жүйесі тежегіш жүйесінің 
жұмысын және қозғалтқыштың 
қуатын басқару арқылы 
автокөліктің сырғу сияқты 
тұрақсыз қозғалысын 
болдырмауға көмектеседі. Аса 
қажет болмаса VDC жүйесін 
сөндірмеңіз. Егер Сіз VDC жүйесін 
сөндіруіңізге тура келсе, жол 
жабынының күйіне байланысты 
аса сақтықпен қозғалыңыз. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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• Егер ажыратқыш басылса және
басулы күйде 30 секундтан астам
уақыт бойы ұстап тұрылса, онда
бақылау шамы сөнеді, ал VDC
жүйесі белсендіріліп, одан кейін
ажыратқыштың басылуын
елемейтін болады. Ажыратқыштың
функционалдығын қалпына
келтіру үшін оталдыру құлпын
"LOCK"/"OFF" күйіне 
ауыстырыңыз, содан кейін 
қозғалтқышты қайтадан іске 
қосыңыз. 

• Осы ажыратқышты VDC жүйесін
сөндіру үшін басқаннан кейін 
Сіздің автокөлігіңіздің жүріс 
сапасы VDC жүйесімен 
жабдықталмаған автокөліктің жүріс 
сапасымен теңдесетін болады. Аса 
қажет болмаса VDC жүйесін 
сөндірмеңіз. 

• VDC жүйесі сөндірулі болса да,
тежегішті басқару жүйесінің 
компоненттерінің белсендірілуі 
мүмкін. Тежегішті басқару жүйесін 
іске қосу кезінде VDC жүйесінің 
жұмысын бақылау шамы жанады. 

X-MODE режімі (Сатысыз
трансмиссиямен Outback
моделдері)

• Автокөлігіңізді басқару кезінде
өте сақ болыңыз! Сіздің
автокөлігіңіз X-mode режімімен
жабдықталғандығынан
туындаған артық сенімділік ауыр
апаттарға әкелуі мүмкін.

• Автокөлігіңізді басқару кезінде 
өте сақ болыңыз! Сіздің 
автокөлігіңіз еңіске түсіруді 
бақылау жүйесімен жабдықтал-
ғандығынан туындаған артық 
сенімділік ауыр апаттарға әкелуі 
мүмкін. Ерекше сақ болыңыз 
және өте биік еңіспен, 
мұзданған, батпақ немесе құмды 
жолмен жүргенде қажет болса 
тежегіштің басқышын басыңыз. 
Автокөліктің жылдамдығының 
тиісінше бақыланбауы оны 
бақылауды жоғалтып, 
салдарынан ауыр апаттың орын 
алуы ықтимал.

• Сіздің автокөлігіңіз X-MODE
жүйесімен жабдықталған болса
да, қарлы немесе мұзданған
жолдармен жүргенде қысқы
шиналар немесе сырғанауға
қарсы шынжырлар қолданылуы
керек. Сонымен қатар, қозғалыс
жылдамдығы айтарлықтай
төмендетілуі тиіс. X-MODE
жүйесінің болуы Сіздің 
автокөлігіңіздің кез келген 
жағдайда апатқа 
ұшырамауының кепілдігі емес. 

• Егер Сіз төмен жылдамдықпен 
жүргенде жол өте тайғақ екенін
сезсеңіз, X-MODE режімін 
белсендіріңіз. X-MODE
жүйесінің болуы кез келген 
жағдайда автокөлікті толық
бақылауды сақтаудың кепілі
болып табылмайды.  X-MODE
режімі белсендірілген болса да
автокөліктің жылдамдығын
айтарлықтай төмендетіңіз.

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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төмен қарай түсуді қоса алғанда, барынша 
ыңғайлы жүре аласыз. 

X-MODE режімінің мынадай функциялары 
бар. 
• Еңіске түсіруді 

бақылау функциясы 
Еңіске түсіруді бақылау функциясы арқылы 
Сіз еңіспен төмен қарай қозғалған кезде 
автокөліктің жылдамдығын үнемі бір 
шамада ұстап тұра аласыз. Егер 
автокөліктің жылдамдығы артатын болса, 
оны реттеу үшін тежегішті басқару жүйесі 
қосылады. 
• Басқаруды бақылау 
Бұл режім өрге қарай көтерілу қабілетін 
және басқарылуын жақсартады, сондай-ақ 
рөл дөңгелегін бұруды жеңілдете отырып, 
айналу сәтінің біркелкі арттырылуына 
мүмкіндік береді. 

 
 
 

 

X-MODE режімі нашар жолдармен жүргенде 
қозғалтқышты басқарудың 
интеграцияланған жүйесі, толық жетектің 
жүйесі,  VDC және т.б. жүйесі болып 
табылады. Х-MODE режімін пайдалана 
отырып Сіз жол тайғанақ болғанда да, 
еңіске жоғары көтерілуді және  

- Шинасының желі шыққан 
дөңгелекті ауыстыру 
барысында тек қана арнайы 
қарастырылған уақытша 
дөңгелекті пайдаланыңыз. 
Алайда, арнайы қарасты-
рылған уақытша қосымша 
дөңгелекті пайдаланғанда X-
MODE жүйесінің жұмысының 
тиімділігі төмендейді. Мұны 
осындай жағдайларда 
сапарға шығу кезінде назарға 
алу қажет. 

• Егер еңіске түсіруді бақылау 
функциясы ұзақ уақыт бойы 
үздіксіз жұмыс істесе, тежегіш 
дискілерінің температурасының 
артуы және еңіске түсіруді 
бақылау функциясы уақытша 
сөнуі мүмкін. Мұндай жағдайда 
еңіске түсіруді бақылау 
функциясының бақылау шамы 
сөнеді. Егер еңіске түсіруді 
бақылау функциясының 
бақылау индикаторы сөнсе, 
еңіске түсіруді бақылау 
функциясы сөндіріледі. 

• Аспаның, рөлдік басқарудың 
немесе автокөліктің өсінің 
қандай да бір элементтерін 
ауыстырғаннан кейін біз Сізге  
жүйені тексеру үшін SUBARU 
дилеріне хабарласуды 
ұсынамыз. 

• X-MODE режімінің қалыпты 
жұмыс істеуін қамтамасыз ету 
үшін Сіз келесі сақтық 
шараларын сақтауыңыз керек. 
- Сіздің автокөлігіңіздің төрт 

дөңгелегінің барлығының 
өлшемдері, түрі мен маркасы 
бірдей болуы тиіс. Сонымен 
қатар, барлық төрт шинаның 
тозу дәрежесі бірдей болуы 
керек. 

- Шиналардағы қысым 
жүргізуші жағындағы ортаңғы 
тіректе орналасқан олардың 
қысымы туралы ақпарат 
көрсетілген тақтайшадағы 
шамаларға сай болуы керек. 
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 X-MODE режімін қосу/ 
сөндіру 

X-mode режімінің ажыратқышы

X-MODE режімінің индикаторы

X-MODE режімінің қосылуы
X-MODE режімінің ажыратқышын басыңыз.
X-MODE режімін қосқанда X-MODE
режімінің индикаторы жанады.
X-MODE режімін сөндірілуі
X-MODE режімінің ажыратқышын тағы бір
рет басыңыз. X-MODE режімі сөнген
кезде  X-MODE режімінің индикаторы
сөнеді.

ЕСКЕРТПЕ 
• Сіз X-MODE режімінің ажыратқы-шын

басу арқылы автокөліктің
жылдамдығы 20 ш./ сағ. (12 миль/
сағ.) немесе одан да артық болған-да
X-MODE режімін қосуға тырыс-саңыз
да, X-MODE режімі қосыл-майды.
Бұл ретте екі рет дыбыстық ескерту
сигналы естіледі.

• Егер X-MODE режімі қосулы болған
кезде автокөліктің жылдамдығы 40
ш./ сағ. (25 миль/ сағ.) немесе одан
да артық болса дыбыстық ескерту
сигналы бір рет беріледі, ал X-
MODE режімі сөндіріледі.

• S1-DRIVE жүйесі бар моделдерде X-
MODE режімін сөндіргенде S1-DRIVE
жүйесінің жұмыс режімі "lntelligent"
(1) түріне өзгереді.

• S1-DRIVE жүйесі бар моделдерде S1-
DRIVE жүйесі жұмысының режімі

Х-MODE режімі қосулы болғанда S1-
DRIVE  ауыстырып қосқышын 
басқан кезде де өзгермейді. Бұл 
ретте екі рет дыбыстық ескерту 
сигналы естіледі. 

• Қозғалтқышты автоматты түрде іске
қосу/ тоқтату жүйесі бар моделдерде
X-MODE жүйесі қосылған кезде жүйе
жұмысын тоқтатады.

• Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған
кезде X-MODE режімі төменде
көрсетіліп отырған жағдайлардың
кез келгенінде сөнетін болады.
Мұндай жағдайда X-MODE режімін
қосу мүмкін емес. Сонымен қатар,
S1-DRIVE жүйесі бар моделдерде
"Sport" (S) режімі орнатылады және
басқа режімге ауысу мүмкін
болмайды.
- Ақаулықты анықтауды бақылау

шамы ("Check Engine" шамы)
қосулы.

- ATF температурасының ескерту
шамы жыпылықтайды.

- ABS жүйесінің ескерту шамы
қосылған.

- VDC жүйесінің ескерту шамы
қосылған.

• Егер салқындатқыш сұйықтықтың
температурасының артуы
салдарынан қозғалтқыштың қызып
кету қаупі болса,
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онда X-mode режімін қосу мүмкін 
емес. X-MODE режімі қосулы болса да, 
ол қозғалтқыштың салқындат-қыш 
сұйықтығының температурасы 
артқанда сөнеді. Мұндай жағдайда 
"Sport" (S) режімі (S1-DRIVE жүйесі бар 
моделдер) режімі орнатылады. 

 Еңіске түсіруді 
бақылау функциясы 

Егер X-MODE режімі қосулы болса, ал 
автокөліктің жылдамдығы шамамен 20 ш./ 
сағ. (12 миль/ сағ.) кем болса, еңіске 
түсіруді бақылау функциясы күту режіміне 
ауысады. 
Егер автокөліктің жылдамдығы шамамен 20 
ш./ сағ. (12 миль/ сағ.) кем болса, ал 
акселератордың басқышын басу бұрышы 
шамамен 10% кем болса функция іске 
қосылады. 
Егер автокөліктің жылдамдығы шамамен 20 
ш./ сағ. (12 миль/ сағ.) артық және 
акселератордың басқышы басулы болса 
функция сөнеді. 

ЕСКЕРТПЕ 
• Еңіске түсіруді бақылау функциясы

жұмыс істеп тұрғанда да Сіз
тежегіштің басқышының немесе 
акселератордың басқышының 
көмегімен автокөліктің 
жылдамдығын өзгерте аласыз. 

•  Еңіске түсіруді бақылау 
функциясымен тежеу кезінде 
еңіске түсіруді бақылау 
функциясының индикаторы 
жыпылықтайды. 

• Еңіске түсіруді бақылау 
функциясы жол еңісінің бұрышына 
қарамастан жұмыс істейді. 

• Егер келесі жағдайлар орын алса,
еңіске түсіруді бақылау
функциясының жұмысы дұрыс
болып саналады.
- Еңіске түсіруді бақылау

жүйесінің жұмысы барысында
мотор бөлігінен оның жұмысына
тән қысқа дыбыс естілуі мүмкін.

- Еңіске түсіруді бақылау
функциясы жұмыс істеп тұрған
кезде тежегіштің басқышын
басқанда басу сезімі әдеттегіден
өзгеше (әдеттегіден қатты және
т.б.) болуы мүмкін.

 Еңіске түсіруді бақылау жүйесінің
индикаторы

Бұл индикатор еңіске түсуді бақылау 
функциясы күту режімінде болғанда жанады. 
Функцияның жұмысы кезінде ол 
жыпылықтайды. Функция ажыратылғанда, 
ол сөнеді. Егер функция жұмыстық 
режімнен жұмыстық емес режімге ауысса, 
ол автокөліктің жылдамдығы шамамен 30 
ш./ сағ. (18 миль/ сағ.) жеткенде сөнеді. 

Еңіске түсіруді бақылау 
функциясының тежеу күші үлкен 
тежеу күші талап етілетін 
жағдайда жеткіліксіз болуы 
мүмкін (мысалы, тіркемені 
сүйреткен кезде еңісте 
тұрақтайтын жағдайда). 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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Сіздің автокөлігіңізді 
тұрақтату 

 Электрлік тұрақ тежегіші 

1) Тұрақ тежегішін ажыратқыш.
2) Бақылау шамы.
3) Автокөлікті электрлік

ТҰРАҚ тежегішінен шығару.

4) Автокөлікті электрлік 
тұрақ тежегішіне орнату.

• Ешқашан балаларды, ересек-
терді немесе жануарларды ав-
токөлікте қараусыз қалдырма-
ңыз. Олардың кездейсоқ әрекет-
тері автокөлікті қозғалысқа
келтіріп, нәтижесінде олардың
өздері де, айналадағылар да
жарақат алуы мүмкін. Сондай -
ақ ыстық немесе күн шақырайып
түсіп тұрған күндері жабық
автокөліктегі температура тез
көтерілуі және оларға ыстықтың
өтіп кетуі мүмкін немесе тіпті
өлімге әкеліп соқтыруы ықтимал.

• Автокөлікті құрғақ шөп, 
макулатура немесе ескі 
шүберек сияқты тез тұтанатын 
материалдарда тұрақтатпаңыз, 
себебі, ыстық қозғалтқыштың 
немесе түтін шығару жүйесінің 
бөлшектерінің жанында 
болғанда олар тез тұтануы 
мүмкін. 

• Егер автокөлікте аздап ұйықтап
алғыңыз келсе, қозғалтқыш
сөндірулі екендігіне көз 
жеткізіңіз. Қозғалтқыштың 
пайдаланылған газдары 
автокөліктің салонына кіруі 
мүмкін, бұл пайдаланылған 
газдардың құрамында болатын 
улы газдың (СО) әсерінен 
жүргізуші және жолаушылардың 
қаза болуына әкеліп соқтыруы 
мүмкін. 

• Автокөліктен шығар алдында
қозғалтқыш сөндірулі екендігіне
көз жеткізіңіз.Керісінше
жағдайда электрлік тұрақ
тежегіші бұғаттаудан шығуы
мүмкін, бұл өз кезегінде
апаттық жағдайға әкелуі мүмкін.

• Егер электрлік тұрақ тежегішінің
ескерту шамы жанып тұрса,
электрлік тұрақ тежегішінің 
жүйесінде ақау болуы 
мүмкін.Тез арада автокөлікті 
қауіпсіз жерде тоқтатып, 
Автокөліктің жылжуын 
болдырмау үшін 
дөңгелектердің астына 
тежегіш табанды 
орнатыңыз.Сонымен қатар, 
бұндай жағдайларда біз Сізге 
SUBARU дилеріне баруға 
кеңес береміз. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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• Барабандық тежегіштің тежегіш
қалыптарының қатты тозуын
болдырмау үшін тұрақ тежегішіне
орнатылған автокөлікпен жүруге жол
бермеңіз. Қозғалыстың басталуы
алдында автокөліктің тұрақ
тежегішінен алынып тасталғанына
және электрлік тұрақ тежегішінің
ескерту шамының жанып
тұрмағандығына көз жеткізіңіз.

• Электрлік тұрақ тежегішінің тежеу
күші үлкен тежеу күші талап етілетін
жағдайда жеткіліксіз болуы мүмкін
(мысалы, тіркемені сүйреткен кезде
ылдида тұрған жағдайда).

Сіздің автокөлігіңіз электрлік тұрақ 
тежегішімен жабдықталған. Сіз тұрақ 
тежегішін тұрақ тежегішін ажыратқыштың 
көмегімен орната/ алып тастай аласыз. 

Автокөлікті тұрақ тежегішіне орнатыңыз: 
Тұрақ тежегішінің ажыратқышын жоғары 
қарай тартыңыз. 
Автокөлікті тұрақ тежегішінен алу: 
Оталдыру құлпы "ON" күйінде болғанда 
және тежегіштің басқышы толық басулы 
болғанда тұрақ тежегішінің ажыратқышын 
басыңыз. 

Электрлік тұрақ  
ТҰРАҚ тежегішінің бақылау шамы. 

Егер тежегіш оталдыру құлпы "ON" күйінде 
болғанда қосылса, келесі бақылау 
шамдары қосылады: 
• тұрақ тежегішінің ажыратқышындағы

бақылау шамы.
• аспаптар комбинациясындағы электрлік

тұрақ тежегішінің бақылау шамы (толық
ақпарат "Электрлік тұрақ тежегішінің
бақылау шамы" бөлімінде берілген 3-29).

ЕСКЕРТПЕ 
• Егер тұрақ тежегішінің ажырат-қышы

оталдыру құлпы "АСС" немесе
"LOCK"/ "OFF"

• Электрлік тұрақ тежегіші жүйесі
жарамсыз болғанда және
автокөлікті электрлік тұрақ
тежегішіне қою мүмкін болмаса,
біз Сізге диагностика
жұмыстарын жүргізу үшін дереу
арада өзіңіздің SUBARU 
дилеріңізге хабарласуды 
ұсынамыз. Егер Сіз осындай 
жағдайларда автокөлікті 
тұрақтатын болсаңыз, келесі 
әрекеттерді орындаңыз. 
- Автокөлікті тегіс жерде 

тоқтатыңыз.
- Берілісті ауыстырып қосу

иінтірегін бірінші беріліске
немесе артқы жүріспен қозғалу
(МТ бар моделдер) берілісіне
орнатыңыз.

- Селектордың иінтірегін "Р"
(CVT бар моделде) күйіне
ауыстырыңыз. Егер
селектордың иінтірегін "Р"
күйіне ауыстыру мүмкін
болмаса, Сіз селектордың
иінтірегін бұғаттан алуыңыз
керек. "Селектор иінтірегін 
бұғаттау функциясы" бөлімін 
қараңыз 7-23.   

- Автокөліктің жылжуын 
болдырмау үшін 
дөңгелектердің астына 
тежегіш табанды орнатыңыз. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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күйінде болғанда басылса, онда 
автокөлік тұрақ тежегішінен 
алынбайды. 

• Егер тұрақ тежегішінің ажыратқышы
тежегіштің басқышы (барлық
моделдер) және/ немесе ілінісу
басқыштары (МТ бар моделдер)
толық басылмастан басылатын
болса, онда автокөлік тұрақ
тежегішінен алынбайды.

• Автокөлікті тұрақ тежегішіне орнату
үшін электрлік тұрақ тежегіші жүйесі
электрлік қозғалтқышты пайдаланады.
Сондықтан, автокөлікті тұрақ
тежегішіне орнату кезінде  немесе оны
тұрақ тежегішінен алу барысында
жұмыс істеп тұрған электрлік 
қозғалтқыштың дыбысы естілуі 
мүмкін. Автокөлікті тұрақ тежегішіне 
орнатқан кезде немесе оны тұрақ 
тежегішінен алған кезде жұмыс істеп 
тұрған электрлік қозғалтқыштың 
дыбысы естілетіндігіне көз жеткізіңіз. 

• Электрлік тұрақ тежегіші жүйесі
жарамсыз болғанда немесе электрлік
тұрақ тежегішінің іске қосылуына
уақытша тыйым салынған болса
электрлік тұрақ тежегішінің
ажыратқышын іске қосу барысында
дыбыстық сигнал беріледі және
электрлік тұрақ тежегішінің бақылау
шамы жыпылықтайды.

• Егер электрлік тұрақтау тежегіші ұзақ
пайдаланылмаса, электрлік тұрақтау
тежегіші оталдыру ажыратқышын
"LOCK"/ "OFF" күйіне ауыстырғаннан
кейін автоматты түрде қосыла
алады. Бұл электрлік тұрақ 
тежегішінің жұмысын тексеру 
нәтижесінде орын алады және 
ақаудың белгісі болып табылмайды. 

• Егер электрлік тұрақ тежегіші
төменде аталған жағдайлардың кез
келгенінде қосылса, электрлік тұрақ
тежегішінің жұмысының дыбысын
электрлік тұрақ тежегішінің бақылау
шамы қосылғаннан кейін бірнеше
минуттан кейін естуге болады.
Алайда, бұл қандай да бір ақаудың
бар екендігінің дәлелі емес.
- Тұрақ тежегіші қызып кеткен.
- Автокөлік биік еңісте 

тұрақтатылған.
- Тұрақ тежегішінің ажыратқышы

оталдыру құлпы "OFF" күйіне
ауыстырылғаннан кейін
басылады.

• Егер Сіз электрлік тұрақ тежегішін
мынадай жағдайларда пайдала-
натын болсаңыз, электрлік тұрақ
тежегішінің бақылау шамы
жыпылықтауы мүмкін.

- Тұрақ тежегіші қызып кеткен.
- Автокөлік биік еңісте

қалдырылған.

Тіпті осындай жағдайларда да 
электрлік тұрақ тежегіші жұмыс 
істейді. Алайда, тежегіш табандарды 
пайдаланыңыз, себебі, автокөлік 
жылжып кетуі мүмкін.  
• Қозғалтқышты автоматты түрде

іске қосу/ тоқтату жүйесі бар
моделдерде қозғалтқышты
автоматты түрде іске қосу/ тоқтату
жүйесі электрлік тұрақ тежегішті
қосылғанда сөнеді.

• Егер Сіз қозғалтқышты автоматты
түрде іске қосу/ тоқтату жүйесі бар
моделдерде қозғалтқышты
автоматты түрде іске қосу/ тоқтату
жүйесінің ажыратқышын бассаңыз,
қозғалтқышты автоматты түрде
іске қосу/ тоқтату жүйесі сөнеді.
Электрлік тұрақ тежегіші
қозғалтқышты қайта іске қосқаннан
кейін іске қосылады. Электрлік
тұрақ тежегішінің бақылау шамын
қосқаннан кейін тежегіштің
басқышынан аяғыңызды алыңыз.

• Қозғалтқышты автоматты түрде іске
қосу/ тоқтату жүйесі бар моделдерде
қозғалтқышты іске қосқанда немесе
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қозғалтқышты автоматты түрде іске 
қосу/ тоқтату жүйесі арқылы қайта іске 
қосқанда Сіз электрлік тұрақ 
тежегіштің ажыратқышын басатын 
болсаңыз, электрлік тұрақ тежегіштің 
бақылау шамы уақытша 
жыпылықтауы мүмкін. Алайда, егер 
автокөлікті электрлік тұрақ тежегішінен 
алғаннан кейін шам сөніп қалса, бұл 
ақаудың бар екендігін білдірмейді. 

  Автокөлікті акселератордың 
көмегімен автоматты түрде тұрақ 
тежегішінен алу функциясы 

Электрлік тұрақ тежегішінің жүйесінде 
автокөлікті акселератордың көмегімен 
автоматты түрде тұрақ тежегішінен алу 
функциясы бар. Автокөлік автоматты 
түрде акселератор басқышын басқан 
кезде тұрақ тежегішінен алынады. 
Алайда, автокөлікті акселератордың 
көмегімен автоматты түрде тұрақ 
тежегішінен алу функциясы мынадай 
жағдайларда жұмыс істемейді: 
• Есіктердің кез келгені ашық. 
• Жүргізушінің қауіпсіздік белдігі 

тағылмаған. 
• Селектордың иінтірегі "Р" немесе "N" 

(CVT бар моделдер) күйінде. 

Автокөлікті акселератордың көмегімен 
автоматты түрде тұрақ тежегішінен алу 
кезінде электрлік тұрақ тежегіштің 
бақылау шамы және тұрақ тежегішінің 
ажыратқышындағы бақылау шамы 
сөнеді. 

ЕСКЕРТПЕ 
Егер Сіз тұрақ тежегішінің ажыратқышын 
жоғары қарай тартатын болсаңыз, 
автокөлік автоматты түрде акселератор 
басқышын басқан кезде тұрақ 
тежегішінен алынбайды. 

 Сырғанауға қарсы тежегіш 
функциясы  

 
 
 

 
Электрлік тұрақ тежегішінің жүйесінде 
сырғанауға қарсы тежегіш функциясы 
бар. Егер сырғанауға қарсы тежегіш 
функциясы белсендірілген болса, 

төменде аталған жағдайларда тежегіштің 
басқышы толық басылғанда автокөлік 
автоматты түрде тұрақ тежегішіне 
орнатылады: 
• өрге қарай тоқтағанда; 
• егер берілісті ауыстырып-қосқыштың 

иінтірегі/селектордың иінтірегі "R" 
күйінде болса, еңісте тоқтағанда. 

Мұндай жағдайда тежеу жүйесінің 
ескерту шамы және тұрақ тежегішінің 
ажыратқышындағы бақылау шамы 
жанады. 
Сырғанауға қарсы тежегіш функциясы 
артқы жүріспен биік еңіске қарай 
қозғалғанда да жұмыс істейді. 

ЕСКЕРТПЕ 
• Сырғанауға қарсы тежегіш функциясы 

тегіс еңісте белсендірілмеуі мүмкін. 
Мұндай жағдайда автокөлікті тұрақ 
тежегішіне қолша орнатыңыз. 

• Егер Сіз тежегіштің басқышын тиісінше 
қатты бассаңыз, сырғанауға қарсы 
тежегіш функциясы тиісінше жұмыс 
істемеуі мүмкін. Алайда, бұл ақау 
болып табылмайды. Еңісте тоқтаған 
кезде тежегіштің басқышын 
тірелгенше басыңыз да, оны электрлік 
тұрақ тежегішінің бақылау шамы 
жанғаннан кейін босатыңыз. 

Сырғанауға қарсы функция 
белсенді болған кезде еңісте 
тоқтағанда электрлік тұрақ 
тежегішің бақылау шамы 
жанғаннан кейін ғана тежегіштің 
басқышын босатыңыз. Керісінше 
жағдайда сырғанауға қарсы 
тежегіш функциясы тиісінше 
жұмыс істемеуі мүмкі, ал бұл 
жазатайым оқиғаның орын 
алуына әкеліп соқтырады. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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• Жол жабынының жағдайы мен
тежегіштің күшіне байланысты
тежегіш уақытша іске қосылады
және сезімдер әдеттегі жағдайдан
ерекшеленеді.

• Сырғанауға қарсы тежегіштің 
функциясы белсендірілген кезде 
электрлік тұрақ тежегіші жүйесінде 
ақау пайда болса, сырғанауға қарсы 
тежегіштің бақылау шамы сөнеді 
және электрлік тұрақ тежегішітің 
ескерту шамы жанады. 

• Егер сырғанауға қарсы тежегіш
функциясы белсендірілгеннен
кейін автокөлік электрлік тұрақ
тежегішіне қойылмастан
тоқтатылатын болса, онда
сырғанауға қарсы тежегіш жүйесі
қайтадан белсендірілмейді. Бұл
ретте автокөлікті электрлік тұрақ
тежегішіне қолша орнату керек.

 Сырғанауға қарсы тежегіштің
ажыратқышы

Сырғанауға қарсы тежегіштің 
ажыратқышы 

Сіз сырғанауға қарсы тежегіштің 
функциясын сырғанауға қарсы тежегіштің 
ажыратқышын басу арқылы іске қоса/ 
сөндіре аласыз. 

Белсендіру: Сырғанауға қарсы тежегіштің 
ажыратқышын басыңыз. 
Сөндіру: Сырғанауға қарсы тежегіштің 
ажыратқышын тағы да басыңыз. 

Сырғанауға қарсы тежегіш функциясын 
келесі жағдайларда сөндіріңіз: 
• Тіркемені тіркеп сүйреу кезінде.
• Ауыр жүктерді тасымалдау кезінде.

• Егер Сіз тұрақ тежегішінің көмегімен еңісте
автокөлікті сирек тоқтататын болсаңыз.

ЕСКЕРТПЕ 
• Егер сырғанауға қарсы тежегіштің

ажыратқышы басылатын және 30
секундтан астам уақыт бойы
басулы күйде ұсталып тұратын
болса, онда сырғанауға қарсы
тежегіштің бақылау
шамы сөнеді, электрлік тұрақ
тежегішінің ескерту шамы жанады
және жүйе ажыратқыштың осыдан
кейін басылуын елемейді.
Ажыратқышты қайтадан белсендіру
үшін оталдыру құлпын 
"LOCK"/"OFF" күйіне 
ауыстырыңыз, содан кейін 
қозғалтқышты қайтадан іске 
қосыңыз. 

• Сырғанауға қарсы тежегіш 
функциясы жарамсыз болған кезде 
сөндірілген болса, онда сырғанауға 
қарсы тежегіштің ажыратқышын 
басқанда дыбыстық сигнал беріледі. 

 Сырғанауға қарсы тежегіштің
бақылау шамы

"Сырғанауға қарсы тежегіштің бақылау 
шамы" бөлімін қараңыз 3-30. 
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 Апаттық тежегіш Апаттық тежегішті пайдалану барысында 
электрлік тұрақ тежегішінің бақылау шамы 
мен тұрақ тежегішінің ажыратқышындағы 
бақылау шамы жанып, дыбыстық сигнал 
беріледі   
 Электрлік тұрақ тежегіші 

жүйесінің ескерту сигналдары
 

 
 
 
 
 

ЕСКЕРТПЕ 
• Апаттық тежегішті пайдалану 

барысында электрлік тұрақ 
тежегішінің бақылау шамы мен тұрақ 
тежегішінің ажыратқышындағы 
бақылау шамы жанып, дыбыстық 
сигнал беріледі.  

• Апаттық тежегішті пайдаланғанда 
мотор бөлігінен дыбыстың естілуі 
мүмкін.  Ол VDC жүйесінің 
тежегіштерді қосу дыбысы болып 
табылады және ақаудың бар 
екендігін білдірмейді. 

Егер Сіздің автокөлігіңіздің жұмыстық 
тежегіші ақаулы болса, Сіз автокөлікті 
тұрақ тежегішінің ажыратқышын ұзақ 
көтеру арқылы тоқтата аласыз. 

 

 

1)Электрлік тұрақ тежегішінің бақылау шамы. 
2)Электрлік тұрақ тежегішінің ескерту шамы. 

Электрлік тұрақ тежегішінің жүйесінде 
ақау пайда болған кезде электрлік тұрақ 
тежегішінің ескерту шамы жанады және/ 
немесе электрлік тұрақ тежегішінің 
бақылау шамы жыпылықтайды. 
"Электрлік тұрақ тежегішінің ескерту 
шамы/ Вакуумдық жүйенің ескерту шамы 
(сары)" бөлімін 3-29 және "Электрлік 
тұрақ тежегішінің бақылау шамы" 3-29 
бөлімдерін қараңыз.  
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Егер электрлік тұрақ тежегішінің 
бақылау шамы жыпылықтаса, 
онда электрлік тұрақ тежегішінің 
жүйесі жарамсыз болуы мүмкін. 
Дереу арада автокөлікті қауіпсіз 
жерде тоқтатыңыз. Мұндай 
жағдайларда біз Сіздің өзіңіздің 
SUBARU дилеріңізге 
хабарласуды ұсынамыз. 

Апаттық тежегішті тек шұғыл жағ-
дайларда ғана пайдаланыңыз. 
Апаттық тежегішті шамадан тыс 
жиі пайдалану кезінде тежегіш 
жүйесінің бөлшектері тез тозатын 
болады немесе артқы 
дөңгелектердің тежегіштерінің 
қызып кетуі салдарынан тежегіш 
жүйесінің жұмысының тиімділігі 
нашарлайды.  
 
 

   

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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 Тұрақтату бойынша 
кеңестер 

Сіздің автокөлігіңізді тұрақтату кезінде
міндетті түрде төменде беріліп отырған
нұсқауларды орындаңыз.
• Автокөлікті тұрақ тежегішіне

орнатыңыз.
• Механикалық трансмиссиялы

моделдерде берілістерді ауыстырып-
қосу иінтірегін "1" күйіне (1-беріліс) өрге
қарай тұрғанда және "R" күйіне (артқы
жүріс) күйіне еңісте тұрғанда
орнатыңыз.

• Сатысыз трансмиссиялы моделдерде
селектордың иінтірегін "P" күйіне
(тұрақ) ауыстырыңыз.

Ешқашан Сіздің автокөлігіңізді 
қозғалыссыз ұстап тұруға арналған 
трансмиссияның механикалық үйкелісіне 
ғана сенім артпаңыз. 

Еңісте тұрған кезде міндетті түрде рөл 
дөңгелегін бұрыңыз . Егер еңісте тұрғанда 
Сіздің автокөлігіңіз жоғары қарай 
қаратылса, онда алдыңғы дөңгелектер 
жиектастардан кері бұрылуы тиіс. 

Егер еңісте тұрған кезде Сіздің автокөлігіңіз 
төмен қарай қаратылса, онда алдыңғы 
дөңгелектер жиектасқа қарай бұрылуы тиіс. 

Еңістегі орнынан қозғалу 
кезіндегі көмек жүйесі (МТ 
бар модель)  

Еңістегі орыннан қозғалу кезіндегі көмек 
жүйесі автокөліктегі мынадай 
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 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

Еңістегі орыннан қозғалу 
кезіндегі көмек жүйесі 
автокөлік жоғары қарай 
қаратылғанда тек қана еңістегі 
орнынан қозғалу оңай болуы 
үшін арналған.Автокөлігіңіз 
еңісте тұрғанда апаттық 
жағдайларды болдырмау үшін, 
әрқашан оның қалпын тұрақ 
тежегішінің көмегімен сенімді 
бекітіңіз.Тұрақ тежегішін орнату 
барысында Сіздің автокөлігіңіз 
ілінісу басқышы мен тежегішті 
жіберген кезде қозғалысты 
бастамайтынына көз жеткізіңіз. 
Еңістегі орыннан қозғалу 
кезіндегі көмек жүйесі жұмыс 
істеп тұрғанда оталдыру 
құлпын "LOCK"/ "OFF" күйіне 
ауыстырманыз. Еңістегі 
орнынан қозғалу кезіндегі 
көмек жүйесі сөндіріледі, бұл 
апатқа әкеледі. 



7-50 Қозғалтқышты іске қосу және автокөлікті басқару 
 

 

 

операцияларды жеңілдететін құрылғы 
болып табылады. 

Екі жағдайда да ілінісу басқышы және 
тежегіштің басқышы толық басылғанда, 
содан кейін тежегіштің басқышы 
босатылғанда еңістегі орыннан қозғалу 
кезіндегі көмек жүйесі автокөліктің тежеу 
күшіне уақытша әсердің берілуін 
қамтамасыз етеді. Осылайша, жүргізушінің 
тек қана ілінісу басқышы мен 
акселератордың басқышын пайдалану 
арқылы орыннан тегіс жерде қозғалғандай 
қозғалуына мүмкіндік туады.  

Егер еңістегі орыннан қозғалу кезіндегі 
көмек жүйесінің тежеу күші тежегіштің 
басқышы босатылғаннан кейін автокөлікті 
ұстап тұруға жеткіліксіз болса, тежегіштің 
басқышын қайта басу арқылы тежеу күшін 
арттырыңыз. 

Еңістегі орыннан қозғалу кезіндегі көмек 
жүйесі аса биік емес еңістерде жұмыс 
істемеуі мүмкін. Оның үстіне, еңістегі 
орыннан қозғалу кезіндегі көмек жүйесі 
мынадай жағдайларда жұмыс істемейді: 

 
 
 
 

1) Орыннан алға қарай қозғалып, өрге 
қарай бетпен көтерілгенде. 

2) Орыннан артқа қарай қозғалып, бетін 
еңіске қаратып жүргенде. 

• артқа қарай бетін жоғары қарай қаратып 
қозғалғанда; 

• алға қарай бетін төмен қарай қаратып 
қозғалғанда; 

• егер тұрақ тежегіші қосулы болса; 
• егер оталдыру құлпы "ACC" немесе 

"LOCK"/"OFF" күйінде болса. 
• егер сырғанауға қарсы тежегіштің 

бақылау шамы сөндірулі болса. 
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Еңістегі орыннан қозғалу кезіндегі көмек 
жүйесін пайдалану барысында тежеу 
әсері тежегіштің басқышы босатылғаннан 
кейін де сезілуі мүмкін.  Алайда, бұл 
тежеу әсері ілінісу басқышын 
босатқаннан кейін бірден тоқтауы тиіс . 

• 

 Еңістегі орнынан
қозғалу кезіндегі көмек жүйесін
іске қосу/ тоқтату тәртібі

Сырғанауға қарсы тежегішті іске 
қосқанда/ сөндіргенде еңістегі орыннан 
қозғалу кезіндегі көмек жүйесі де іске 
қосылады/ тоқтатылады. Сырғанауға 
қарсы тежегішті іске қосу/ тоқтату туралы 
толық ақпарат "Сырғанауға қарсы 
тежегіштің ажыратқышы" бөлімінде 
берілген 7-47. 

Шиналардағы ауа 
қысымына мониторинг 
жүйесі (TPMS) (егер 
орнатылған болса) 

ЕСКЕРТПЕ 
Автокөлік артқы жүріспен қозғалғаннан 
кейін қозғалысты алға қарай бастағанда 
Сіз аздаған итерілу құбылысын 
байқауыңыз мүмкін. 

Шинадағы ауа қысымының төмендігін 
ескерту шамы 

Шинадағы ауа қысымының мониторинг 
жүйесі жүргізушіге егер шинадағы ауа 
қысымы TPMS жүйесінің таңдалған 
режіміне сәйкес келетін шамадан 
айтарлықтай төмен болса, әрбір 
дөңгелекте орнатылған қадағалар 
сигнал арқылы ескертетін хабарлама 
береді. Шинадағы ауа қысымының 
мониторинг жүйесі автокөлік 
қозғалысының жылдамдығы 40 ш./сағ. 
(25 миль/ сағ.) асып кеткен кезде ғана 
қосылады. Сонымен қатар, бұл жүйе 
шинадағы ауа қысымының төмендеуіне 

Еңістегі орыннан қозғалу 
кезіндегі тежеу күші тежегіштің 
басқышы босатылғаннан кейін 
автокөлікті ұстап тұруға үлкен 
тежеу күші талап етілгенде 
жеткіліксіз болуы мүмкін. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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әсер етпеуі мүмкін (мысалы, үшкір затқа 
соғылған кезде жарылған кезде). 

• Егер қозғалыс кезінде шинадағы
ауа қысымының төмендігін
ескерту шамы жанса, ешқашан
кенет тежемеңіз. Оның орнына
мынадай қадамдарды
орындаңыз. Керісінше жағдайда
автокөлік қатты зақымдануы
мүмкін және жарақат алып қалу
ықтимал.
(1) Қозғалысты түзу бағытта,

жылдамдықты бірте - бірте
баяулата отырып
жалғастырыңыз.

(2) Содан кейін байыппен жол
шетіне шығып, қауіпсіз жерде
тұрақтаңыз.

(3) Жүргізуші жағынан есіктің
тірегінде орналасқан
шиналар туралы ақпараты 
бар кестеде келтірілген 
САЛҚЫН шиналардағы 
қысымның үш мәнінен 
(қалыпты, тиеу кезінде, 
сүйреу кезінде) ең сайкес 
келетін қысымға дейін 
реттеңіз және қысымды 
тексеріңіз. 

Егер бұл шам шинадағы 
қысымды реттегеннен кейін 
қозғалыс кезінде жануды 
жалғастырса, шинаның  
айтарлықтай зақымдалуы 
мүмкін және қатты ағып кету 
ауаның жылдам шығуына әкелуі 
ықтимал.  Егер шинаның желі 
шыққан болса, "Егер шинаның 
желі шықса" бөлімін қараңыз 9-
7. 

• Егер қосалқы дөңгелек 
орнатылса немесе 
ауыстырылған дөңгелектің 
жиегіне түпнұсқа қысым 
қадағасы/ таратқыш орнатылған 
болса, шинадағы ауаның 
қысымының төмендігін ескерту 
шамы бір минут бойы 
жыпылықтағаннан кейін үздіксіз 
жанатын болады. Бұл TPMS 
жүйесінің барлық төрт 
дөңгелекті бақылауға қабілетті 
емес екендігін көрсетеді. Біз 
Сіздің шина мен қадағаны 
ауыстыру және/немесе жүйені 
қайта баптау үшін SUBARU 
дилеріне барынша дереу арада 
хабарласқаныңыздың дұрыс 
екендігін ескертеміз. 

Автокөлік өте аз қашықтықта 
жүрсе де, шиналар қызады және 
олардың қысымы сәйкесінше 
артады. Шиналардағы қысымды 
шиналар туралы тақтайшада 
көрсетілген номиналды 
шамаларға дейін реттеу 
алдында міндетті түрде 
олардың толық сууына мүмкіндік 
беру керек. "Шиналар және 
дискілер" бөлімін қараңыз 11-37. 
Шинадағы ауа қысымының 
мониторингі жүйесі 
тұрақтатылған автокөлікте 
жұмыс істемейді. Шиналардағы 
ауа қысымын реттегеннен кейін, 
TPMS жүйесі арқылы 
шиналардағы ауа қысымын 
қайта тексеруді іске қосу үшін 
автокөліктің жылдамдығын 
кемінде 40 ш./сағ. дейін 
арттырыңыз. Егер шиналардағы 
ауа қысымы қысымның 
төмендеуінің шектік мәнінен 
асып кетсе, шиналардағы ауа 
қысымының төмендігін ескерту 
шамы бірнеше минуттан кейін 
қосылуы тиіс. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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- ЖАЛҒАСЫ -

 TPMS жүйесінің экраны 
(егер орнатылған болса) 

Бұл экранда әрбір шинадағы ауа қысымы 
көрсетіледі. "Негізгі экрандар" бөлімін 
қараңыз 3-54. 

 TPMS жүйесі режімін 
орнату 

Автокөлік қозғалысты бастар алдында, 
TPMS жүйесінің автокөліктің жүктелуіне 
сәйкес келетін режімінің орнатылғандығына 
көз жеткізіңіз. 
Режім келесі жағдайларда орнатылады: 
• Автокөлік қозғалмайды;
• Оталдыру құлпы "ON" күйінде;

TPMS жүйесінің баптауының үш түрі бар.

TPMS1: Қалыпты режім 

TPMS2: Жүктеу режімі 

ТРМS3: Сүйреу режімі  

305400 

Жүк арту бөлігіне/ жүкартқышқа 
металл жабынды немесе кез 
келген металл заттарды қой-
маңыз. Бұл шиналардағы ауа 
қысымының қадағаларының сиг-
налдарының нашар қабылда-
нуына әкелуі мүмкін, салдары-
нан қысымның мониторинг 
жүйесі тиісті түрде жұмыс 
істемейді. 

• Егер шина сұйық герметиктің
көмегімен жөнделген болса
шинадағы ауа қысымын 
ескертетін клапан және 
қабылдағыш тиісті түрде жұмыс 
істемеуі мүмкін. Егер сұйық 
герметик пайдаланылса, біз 
Сіздің барынша дереу арада 
SUBARU дилеріне немесе 
жақын жердегі басқа да білікті 
қызмет көрсету орталығына 
жүгінуіңіздің керектігін 
ескертеміз. Шинаны ауыстыру 
кезінде шинадағы қысымды 
ескертетін клапан мен 
қабылдағышты міндетті түрде 
ауыстыру керек. Сіз дөңгелектің 
дискісін қайталап пайдалана 
аласыз, егер оның зақымы 
болмаса, герметик қалдықтары 
мұқият тазартылып, алынып 
тасталса. Егер шам шамамен 
бір минут бойы жыпылықтаудан 
соң үздіксіз жанып тұрса, жүйені 
тексеру үшін SUBARU дилеріне 
хабарласыңыз. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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 TPMS жүйесі режімін таңдау 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TPMS жүйесі режімін орнатуды ауыстырып-
қосқыш  

1. Аспаптар комбинациясында жүрілген 
жолдың есептегіші көрсетілгенде 
қолғаптарға арналған бөліктің ішкі 
жағында орналастырылған TPMS 
жүйесінің режімін орнату ауыстырып-
қосқышын басыңыз және басулы күйде 
ұстап тұрыңыз (шамамен 3 секунд). 
Жүрілген жолдың есептегішінің 
дисплейінде TPMS жүйесінің ағымдағы 
режімі көрсетіледі және оны өзгертуге 
болады. 

2. Режімді ауыстыру үшін аз уақытқа TPMS 
режімін орнату ауыстырып-қосқышын 
басыңыз. Режімдер мынадай ретпен 
өзгеретін болады. 

 
 
 

 
 

3. Егер қажетті режім көрсетілетін болса, 
баптауды растау үшін ажыратып-
қосқышты басыңыз да, басулы күйде 
ұстап тұрыңыз (шамамен 3 секунд 
бойы). Баптау аяқталған соң растау 
хабарламасы көрсетіледі (мысалы, егер 
Сіз ТРМЅЗ режімін таңдасаңыз, 
"ТРМЅЗОК" хабарламасы көрсетіледі). 

TPMS жүйесінің режімі көрсетілгеннен кейін 
тағы да жүрілген жолдың есептегіші пайда 
болады. 

ЕСКЕРТПЕ 
Егер TPMS жүйесінің режімдерін таңдау 
басталғаннан кейін ешқандай әрекет 
орындалмайтын  
болса, дисплей 10 секундтан кейін 
жүрілген жолдың есептегішін көрсетуге 
оралады. 
TPMS жүйесінің режімін шиналардағы 
ауа қысымының нормативтік 
шамаларының тақтайшасында 
белгіленген қысымға сәйкес өзгертіңіз. 
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- ЖАЛҒАСЫ -

Круиз-бақылау жүйесі 
(EyeSight жүйесі жоқ 
моделдер) 

ЕСКЕРТПЕ 
EyeSight жүйесі бар моделдер үшін 
Автокөлікті пайдалану нұсқаулы-
ғының қосымшасын қараңыз - 
"EyeSight жүйесін пайдалану 
бойынша нұсқаулық". 

Круиз-бақылау жүйесі Сізге 
акселератордың басқышын баспастан 
автокөліктің қозғалыс жылдамдығының 
тұрақтылығын ұстап тұруға мүмкіндік 
береді. Круиз-бақылау жүйесі автокөліктің 
жылдамдығы шамамен 30 ш./ сағ. (20 миль/ 
сағ.) асса ғана жұмыс істейтін болады. 

ЕСКЕРТПЕ 
• Еңіске түсу немесе өрге қарай

көтерілу барысында еңістің
биіктігіне және автокөлікке жүктің
артылуына байланысты
жылдамдықты тұрақты шамада
ұстап тұру мүмкін болмайтын
жағдайлардың болуы ықтимал.

• Егер круиз-бақылау жүйесінің
бақылау шамы круиз-бақылау
жүйесінің негізгі түймесін
басқаннан кейін де жанбаса,
жүйеде ақау болуы мүмкін. Мұндай
жағдайларда біз Сізге диагностика
жүргізу үшін өзіңіздің SUBARU
дилеріңізге хабарласуды
ұсынамыз.

• Круиз-бақылау жүйесінің кездейсоқ
іске қосылуын болдырмау үшін
круиз-бақылау жүйесі
пайдаланылмайтын кезде оның
сөндірулі екендігіне көз жеткізіңіз.

 Круиз-бақылауды орнату 

Круиз-бақылау жүйесінің негізгі түймесі 

1. Круиз-бақылау жүйесінің негізгі түймесін
басыңыз.

- тіркемені тіркеп сүйреу кезінде.
• Круиз-бақылау жүйесін 

пайдалану кезінде 
жылдамдықты міндетті түрде 
жолдағы жылдамдықтың 
шектеулеріне, көлік ағынының 
тығыздығына, жолдың күйіне 
және басқа да жағдайларға 
байланысты реттеңіз. 

701734 

• Төменде көрсетілген
жағдайларда круиз-бақылау
жүйесін пайдаланбаңыз. Бұл
автокөлікті бақылауды жоғалтуға
әкелуі мүмкін:
- еңіспен жоғары немесе төмен

қарай қозғалғанда;
- тайғақ немесе иірімді

жолдармен жүргенде;
- көлік ағыны тығыз болғанда;

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 



7-56 Қозғалтқышты іске қосу және автокөлікті басқару

Круиз-бақылау жүйесінің индикаторы  

Аспаптар комбинациясында круиз-
бақылау жүйесінің индикаторы жанады. 

2. Автокөліктің қажетті жылдамдығын
акселератордың көмегімен орнатыңыз.

3. "RES/SET" ауыстырып-қосқышының "SET" 
жағын басыңыз, содан кейін оны 
босатыңыз. Содан кейін акселератордың
басқышын босатыңыз.

ЕСКЕРТПЕ 
Круиз-бақылау жүйесінің жылдамдығын 
сапар барысында алғаш рет орнату 
кезінде круиз-бақылаудың бастапқы 
жылдамдығын қалыптастыру үшін екі 
түйме де, "SET" және "RES", 
қолданылуы мүмкін. 

Круиз-бақылауды орнату индикаторы  
1) Егер "МРН" (миль/сағ.) өлшем

бірліктері орнатылған болса. 
2) Егер "km/h" өлшем бірліктері

орнатылған болса (ш./сағ.). 

Бұл ретте аспаптар комбинациясында 
круиз-бақылауды бақылау шамы жанады. 
Қалыптастырылған жылдамдық аспаптар 
комбинациясында көрсетіледі. Сіз өлшем 
бірліктерді аспаптар комбинациясының 
дисплейі арқылы өзгерте аласыз (түрлі-
түсті сұйық кристаллды дисплей). Неғұрлым 
толық ақпарат алу үшін "Өлшем бірліктер 
(Ұлыбританияға арналған моделдер)" 
бөлімін қараңыз 3-62. 
Осыдан кейін автокөлік қажетті қозғалыс 
жылдамдығын ұстап тұрады. 

701369 701735 
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- ЖАЛҒАСЫ -

Уақытша үдеуді жүзеге асыру мүмкіндігі 
круиз-бақылау режімі белсендірілгенде 
де сақталады. Автокөліктің жылдамдығын 
арттыру үшін тек акселератордың 
басқышын басу керек. Акселератордың 
басқышын босатқаннан кейін автокөлік 
алдыңғы тұрақты жылдамдықты сақтай 
отырып қозғалысқа қайта оралады. 

 Круиз-бақылау жүйесін 
уақытша сөндіру 

Круиз-бақылау жүйесін келесі тәсілдердің 
бірімен уақытша сөндіруге болады. 

• X-MODE режімін қосу үшін X-MODE
режімінің ажыратқышын басыңыз (X-
MODE жүйесі бар моделдер).

• Тежегіш басқышын толық басыңыз.
• Ілінісу басқышын толық басыңыз (МТ

бар моделдер).

Круиз-бақылау жүйесі ажыратылған кезде 
аспаптар комбинациясында круиз-
бақылауды орнату индикаторы сөнеді. 

Егер Сіздің автокөлігіңіздің қозғалыс 
жылдамдығы шамамен 30 ш./сағ. (20 миль/ 
сағ.) болса немесе одан жоғары болса, онда 
круиз-бақылау жүйесінің жұмысын ол 
уақытша сөндірілгеннен кейін қайта жаңарту 
үшін "RES/SET" ауыстырып-қосқышының 
"RES" жағын басыңыз, бұл осыған дейін 
қалыптастырылған тұрақты қозғалыс 
жылдамдығын қайта қалыпқа келтіреді.  Бұл 
ретте аспаптар комбинациясында круиз-
бақылауды орнатуды бақылау шамы 
жанады. 

• "CANCEL" түймесін басыңыз.

701737 

CVT моделдер үшін: қозғалыс 
барысында селектордың 
иінтірегін "N" күйіне 
ауыстырмаңыз. Егер 
селектордың иінтірегі "N" күйіне 
ауыстырылған болса, круиз-
бақылау жүйесінің ажыратылуы 
мүмкін, бірақ қозғалтқышты 
тежеу де тоқтатылады. Бұл 
апатқа әкелуі мүмкін. 

701736 
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 Круиз-бақылау 
жүйесін сөндіру 

Круиз-бақылау жүйесін сөндірудің екі тәсілі 
бар. 
• Круиз-бақылау жүйесінің негізгі түймесін 

тағы басыңыз. 
• Оталдыру құлпын "АСС" немесе 

"LOCK"/"OFF" күйіне ауыстырыңыз (бірақ 
автокөлік толық тоқтағаннан кейін ғана). 

 
 Круиз-бақылау режімінде 

қалыптастырылған 
жылдамдықты өзгерту 

 Қалыптастырылған жылдамдықты 
"RES/SET" ауыстырып-
қосқышының көмегімен арттыру 

"RES/SET" ауыстырып-қосқышының "RES" 
жағын басыңыз және оны басулы күйде 
автокөліктің қажетті жылдамдығына 
жеткенше басулы күйде ұстап тұрыңыз. 
Содан кейін ауыстырып-қосқышты 
босатыңыз. Бұл ретте Сіздің автокөлігіңіздің 
осы сәтте қозғалып келе жатқан 
жылдамдығы жадта сақталады және оны 
круиз-бақылау жүйесі қозғалыстың 
қалыптастырылған жылдамдығы ретінде 
қабылдайтын болады. 
Егер "МРН" (миль/сағ.) өлшем 
бірліктері орнатылған болса. 
"RES/SET" түймесінің "RES" жағын аз 
уақытқа басқан сайын круиз-бақылау 
режімінің қалыптастырылған жылдамдығы 1 
миль/сағ. (1,6 ш./сағ.) артатын болады. 
Егер "km/h" өлшем бірліктері 
орнатылған болса (ш./сағ.). 
"RES/SET" түймесінің "RES" жағын аз 
уақытқа басқан сайын круиз-бақылау 
режімінің қалыптастырылған жылдамдығы 1 
ш./ сағ. артатын болады. 

 Қалыптастырылған жылдамдықты 
акселератордың басқышының 
көмегімен арттыру 

1. Автокөліктің қажетті жылдамдығын 
акселератордың көмегімен орнатыңыз. 

 

 
2. "RES/SET" ауыстырып-қосқышының 

"SET" жағын бір рет басыңыз. Енді 
автокөлік қозғалып келе жатқан 
жылдамдық круиз-бақылаудың 
акселератордың басқышын баспастан 
ұсталып тұратын жылдамдығына 
айналады. 
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 Қалыптастырылған жылдамдықты
"RES/SET" ауыстырып-
қосқышының көмегімен азайту

"RES/SET" ауыстырып-қосқышының 
"SET" жағын басыңыз және оны басулы 
күйде автокөліктің қажетті жылдам-
дығына жеткенше басулы күйде ұстап 
тұрыңыз. Содан кейін ауыстырып-қос-
қышты босатыңыз. Бұл ретте Сіздің ав-
токөлігіңіздің осы сәтте қозғалып келе 
жатқан жылдамдығы жадта сақталады 
және оны круиз-бақылау жүйесі қозға-
лыстың қалыптастырылған жылдам-дығы 
ретінде қабылдайтын болады. 
Егер "МРН" (миль/сағ.) өлшем 
бірліктері орнатылған болса. 
"RES/SET" түймесінің "SET" жағын аз 
уақытқа басқан сайын круиз-бақылау 
режімінің қалыптастырылған  

жылдамдығы 1 миль/ сағ. (1,6 ш./ сағ.) 
азаятын болады. 
Егер "km/h" өлшем бірліктері 
орнатылған болса (ш./сағ.). 
"RES/SET" түймесінің "SET" жағын аз 
уақытқа басқан сайын круиз-бақылау 
режімінің қалыптастырылған жылдам-
дығы 1 ш./ сағ. азаятын болады. 
 Қалыптастырылған жылдамдықты

тежегіштің басқышының көмегімен
азайту

1. Тежегіштің басқышын басыңыз, сол
арқылы круиз-бақылау жүйесінің
уақытша сөндірілуін жүзеге асырасыз.

2. Сіздің автокөлігіңіздің жылдамдығы талап 
етілген шамаға дейін төмендегенде, 
"RES/SET" ауыстырып-қосқышының "SET" 
жағын бір рет басыңыз. Енді автокөлік
қозғалып келе

жатқан жылдамдық круиз-бақылаудың 
акселератордың басқышын баспастан 
ұсталып тұратын жылдамдығына 
айналады. 

 Круиз-бақылау жүйесінің 
индикаторы 

"Круиз-бақылау жүйесінің индикаторы" 
бөлімін қараңыз 3-43. 

 Круиз-бақылауды 
орнату индикаторы 

"Круиз-бақылауды орнату индикаторы 
(EyeSight жүйесі жоқ моделдер)" бөлімін 
қараңыз 3-44. 
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Қозғалтқышты автоматты 
түрде іске қосу/ тоқтату жүйесі 
(егер орнатылған болса) 

 

Қозғалтқышты автоматты түрде іске қосу/ 
тоқтату жүйесі қозғалтқышты автоматты түрде 
тоқтатуға және  автокөлік аз уақыт 
аралығында қозғалыссыз күйде 
(бағдаршамның жасыл сигналын күту, жол 
кептелісінде тұру және т.б.) болғаннан кейін 
қозғалтқыш қызған соң қайта іске қосуға 
арналған. Жүйе жанармай шығыны мен 
пайдаланылған газдың шығарылуын, сондай-
ақ бос жүріс режімінде қалаусыз шудың 
деңгейін төмендетуге арналған. 

 
 Жүйенің жұмысы 

 
 

 
 

 

 

 
Пайдалану қауіпсіздігі мен жайлы-лығын 
қамтамасыз ету мақсатында жүргізушінің іс-
әрекеттерімен қоса қоз-ғалтқышты 
автоматты түрде іске қосу/ тоқтату жүйесі 
автокөліктің күйін, сон-дай-ақ қозғалтқышты 
тоқтатуды және қайта іске қосуды басқара 
отырып, автокөліктің ішіндегі және 
сыртындағы ортасын үздіксіз бақылап 
отырады. 
Автокөлік тежегіштің басқышын басу 
арқылы селектордың иінтірегі "D" күйінде 
болған кезде толық тоқтатылған 
жағдайда,қозғалтқыш автоматты түрде 
тоқтайды. 

Егер Сіз тежегіштің басқышын селек-
тордың иінтірегі "D" күйінде болғанда 
босатсаңыз, қозғалтқыш автоматты түрде 
қайтадан іске қосылады.  

 

 
Қозғалтқышты автоматты түрде іске қосу/ 
тоқтату жүйесінің индикаторы (жасыл)   

Егер жүйе қозғалтқышты уақытша тоқ-татқан 
болса, онда қозғалтқышты ав-томатты түрде 
іске қосу/ тоқтату жүйе-сінің бақылау шамы 
аспаптар комби-нациясында жасыл түспен 
жанады. Жүйе қозғалтқышты іске қосқан 
кезде бұл бақылау шамы сөнеді.  

ЕСКЕРТПЕ 
• Егер қозғалтқышты іске қосқаннан 

кейін автокөлік қозғалыссыз бос жүріс 
режімінде қалатын болса, 
қозғалтқышты автоматты түрде іске 
қосу/ тоқтату жүйесі жұмыс істемейді. 

• Қозғалтқышты автоматты түрде 
іске қосу/ тоқтату жүйесі тіркеу 
құрылғысының жалғауы-шы 
қосылған жағдайда жұмыс 
істемейді. Егер қозғалтқышты 
автоматты түрде іске қосу/ 
тоқтату жүйесі тіркеу құрыл-
ғысының жалғауышы қосулы 
болғанда жұмыс істейтін болса, 
біз Сізге өзіңіздің SUBARU 
дилеріңізден кеңес алуды ұсы-
намыз. Осындай жағдайларда 
жүйені пайдалана отырып 
автокөліктің қозғалысын 
жалғастыру аударылуға немесе 
еңіспен жоғары қарай жүру 
барысында артқа сырғып ке-туге 
әкеліп соқтыруы мүмкін, сондай-
ақ трансмиссияны зақымдауы 
ықтимал. • Қозғалтқышты автоматты түрде 

іске қосу/ тоқтату жүйесі 
қозғалтқышты автоматты түрде 
тоқтатуға және оны автокөлік аз 
уақыт аралығында бос жүріс 
режімінде қозғалыссыз күйде 
болғаннан кейін қайта іске 
қосуға арналған. Автокөлікті 
әдеттегідей тұрақтату кезінде 
жүйені пайдаланбаңыз. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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• Сіздің автокөлігіңіз көлемі ұлғай-
тылған арнайы аккумуляторлық 
батареямен жабдықталған. Авто-
көліктің аккумуляторлық батареясын 
ауыстырған кезде оны міндетті түрде 
автоматты түрде іске қосу/ тоқтату 
жүйесімен жабдықталған автокөліктерде 
пайдалану үшін арнайы әзірленген 
SUBARU түпнұсқа аккумуляторлық 
батареясына (немесе баламасына) 
ауыстырыңыз. Неғұрлым толық 
ақпарат алу үшін біз Сізге өзіңіздің 
SUBARU дилеріңізге хабарласуды 
ұсынамыз. 

 Іске қосылу шарттары
Қозғалтқышты автоматты түрде іске қосу/ 
тоқтату жүйесі төменде аталған барлық 
шарттар орындалған жағдайда 
қозғалтқышты автоматты түрде тоқтата 
алады: 
• қозғалтқыш жеткілікті қыздырылған;
• барлық есіктер жабық (жүк арту бөлігінің

есігін қоса алғанда).
• жүргізуші орындығының қауіпсіздік белдігі

тағылған;
• ауа жинағышты басқару режімі басқа

режімге орнатылған немесе
• артқы шыныны жылытқыш

қолданылмайды;
• X-MODE режімі сөндірулі

(егер қарастырылған болса);

• жүк арту бөлігі есігінің электрлік жетегі
қолданылмайды (егер орнатылған болса).

Автокөлік тоқтағаннан кейін қозғалтқыш 
төменде аталған шарттар орындалғанда 
автоматты түрде тоқтатылады: 
• рөл дөңгелегі түзу сызықты қозғалыс

күйіне орнатылған;
• рөл дөңгелегі бұрылмайды.
ЕСКЕРТПЕ 
• Автокөлік қозғалғаннан кейін келесі

жағдайларда қозғалтқыш автоматты
түрде тоқтамауы мүмкін:

- автокөлік биік еңісте қалдырылған;
- автокөлік кенеттен тежеу арқылы

тоқтатылған;
- тежегіш жүйесінің үдеткішіндегі сирету

жеткіліксіз.
• Автокөлік тоқтағаннан кейін те-

жегіштің басқышы толық басулы
болмаса, қозғалтқыш авто-матты
түрде тоқтамауы мүмкін.  Автокөлікті
тоқтатқан кезде тежегіштің басқышы
толық басылғандығына көз жеткізіңіз.

• Келесі жағдайларда қозғалтқышты
автоматты түрде іске қосу/ тоқтату
үшін бірз уақыттың талап етілуі
мүмкін:
- егер аккумуляторлық батарея

автокөліктің

 ұзақ уақыт бойы пайдаланбауы 
салдарынан отырған болса; 

- салқындату сұйықтығының 
температурасы төмен болса; 

- егер аккумуляторлық батареяның
клеммалары аккумуляторлық
батареяны және т. б. ауыстырғаннан
кейін қайта жалғанса.

 Іске қосылуына мүмкіндік бермейтін
шарттар

Келесі жағдайлардың кез келгенінде 
қозғалтқышты автоматты түрде іске қосу/ 
тоқтату жүйесі жұмыс істемейді. 
• Егер қозғалтқышты автоматты түрде іске

қосу/тоқтату жүйесінің ескерту
индикаторы/ қозғалтқышты автоматты
түрде іске қосу/ тоқтату жүйесін
ажыратуды бақылау шамы (сары) жанса
немесе жыпылықтаса.

• Егер ақауды анықтауды бақылау шамы
("Check Engine" шамы) жанып тұрса.

• Егер электрлік тұрақ тежегіші қосылған
болса.

• Егер қақпағы ашулы болса.
• Егер автокөлік теңіз деңгейінен шамамен

1 500 м. (4 900 фут) биіктікте болса. 
• Егер сыртқы ауа температурасы

шамамен -10°С (14°F) төмен болса. 
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• Егер сатысыз трансмиссияға арналған
сұйықтық жеткілікті қыздырылмаған
болса.

• Егер сатысыз трансмиссияға арналған
сұйықтықтың температурасы тым жоғары
болса.

• Егер автокөліктің аккумуляторлық
батареясының күйі нашар болса.

• Егер климат-бақылау жүйесін пайдалану
кезінде автокөлік  ішіндегі температура
мен қалыптастырылған температура
арасында айтарлықтай айырмашылық
бар болса.

• Егер климат-бақылау жүйесін пайдалану
кезінде берілетін ауа ағыны қатты болса.

ЕСКЕРТПЕ 
Қозғалтқышты автоматты түрде іске 
қосу/ тоқтату жүйесі жұмыс істемейді, 
егер ақауды анықтауды бақылау шамы 
("Check Engine" шамы) немесе аспаптар 
комбинациясындағы басқа да шамдар 
жанып тұрса немесе жыпылықтап тұрса.  

 Қозғалтқышты қайта іске қосу
шарттары

Төменде көрсетілген жағдайлардың кез 
келгенінде тежегіштің басқышы басулы 
күйде болса да қозғалтқыш автоматты 
түрде іске қосылады: 

• егер тежегіштің басқышы биік еңісті жолда
басылатын болса, автокөлік сырғанай
бастайды;

• егер тежегіштің басқышы қатты басылса;
• егер акселератордың басқышы басылса;
• егер Сіз селектордың иінтірегін "P" күйіне

ауыстырыңыз. 
• егер рөл дөңгелегі бұрылса.
• егер электрлік тұрақ тежегішінің

ажыратқышы басылса;
• егер ауа жинағыштың жұмыстық режімі

орнатылған болса немесе  
• егер климат-бақылау жүйесі 

қалыптастырылған температураны енді 
ұстап тұра алмаса; 

• егер жүргізушінің қауіпсіздік белдігі
ағытылса;

• егер жүргізушінің есігі ашылса;
• егер X-MODE режімі қосылса (егер

қарастырылған болса);
• егер жүк арту бөлігі есігінің электрлік

жетегі қосылса (егер қарастырылған
болса)

• егер артқы шыныны жылытқыш қосылса.

 Қозғалтқышты қайта іске қосуға
мүмкіндік бермейтін шарттар

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында 
Сіз қозғалтқышты автоматты түрде іске 
қосу/ тоқтату жүйесі жұмыс істеп  

тұрған кезде қақпақты ашсаңыз Сіз 
тежегіштің басқышын босатқанда да 
қозғалтқыш автоматты түрде іске 
қосылмайды. Мұндай жағдайда қоршаған 
кеңістікті тексеріңіз және қозғалтқышты 
әдеттегі жолмен іске қосыңыз. 

ЕСКЕРТПЕ 
• Егер қозғалтқышты автоматты түр-де

іске қосу/ тоқтату жүйесі жұмыс істеп
тұрса, тежегіштің басқышы-ның қатты
сезілуі мүмкін. Алайда, бұл ақау болып
табылмайды.

• Төменде көрсетілген жағдайларда Сіз
тежегіштің басқышын басулы күйде
ұстап тұрсаңыз да қозғалтқыш
автоматты түрде іске қосылады:
- егер аккумуляторлық батарея 

отырған болса; 
- егер тежегіш жүйесінің үдеткішіндегі

сирету төмендесе.
• Келесі жағдайларда қозғалтқыштың

қозғалтқышты автоматты түрде іске
қосу/ тоқтату жүйесі арқылы уақытша
тоқтатылу аралығының қысқаруы
мүмкін:
- егер климат-бақылау жүйесі іске

қосылса;
- егер сыртқы ауа температурасы

жоғары немесе төмен болса
(өйткені, климат-бақылау жүйесі
қалыптастырылған температу-раны
енді ұстап тұра алмайды);
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электрлік құралдар электр 
энергиясын көп шығындағанда. 

• Егер қозғалтқыш қозғалтқышты
автоматты түрде  іске қосу/ тоқтату
жүйесі арқылы іске қосылса,
қосымша электрлік жабдықтарын
қосуға арналған розетка арқылы
берілетін электр қуатының кернеуі
төмендейді. Қосылған құрылғының
түріне байланысты оның электрлік
қуаты уақытша сөндірілуі мүмкін.

 Қозғалтқышты автоматты іске
қосу/тоқтату жүйесінің ескерту
индикаторы

Сізге диагностика жүргізу үшін өзіңіздің 
SUBARU ресми дилеріңізге хабарласуды 
ұсынамыз. 

Қозғалтқышты автоматты іске қосу/ тоқтату 
жүйесінің ескерту индикаторы (сары) 

Қозғалтқышты автоматты түрде іске қосу/ 
тоқтату жүйесінің ескерту индикаторы 
электрлік қуаттау режімі бастапқыда 
қозғалтқышты іске қосу/ тоқтату түймесі 
арқылы "ON" күйіне орнатылғанда сары 
түспен жанады. Қозғалтқышты іске 
қосқаннан кейін индикатор сөнеді. 
Қозғалтқышты автоматты түрде іске қосу/ 
тоқтату жүйесінде ақау болғанда қоз-ғалтқышты 
автоматты түрде іске қосу/ тоқ-тату жүйесінің 
ескерту индикаторы жыпы-лықтайды. Мұндай 
жағдайларда біз  

Егер қозғалтқышты автоматты 
түрде іске қосу/ тоқтату жүйесінің 
ескерту индикаторы 
қозғалтқышты іске қосқаннан 
кейін сөнбейтін болса, 
қозғалтқышты автоматты түрде 
іске қосу/ тоқтату жүйесінде ақау 
болуы мүмкін. Мұндай 
жағдайларда біз Сізге 
диагностика жүргізу үшін 
өзіңіздің SUBARU ресми 
дилеріңізге хабарласуды 
ұсынамыз. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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  Қозғалтқышты автоматты түрде іске 
қосу/ тоқтату жүйесін ажыратқыш 

 

 
Қозғалтқышты автоматты түрде іске қосу/ 
тоқтату жүйесін ажыратқыш 

 

 
Қозғалтқышты автоматты іске қосу/ тоқтату 
жүйесінің сөнуін бақылау индикаторы (сары) 

Қозғалтқышты автоматты түрде іске қосу/ 
тоқтату жүйесінің ажыратқышын басқан 
кезде қозғалтқышты автоматты түрде іске 
қосу/ тоқтату жүйесі сөнеді. Қозғалтқышты 
автоматты түрде іске қосу/ тоқтату 
жүйесінің сөнуін бақылау индикаторы сары 
түспен жанады. Ажыратқышты қайта 
басқанда қозғалтқышты автоматты түрде 
іске қосу/ тоқтату жүйесі қайта қосылады. 
Бұл кезде қозғалтқышты автоматты түрде 
іске қосу/ тоқтату жүйесінің сөнуін бақылау 
индикаторы сөнеді. 

Жүйе қозғалтқышты уақытша тоқтатқанда, 
қозғалтқышты  

автоматты түрде іске қосу/ тоқтату 
жүйесінің ажыратқышын қайта басқанда, 
Сіз тежегіштің басқышын босатсаңыз да 
қозғалтқыш іске қосылмайды. 

ЕСКЕРТПЕ 
• Егер қозғалтқыш қозғалтқышты 

автоматты түрде іске қосу/  тоқтату 
жүйесі жұмыс істемейтін күйде тұрған 
кезде, ал оталдыру құлпы 
"LOCK"/"OFF" күйінде болғанда іске 
қосылса, қозғалтқышты автоматты 
түрде іске қосу/ тоқтату жүйесі 
қайтадан қосылады. 

• Автокөліктен шыққан кезде оталдыру 
құлпын "LOCK"/"OFF" қалпына 
ауыстырыңыз. Бұл талаптың 
орындалмауы аккумуляторлық 
батареяның отыруына әкелуі мүмкін. 

 
 Қозғалтқышты автоматты 

түрде іске қосу/ тоқтату 
жүйесінің күйін көрсету  

Ақпараттық дисплейде немесе аспаптар 
комбинациясының дисплейінде (түрлі-түсті 
сұйық кристаллды дисплейде) 
қозғалтқыштың қозғалтқышты автоматты 
түрде іске қосу/ тоқтату жүйесі сөндірген 
уақыттың ұзақтығының   
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болжамдық уақыты және/немесе 
үнемделген жанармайдың мөлшері 
көрсетілуі мүмкін. Неғұрлым толық ақпарат 
алу үшін "Негізгі экрандар" бөлімін қараңыз 
3-54.
 Жүйенің ескерту 

хабарламалары 
Пайдалану қауіпсіздігі мен жайлылығы 
мақсатында жүргізушінің іс-әрекеттеріне 
қосымша ретінде қозғалтқышты автоматты 
түрде іске қосу/ тоқтату жүйесі автокөліктің 
күйін, сондай-ақ қозғалтқышты тоқтатуды 
және қайта іске қосуды басқара отырып, 
автокөліктің ішіндегі және сыртындағы 
ортасын үздіксіз бақылап отырады, 
жүргізушіге ескерту және/ немесе бақылау 
шамдарының көмегімен, сондай-ақ 
дыбыстық сигнал арқылы ескерту жасайды.  
Ескерту және бақылау шамдары туралы 
неғұрлым толық ақпарат "Қозғалтқышты 
автоматты түрде іске қосу/ тоқтату жүйесінің 
ескерту индикаторы/ Қозғалтқышты 
автоматты түрде іске қосу/ тоқтату жүйесінің 
сөндірілуін бақылау индикаторы (сары) 
(егер орнатылған болса)" бөлімінде 3-46 
және "Қозғалтқышты автоматты түрде іске 
қосу/ тоқтату жүйесінің бақылау индикаторы 
(жасыл) (егер орнатылған болса)" бөлімінде 
3-47 берілген.

 Дыбыстық ескерту сигналы
Дыбыстық ескерту сигналы қозғалтқышты
автоматты түрде іске қосу/ тоқтату жүйесі
арқылы қозғалтқыш тоқтатылған кезде
қақпақ ашылған жағдайда беріледі.

Егер бұл орын алса, ескерту сигналының 
берілуі келесі әрекеттерді орындағанда 
тоқтатылады: 
• қозғалтқыш әдеттегі рәсімді орындау

арқылы іске қосылған ("Сапарға
дайындық" бөлімін қараңыз 7-8);

• оталдыру құлпы "LOCK"/"OFF" күйінде.

SRVD жүйесі (автокөліктің 
артындағы көлік 
құралдарын анықтау 
жүйесі) (егер орнатылған 
болса)  
Автокөліктің артындағы көлік құрал-дарын 
анықтау жүйесі (SRVD) көзге көрінбейтін 
жерлердегі кедергілерді анықтау 
функциясы қарастырылған артқы жақты 
шолу радарынан, қоз-ғалыс жолағын 
ауыстыру кезіндегі кө-мек функциясынан 
және қиылысатын жолда автокөліктің 
артындағы қозға-лыс туралы ескерту 
функциясынан тұрады. 
Бұл функциялар жүйенің Сіздің авто-
көлігіңіздің артындағы объектілер мен көлік 
құралдарын анықтауға және қоз-ғалыс 
жолағын ауыстыру барысында немесе 
артқы жүріспен қозғалғанда жүргізушінің 
назарын аудартуға көмектеседі. 

Қозғалыс қауіпсіздігі үшін жүргізуші 
жауапты. Қозғалыс жолағын ауыс-
тырған кезде немесе артқы 
жүріспен қозғалғанда қоршаған 
жағдайды міндетті түрде көзбен 
тексеріңіз. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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 Жүйенің функциялары 

ЕСКЕРТПЕ 
SRVD жүйесінің радарлық қадағасы әр 
елдегі радиожиілікті пайдалануды 
реттейтін заңдарға сәйкес 
сертификатталған. Неғұрлым толық 
ақпарат алу үшін "SRVD жүйесі" 13-13 
және "Техникалық ақпарат" бөлімдерін 
қараңыз 13-56. 

SRVD жүйесі келесі функцияларды 
қамтиды: 
• көрші қозғалыс жолағындағы автокөлікті 

көзге көрінбейтін жерлерде анықтау 
немесе автокөліктің қозғалысы 
барысында жоғары жылдамдықпен 
жақындап келе жатқан көлік құралын 
анықтау (көзге көрінбейтін жерлерде 
кедергілерді анықтау және қозғалыс 
жолағын ауыстыру кезіндегі көмек 
көрсету); 

• артқы жүріспен қозғалу барысында  оң 
жақтан немесе сол жақтан жақындап келе 
жатқан автокөлікті анықтау (қиылысатын 
жолда автокөліктің артындағы қозғалыс 
туралы ескерту). 

Бұл функциялардың жұмыс істеуі үшін жүйе 
радарлық қадағаларды пайдаланады. 

 Көзге көрінбейтін жерлердегі 
кедергілерді анықтау 
функциясы 

 

 
1) Әрекет ету аймағы. 
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Жүйе жүргізушіге қозғалыс 
жолағын ауыстырғанда немесе 
артқы жүріспен қозғалғанда 
автокөліктің айналасындағы 
артқы жағын және бүйір жағын 
бақылауға көмектесетіндей 
жобаланған. Алайда, Сіз 
қозғалыс жолағын ауыстыру 
барысында немесе артқы 
жүріспен қозғалу кезінде 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
үшін осы жүйеге ғана сенуіңізге 
болмайды. Бұл жүйеге шамадан 
тыс сенім арту апатқа себеп 
болуы мүмкін және ауыр 
жарақатқа немесе адам өліміне 
ұшыратуы ықтимал. Жүйенің 
жұмысы әртүрлі шектеулермен 
байланысты болғандықтан, 
SRVD жүйесінің жақындауды 
бақылау шамының 
жыпылықтауы немесе 
қосылуының кідіруі мүмкін 
немесе оның көрші жолақта 
автокөлік болған кезде немесе 
ол кез келген жағынан 
жақындағанның өзінде мүлдем 
жұмыс істемеуі мүмкін. 
Жүргізуші көлік айнала-
сындағы артқы жақтағы және 
бүйір жақтағы жағдайға назар 
аудару үшін жауапты. 
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Жүйе жүргізушіге қауіп туралы ескертуді 
былайша жасайды: 

 Қозғалыс жолағын ауыстыру
барысындағы көмек
функциясы

 Қиылысатын жолда автокөліктің
артындағы қозғалыс туралы
ескерту функциясы

SRVD жүйесінің жақындауды бақылау шамы 

• Егер жүйе көзге көрінбейтін аймақта
автокөліктің бар екендігін анықтаса, ол
жүргізушіге сыртқы айнадағы 
(айналардағы) SRVD жүйесінің 
жақындауды бақылау шамын (дарын) 
қоса алғанда, қауіп туралы ескерту 
шамдарын қосады. 

• Егер жүргізуші бұрылыс көрсеткішінің
иінтірегін SRVD жүйесінің жақындауды
бақылау шамы қосылған жаққа қарай
ауыстыратын болса, SRVD жүйесінің
жақындауды анықтауды бақылайтын
тиісті шамы жыпылықтайды.

1) Әрекет ету аймағы.

Жүйе жүргізушіге қауіп туралы ескертуді 
былайша жасайды: 
• Егер жүйе көрші жолақта жоғары

жылдамдықпен келе жатқан автокөлікті
анықтаса, сыртқы айнадағы 
(айналардағы) SRVD жүйесінің 
жақындауды бақылау шамы (шамдары) 
қосылады. 

• Егер жүргізуші бұрылыс көрсеткішінің
иінтірегін SRVD жүйесінің жақындауды
бақылау шамы қосылған жаққа қарай
ауыстыратын болса, SRVD жүйесінің
жақындауды анықтауды бақылайтын
тиісті шамы жыпылықтайды.

1) Әрекет ету аймағы.

Функция жүргізушіге артқы жүріспен қозғалыс 
кезінде басқа автокөліктің кез келген жақтан 
жақындағаны туралы ескерту жасайды. Бұл 
функция жүргізушіге артқы жүріспен 
қозғалғанда автокөліктің айналасындағы 
артқы жағын және бүйір жағын бақылауға 
көмектеседі. 

Егер артқы жүріспен қозғалыс кезінде жүйе 
кез келген жақтан жақындап келе жатқан 
автокөлікті анықтаса,  жүргізушіге қауіп 
туралы ескертуді былайша жасайды: 

701998 
701406 

1 

701460 
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• SRVD жүйесінің жақындауды бақылау
шамы (шамдары) сыртқы айнада
(айналарда) жыпылықтайды.

• Дыбыстық ескерту сигналы естіледі.
• Артқы көрініс камерасының экранында

белгіше пайда болады.

 Қиылысатын жолдағы
автокөліктің артындағы
қозғалыс туралы ескерту
функциясының анықтау
қабілетінің шектеулері

Қиылысатын жолдағы автокөліктің 
артындағы қозғалыс туралы ескерту 
функциясының анықтау қабілетінің 
шектеулі болуына байланысты 
қиылысатын жолақтағы автокөліктің 
артындағы қозғалыс туралы ескерту 
функциясы бұрыштап тұрақтату кезінде 
тиісінше жұмыс істемеуі мүмкін. 

Мысал 1 
1) Радарлық қадағалардың анықтау

аймағы. 
2) Радарлық қадағалардың анықтау

аймағынан тыс жерлер. 
А) Анықталмауы мүмкін автокөлік.  
В) Тұрақтатылған автокөлік. 

Мысал 2 
1) Радарлық қадағалардың анықтау

аймағы. 
С) Анықталуы мүмкін автокөлік. 

ЕСКЕРТПЕ 
Жүйе автокөліктің (С) Сіздің 
автокөлігіңіздің алдында келе 
жатқанын анықтай алады. Артқы 
жүріспен қозғалған кезде қоршаған 
жағдайды міндетті түрде көзбен 
тексеріңіз. 

1 
701819 

Жақындап келе жатқан автокөлік 
(А) анықталмауы мүмкін, өйткені, 
анықтау ауқымы тұрақтатылған 
автокөлікпен (В) шектелген. 
Артқы жүріспен қозғалған кезде 
қоршаған жағдайды міндетті 
түрде өз көзіңізбен тексеріңіз. 

1 

701818 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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- ЖАЛҒАСЫ -

 Жүйенің жұмысы 
 Жұмыс шарттары
SRVD жүйесі төменде аталған барлық
шарттар сақталған жағдайда жұмыс істейтін
болады.
• Оталдыру құлпы "ON" күйінде;
• SRVD жүйесінің ескерту индикаторы

және SRVD жүйесін сөндіру индикаторы
сөндірулі.

• Автокөлік 10 ш./ сағ. (7 миль/ сағ.) асатын
жылдамдықпен қозғалады (артқы
жүріспен қозғалуды санамағанда).

• Берілістерді ауыстырып қосу иінтірегі/
селектор иінтірегі "R" күйінде 
(қиылысатын жолдағы автокөліктің 
артындағы қозғалыс туралы ескерту 
функциясы). 

SRVD жүйесінің келесі жағдайларда жұмыс 
істемеуі мүмкін. 
• SRVD жүйесін сөндіру индикаторы жанып

тұр.
• SRVD жүйесі сөндірулі болса да

автокөліктің жылдамдығы 10 ш./ сағ. (6
миль/ сағ.) төмен (артқы жүріспен
қозғалуды санамағанда).

ЕСКЕРТПЕ 
• Жүйеде ақаудың бар екендігі

анықталған жағдайда (SRVD
жүйесінің жақындауды анықтауды
бақылау шамын қоса алғанда)
SRVD жүйесі өз жұмысын
тоқтатады және SRVD жүйесінің
ескерту индикаторы жанады. Егер
SRVD жүйесінің ескерту
индикаторы жанса, біз Сізге Сіздің
автокөлігіңізге диагностика жүргізу
үшін SUBARU дилеріне тезірек
хабарласуды ұсынамыз.

• Төменде аталған жағдайларда SRVD
жүйесі жұмысын уақытша тоқтатады
(немесе жұмысын толық тоқтатуы
мүмкін) және SRVD жүйесінің ескерту
индикаторы жанады.
- Артқы бампердің үстіне көп қар

жабысса немесе радарлық
қадағалардың маңына мұз қатса. 

- Егер автокөлік қар жатқан жолда
немесе ұзақ уақыт бойы
маңайында объектілер
болмайтын жағдайда (мысалы,
шөл далада) жүрсе.

- Егер радарлық қадағалар 
орнатылған маңайдағы 
температура өрге қарай ұзақ уақыт 
бойы жүру және т.б. 

байланысты қатты қызатын 
болса. 

- Егер радарлық қадағалар орна-
тылған маңайдағы температура 
тым төмен болса. 

- Аккумуляторлық батареяның 
кернеуі төмендейтін болса. 

- Аккумуляторлық батареяның 
кернеуі құбылатын болса. 

- Радарлық қадаға номиналды
күйден айтарлықтай ығысатын
болса. (Егер қандай да бір се-бепке
байланысты радарлық қа-дағаның
күйі ығысса, қайта рет-теу талап
етіледі.  Біз Сізге қада-ғаны
тексеруді SUBARU диле-рінде
жүргізуге кеңес береміз.)

SRVD жүйесі осы жағдайлар түзе-
тілгеннен кейін өз жұмысын қайта 
жаңартады, ал SRVD жүйесінің 
сөнуін ескерту индикаторы сөне-ді. 
Алайда, егер SRVD жүйесінің 
ескерту индикаторы ұзақ уақыт 
бойы жанып тұрса, біз Сізге Сіздің 
автокөлігіңізге диагностика жүргізу 
үшін SUBARU дилеріне тезірек 
хабарласуды ұсынамыз. 

• Радарлық қадағалардың анықтау
қабілеті шектеулі. Мынадай 
жағдайларда SRVD жүйесінің 
анықтау қабілетінің кемуі және оның 
тиісінше жұмыс жасай  
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алмауы мүмкін. 
- Артқы бампердің радарлық 

қадағалардың айналасы 
деформацияланған болса. 

- Артқы бамперге радарлық 
қадағалардың маңына қар немесе 
батпақ жабысқан болса. 

- Егер артқы бамперге радарлық 
қадағалардың маңында 
жапсырмалар және т. б. бекітілген 
болса. 

- Ауа-райы нашар болғанда, 
мысалы, жаңбыр, қар немесе 
тұман болса. 

- Ылғалды жолмен жүргенде, 
мысалы, қар жапқан жолмен, 
шалшықпен жүргенде. 

• Радарлық қадағалар мынадай 
автокөліктерді немесе 
объектілерді анықтай алмауы 
немесе оларды анықтауының 
қиын болуы мүмкін. 
- Шағын мотоциклдер, 

велосипедтер, жаяу жүргіншілер, 
жолдағы немесе жол жиегіндегі 
стационарлық объектілер және т. 
б. 

- Шанағының пішіні радар 
сәулесін шағылыстырмайтын 
автокөліктер (шанағы төмен 
автокөліктер, мысалы, жүксіз 
тіркеме немесе спорттық 
автокөлік). 

- Анықтау аймағында болса да 
Сіздің автокөлігіңізге  

жақындамайтын (немесе көрші 
жолақтағы, болмаса артқы 
қозғалыспен жүрген кезде Сіздің 
көлігіңіздің жанындағы) 
автокөліктер. (Жүйе жақындап 
келе жатқан автокөлікті радарлық 
қадағалардың деректерінің 
негізінде анықтайды.) 

- Айтарлықтай айырмашылығы 
бар жылдамдықпен қозғалатын 
автокөліктер. 

- Сіздің автокөлігіңізбен 
қатарынан бірдей 
жылдамдықпен ұзақ уақыт бойы 
қозғалатын автокөліктер. 

- Қарсы келе жатқан автокөліктер. 
- Көрші жолақтың арғы жағындағы 

жолақтағы автокөліктер. 
- Жылдамдығы Сіздің басып 

озғыңыз келетін автокөліктің 
жылдамдығынан айтарлықтай 
төмен автокөліктер. 

• Қозғалыс жолақтары өте тар жолда 
жүйе көрші жолақтан кейінгі жолақта 
қозғалып келе жатқан автокөліктерді 
анықтауы мүмкін. 

• В-дюймдік дисплейі/ навигация 
жүйесі бар аудиожүйені 
бағдарламалық жасақтаманың 
көмегімен жаңартуды орындау 
барысында жаңарту аяқталғанша 
аудиожүйенің/  

навигация жүйесінің дисплейінде 
қиылысатын жолдағы автокөліктің 
артындағы қозғалыс туралы 
ескерту фукнциясының ескерту 
белгішесі көрсетілмеуі мүмкін. 

 
 Жақындауды бақылау 

шамы/ SRVD жүйесінің 
дыбыстық ескерту 
сигналы 

Егер SRVD жүйесі белсенді болса, 
жүргізушіге ескерту міндетін мынадай 
элементтер орындайды. 
• SRVD жүйесінің жақындауды бақылау 

шамы (көрші қозғалыс жолағында 
автокөлік болған жағдайда). 

• SRVD жүйесінің жақындауды бақылау 
шамы және дыбыстық ескерту сигналы 
(егер автокөлік артқы жүріспен 
қозғалғанда оң жақтан немесе сол жақтан 
жақындайтын болса). 
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- ЖАЛҒАСЫ -

 SRVD жүйесінің жақындауды 
бақылау шамы 

SRVD жүйесінің жақындауды бақылау шамы 
Сыртқа айналардың әрбір жағында 
орнатылған. 
Бақылау шамы артқы жақтан жақындап 
келе жатқан автокөлік табылғанда 
жанады. 
Бақылау шамы жүргізушіге қауіп туралы 
ескерту жасай отырып мынадай 
жағдайларда жыпылықтайды:  
• Егер бақылау шамы жанып тұрғанда

Сіз бұрылыс көрсеткіштерінің иінтірегін
шам қосулы тұрған жаққа қарай
ауыстырсаңыз.

• Егер жүйе кез келген жақтан жақындап
келе жатқан автокөлікті анықтаса,
артқы жүріспен қозғалу барысында.

 SRVD жүйесінің жақындауды
бақылау шамының жарықтығын
төмендету функциясы

Егер шамдар қосулы болса, SRVD 
жүйесінің жақындауды бақылау шамының 
жарықтығы төмендейді. 

ЕСКЕРТПЕ 
• SRVD жүйесінің бақылауды анықтау

шамын келесі жағдайларда байқау 
қиын болуы мүмкін: 
- Күн сәулесі тігінен түсетін болса.
- Артта келе жатқан автокөліктердің

шамдарының алысқа  түсірілетін
жарығы түссе.

• Егер жарықтандырғыштың
жарықтығын реттеу дискі жоғарғы
шеткі күйде болса шамдар қосулы
болса да SRVD жүйесінің бақылауды
анықтау шамының жарықтығы
төмендемейді. Жарықтандырғыштың
жарықтығын реттеу дискі туралы
толық ақпарат "Аспаптардың
жарықтандырғышының жарықтығын
реттеу" бөлімінде берілген 3-7.

 SRVD жүйесінің жақындауды
ескертетін дыбыстық сигналы (тек
артқы жүріспен қозғалғанда)

Дыбыстық ескерту дабылы SRVD 
жүйесінің жақындауды бақылау шамы-
ның жыпылықтауымен қатар жүргізуші-ге 
қауіп туралы ескерту жасайды. 

Ескерту сигналдарының дыбысының 
қаттылығын баптауды аспаптар 
комбинациясының дисплейі (сұйық 
кристаллды дисплей) арқылы өзгертуге 
болады. Неғұрлым толық ақпарат алу 
үшін "SRVD жүйесі (егер орнатылған 
болса)" бөлімін қараңыз 3-63. 
 SRVD жүйесінің жақындауды бақылау

шамының қауіпсіздігіне/ дыбыстық 
ескерту сигналына қатысты 
ұсынымдар 

• Төменде аталып отырған жағдайларда
SRVD жүйесінің жақындауды бақылау
шамы және дыбыстық ескерту
сигналының іске қосылуы кідіруі мүмкін
немесе жүйе аталған ескертулерді
бермеуі ықтимал.
- Егер автокөлік қозғалыстың көрші

жолақтан кейінгі жолағына ауысатын
болса.

- Биік еңісте қозғалғанда немесе тік
еңістер мен ойлы жерлер
қайталанатын жолмен жүру кезінде.

701998 
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- Басып озуды іске асыру кезінде.
- Егер Сіздің автокөлігіңіз және көрші

қозғалыс жолағында келе жатқан
автокөлік өз жолақтарының шеткі
жағымен қозғалатын болса.

- Егер бір-біріне жақын келе жатқан
автокөліктер қатары жақындаса.

- Радиусы кіші бұрылыстарда (биік
иірімдер немесе қиылыстардағы
бұрылыстар).

- Егер Сіздің қозғалыс жолағыңыз бен
қозғалыстың көрші жолағының
биіктіктерінде айырмашылық болса.

- SRVD жүйесін SRVD жүйесінің
ажыратқышын басу арқылы іске
қосқаннан кейін.

- Берілістерді ауыстырып қосу
иінтірегін/ селектордың иінтірегін "P"
күйіне ауыстырғаннан кейін.

- Егер жүк арту бөлігіне өте ауыр жүк
артылса.

• Артқы жүріспен қозғалыс жағдайында
SRVD жүйесінің жақындауды бақылау
шамы және дыбыстық ескерту
сигналының іске қосылуы кідіруі мүмкін
немесе жүйе аталған ескертулерді
келесі жағдайлардың салдарынан
бермеуі ықтимал.
- Бұрышта орналасқан тұрақтық

орыннан артқы жүріспен шыққан
кезде.

- Егер Сіздің автокөлігіңіздің жанында
үлкен автокөлік тұрақтатылған болса
(мұндай автокөлік сигналдардың
таралуына кедергі жасайды).

- Еңісті жолмен артқа жүріп келе
жатқанда.

- Жоғары жылдамдықпен артқа қарай
жүргенде.

• SRVD жүйесінің жақындауды бақылау
шамы жолдағы немесе жолдың жиегіндегі
тұтас объектілердің жанында жүргенде
(мысалы, қоршаулар,  туннелдер және
бүйір қабырғалары) жануы мүмкін.

• Қалалық аумақтардағы қиылыстағы
бұрылыс кезінде SRVD жүйесінің
жақындауды бақылау шамы
жыпылықтауы мүмкін.

• Егер артқы жүріспен қозғалу бағытында
ғимарат немесе

қабырға болса, SRVD жүйесінің 
жақындауды бақылау шамының 
жыпылықтауы және дыбыстық ескерту 
сигналының іске қосылуы мүмкін. 

• Келесі жағдайларда жүйе Сіздің
автокөлігіңізден екі жолақ алшақ
қозғалып келе жатқан автокөлікті анықтай
алады.
- Егер Сіздің автокөлігіңіз тиісті

автокөлікке қарағанда өзінің қозғалыс
жолағының жақын шетінде қозғалып
келе жатса.

- Егер Сіздің автокөлігіңізден екі жолақ
алшақ қозғалып келе жатқан
автокөлік Сіздің автокөлігіңізге
қарағанда өзінің қозғалыс жолағының
жақын шетінде қозғалып келе жатса.
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- ЖАЛҒАСЫ -

 SRVD жүйесінің ескерту 
индикаторы 

 Жүйені уақытша тоқтату индикаторы

Осы жағдай түзетілгеннен кейін жүйе өз 
жұмысын уақытша тоқтату күйінен қайта 
жаңартады, ал индикатор сөнеді. 

Егер индикатор ұзақ уақыт бойы қосулы 
күйде қалатын болса, біз Сізге жүйені 
тексеру үшін SUBARU дилеріне 
хабарласуды ұсынамыз. 

 Жүйені радардың сезімталдығының
төмендеуі салдарынан уақытша
тоқтату индикаторы

Осы жағдай түзетілгеннен кейін жүйе өз 
жұмысын уақытша тоқтату күйінен қайта 
жаңартады, ал индикатор сөнеді. 

Егер индикатор ұзақ уақыт бойы қосулы 
күйде қалатын болса, біз Сізге жүйені 
тексеру үшін SUBARU дилеріне 
хабарласуды ұсынамыз. 

 Жүйе ақауының индикаторы

Жүйені уақытша тоқтату индикаторы 

Бұл индикаторлар мынадай жағдайларда 
жанады: 
• егер жүйе тым жоғары немесе өте төмен

температурада пайдаланылса;
• шектен тыс кернеу болған жағдайда;
• егер радарды орнату бағыты номиналды

қалпынан айтарлықтай ығысса. 
Жүйені радардың сезімталдығының 
төмендеуі салдарынан уақытша тоқтату 
индикаторы 

Бұл индикатор радарлық қадағалардың 
анықтау қабілеті төмендеген кезде пайда 
болады.  

Жүйе ақауының индикаторы 
1) Алдымен осы хабарлама пайда болады.
2) Содан кейін осы хабарлама пайда болады.

Бұл индикатор жүйеде ақау пайда болған 
жағдайда жанады. Біз Сізге жүйені тексеру 
үшін SUBARU дилеріне хабарласуды 
ұсынамыз. 

701673 
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 SRVD жүйесінің 
ажыратқышы 

 

 
SRVD жүйесінің ажыратқышы (сол 
жақтан басқарылатын моделдер) 

 

 
SRVD жүйесінің ажыратқышы (оң жақтан 
басқарылатын моделдер) 

 

 
SRVD жүйесін сөндіру индикаторы 

SRVD жүйесінің ажыратқышын басқанда 
аспаптар комбинациясының дисплейінде 
(түрлі-түсті сұйық кристаллды дисплей) 
SRVD жүйесін сөндіру индикаторы жанады, 
ал SRVD жүйесі сөнеді. 
Ажыратқышты қайта басу SRVD жүйесін 
қосады. SRVD жүйесін сөндіру индикаторы 
сөнеді. 

ЕСКЕРТПЕ 
• Төменде аталған жағдайларда 

SRVD жүйесінің ажыратқышын оны 
сөндіру үшін басыңыз.  Жүйе радар 
толқындарының бұғатталуынан 
тиісті түрде жұмыс істемеуі мүмкін. 
- Тіркемені тіркеп сүйреу кезінде. 
- Егер автокөліктің артында 

велосипедті тасымалдауға 
арналған құрылғы немесе басқа 
да заттар бекітілсе. 

- Роликті сынау стендін, еркін 
роликтерді және т. б. 
пайдаланған кезде. 

- Егер автокөлік көтерілген 
(мысалы, көтергіште), қозғалтқыш 
қосылған болса және дөңгелектер 
айналып тұрса. 

• Оталдыру құлпын "LOCK"/"OFF" 
күйіне ауыстырғанда жүйенің соңғы 
белгілі күйі сақталады. Мысалы, егер 
оталдыру құлпы SRVD жүйесі 
сөндірулі  

701606 
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- ЖАЛҒАСЫ -

болғанда "LOCK" /"OFF" күйіне 
ауыстырылса, SRVD жүйесі 
оталдыру құлпын "ON"  күйіне келесі 
ауыстыру кезінде сөндірулі күйде 
қалады. 

• Егер автокөліктің аккумуляторлық
батареясы мысалы, аккумуляторлық
батареяның клеммасын немесе
сақтандырғышты ауыстырғаннан
кейін сөндірілсе, аккумуляторлық
батареяны қосқаннан кейін  SRVD
жүйесі іске қосылады.

 Радарлық қадағаларды 
пайдалану Радарлық қадағалар (Outback) 

Радарлық қадағалар автокөліктің әрбір 
жағында бір-бірден, артқы бампердің ішінде 
орналастырылған. 

Радарлық қадағалар (Седан) 

702067 

702069 

702068 

702070 

SRVD жүйесінің дұрыс жұмыс 
істеуін қамтамасыз ету үшін Сіз 
келесі сақтық шараларын 
сақтауыңыз керек. 
• Бампердің радарлық

қадағаларға жақын жерлерін
міндетті түрде тазалықта
ұстаңыз.

• Ешқандай жапсырмаларды
немесе басқа заттарды
бамперге радар қадағасына 
жақын жабыстырмаңыз. 
Неғұрлым толық ақпарат алу 
үшін біз Сізге SUBARU дилеріне 
хабарласуды ұсынамыз. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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ЕСКЕРТПЕ 
Егер радарлық қадағаларды жөндеу  
немесе ауыстыру қажет болса немесе 
радар қадағаларына жақын артқы 
бамперді жөндеу, бояу немесе 
ауыстыру қажет болса, Сіздің SUBARU 
дилерінің көмегіне жүгінгеніңіздің 
дұрыс екендігін ескертеміз.  

• Бампердің радарлық
қадағаларға жақын жерлерін
түрлендірмеңіз.

• Бамперді радарлық қадағаларға
жақын боямаңыз.

• Бампердің радарлық қадаға-
ларға жақын жерлерін соққыға
ұшыратпаңыз. Қадағаның қал-
пы бұзылған жағдайда жүйеде
ақау туындауы мүмкін, соның
ішінде анықтау аймағына
кірген автокөліктерді анықтау
қабілетінің нашарлауы да бар.
Егер бамперге күшті соққы
тиген болса, біз жүйені тексеру
үшін SUBARU дилеріне
жүгінуге кеңес береміз.

• Радарлық қадағаларды
бөлшектемеңіз.
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Жаңа автокөліктің  
алғашқы 1 600 шақырымын  
(1 000 миль) жүріп төселту 
Сіздің автокөлігіңіздің жүрістік сапасы мен 
ұзақ мерзімділігі Сіздің оны жүріп төселту 
кезінде қалай пайдаланатындығыңызға 
байланысты. Алғашқы 1 600 шақырым (1 
000 миль) жүріс кезінде төменде келтірілген 
нұсқауларды сақтаңыз. 
• Бензиндік қозғалтқышы бар моделдер 

үшін аса қажет болатын жағдайларды 
санамағанда, қозғалтқыштың иінді 
білігінің айналу жиілігінің 4 000 айн./мин. 
артық болуына жол бермеңіз. 

• Дизелдік қозғалтқышы бар моделдер 
үшін аса қажет болатын жағдайларды 
санамағанда, қозғалтқыштың иінді 
білігінің айналу жиілігінің 3500 айн./мин. 
артық болуына жол бермеңіз. 

• Иінді біліктің жоғары немесе төмен 
айналу жиілігі немесе автокөліктің 
қозғалысының жоғары немесе төмен 
жылдамдығы болсын, бір жылдамдықпен 
қозғалтқыштың ұзақ уақыт бойы жұмыс 
істеуіне жол бермеңіз. 

• Аса қажет болатын жағдайларды 
санамағанда, орнынан күрт қозғалуға 
немесе күрт үдетуге жол бермеңіз. 

• Аса қажет болатын жағдайларды 
санамағанда, кенеттен тоқтауға жол 
бермеңіз. 

Бастапқы жүріп төселту бойынша осындай 
нұсқаулықтарды қозғалтқыш күрделі 
жөндеуден өткен жағдайларда да, жаңа 
қозғалтқышты автокөлікке орнатқаннан 
кейін де, сондай - ақ дискілік немесе 
барабандық тежегіштердің тежегіш 
қалыптарын ауыстырғаннан кейін де сақтау 
керек. 

Жанармайды үнемдеу  
бойыншаұсыныстар 

 
 

Келесі ұсыныстар жанармайды 
үнемдеуіңізге көмектеседі. 

• Қозғалыс кезінде автокөліктің қозғалыс 
жылдамдығына және жол жағдайларына 
барынша сәйкес келетін беріліс қадамын 
таңдаңыз. 

• Шұғыл үдеулер мен тежеуден аулақ 
болыңыз. Үдетуді талап етілген 
жылдамдыққа жеткенге дейін бірқалыпты 
жүргізу керек. Содан кейін қозғалыс 
жылдамдығын барынша ұзақ сақтауға 
тырысыңыз. 

• Акселератор басқышының "газдатудан" 
және қозғалтқыштың иінді білігінің жоғары 
айналу жиілігіне дейін үдеуінен аулақ 
болыңыз. 

• Қажет болмаған жағдайда бос жүріс 
режімінде қозғалтқыштың жұмыс істеуіне 
жол бермеңіз. 

• Автокөлігіңіздің қозғалтқышының тиісті 
түрде реттелуін қадағалаңыз.  

• Шина қысымын жүргізуші жақтағы құлыптың 
бекіткішінің астындағы ортаңғы тіректе 
орналасқан кестеде көрсетілген шамаларға 
сәйкес ұстаңыз. Шиналардағы төмен 
қысым олардың  
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уақытынан бұрын тозуына, сондай - ақ 
жанармайдың көп мөлшерде 
жұмсалуына әкеліп соқтыратын болады. 

Қозғалтқыш шығаратын 
газдар (улы газ) 

• Кондиционерді тек қажет болғанда
қосыңыз.

• Алдыңғы және артқы дөңгелектердің
бұрышын үнемі тексеріңіз. 

• Автокөлікте қажетсіз жолжүкті немесе
жүкті тасымалдаудан аулақ болыңыз.

• Жанармайды үнемдеу үшін анықтамалық
ақпарат ретінде эконометрді
пайдаланыңыз. Неғұрлым толық ақпарат
алу үшін "Эконометр" бөлімін қараңыз 3-
14.

ЕСКЕРТПЕ 
Қозғалтқышты сөндіргеннен кейін біраз 
уақыт бойы шығару жүйесі жағынан 
шыртылдаған дыбыс естілуі мүмкін, бұл 
шығару жүйесі жасалған металдың 
кеңеюімен және қысылуы-мен 
түсіндіріледі. Бұл дыбыс қалыпты 
құбылыс болып табылады.  

• Желдету жүйесінің қалыпты жұ-
мыс істеуін қамтамасыз ету үшін
желдету жүйесінің ауа жинағы-
шының алдыңғы торының үнемі
ауаның түсуіне кедергі келтіретін
қардан, жапырақтардан және
басқа заттардан таза болуын
қадағалаңыз.

• Пайдаланылған газдардың авто-
көлік салонына кіргендігіне қа-
тысты қандай да бір күдік туын-
даған жағдайда мәселені анық-
тау және жою үшін шұғыл шара-
лар қолданыңыз. Егер Сізге қа-
лай да жолға шығу керек болса,
автокөліктің барлық терезелерін
толығымен ашып қойыңыз.

• Пайдаланылған газдардың авто-
көліктің салонына түсуінің алдын
алу үшін жүкартқыштың қақпағы-
ның (Седан) немесе жүк арту
бөлігінің есігінің (Outback) қозға-
лыс барысында жабық болуын
қадағалаңыз.

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

• Қозғалтқыштан шығатын газдар-
дың жұтылуынан сақ болыңыз.
Қозғалтқыштың пайдаланылған
газдарының құрамында көміртек
тотығы болады - түсі мен иісі
жоқ, тыныс алу арқылы жұтылуы
қауіпті болып табылатын және
тіпті өлімге әкеліп соғуы мүмкін
улы газ.

• Қозғалтқыштың шығару жүйе-
сін жарамды күйде ұстай
отырып, Сіз пайдаланылған
газдардың автокөлік ішіне
кіруін болдырмайсыз.

• Жабық жайларда, мысалы,
көлікжайда қозғалтқыштың
қосулы болуына жол бермеңіз,
кіру және шығу кезіндегі  қысқа
мерзімді санамағанда.

• Қозғалтқышы жұмыс істеп
тұрған автокөліктің жанында
ұзақ уақыт бойы тұрмаңыз.
Егер мұндай жағдай қалай да
орын алатын болса, 
желдеткішті қосу арқылы 
автокөлікке сырттан ауаның 
келуін қамтамасыз етіңіз.  
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Каталитикалық 
бейтараптандырғыш 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 L моделі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6 L моделі 

 

 
Дизелдік қозғалтқышы бар моделдер 
1) Каталитикалық бейтараптандырғыш. 
2) Дизелдік күйе сүзгісі. 

Каталитикалық бейтараптандырғыш шығару 
жүйесінде орнатылады. Ол пайдаланылған 
газдарды толық жағуды қамтамасыз етеді, 
осылайша, қозғалтқыштың пайдаланылған 
газдарын тазартуды жүзеге асыра отырып, 
ондағы көмірсутектер, көміртегі тотығы мен 
азот тотықтар құрамын азайтады.  

Каталитикалық бейтараптандыр-ғыштың 
зақымдануын болдырмау үшін келесі 
ұсынымдарды орындаңыз. 
• Бензиндік қозғалтқышы бар моделдерде 

этилденбеген бензинді ғана 
пайдаланыңыз. Этилденген 
жанармайдың шамалы мөлшерінің өзі 
каталитикалық бейтараптандырғыштың 
зақымдануына алып келеді. 

• Дизелдік қозғалтқышы бар моделдерде 
тек EN590 стандартына сәйкес келетін 
немесе оған баламалы дизель 
жанармайын пайдаланыңыз. 

• Қозғалтқышты ешқашан тіркеп сүйреу 
немесе автокөлікті итеру арқылы іске 
қоспаңыз. 

• Қозғалтқыштың иінді білігінің ең жоғары 
айналу жиілігіне дейін екпіндеуіне жол 
бермеңіз.  

• Автокөліктің қозғалысы кезінде 
оталғышты ешқашан өшірмеңіз. 

• Автокөлігіңіздің қозғалтқышының тиісті 
түрде реттелуін қадағалаңыз.  Егер Сіз 
қозғалтқыштың жұмысындағы іркілістерді 
сезсеңіз (оталдыру, тарсылдау немесе 
жанармайдың толық жанбауы), Сіздің 
автокөлігіңізді диагностикалау және 
жөндеу бойынша жұмыстарды жүргізу 
үшін SUBARU ресми дилеріне 
хабарласуыңызды ұсынамыз. 

• Каталитикалық бейтараптандырғыштың 
жылудан қорғау экранына және шығару 
жүйесінің бөлшектеріне автокөліктің 
астына арналған қорғаушы 
мастикаларды және коррозияға қарсы 
құрамдарды пайдаланбаңыз. 

• Автокөліктің жанармай мөлшері тым аз 
болғанда қозғалуына жол бермеңіз. 
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Дизелдік күйе сүзгісі 
(дизелдік қозғалтқышы бар 
моделдер) 

1) Каталитикалық бейтараптандырғыш.
2) Дизелдік күйе сүзгісі.

Дизелдік күйе сүзгісі - бұл дизелдік 
қозғалтқыш пайдаланған газдар 
құрамындағы қатты бөлшектерді жоятын 
құрылғы. 

Көптеген жағдайларда сүзгіде жиналған 
күйе қозғалыс барысында автоматты түрде 
жанып кетеді.  Алайда, егер Сіз автокөлікті 
мынадай жағдайларда пайдалансаңыз, 
сүзгідегі күйе жанбайды: 

• автокөлік ұзақ уақыт бойы 15 ш./сағ. (9
миль/сағ.) немесе одан төмен
жылдамдықпен жүреді;

• автокөлік жеткілікті шамада 
қыздырылмастан немесе аз уақыттық 
сапарға жиі жүрсе; 

• автокөліктің қозғалтқышы ұзақ уақыт
бойы бос жүріс режімінде жұмыс істесе.

Дизелдік күйе сүзгісінің ескерту индикаторы  

Сүзгіде жиналған қатты бөлшектердің 
мөлшері бекітілген шамадан асып кетсе, 
дизелдік күйе сүзгісінің ескерту индикаторы 
жанады. Бұл ескерту индикаторы қосылған 
кезде  

800350 

• Өрт қауіпсіздігі шараларын
сақтаңыз. Жеңіл тұтанатын
материалдарға (құрғақ шөп,
қағаз, шүберек, жапырақтар
сияқты) жақын жермен
автокөліктің жүруіне немесе
оның тұрақтауына жол
бермеңіз, себебі каталитикалық
бейтараптандырғыш өте
жоғары температурада жұмыс
істейді.

• Адамдар мен тез тұтанатын
материалдардың автокөліктің
шығару құбырының жанында
қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған
кезде болуына жол бермеңіз.
Пайдаланылған газдар өте
жоғары температурада болады.

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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"Дизелдік күйе сүзгісінің ескерту 
индикаторы (дизелдік қозғалтқышы бар 
моделдер)" бөлімін қараңыз 3-45.   

 

 

• Дизелдік күйе сүзгісіне техникалық 
қызмет көрсету қажет болған жағдайда 
бұл жұмыстарды жақсы оқытылған 
маман орындауы тиіс. Кейбір 
жағдайларда жұмыстарды жүргізу 
кезінде арнайы құрал-саймандарды 
пайдалана отырып борттық компьютер 
жүйесіне техникалық қызмет көрсету де 
талап етіледі. Керісінше жағдайда 
дизелдік күйе сүзгісінің ескерту 
индикаторы тиісінше жұмыс 
жасамайтын болады. Осыған 
байланысты дизелдік күйе сүзгісіне 
техникалық қызмет көрсету 
жұмыстарын орындау үшін біз Сізге 
өзіңіздің SUBARU дилеріңізге 
хабарласуды ұсынамыз. SUBARU 
дилерінің арнайы оқытылған 
механиктері арнайы құрал-саймандар 
мен қосалқы бөлшектерді 
пайдаланады. 

Автокөліктің техникалық 
күйін мерзімді тексеру 

 
 

Сіздің автокөлігіңізді барынша жақсы күйде 
ұстау үшін техникалық қызмет көрсету 
бойынша ұсынылған жұмыс қатары 
көзделген уақыт аралығында немесе 
автокөліктің белгілі қашықтықтағы жүрісінен 
кейін техникалық қызмет көрсетуді жүргізу 
кестесіне сәйкес жүргізілуін қадағалаңыз. 

 
ЕСКЕРТПЕ 
• Дизелдік күйе сүзгісінде күйе  

жанатын болса, онда автокөлікті 
басқарудың жалпы сипаттамала-ры, 
қозғалтқыштың иінді білігінің айналу 
жиілігі, қозғалтқыштың дыбысы 
және пайдаланылған газдардың иісі 
өзгеруі мүмкін. 

• Өрт қауіпсіздігі шараларын 
сақтаңыз. Жеңіл тұтанатын 
материалдарға (құрғақ шөп, қағаз, 
шүберек, жапырақтар сияқты) 
жақын жермен автокөліктің 
жүруіне немесе оның тұрақтауына 
жол бермеңіз, себебі дизелдік күйе 
сүзгісі өте жоғары температурада 
жұмыс істейді. 

• Адамдар мен тез тұтанатын 
материалдардың дизелдік күйе 
сүзгісі мен автокөліктің шығару 
құбырының жанында қозғалтқыш 
жұмыс істеп тұрған кезде 
болуына жол бермеңіз. 
Пайдаланылған газдар өте 
жоғары температурада болады. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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Автокөлікті шет елдерде 
басқару 
Егер Сіз басқа елде автокөлігіңізді 
пайдалануды жоспарласаңыз: 
• Қажетті жанармай мөлшерінің бар

екендігін тексеріңіз. "Жанармай" бөлімін
қараңыз ?-3.

• Тиісті елде белгіленген барлық
нормативтік актілер мен талаптарды
сақтаңыз.

Толық жетекті 
автокөлікті басқару 
бойынша кеңестер 

• Шұғыл бұрылыстар, күрт 
тежелулер және т.б. болған 
кезде апаттарды болдырмау 
үшін осы жол және ауа-райы 
жағдайлары үшін қауіпсіз болып 
табылатын автокөліктің қозғалыс 
жылдамдығын ұстаңыз.  

• Автокөлігіңізді басқару кезінде
өте сақ болыңыз! Сіздің
автокөлігіңіздің толық жетекті
болып табылатындығынан
туындаған артық сенімділік
ауыр  апаттарға әкелуі мүмкін.

• Шинаны (шиналарды) 
ауыстырған немесе орнатқан 
кезде барлық төрт шинаның 
мынадай параметрлері бірдей 
болуы тиіс. 
(а) Өлшемі. 
(Ь) Шеңбердің ұзындығы. 
(с) Шекті жылдамдықтың 

белгіленуі. 
(d) Жүктеме индексі.

(e) Конструкциясы
(f) Өндірушісі
(g) Маркасы
(h) Тозу дәрежесі
(а)- (d) позицияларына қатысты
талаптарды шиналар бойынша
ақпарат көрсетілген тақтайшаға
сәйкес ұстану кажет. Шиналар
бойынша ақпарат көрсетілген
тақтайша жүргізуші есігінің төменгі
жағында орналасқан.
Егер барлық төрт шина
параметрлері бойынша сәйкес
келмесе, (а) -(h) бұл Сіздің
автокөлігіңіздің трансмиссиясының
күрделі механикалық зақымдануына
әкелуі мүмкін және келесі
факторларға әсер етуі ықтимал
-Жүріс сипаттамалары
-Басқару
-Тежеу
-Спидометр/одометрдің калибрленуі
-Шиналар және шанақ арасындағы
алшақтық
Бұл қауіпті болуы мүмкін және апатқа
ұшыратуы ықтимал

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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 Седан 
Толық жетек жүйесі автокөліктің барлық 
төрт дөңгелегіне қозғалтқыш қуатын бөледі. 
Толық жетекті автокөліктер тайғақ, сулы 
немесе қарлы  

жолдармен, сондай-ақ балшықпен, құм-мен 
немесе топырақпен қозғалғанда жол-ға жақсы 
ілінуді қамтамасыз етеді. Алай-да, бұл 
автокөліктердің конструкциясы оларды 
жолсыздық жағдайында пай-далануға 
қарастырылмаған. Жолсыз-дық жағдайында 
жүргізген кезде бұл автокөліктерге шамадан 
тыс жүкте-мелер түсірілуі мүмкін. Толық 
жетегі бар автокөліктер алдыңғы жетегі бар 
қарапайым автокөліктерді пайда-ланатын 
жағдайлардағы сияқты ғана пайдаланылуы 
тиіс. 
Қауіпсіздік мақсатында, сондай - ақ толық 
жетек жүйесінің зақымдануына жол бермеу 
үшін Сіз келесі ұсынымдарды есте 
сақтауыңыз қажет. 
• Толық жетекті автокөліктің биік қырларға

тайғақ немесе қарлы жолдармен шығу
қабілеті алдыңғы жетегі бар
автокөліктерден жақсы. Алайда, бұл
автокөліктерді шұғыл бұрылыстарда
және шұғыл тежеу кезінде басқару сәл
өзгеше. Сон-дықтан қырлы жерлермен
төмен қозғалғанда немесе бұрылыс
кезінде автокөліктің жылдамдығын төмен-
детіп, басқа автокөліктерден қауіпсіз
қашықтықты сақтап қалу керек.

• Ешқашан сулы шалшық немесе батпақ 
немесе су басқан жолмен жүріп өтуге 
тырыспаңыз. Қозғалтқыштың ауа
жинағышына немесе шығару құбырына
судың түсуі, сондай-ақ автокөліктің

электрлік жабдығына судың шашырауы 
автокөліктің зақымда-нуына ғана емес, 
қозғалтқыштың сөніп қалуына да әкеліп 
соқтыруы мүмкін. 

• Толық жетекті автокөлікпен жолдың қар 
немесе қойыртпақ басқан жерлерінен өтуге, 
сондай-ақ құмды және топырақты жолдармен 
жүруге болады.  Алайда, ол жолсызбен
жүретін автокөлік емес, түрлі жолдармен
жүретін автокөлік ретінде
конструкцияланған.  Осыған байланысты
толық жетекті автокөлікті қарапайым жеңіл
автокөлікті басқару сияқты сақтықпен
жүргізу керек.

• Құм, балшық немесе шалшықты жермен
жүргеннен кейін тежегіштердің жұмысын
үнемі тексеріп отырыңыз. Тексеру аз
жылдамдықпен қозғалу кезінде тежегіш
басқышына басу арқылы жүзеге
асырылады. Тежегіш дискілер мен тежегіш
қалыбын кептіру үшін осы әрекетті бірнеше
рет қайталаңыз.

• Қозғалыс басталар алдында әрқашан ауа
қысымын шиналар суық болғанда
тексеріңіз. Шиналардағы қысымның
ұсынылатын шамалары жүргізуші
жақтағы ортаңғы тіректе орналасқан
кестеде келтірілген.

• Қажет болса, сырғанауға қарсы 
шынжырды тек қана алдыңғы 
дөңгелектерге кигізіңіз. Неғұрлым толық 
ақпарат алу үшін  

Шинасының желі шыққан дөң-
гелекті уақытша қосалқы дөңге-
лекке ауыстырған кезде Сіз 
автокөлігіңіздің  жинағына кіретін 
түпнұсқа уақытша қосалқы дөң-
гелекті ғана пайдаланыңыз. Басқа 
көлемді дөңгелектерді пайдалану 
автокөлік трансмиссиясының ай-
тарлықтай механикалық зақым-
дануына әкелуі мүмкін. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 



Жүргізу бойынша кеңестер 8-9 

- ЖАЛҒАСЫ -

"Сырғанауға қарсы шынжырлар" бөлімін 
қараңыз 8-17. 

• Толық жетекті моделді күрделі 
жағдайларда, мысалы, биік қырлармен 
немесе шаңды жолдармен жүруге жиі 
пайдалану төменде көрсетіліп отырған 
позицияларды "Техникалық қызмет 
көрсету кестесі"  11-3 бөлімінде 
көзделгендегіден жиі ауыстырудың 
қажеттілігіне әкеледі. 
- Мотор майы.
- Тежегіш сұйықтығы.
- Артқы дифференциалға арналған май.
- Сатысыз трансмиссияға арналған
- Алдыңғы дифференциалға арналған

май.
• Сіздің автокөлігіңізді сүйреу кезінде

белгілі сақтық шараларын сақтау қажет.
Толық ақпарат алу үшін "Сүйрету" бөлімін
қараңыз 9-28.

 Outback 
Толық жетек жүйесі автокөліктің бар-лық 
төрт дөңгелегіне қозғалтқыш қуа-тын 
бөледі. Қозғалыстың қалыпты жағ-дайында 
толық жетекті автокөлікті басқару алдыңғы 
жетекті автокөлікті басқарудан іс жүзінде 
айырмашылығы жоқ. Толық жетекті 
автокөліктер тайғанақ, су немесе қар 
басқан  

жолдармен, сондай-ақ балшықпен, құммен 
немесе топырақпен қозғалғанда жолға 
жақсы ілінісуді қамтамасыз етеді. 
Қауіпсіздік мақсатында, сондай - ақ толық 
жетек жүйесінің зақымдануына жол бермеу 
үшін Сіз келесі ұсынымдарды есте 
сақтауыңыз қажет. 
• Толық жетекті автокөліктің биік қырларға 

тайғақ немесе қарлы жолдармен шығу 
қабілеті екі дөңгелектегі жетегі бар
автокөліктерден жақсы. Алайда, бұл 
автокөліктерді шұғыл бұрылыстарда және 
шұғыл тежеу кезінде басқару сәл өзгеше. 
Сондықтан қырлы жерлермен төмен
қозғалғанда немесе бұрылыс кезінде
автокөліктің жылдамдығын төмендетіп,
басқа автокөліктерден қауіпсіз
қашықтықты сақтап қалу керек.

• Қозғалыс басталар алдында әрқашан ауа
қысымын шиналар суық болғанда
тексеріңіз. Шиналардағы қысымның
ұсынылатын шамалары құлыптың
бекіткішінің астындағы жүргізуші жағынан
ортаңғы тіректе орналасқан кестеде
келтірілген.

• Қажет болса, сырғанауға қарсы шынжырды 
тек қана алдыңғы дөңгелектерге кигізіңіз. 
Неғұрлым толық ақпарат алу үшін
"Сырғанауға қарсы шынжырлар" бөлімін
қараңыз 8-17.

• Толық жетекті моделді күрделі
жағдайларда, мысалы, биік қырлармен
немесе шаңды жолдармен жүруге жиі
пайдалану төменде көрсетіліп отырған
позицияларды "Техникалық қызмет 
көрсету кестесі" 11-3 бөлімінде 
көзделгендегіден жиі ауыстырудың 
қажеттілігіне әкеледі. 
- Мотор майы.
- Тежегіш сұйықтығы.
- Артқы дифференциалға арналған май.
- Механикалық трансмиссияға арналған

май (МТ бар моделдер).
- Сатысыз трансмиссияға арналған (CVT

бар моделдер).
- Алдыңғы дифференциалға арналған

май (CVT бар моделдер).
• Сіздің автокөлігіңізді сүйреу кезінде

белгілі сақтық шараларын сақтау қажет.
Толық ақпарат алу үшін "Сүйрету" бөлімін
қараңыз 9-28.
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Жолсыздық 
жағдайында жүргізу 

 

   келе жатқан жол беті салыстырмалы 
түрде тегіс, кедергілерден бос болатын, ал 
қозғалыс жағдайлары қалыпты жолмен 
жүргендегіге ұқсас кездегі кейбір қабілеттерін 
береді. Жоғарыда сипатталғандардан өзгеше 
жағдайлардағы қозғалыс автокөлікке 
шамадан тыс күштің түсуіне себеп болуы 
мүмкін, ал бұл кепілдік берілмейтін 
зақымдарға ұшыратуы ықтимал. Егер сіз 
өзіңіздің SUBARU жолсыздық жағдайында 
пайдалансаңыз, Сіз келесі бөлімде берілген 
(Outback моделіне қатысты) ақылға қонымды 
тұжырымдарға негізделген жалпы сақтық 
шараларымен мұқият танысуыңыз және 
оларды жалпы ереже ретінде ұстануыңыз 
керек. Дегенмен, Сіздің автокөлігіңіздің жол 
талғамаушылық қабілеттері  

 
Сіздің SUBARU толық жетегі және 
үлкейтілген саңғалы салыстырмалы түрдегі 
жолсыздық жағдайларында сапар жасауға 
мүмкіндік береді. Алайда, Сіздің SUBARU 
толық жетекті автокөлік болғанымен,  

 
Седан 
Сіздің толық жетекті автокөлігіңіз жол 
талғамайтын көлік емес, осы терминнің 
дәстүрлі мағынасына сәйкес, кез келген 
жолмен жүретін көлік те емес. Сіздің 
автокөлігіңіздің конструкциясы мен 
арналым мақсаты оның ең алдымен 
жолаушыларға арналған көлік құралы 
ретінде қолданылуын қарастырады. Толық 
жетектік қасиеттер оған тек қана жол 
талғамайтын көліктің автокөлік жүріп 

Outback моделімен салыстырғанда өте 
шектеулі екенін ұмытпаңыз. 
Ешқашан сулы шалшық немесе батпақ немесе 
су басқан жолмен жүріп өтуге тырыспаңыз. 
Қозғалтқыштың ауа жинағышына немесе 
шығару құбырына судың түсуінің, сондай - 
ақ автокөліктің электрлік жабдықтарына 
судың шашырауы автокөліктің 
зақымдалуына әкеліп қана қоймай, 
қозғалтқыштың сөніп қалуына да әкеліп 
соқтыруы мүмкін. 

оның жол талғамайтын және барлық жерде 
жүретін көлік емес, жеңіл автокөлік болып 
табылатындығын естен шығармаңыз. 
Төменде Сіздің SUBARU жолсыз 
жерлермен жүру кезінде сақтауыңыз тиіс, 
ақылға қонымды кейбір сақтық 
шараларының тізімі берілген. 

Күрделі жағдайларда, мысалы, 
жолсыз жерлермен немесе шоқа-
лақ жолдармен жүруге толық же-
текті автокөлікті жиі пайдалану 
төменде көрсетіліп отырған по-
зицияларды "Техникалық қызмет 
көрсету кестесі" 11-13 бөлімінде 
көзделгендегіден жиі ауысты-
рудың қажеттілігіне әкеледі. 
• Мотор майы. 
• Тежегіш сұйықтығы. 

• Шұғыл бұрылыстар, күрт 
тежелулер және т.б. болған 
кезде апаттарды болдырмау 
үшін осы жол және ауа-райы 
жағдайлары үшін қауіпсіз 
болып табылатын автокөліктің 
қозғалыс жылдамдығын 
ұстаңыз.  

• Автокөлігіңізді басқару кезінде 
өте сақ болыңыз! Сіздің 
автокөлігіңіздің толық жетекті 
болып табылатындығынан 
туындаған артық сенімділік 
ауыр  апаттарға әкелуі мүмкін. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
 Outback 



Жүргізу бойынша кеңестер 8-11 

- ЖАЛҒАСЫ -

 Сапар алдында
• Сіз және Сіздің автокөлігіңіздің барлық

жолаушылары қауіпсіздік белдіктерін
мұқият таққандықтарына көз жеткізіңіз.

• Автокөлікте белгілі апаттық жабдықтың
болуы тиіс: сүйреу арқаны немесе
шынжыр, күрек, тежегіш табандар, дәрі-
дәрмек қобдишасы, ұялы телефон
немесе портативті радиобекет.

• Автокөлікте тасымалданатын барлық жүкті 
мұқият бекітіңіз, сондай - ақ жүкті 
автокөліктің орындықтарының арқасынан 
жоғары орналастыруға жол бермеңіз. Қатты
тежелу немесе шайқалу кезінде бекітілмеген 
жүк бір жаққа қарай лақтырылып, 
жарақаттауы мүмкін. Сіздің автокөлігіңіздің
төбесінде ауыр жүктерді тасымалдауға
болмайды. Мұндай жүктерді тасымалдау
кезінде автокөліктің ауырлық орталығы
жоғарылайды, соның нәтижесінде
автокөлік аударылуға бейім болады.

• Ешқашан Сіздің автокөлігіңіздің 
дөңгелектеріне осы нұсқаулықта 
көрсетілген мөлшерден артық 
шиналарды  орнатпаңыз. 

 Қозғалыс барысында
• Автокөлікті басқарғанда ұқыпты болыңыз.

Қауіпті және қималы ойлы-қырлы
жерлерде орынсыз тәуекелге бармаңыз.

• Автокөліктің қозғалыс жылдамдығын
төмендетіңіз және үнемі сақ болыңыз.
Жолсыз жерлермен жүргенде Сізге
белгіленген қозғалыс жолақтары, көлбеу
жол жағаларының жол белгілері және т.
б. көмектеспейді.

• Қозғалысты ойлы-қырлы жерлермен
қиғашынан жүру арқылы жалғастыр-
маңыз. Ойлы-қырлы жерлермен қа-таң
түрде тек қана көтерілуге немесе тек қана
төмен түсуге болады. Ав-токөліктің ұзына 
бойы бағытқа қара-ғанда, бүйірге қарай 
аударылуының ықтималдығы басым. 
Алайда, егер беткей тым еңіс болса, онда
Сіз тек жоғары немесе тек төмен қарай
қозғалудың өзінен бас тартыңыз.

• Шұғыл бұрылудан аулақ болыңыз,
әсіресе жоғары жылдамдықпен келе
жатқан болсаңыз.

• Рөл дөңгелегін ішкі жағынан немесе
шыбықтарынан ұстамаңыз. Қандай да бір 
кедергіге кездескенде рөл дөң-гелегі 
жұлқынып, қолды жарақаттауы мүмкін. 
Сондықтан, автокөлікті жүргізу кезінде
рөл дөңгелегін құр-сауының сыртқы
жағынан ұстаңыз.

• Жеңіл тұтанатын материалдары бар
жерлерде (құрғақ шөп немесе түскен
жапырақтар) немесе олардың жанында
Сіздің автокөлігіңіздің қозғалыста
болуына немесе тұрақтауына жол
бермеңіз, себебі олар тез жануы мүмкін.
Қозғалтқыш жұмысы кезінде және ол 
жүрістен кейін тоқтағаннан соң авто-көліктің 
шығару жүйесінің температурасы өте 
жоғары болады. Бұл өрт қауіпті жағдайды
тудыруы мүмкін.

Аса қауіпті жағдайлардағы сапар 
барысына арналған сақтық шаралары 
• Су айдыны арқылы қозғалғанда, мыса-

лы, таяз жылғаларды қиып өткен кезде:
- Алдымен судың тереңдігін және су

арнасының қаттылығының деңгейін
тексеріңіз.

- Содан кейін түбінің тегіс екеніне көз
жеткізіңіз.

- Содан кейін баяу және оның ағысы-
ның бағытына перпиндикуляр жүріп
өтіңіз. Судың тереңдігі автокөліктің
жүру бөлігіне жетпейтіндей болуы
керек.

• Қозғалтқыштың ауа жинағышына неме-
се шығару құбырына судың түсуі, сондай
- ақ автокөліктің электрлік жабдықтарына
судың шашырауы автокөліктің
зақымдалуына әкеліп қана қоймай,
қозғалтқыштың сөніп қалуына да әкеліп
соқтыруы мүмкін.
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• Ешқашан ағысы қатты су айрықтарынан 
өтуге тырыспаңыз. Тереңдіктеріне 
қарамастан ағысы қатты су Сіздің 
автокөлігіңіздің дөңгелектерінің 
астындағы суды шайып кетіп, су түбіндегі 
топырақпен дөңгелектің ілінісуінің 
жоғалуына, тіпті автокөліктің 
аударылуына әкеліп соқтыруы мүмкін. 

• Егер Сізге тұрып қалған автокөлікті 
құмнан немесе саздан итеріп шығару 
керек болса, берілісті ауыстырып-
қосқыштың иінтірегін "1"/"D" және "R" 
қалыптары арасында артқа және алға 
жылжыта отырып бірқалыпты басыңыз. 
Қозғалтқышты иінді біліктің жоғары айналу 
жиілігіне дейін айдамаңыз. Дөңгелектердің 
жүретін жердің бетімен жақсы ілінісуін 
қамтамасыз ету үшін тұрып қалған 
автокөлікті итеріп шығару кезінде 
сүйретпеуге тырысыңыз. 

• Егер жол өте тайғақ болса, онда Сіз 
орыннан қозғалатын сәтте 
дөңгелектердің жақсы ілінісуі үшін 1- 
емес, 2-берілісті (МТ, бар моделде де, 
CVT бар моделде де) қосыңыз. CVT бар 
моделдер туралы ақпарат "Қолша 
басқару режімін таңдау" бөлімінде 
берілген ?-25. 

 Сапардан кейін 
• Құм, балшық немесе суда жүргеннен кейін 

тежегіштердің жұмысын әрдайым тексеріңіз. 
Тексеру аз жылдамдықпен қозғалу кезінде 
тежегіш басқышына басу арқылы жүзеге 
асырылады. Тежегіш дискілер мен 
тежегіш қалыбын кептіру үшін осы 
әрекетті бірнеше рет қайталаңыз. 

• Биік өсетін шөп үстінен, батпақпен, тасты 
және құмды жермен, сумен және т. б. 
жүргеннен кейін автокөліктің шанағының 
астында шөптің, бұтақтардың, қағаздың, 
шүберектің, тастың, құмның және басқа 
да заттардың болмауын тексеріңіз. 
Осындай заттар табылған кезде оларды 
шанақ түбінен алып тастаңыз.Сіздің 
автокөлігіңіздің шанағының астына 
жабысып қалған осындай заттар бола 
тұра қозғалысты жалғастыра беру 
механикалық зақымдануға немесе өртке 
әкелуі мүмкін. 

• Жолсыз жермен жүруден кейін  
автокөлігіңіздің шанағының түбін міндетті 
түрде жуыңыз. Автокөлік аспасының 
элементтері балшықтың жабысуына өте 
сезімтал, сондықтан оларды мұқият жуу 
керек. 

Автокөлікті қыста басқару  
 Автокөлікті ауа-райы суық 

болғанда пайдалану 
Автокөлікте белгілі апаттық жабдық болуы 
тиіс:   сырғанауға қарсы шынжырлар, 
әйнектерді тазалауға арналған қырғыштар, 
құм салынған қалта, сигналдық 
зымырандар, шағын қалақша және 
қозғалтқышты сыртқы тоқ көзінен іске қосуға 
арналған сымдар. 

Аккумуляторлық батарея мен 
сымдардың күйін тексеріңіз. 
Аккумуляторлық батареяның салқын ауа-
райында электрлік сыйымдылығы 
төмендейді. Автокөлікті суық қыста іске қосу 
үшін қажетті қуатты қамтамасыз ететіндей 
аккумуляторлық батареяның күйін 
қамтамасыз етіңіз. 

Санаты мен тұтқырлығы суық ауа-райына 
сәйкес келетін мотор майын пайдаланыңыз. 
Ауыр жазғы майды пайдалану 
қозғалтқышты іске қосуды қиындатады. 

Есіктің құлыптарын еріткішті немесе 
глицеринді бүрку арқылы қатып қалудан 
сақтаңыз. 
Қатып қалған есікті күшпен ашу әрекеті 
есіктің айналасындағы резеңке 
тығыздағыштардың  
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зақымдануына немесе үзілуіне әкелуі 
мүмкін. Егер есік қатып қалған болса, мұзды 
ыстық сумен ерітіңіз, содан кейін судың 
қалдықтарын есіктен кетіріңіз, оны мұқият 
сүртіңіз. 
Жел қағатын шыныны жуу үшін арнайы 
қатпайтын сұйықтықты пайдаланыңыз. Осы 
мақсатта қозғалтқыштың салқындатқыш 
сұйықтығын немесе ұқсас сұйықтықтарды 
пайдалануға жол бермеңіз, себебі олар 
автокөліктің лак-бояулы жабынын 
зақымдауы мүмкін. SUBARU шыны 
жуғышына арналған түпнұсқа сұйықтық 
құрамында 58,5% метил спирті және 41,5% 
бет-белсенді заттар бар. Оның қату 
температурасы төменде келтірілген 
кестедегі араластыру дәрежесіне 
байланысты болады. 

Шыны жуатын 
сұйықтықтың 

концентрациясы

Қату 
температурасы 

30% -12 °С (10,4 °F)

50% -20 °С (-4 °F)

100% -45 °С (-49 °F)
Қоршаған ауа температурасына 
сұйықтықтың концентрациясын келтіру 
кезінде шыны жуғышқа арналған 
сұйықтықтың қатып қалуын болдырмау 
мақсатында жоғарыда көрсетілген кесте 
бойынша қату температурасын тексеріңіз. 

Егер Сіз бакқа бұрын құйылған 
концентрациядан өзге концентрациядағы 
сұйықтықты құйсаңыз, шыны жуғыштың 
багы мен бүріккіштері арасындағы түтікті 
жаңа сұйықтықпен жуу үшін аздаған 
уақытқа жуғышты қосып қойыңыз. 
Әйтпесе, егер түтіктерде қалған 
сұйықтықтың концентрациясы сыртқы 
ауаның белгіленген температурасы үшін 
қажетті мөлшерден аз болса, онда қатып 
қалуы салдарынан бүріккіштердің қалыпты 
жұмысына кедергі келтіруі мүмкін. 

Шыны жуғыш сұйықтықтың 
концентрациясын сыртқы ауа 
температурасына келтіріңіз. 
Концентрация сай келмейтін болса жел 
қағатын шыныға шашыратылған 
сұйықтық қатып, Сіздің көруіңізді 
нашарлатуы, сондай - ақ бактың ішінде 
қатып қалуы мүмкін. 

 Сапар алдында
Машинаға отырар алдында, аяқ киіміңізді 
қар мен мұздан тазалаңыз, әйтпесе 
басқыштар тайғақ болуы мүмкін, бұл 
автокөлікті басқару кезінде қауіпті салдарға 
әкеліп соқтыруы ықтимал. 

Автокөлікті сапар алдында қыздырған кезде 
акселератор басқышының және тежегіш 
басқышының жүрісінің тегістігіне, ал барлық 
басқа басқару құралдарының қалыпты 
жұмыс істейтіндігіне көз жеткізіңіз. 

Рөл тетігінің жұмысын қиындатпас үшін 
автокөлік қанаттарының астынан қатқан қар 
мен мұзды тазартыңыз. Қақаған қысқы 
маусымда автокөлікті пайдаланған кезде, 
қауіпсіз жерде тоқтай отырып, дөңгелек 
қуыстарында қар мен мұздың қатпауын 
тексеріп отырыңыз. 

 Суық ауа-райында тұрақтау

Қар автокөліктің астында 
денсаулыққа зиянды 
пайдаланылған газдарды тұтып 
қалуы мүмкін. Егер сіз автокөлікті 
қар басқан жерде тоқтатқыңыз 
және оны қозғалтқышты іске 
қосулы күйде қалдырғыңыз 
келсе, шығару құбырын және 
автокөліктің айналасын қардан 
тазалаңыз. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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Суық күндері ұзақ уақыт бойы тұрақта 
тұрғанда келесі ұсыныстарды сақтау керек. 
1. МТ бар моделдерде берілісті ауыстырып 

қосу иінтірегін бірінші беріліске немесе 
"R" күйіне орнатыңыз. CVT бар 
моделдерде селектордың иінтірегін "Р" 
(тұрақ) күйіне орнатыңыз. 

2. Автокөліктің жылжуын болдырмау үшін 
дөңгелектердің астына тежегіш табанды 
орнатыңыз. 

   Суық ауа-райында автокөлікке 
жанармай құю 

 Бензиндік қозғалтқышы бар 
моделдер 

Суық ауа-райында жанармай багына 
ылғалдың жанармай жүйесінде түзілуінің 
және оның қатуының алдын алатын арнайы 
аязға төзімді қоспаларды құю ұсынылады. 
Осы мақсаттарға арнайы арналған 
қоспаларды ғана пайдаланыңыз. Мұндай 
қоспаларды пайдаланған кезде, егер 
жанармай багы жартылай толтырылған 
болса, автокөлікке жанармайды қосымша 
құюды жүзеге асырудың тиімділігінің ұзақ 
сақталатындығын ескеру қажет. 

Егер автокөлік ұзақ уақыт 
пайдаланылмайтын болса, онда оның 
жанармай багының толық толтырылғаны 
жөн болады. 

 Дизелдік қозғалтқышы бар моделдер 
Суық ауа-райында автокөлікке жанармайды 
толтырып құю туралы ақпаратты "Дизелдік 
қозғалтқышы бар моделдерге арналған 
жанармайға қойылатын талаптар" бөлімін 
қараңыз ?-4. 

Автокөліктің ілінуісуі, тежегіш 
дискілері және автокөлік 
түбінің астында орналасқан 
тежегіш құбыршектері 
жабысқан қар мен мұздан таза 
екендігін тексеріңіз. Қатып 
қалған қар немесе мұз қатпары 
байқалса, тежегіш дискілерді, 
тежегіш құбыршектерді және 
ABS жүйесі сымдарының 
бұрауларын бұзбау үшін 
оларды сақтық талаптарын 
орындай отырып алып тастау 
керек. 

• Автокөлік салқын ауа-
райында ұзақ уақыт бойы 
тұратын болса тұрақ 
тежегішін пайдаланбаңыз, 
себебі бұл тежегіш 
қалыптарының қатып 
қалуына әкеліп соқтыруы 
ықтимал. 

• Қар жауғанда автокөлікті қою 
кезінде әйнек тазартқыштың 
щөткеларының зақымдануын 
болдырмау үшін оларды 
шыныдан көтеріңіз. 

• Төменде келтірілген 
жағдайлардың кез келгенінде 
тежеу жүйесінде мұздың 
қатуы мүмкін, бұл тежеудің 
тиімділігінің төмендеуіне 
әкелуі мүмкін. 
- Қалың қар жапқан 

жолдармен жүргеннен 
кейін автокөлік ұзақ уақыт 
бойы тұратын болса. 

- Бұрқасында автокөлік ұзақ 
уақыт бойы тұратын болса.  

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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- ЖАЛҒАСЫ -

 Қар және мұз басқан 
жолдармен жүру 

Автокөліктің қар басқан және мұз бас-қан 
жолдар бойынша қозғалысы кезін-де 
дөңгелектердің кептелуін және сыр-ғып 
кетуін болдырмау үшін күрт тежеу-лерден, 
үдетуден және бұрылулардан, сондай - ақ 
жоғары жылдамдықпен жүруден аулақ 
болыңыз. 
Күрт тежеуді болдырмау үшін әрқашан 
Сіздің автокөлігіңіз бен алда келе жатқан 
көліктің арасындағы қашық-тықты жеткілікті 
шамада сақтаңыз. 
Автокөлік қозғалысының жылдамдығын 
реттеу үшін  және жұмыстық тежегіш 
жүйесіне қосымша ретінде қозғалтқышты 
тежеуді тиімді пайдалану керек. (Қажет 
болған жағдайда төмен беріліске ауысу 
керек.) 
Төмен берілістерге күрт ауысуға жол 
бермеңіз. Жүрудің мұндай стилінің 
дөңгелектің бұғатталуына әкелуі мүмкін, ал 
бұл өз кезегінде автокөлікті бақылауды 
жоғалтуға себеп болуы мүмкін. 

Тежегіштердің бұғаттауға қарсы жүйесі (ABS 
жүйесі) қар немесе мұз басқан жолда тежелудің 
тиімділігін арттырады. Тайғақ жабынды жерде 
тежеу туралы ақпарат алу үшін "ABS жүйесі 
(тежегіштің бұғаттауға қарсы жүйесі)"  

7-33 және VDC жүйесі (динамикалық тұ-
рақтандыру жүйесі) бөлімін қараңыз 7-36. 

 Қар жауу жағдайындағы шыны
тазартқыштардың жұмысы

Суық ауа-райында қозғалыс басталар 
алдында шыны тазартқыштардың 
щөткелерінің резеңке таспаларын жел 
қағатын немесе артқы шыныға қатып 
қалмағанына көз жеткізіңіз. Егер шыны 
тазартқыштар щөткесінің резеңке 
таспалары жел қағатын немесе артқы 
шыныға жабыса қатқан болса, келесі 
әрекеттерді орындаңыз. 
• Жел әйнегінің шыны тазартқышының

щөткелерінің

резеңке таспаларын жібіту үшін жел 
әйнегінің жылытқышын қосыңыз, ауа 
ағынын бөлу түймесі арқылы 
жылытудың ең жоғарғы температурасын 
орнатыңыз және щөткенің резеңке 
таспаларының толық еруін күтіңіз. 
"Климат-бақылау жүйесі" бөлімін қараңыз 
4-1.

• Егер Сіздің автокөлігіңіз жел  әйнегін 
тазартқыш щөткесінің антимұзданғышымен 
жабдықталса, оларды пайдаланыңыз. Ол 
жел әйнегінің тазартқыштың щөткелерінің
резеңке таспасын жібітуге өте пайдалы.
"Артқы шыныны жы-лытқыш, сыртқы
айналар және шыны тазартқыш
щөткесінің антимұз-данғышы" бөлімін
қараңыз   3-90.

• Артқы шынының әйнегін тазартқыш-тың
щөткесінің резеңке таспасын жібіту үшін
артқы шыныны жылыт-қышты қосыңыз.
"Артқы шыныны жы-лытқыш, сыртқы
айналар және шыны тазартқыш
щөткесінің антимұз-данғышы" бөлімін
қараңыз  3-90.

Қар жауып тұрғанда жүру кезінде шы-ны
тазартқыштың жұмысына қарамас-тан
қатып қалған қар жел әйнегіне жабысып
қалатын болса, жел әйнегін жылытқышты
қосыңыз және ауа ағынын бөлу түймесі
арқылы  режімін, ал температураны
реттеу түймесімен жылытудың ең жоғарғы

Бұрқасында үздіксіз ұзақ жолға 
шықпаңыз.  Қар қозғалтқыштың 
енгізу жүйесіне түсіп, ауа 
ағынына кедергі келтіруі мүмкін. 
Бұл қозғалтқыштың тоқтауына 
немесе тіпті оның істен шығуына 
әкелуі мүмкін. 

Тайғақ (қарлы, мұз қатқан) 
жолдармен жүргенде круиз-
бақылау жүйесін пайдаланбаңыз. 
Бұл автокөлікті бақылауды 
жоғалтуға әкелуі мүмкін: 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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температурасын орнатыңыз. Жел қағатын 
шыны жеткілікті шамаға дейін 
қыздырылғаннан және қатып қалған қар 
ерігеннен кейін жел қағатын шыны жуғышты 
қосып, оны шайыңыз. "Жел әйнегін жуғыш" 
бөлімін қараңыз  3-88. 

Шыны тазартқыштың иінтіректерінде қатып 
қалатын қар оның қалыпты жұмысын 
бұзады. Шыны тазартқыштардың 
иінтіректеріне қар қатқан кезде Сіздің жолдан 
қауіпсіз жерге шығып, оны алып тастауыңыз 
керек. Жол шетіне тоқтаған кезде апаттық шам 
сигналын басқа жүргізушілерге апаттық шам 
сигналын басқа жүргізушілерге апаттық жағдай 
туралы ескерту жасау үшін қосыңыз.  "Апаттық 
жарық сигналы" бөлімін қараңыз 3-9. 

Автокөлікті қар түсуі мүмкін айларда 
пайдаланған кезде, ал температура судың 
қату температурасынан төмен түсетін 
болса, біз Сізге шыны тазартқыштардың 
"қатпайтын" (қысқы) щөткелерін орнатуды 
ұсынамыз. 
Мұндай түрдегі щөткелер қар жауу кезінде 
жел қағатын  шыныны оңай тазарта алады. 
Мұндай щөткелерді пайдаланар алдында 
олар Сіздің автокөлігіңізге сәйкес келетініне 
көз жеткізіңіз.  

 

 
 

 
ЕСКЕРТПЕ 
Шыны тазартқыштың "қатпайтын"  
щөткесін орнату қажет болған маусым  
аяқталғаннан кейін оларды стандартты  
щөткелермен ауыстырыңыз. 
 
 Коррозиядан қорғау 
"Коррозиядан қорғау" бөлімін  
қараңыз 10-5. 

 
 Қысқы шиналар 

 

Жоғары жылдамдықпен жүргенде 
"қатпайтын" шыны тазартқыштың 
щөткелерінің стандартты 
щөткелер сияқты тазартуды 
қамтамасыз ете алмауы мүмкін. 
Мұндай жағдайда Сізге автокөлік 
жылдамдығын азайту қажет. 

• Түпнұсқа шиналарды қысқы тү-
ріне ауыстырған кезде барлық 
төрт шинаның келесі параметр-
лер бойынша бірдей болуы 
тиіс. 
(а) Өлшемі. 
(Ь) Шеңбердің ұзындығы. 
(с) Шекті жылдамдықтың 

  

(d) Жүктеме индексі. (е) 
Конструкциясы. 
(f) Өндіруші. 
(g) Маркасы (протектордың суреті). 
(h) Тозу дәрежесі. 
(А) - (d) позицияларына қатысты 
шиналар туралы ақпарат 
көрсетілген тақтайшадағы 
талаптарды сақтау керек. Шиналар 
туралы ақпараты бар кесте 
жүргізуші есігіндегі тіректе 
орналасқан. 
Егер барлық төрт шина (a) - (h) 
параметрлері бойынша бірдей 
болмаса, бұл Сіздің автокөлігіңіздің 
трансмиссиясын күрделі 
механикалық зақымдауға алып 
келеді және келесі факторларға әсер 
етеді. 
- Жүріс сипаттамалары. 
- Басқарылуы. 
- Тежелуі. 
- Спидометрдің/одометрдің 

калибрленуі. 
- Шанақ пен шиналардың 

арасындағы саңылау. 
Сондай-ақ бұл қауіпті болуы 
мүмкін және апатқа әкеліп 
соқтыруы мүмкін. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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- ЖАЛҒАСЫ -

 Автокөлікке бір мезгілде радиалды,
диагоналды немесе диагоналды -
буылған шина-ларды орнатпаңыз,
себебі бұл автокөліктің
басқарылуына қауіпті әсер етуі
және апатқа әкелуі мүмкін.

Қысқы шиналарды пайдалану қысқы 
уақытта автокөлікті жүру сапасын жақ-сарта 
алады. Егер Сіз қысқы шиналарды орнату 
туралы шешім қабылдасаңыз, олардың 
өлшемі мен түрі Сіздің автокөлігіңіз үшін 
ұсынылған сипатта-маларға сәйкес 
келетініне көз жеткізіңіз.  Барлық төрт 
шинаның өлшемінің, конс-трукциясының 
және маркасының бірдей болуы, сондай - ақ 
бірдей шекті жүктеме-ге арналуы тиіс. 
Автокөлікке бір мезгілде радиалды, 
диагоналды немесе диагонал-ды - буылған 
шиналарды орнатуға жол бермеңіз, себебі 
бұл автокөліктің бас-қарылуына қауіпті әсер 
етуі мүмкін. Сіз-дің автокөлігіңіздің 
дөңгелектерінде орна-тылған шиналардың 
түріне қарамастан, автокөлікті басқару 
кезінде сақ болыңыз. 
Егер Сіздің автокөлігіңіздің дөңгелек-
терінде орнатылған қысқы шиналар "Q", 
"Т", "Н" немесе "V" шекті рұқсат етілген 
жылдамдық белгісімен таңба-ланған 
болса, онда қозғалыстың ең жо-ғары 
максималды жылдамдығының 160 ш./сағ. 
(99 миль/ сағ.), 190 ш./сағ. (118 миль/ 
сағ.), 210 ш./ сағ. (130 миль/ сағ.) 

немесе 240 ш./ сағ. (149 миль/ сағ.) 
аспауы тиіс. 
 Сырғанауға қарсы 

шынжырлар 
Егер Сізге сырғанауға қарсы шынжыр қар

басқан жерлермен немесе мұз қат-қан 
жолдармен жүру үшін қажет болса келесі 
сақтық шараларын орындаңыз. 
• Шынжырды тек алдыңғы дөңгелектерге

орнатыңыз.
• Автокөлік шанағының зақымдануын не-

месе оның салбырауын болдырмау
үшін тек қана Сіздің автокөлігіңіздің
шинасы-ның өлшеміне сәйкес келетін
сырғанауға қарсы шынжырды
қолданыңыз.

• Сырғанауға қарсы шынжырды 
уақытша қосалқы дөңгелекке 
орнатпаңыз. 

• Дөңгелектерге сырғанауға қарсы 
шынжыр орнатылған кезде жүру ба-
рысында қозғалыс жылдамдығының 30 
ш./сағ. (19 миль/ сағ.) аспауы тиіс . 

Дөңгелектеріне сырғанауға қарсы шын-
жыр орнатылған автокөлікті басқару ке-
зінде өте мұқият болыңыз! Сіздің авто-
көлігіңіздің дөңгелектерінде сырғанауға 
қарсы шынжырдың орнатылуынан 
туындаған артық сенімділіктің ауыр 
апаттарға әкелуі мүмкін. 

 Тұрып қалған автокөлікті 
қозғау 

Егер Сізге қардан, құмнан немесе 
балшықтан тұрып қалған автокөлікті 
итеріп шығару қажет болса, аксе-
лератордың басқышын берілістерді 
ауыстырып қосу иінтірегін/ селектор 
иінтірегін артқа және "1"/"D" және "R" 
қалыптары арасында алға қарай 
ауыстыру арқылы біркелкі басыңыз. 
Қозғалтқышты иінді біліктің жоғары 
айналу жиілігіне дейін айдамаңыз. 
Дөңгелектердің жүретін жердің бетімен 
жақсы ілінісуін қамтамасыз ету үшін 
тұрып қалған автокөлікті итеріп шығару 
кезінде сүйретпеуге тырысыңыз. 

Желі шыққан дөңгелекті жөндеу 
жиынтығы бар моделдер үшін. 
Қандай да бір шина тесілген кезде 
Сіз оны уақытша герметиктей 
аласыз. Бірақ, герметиктелген 
шиналарға сырғанауға қарсы 
шынжырды орнатуға болмайды. 
Алдыңғы дөңгелектердің ши-
наларының кез келгені тесілгенде, 
онда сырғанауға қарсы 
шынжырларды пайдалану 
қажеттігіне қарамастан біз Сізге 
жақын жердегі SUBARU дилеріне 
хабарласуды ұсынамыз.  

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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Егер жол өте тайғақ болса, онда Сіз 
орыннан қозғалатын сәтте дөңгелек-
тердің жақсы ілінісуі үшін 1- емес, 2-
берілісті (МТ, бар моделде де, CVT бар 
моделде де) қосыңыз. 

Егер Сіздің автокөлігіңіз қолша басқару 
режімі бар бес сатылы трансмиссия-мен 
жабдықталса, онда 2-берілісте 
трансмиссияны бұғаттау туралы ақпа-
раттар алу үшін "Қолша басқару режімін 
таңдау" бөлімін қараңыз 7-25. 

Жүктерді тасымалдау 
 

 

 

 

• Егер Сіз жүкті автокөліктің сало-
нында тасымалдасаңыз, оны тез 
тежелу, бұрылу немесе апат ке-
зінде салон ішінде жылжып кету-
ден сақтау үшін бекітіп қойыңыз. 

• Сіздің автокөлігіңіздің төбесінде 
ауыр жүктерді тасымалдауға 
болмайды. Мұндай жүктерді 
тасымалдау кезінде автокөліктің 
ауырлық орталығы артады, 
соның нәтижесінде автокөлік 
аударылуға анағұрлым бейім 
болады. 

• Ұзын заттарды мұқият бекітіңіз, 
себебі олардың шұғыл тежеу 
кезінде алға қарай лақтырылуы 
салдарынан ауыр жарақаттар-
дың себебі болуы мүмкін. 

Жолаушыларды артқы арқалығы 
бүктелген орындықта немесе жүк 
арту бөлігінде тасымалдауға 
тыйым салынады. Бұл ауыр 
жарақаттарға әкелуі мүмкін. 
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Тасымалданатын қолжүк немесе 
басқа жүк орындықтың арқасынан 
жоғары орналастырылмауы тиіс, 
өйткені кенеттен тоқтау немесе 
апат кезінде ол алға құлап, 
жолаушыларға жарақат келтіруі 
мүмкін. Тасымалдау кезінде 
қолжүкті немесе басқа жүкті еденге 
мүмкіндігінше жақын 
орналастырыңыз 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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ЕСКЕРТПЕ 
Жанармайды үнемдеу мақсатында 
қажетсіз жүкті тасымалдамаңыз.  

 Төбеге орнатылатын 
жүкартқыш (Outback) 
(дилерлік опция)  

• Төбеге орнатылатын жүкартқыш-ты
пайдалану кезінде жүкарт-қыштың,
жүктерді тасымалдауға арналған
айлабұйымдардың және 
тасымалданатын жүктің жалпы 
салмағы максималды рұқсат етілген 
салмақтан аспайтынына көз жеткізіңіз. 
Артық жүктеменің автокөлікті 
зақымдауы және қауіпсіздікке қауіп 
төндіруі мүмкін. 

Төбеге жүкартқыш бекітілгеннен кейін Сіз 
жүкті төбесінде тасымалдай аласыз. 
Жүкартқышты төбеге орнатқанда, оны 
дайындаушының нұсқауларын орындаңыз. 

Тасымалданатын жүктің, жүкартқыштың 
және жүктерді тасымалдауға арналған 
айлабұйымдардың жалпы салмағы 80 (176 
фунт) келіден аспауы тиіс. Неғұрлым ауыр 
жүктерді мүмкіндігінше автокөліктің 
төбесіне жақындатып, мүмкіндігінше 
жүкартқыштың барлық ауданы бойынша 
біркелкі бөліп орналастырыңыз. Барлық 
тасымалда-натын жүкті әрдайым мұқият 
бекітіңіз. 

 Жүкартқышқа жүктерді 
тасымалдауға арналған  
айлабұйымдарды орнату 

Жүкартқышқа велосипед, шаңғы, жарыс 
қайығы, жүк себеті сияқты жүктерді және 
т.б. тасымалдауға ар- 

800439 

Автокөлігіңізде аэрозоль 
баллондарын, от қауіпті немесе 
агрессивті сұйықтықтарды 
немесе басқа да қауіпті заттарды 
тасымалдауға жол бермеңіз. 

• Артқы орындықтардың арқасы-
ның артындағы сөреге (Седан)
немесе жүк арту бөлігінің жыл-
жымалы пердесіне (Outback)
ешқандай заттарды қоймаңыз.
Кенеттен тежелу немесе соқ-
тығысу кезінде олардың алға
қарай лақтырылуы мүмкін. Бұл
ауыр жарақатқа соқтыратын
болады.

• Автокөліктің төбесінде жүк тасы-
малдау үшін төбенің рейлингте-
рі жүк салғыштың өзімен бірге
пайдаланылуы тиіс. Төбедегі
рейлингтің бірін ғана пайдалана
отырып, автокөліктің төбесінде
жүк алып жүрмеңіз. Керісінше
жағдайда автокөліктің төбесінің
немесе оның лак-бояулы жабы-
нының зақымдануы мүмкін, сон-
дай - ақ тасымалданатын жүктің
құлауына байланысты қауіпті
жағдайлар туындауы мүмкін.
 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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налған түрлі айлабұымдарды орнату 
кезінде оларды дайындаушылардың 
нұсқаулықтарын сақтаңыз. Міндетті түрде 
жүкартқышқа айлабұйымдардың мұқият 
бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Жүкартқышқа 
орнатуға арналған арнайы тәсілдерді ғана 
пайда-ланыңыз.Жүкартқыштың конструк-
циясы жалпы жүктемесі (жүктің  және оны 
тасымалдауға арналған айла-бұйымдардың 
салмағы) 75 келіден (165 фунт) аспайтын 
салмаққа негіз-делген.Қозғалыс басталар 
алдында жүктің оны тасымалдауға 
арналған айлабұйымдармен мұқият 
бекітілгеніне көз жеткізіңіз. 

ЕСКЕРТПЕ 
Автокөліктің төбесіндегі жүкартқыш-та 
жүкті тасымалдау кезінде Сіздің 
автокөлігіңіздің ауырлық орталығы-
ның биіктігінің өзгеретіндігін естен 
шығармаңыз, бұл автокөліктің жүріс 
сипаттамаларына теріс әсер етеді. 
Автокөлікті басқарғанда ұқыпты 
болыңыз.  Орнынан шұғыл 
қозғалудан, күрт бұрылулардан және 
күрт тежеуден аулақ болыңыз. Бұл 
ретте бүйірлік жел әсері күшейтіледі. 

 Төбедегі кіріктірілген 
көлденең арқалықтары бар 
рейлингтер (Outback-егер 
орнатылған болса) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Кіріктірілген көлденең арқалықтар. 

 

 
 

 
Арқалықтарды көлденең арқалықтар 
ретінде пайдалануға болады.Жүкті 
арқалықтарды көлденең күйге орнат-қаннан 
және SUBARU жүктерді тасы-малдауға 
арналған түпнұсқа немесе оған балама 
айлабұйымдарды орнатқаннан кейін 
тасымалдауға бола-

• Жүктерді тасымалдау кезінде 
арқалықтарды көлденең арқалық-
тар ретінде SUBARU жүктерді та-
сымалдауға арналған бірегей құ-
рылғысымен немесе оның бала-
масымен бірге пайдалану қажет. 
Арқалықтарды ғана пайдалана 
отырып, автокөліктің төбесінде жүк 
алып жүрмеңіз. Керісінше жағдайда 
автокөліктің төбесінің немесе оның 
лак-бояулы жабынының 
зақымдануы мүмкін, сондай - ақ 
тасымалданатын жүк-тің құлауына 
байланысты қауіпті жағдайлар 
туындауы мүмкін. 

• Арқалықтарды көлденең арқалық 
ретінде пайдалану кезінде жүктерді 
тасымалдауға арналған 
айлабұйымдардың және 
тасымалданатын жүктің жалпы 
салмағы 67,5 келіден (150 фунт) 
аспайтынына көз жеткізіңіз. Артық 
жүктеменің автокөлікті зақымдауы 
және қауіпсіздікке қауіп төндіруі 
мүмкін. 

1 
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ды.Тасымалданатын жүктің, қолжүктің және 
жүктерді тасымалдауға арналған 
айлабұйымдардың жалпы салмағы 67,5 
келіден (150 фунт) аспауы тиіс. Неғұрлым 
ауыр жүктерді мүмкіндігінше автокөліктің 
төбесіне жақындатып, мүмкіндігінше 
жүкартқыштың барлық ауданы бойынша 
біркелкі бөліп орна-ластырыңыз. Барлық 
тасымалданатын жүкті әрдайым мұқият 
бекітіңіз. 

 Көлденең арқалықтарға жүктерді
тасымалдауға арналған
айлабұйымдарды орнату.

Көлденең арқалыққа велосипед, шаң-ғы, 
жарыс қайығы, жүк себеті сияқты жүктерді 
және т.б. тасымалдауға ар-налған түрлі 
айлабұйымдарды орнату кезінде оларды 
дайындаушының нұс-қаулықтарын 
басшылыққа алыңыз. Айлабұйымның 
көлденең арқалықтарға сенімді бекітілгеніне 
міндетті түрде көз жеткізіңіз. Көлденең 
арқалыққа орнату-ға арналған арнайы 
айлабұйымдарды ғана пайдаланыңыз. 
Көлденең арқа-лықтардың конструкциясы 
жалпы жүк-темесі (жүктің  және оны 
тасымалдауға арналған айлабұйымдардың 
салмағы) 67,5 келіден (150 фунт) аспайтын 
сал-маққа негізделген. Қозғалыс басталар 
алдында жүктің оны тасымалдауға арналған 
айлабұйымдармен мұқият бекітілгеніне көз 
жеткізіңіз. 

ЕСКЕРТПЕ 
• Автокөліктің төбесіндегі жүкартқыш

жүкті тасымалдау кезінде Сіздің
автокөлігіңіздің ауырлық
орталығының биіктігінің өзгеретіндігін
естен шығармаңыз, бұл автокөліктің
жүріс сипаттамаларына теріс әсер
етеді. Ұқыпты жүріңіз, орнынан шұғыл
қозғалудан, күрт бұрылулардан және
күрт тежеуден аулақ болыңыз. Бұл
ретте бүйірлік жел әсері күшейтіледі.

• Егер арқалықтар көлденең арқа-
лық ретінде пайдаланылмаса,
оларды бастапқы күйге келтіріңіз.

 Көлденең арқалықтарды пайдалану
тәртібі

• Жүктерді тасымалдау кезінде ар-
қалықтарды көлденең арқалық-
тар ретінде SUBARU жүктерді та-
сымалдауға арналған бірегей құ-
рылғысымен немесе оның бала-
масымен бірге пайдалану қажет.
Арқалықтарды ғана пайдалана
отырып, автокөліктің төбесінде
жүк алып жүрмеңіз.

• Арқалықты қажетті деңгейден
жоғары көтермеңіз. Арқалық
негізінің зақымдануы мүмкін.

• Арқалықтарды жылжытқан кезде
олардың бір-біріне соғылмауы
үшін сақ болыңыз. Керісінше
жағдайда бекіткіштің маңында
сызаттардың немесе зақымдар-
дың пайда болуы мүмкін.

• Арқалықтарды қажетті шамадан
артық жылжытпаңыз. Арқалық
негізінің зақымдануы мүмкін.

• Арқалықтың жылжуы кезінде
оның құлауына немесе төбедегі
панелге немесе төбедегі қақпақ-
ты терезеге тиюіне жол бер-
меңіз. Керісінше жағдайда төбе-
нің панелінің майысуы немесе
қақпақты терезенің шынысы
зақымдануы мүмкін. АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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1. Кіріктірілген көлденең арқалықтарды 
қақпақтарын жоғары қарай тарту ар-қылы 
төбедегі рейлингтерден алыңыз. 

4. Бекіткіштердің мұқият 
бекітілгендігіне көз жеткізіңіз. 

 Көлденең арқалықтың қалпын өзгерту 
тәртібі 

2. Динамометрлік кілт арқылы 
төбедегі рейлингтердің қақпақтарын 
алыңыз. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

2. Арқалықтарды суретте көрсетілген 
бағытта жылжытыңыз. 

Сіз артқы көлденең арқалықтың қалпын 
өзгерте аласыз. Қалпын өзгерту үшін келесі 
рәсімді орындаңыз. 
1. Динамометрлік кілтті жүкартқыштың/ 

жүк арту бөлігі еденінің астында 
орналасқан заттарды сақтауға және 
тасымалдауға арналған бөліктен 
алыңыз.  

 

 
 
 
 
 
 

3. Көлденең арқалықтың болтын 
динамометрлік кілттің көмегімен босатып 
бұраңыз. 

 
3. Арқалықтарды ұстағышқа орнатыңыз. 

Төбедегі рейлингке жабыстырған 
ескерту жапсырмасының 
ескертуімен мұқият танысыңыз.  
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4. Кіріктірілген көлденең арқалықтардың
қақпақтарын жоғары қарай тарту
арқылы төбедегі рейлингтерден
алыңыз.

5. Көлденең арқалықты басқа ұстағышқа
орнатыңыз.

6. Көлденең арқалықтың болтын 
динамометрлік кілттің көмегімен 
бекітіп бұраңыз. Тарту сәті шамамен 
12 ± 3,0 Нм (1,2 ± 0,3 кгс-м; 8,9 ± 2,2 
фунт-күш-фут) құрайды. 

7. Динамометрлік кілттің көмегімен 
ұстағыштың қақпағын бекітіңіз. Тарту 
сәті шамамен 12 ± 3,0 Нм (1,2 ± 0,3 кгс-
м; 8,9 ± 2,2 фунт-күш-фут) құрайды. 

 Көлденең арқалықтарды жинау тәртібі

1. Кіріктірілген көлденең арқалықтарды
қақпақтарын жоғары қарай тарту арқылы
төбедегі рейлингтерден алыңыз.

2. Арқалықтарды суретте көрсетілген
бағытта жылжытыңыз.

800456 

800457 

8003 76 

Егер арқалықтар жинаулы болса, 
арқалықтарды төбенің рейлингі 
ретінде пайдаланбаңыз. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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3. Арқалықтарды ұстағышқа орнатыңыз. 

4. Бекіткіштердің мұқият бекітілгендігіне көз 
жеткізіңіз. 

Тіркемені сүйрету  

• Егер тіркеу құрылғысы орна-тылған 
болса, артқы сүйреу ілгегін (рым - 
болт) орнату мүмкін емес. 

• Желі шыққан дөңгелекті жөндеу 
жиынтығы бар моделдер үшін. 
Қандай да бір шина тесілген кезде 
Сіз оны уақытша герме-тиктей 
аласыз. Алайда, герме-тиктелген 
шинаны пайдаланған кезде 
тіркемені тіркеп сүйретуге тыйым 
салынады. Толық ақпарат алу үшін 
біз Сізге жақын жердегі SUBARU 
дилеріне хабарласуды ұсынамыз. 

Сіздің автокөлігіңіздің конструкциясы мен 
арналым мақсаты оның ең алдымен 
жолаушыларға арналған көлік құралы 
ретінде қолданылуын қарастырады. 
Тіркемені тіркеп сүйреу кезінде 
қозғалтқышқа, трансмиссияға, тежегіш 
жүйесіне, шиналарға және автокөліктің 
аспасына қосымша күш түсіріледі. Сонымен 
қатар, жанармайдың жұмсалуы артады. 

Кейбір елдерде тіркемені жеңіл автокөліктерге 
тіркеп сүйреу тәртібі арнайы нормативтік 
актілермен реттеледі. Егер Сіз тіркемені 
сүйрететін болсаңыз, онда Сіздің 
қауіпсіздігіңіз және тіркеп сүйреудің 
нәтижелілігі   

• Тіркеу құрылғысына жарамды 
осындай жұмыр тіректі ғана 
пайдаланыңыз. Тіркеу 
құрылғысын тек оның жүк 
көтергіштігі бойынша ғана 
қолданыңыз. Жүктеме шегі бар 
тіркеме құрылғыларының 
ешқандай түрін 
пайдаланбаңыз. 

• Тіркеу құрылғысы алынғаннан 
кейін бампердің стандартты 
арқалығын орнату қажет. Егер 
Сізде түпнұсқасы болмаса, 
бампердің стандартты 
арқалығын сатып алу жөнінде 
SUBARU дилерімен кеңескеніңіз 
абзал.  

• Егер тіркеу құрылғысы немесе 
бампердің стандартты арқалығы 
орнатылмаса, қауіпсіздік 
параметрлері төмендейді және 
апат болған жағдайда 
жолаушылар үшін жарақаттар 
тәуекелі артады. Олардың 
біреуінің міндетті түрде 
автокөлікте орнатылуы тиіс. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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жабдықты дұрыс таңдауға, оны 
пайдалану ережелерін сақтауға, сондай-
ақ Сіздің автокөлікті қаншалықты ұқыпты 
басқаратындығыңызға тәуелді болады. 
Тіркеме құрылғысын және басқа да 
қажетті жабдықты сатып алу алдында біз 
Сіздің автокөлігіңізге сәйкес келетін 
осындай жабдықты таңдау бойынша 
SUBARU дилерінен кеңес алғаныңыз жөн 
екендігін ескертеміз. Сіздің 
өндірушілердің тіркеп сүйреу, сондай - ақ 
тіркеменің өзін сүйреуді жүзеге асыру 
үшін қажетті жабдықты орнату және 
пайдалану бойынша нұсқауларын 
сақтауыңыз керек. 
SUBARU тіркемені тіркеп сүйреуді жүзеге 
асыру үшін  
 қандай да бір жабдықты пайдалану 
салдарынан болған автокөліктің 
зақымдарына немесе жарақаттарға, 
осындай түрдегі жабдыққа қоса берілетін 
нұсқаулардағы қателерге немесе 
рұқсаттамаларға, сондай - ақ осы 
нұсқаулардың Сіздің сақтамауыңыз 
салдарынан болатын қателіктер үшін 
жауапты емес. 

ЕСКЕРТПЕ 
Қозғалтқышты автоматты түрде іске 
қосу/ тоқтату жүйесі бар модел-дерде 
бұл жүйе тіркемені тіркеп сүйреу кезінде 
жұмыс істемейді. 

 Техникалық қызмет 
көрсету 

Егер сіз өзіңіздің автокөлігіңізді сүйреу үшін 
пайдалансаңыз, онда Сіздің автокө- 
лігіңіздің қосымша жүктелуі техникалық 
қызмет көрсету жұмыстарының неғұрлым жиі 
жүргізілуін қажет етеді. "Техникалық қызмет 
көрсету кестесі" бөлімін қараңыз 11-3. 
Ешқандай жағдайда тіркемені жаңа 
автокөлікке немесе алғашқы 1 600 шақы-
рымы (1 000 миль) жүрілмеген жаңа күш 
беретін торабы орнатылған автокөлікке 
(қозғалтқышпен, трансмиссиямен, диф-
ференциалмен, дөңгелектердің мойынті-
ректерімен және т.б.) тіркеп сүйреуге жол 
берілмейді.

 Сүйретілетін тіркеменің 
салмағы 

Тіркемені сүйреу алдында Сіздің авто-
көлігіңіздің тарту күшінің Сіздің автокө-
лігіңіздің тарту күші мен жұмыр қосы-
лымына түсетін шекті жүктеменің тірке-
меңізді тіркеп сүйреуді жүзеге асыруға 
мүмкіндік беретініне көз жеткізу үшін ең 
жақын SUBARU жеке дилеріне хабар-
ласыңыз немесе автокөліктің тіркеу 
құжаттарын және/ немесе тіркеу құрыл-
ғысын орнату нұсқаулығын қараңыз. 
Тіркеменің жалпы салмағының (теже-гіш 
жүйесімен бірге тіркеменің өзінің салмағы 
және жүктің салмағы) тіркеп  

сүйретілетін тіркеменің максималды 
рұқсат етілген салмағынан аспауы тиіс. 
Есіңізде болсын, жұмыр жалғанымға 
түсетін жүктеме Сіздің автокөлігіңізге 
түсетін жүктемені арттырады. Бұл ретте 
артқы білікке түсетін ең жоғары рұқсат 
етілген салмақтың, ең жоғарғы рұқсат 
етілген жүктеменің де шамадын асып 
кетпеуі тиіс. 

 2.5 L моделдері және дизелдік 
қозғалтқышы бар моделдер 

Техникалық сипаттамаларында көрсе-тілген 
тіркеменің салмағы тек теңіз дең-гейінен 1000 м. 
(3 250 фут) дейінгі биік-тіктерге қатысты. Үлкен 
биіктіктерде, теңіз деңгейінен жоғары биіктік 
артқан сайын қозғалтқыш қуаты төмендейді, бұл 
авто-көліктің тартымдық сипаттамаларының тө-
мендеуіне әкеледі. Бұл жағдайда "Жалпы 
максималды салмақтың" биіктіктің әрбір 1000 м. (3 
250 фут) артық шамасы үшін  

Сүйретілетін тіркеменің ең жоғар-
ғы рұқсат етілген салмағынан 
асуына жол бермеңіз. Тіркеп сүй-
ретілетін тіркеменің максималды 
рұқсат етілген салмағының артуы 
автокөліктің зақымдануына және/ 
немесе жарақаттануға әкеліп 
соқтыратын болады. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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10% төмендетілуі тиіс.  Сапар алдында 
салмақтың көрсетілген талаптарға сәйкес 
екендігіне көз жеткізіңіз. 

ЕСКЕРТПЕ 
"Жалпы максималды салмақ" -  бұл 
"Автокөліктің максималды рұқсат 
етілген салмағының" және "Сүйре-
тілетін тіркеменің ең жоғарғы рұқсат 
етілген салмағының"  қосындысы. 

 
 Тіркеу құрылғылары 

(дилерлік опция) 
SUBARU бастапқы тіркеу құрылғыларын 
қолдану ұсынылады. Қосымша ақпарат алу 
үшін SUBARU дилеріне хабарласыңыз. 

Тіркеу құрылғыларының бекіту болттары 
мен гайкаларының беріктігін үнемі тексеріп 
тұрыңыз. 

 

 
 

 

 Егер сіз тіркемені 
сүйремейтін болсаңыз 

 
 

 

 
Тіркеу құрылғысының жұмыр басы 
пайдаланылмаса, оған қақпақты кигізіп, 
ұқыпты сақтаңыз. 
 Тіркеменің сақтандыру 

шынжырлары   
Тіркеу құрылғысының бекіткіші немесе 
тіркеу құрылғысының жұмыр басы сынған 
немесе ажыраған жағдайда тіркеменің 
Сіздің автокөлігіңізден ажыратылып, жолда 
апаттық жағдай туғызуы мүмкін. 
Сондықтан, жол қозғалысының жалпы 
қауіпсіздігі мақсатында тіркеме мен Сіздің 
автокөлігіңіздің және тіркеменің бір-біріне 
жалғануын сақтандыру тізбектерімен үнемі 
қайталаңыз. Шынжырды айқастырып тіркеу 
құрылғысының оқ ағашының астынан 

айқастырып өткізіңіз, бұл оның жол үстінде оқ 
ағаштың тіркеу құрылғысының жұмыр 
басынан ажырап қалуы барысында ұсталып 
қалуын қамтамасыз етеді. Алайда, олардың 
жолдың бетіне қатысты емес екеніне көз 
жеткізе отырып, шұғыл бұрылысты жерлерді 
есепке ала отырып, тізбектердің аздап 
салбырауын қамтамасыз етіңіз. 

 
 Сыртқы айналар 

 

 
Көптеген елдерде қолданылатын 
нормативтік құжаттар тіркемені тіркеп 
сүйреу кезінде арнайы сыртқы айналарды 
міндетті түрде пайдалануды көздейді. 
Тіркемені Сіздің автокөлігіңізге тіркегеннен 
кейін штаттық сыртқы айналардың артын 
жақсы көруді қамтамасыз ететіндігіне, ал 
жүргізуші қарай алмайтын  
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• Корпусты таза және 
байланыса-тын жерлерін 
коррозия болмай-тындай 
ұстаңыз. Бетін тек шү-берекпен 
сүрту керек. Ешқашан 
жанармайды немесе басқа да 
жағармайды пайдаланбаңыз. 

• Егер жұмыр бас орнатылмаса, 
оны қорғау және таза сақтау 
үшін пластик бітеуішті салу 
қажет. 

Сіздің автокөлігіңізге тіркеу 
құрылғысын орнату немесе 
тіркеп сүйреуге қажетті басқа да 
жабдықты орнату кезінде шығару 
жүйесінің конструкциясына, 
сондай - ақ Сіздің автокөлігіңіздің 
тежегіш және басқа да 
жүйелерінің конструкцияларына 
өзгерістердің енгізілуге жол 
бермеңіз. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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жерлердің болмашы екеніне көз жеткізіңіз. 
Егер штатты сыртқы айналарды пайдалану 
кезінде жүргізушіге көрінбей қалатын 
жерлер айтарлықтай болса,  тиісті 
нормативтік құжаттардың талаптарына 
сәйкес келетін қосымша сыртқы айналарды 
пайдаланыңыз. 

 Тіркеменің жарықтық 
сигналдары 

Сіздің автокөлігіңіздің электрлік жүйесіне 
тіркеменің жарықтық сигнал беру жүйесін 
қосу Сіздің автокөлігіңіздің жарықтық 
сигналының электрлік схемасына белгілі 
өзгерту енгізуді талап етеді, бұл оның 
қуатының артық болуын  қамтамасыз етеді, 
сондай - ақ электр сымындағы өзгерістерді 
бейімдейді. Тіркеменің жарықтық сигнал беру 
жүйесін тиісінше жалғау  бойынша Сіздің 
SUBARU дилерінен кеңес алуыңызды 
ұсынамыз. Тіркемені Сіздің автокөлігіңізге 
жалғаған сайын бұрылыс көрсеткіштері мен 
тіркеменің стоп - сигналдарының жұмыс 
жасап тұрғандығына көз жеткізіңіз. 

 Шиналар 
Сіздің автокөлігіңіздің барлық шиналары 
жүргізуші жақтағы есіктің ортаңғы 
тірегіндегі, құлыптың астындағы 
тақтайшада көрсетілген тізбекті тіркеп 
сүйреу үшін көзделген қысымда 
үрілгендігіне көз жеткізіңіз. Тіркеме 
шиналарына келетін болсақ, олардың 
күйінің, мөлшерінің, олар есептелген шектік 
жүктелімінің, сондай-ақ олардың 
қысымының тіркемені әзірлеуші көрсеткен 
техникалық сипаттамаларға сәйкес келуі 
тиіс. 

Тіркеменің жарықтық сигналдату 
жүйесінің дұрыс жалғанбауы, 
мысалы, сымдарды тікелей 
бұрау арқылы жалғау, 
автокөліктің электр жүйесінің 
зақымдалуына немесе оның 
электрлік сигналдату жүйесінің 
істен шығуына себеп болуы 
мүмкін. 

Егер сіздің автокөлігіңізде 
уақытша қосалқы дөңгелек 
орнатылған болса, тіркемені 
тіркеп сүйреуге тыйым 
салынады. Уақытша қосалқы 
дөңгелек тіркемені тіркеп сүйреу 
режіміндегі жүктемелерге 
есептелмеген. Уақытша қосалқы 
дөңгелек орнатылған автокөлікті 
тіркемені тіркеп сүйрету осы 
дөңгелектің зақымдануына және/ 
немесе автокөлік 
тұрақтылығының төмендеуіне 
әкелуі мүмкін, бұл өз кезегінде 
апаттың себебі болуы мүмкін. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ  НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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 Тіркемені тіркеп сүйреу  
бойынша ұсыныстар 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Егер Сіздің автокөлігіңіз S1 - DRIVE 
жүйесімен жабдықталған болса, онда биік 
беткеймен жоғары қозғалу үшін "Intelligent" 
(I) режімін қолданбау керек. "Sport" (S) 
режімінде жүру ұсынылады. 3.6 L 
моделдері үшін Сіз "Sport Ѕһаrр" (S#) 
режімінде жүре аласыз. 
Өз кезегінде, Сіз S1-DRIVE жүйесінің кез 
келген режімдерінде төмен қарай жүре 
аласыз. 

• Тіркемені тіркеп сүйреу кезінде 
жылдамдықты 80 ш. /сағ. (50 мль/ 
сағ.) немесе тіркемені тіркеп 
сүйреуді жүзеге асыратын 
автокөліктерге арналған нормативтік 
құжаттарда көзделген шектік 
жылдамдықтан арттырмаңыз,осы 
шамалардың қайсысы төмен 
болуына байланысты.Жылдамдықты 
шектік жылдамдықтан арттырудың 
автокөлікті бақылауды жоғалтуға 
себеп болуы мүмкін,ал бұл өз 
кезегінде апаттың орын алуына 
ықпал етеді. 

• Тіркемесі бар автокөлікті басқару 
әдеттегі автокөлікті басқарудан 
ерекшеленеді, өйткені тежегіш 
сипаттамалары,орнықтылық 
сипаттамасы және 
басқарылуы,сондай-ақ тежегіш 
жолы өзгереді.Тіркемені сүйреткен 
кезде Сіз ешбір жағдайда 
жылдамдықты асыра 
қозғалмауыңыз керек,міндетті 
түрде  қосымша сақтық шараларын 
ұстану керек. Сонымен қатар, 
Сіздің төменде берілген 
ұсынымдарды ескеруіңіз керек. 

SRVD жүйесі бар моделдер үшін. 
Тіркемені тіркеп сүйреу кезінде 
SRVD жүйесінің ажыратқышын оны 
сөндіру үшін басыңыз. Жүйенің 
радар толқындарының 
бұғатталуынан тиісті түрде жұмыс 
істемеуі мүмкін. SRVD жүйесінің 
ажыратқышы туралы толық ақпарат 
алу үшін "SRVD жүйесінің 
ажыратқышы" бөлімін қараңыз 7-74. 

Тек дизелдік қозғалтқышы бар 
моделдер үшін 
Тіркемені тіркеп сүйреп келе 
жатқан автокөліктің 
жылдамдығының еңіспен жоғары 
қарай немесе ауыр жүктемемен 
ұзақ уақыт бойы жүргенде 
төмендеуі мүмкін. Сәйкесінше, 
тіркемені сүйреп еңіске жоғары 
қарай қозғалғанда ерекше сақтық 
шараларын қолданыңыз (мысалы, 
еңіспен жоғары қарай жүріп келе 
жатқанда ешқашан басқа көлікті 
басып озуға тырыспаңыз және 
т.б.). Басқару жүйесі жұмысының 
бұл алгоритмі автокөліктің 
салқындатылуының тиісті 
сипаттамаларын ұстап тұру үшін 
қажет және бұл ақаудың бар 
екендігін білдірмейді. Тіркемені 
сүйрейтін автокөліктің 
жылдамдықтық сипаттамалары 
автокөлікке түсетін жүктеме 
төмендегенде және автокөліктің 
қозғалтқышын салқындату 
қалыпты сипаттамасына оралады. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ  АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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- ЖАЛҒАСЫ -

 Сапарға шығудан алдын
• Тіркемені тіркеп сүйреуді жүзеге

асыратын автокөліктердің ең жоғары
жылдамдықтарына немесе басқару
бойынша шектеулерге қатысты
нормативтік құжаттармен танысыңыз.
Егер Сіздің бірнеше елден өтуіңіз керек
болса, сапар алдында әр елдің тиісті
нормативтік құжаттарымен танысыңыз,
өйткені олардың талаптары әр түрлі
болуы мүмкін.

• Сіздің автокөлігіңіздің, сондай - ақ тіркеу
құрылғысының бекіткішінің күйі жақсы
екендігіне көз жеткізіңіз. Қандай да бір
кемшіліктер анықталған жағдайда
тіркемені сүйретуден бас тартыңыз.

• Сіздің автокөлігіңіздің шанағы тіркеме 
жалғанғаннан кейін көлденең қалпын 
сақтағанына көз жеткізіңіз. Автокөліктің
алдыңғы бөлігін жоғары қарай
көтерілген кезде немесе оның артқы
бөлігін едәуір төмендеген кезде тіркеп
сүйретілетін тіркеменің салмағын
тексеріңіз, сондай - ақ автокөліктің артқы
білігіне түсетін жүктеменің барынша
рұқсат етілген шамадан аспайтынына
көз жеткізіңіз.

• Барлық шинадағы қысымды тексеріңіз.

• Тіркеме мен автокөліктің дұрыс 
жалғанғанын тексеріңіз. Көз жеткізіңіз: 
- тіркеменің оқ ағашының тіркеу

құрылғысының жұмыр басына мұқият
бекітілгендігіне;

- тіркеменің жарықтық сигналдату жүйе-
сінің ұяшығының дұрыс қосылған-
дығына, сондай-ақ тежегіш басқышына
басқанда тіркеменің стоп-сигналының
жанатындығына және бұрылыстың
көрсеткіштері иінтірегін бұрған кезде
тіркеме бұрылысы көрсеткіштері мен
автокөлік бұрылысының көрсеткіштері
қатар жыпылықтайтындығына;

- сақтандыру шынжырларының мұқият
бекітілгендігіне;

- тіркемеде тасылатын барлық жүктің
сенімді бекітілгендігінде;

- автокөліктің сыртқы айналарының
артқы жақты жақсы көрсететіндігіне, ал
жүргізушіге көрінбей қалған жердің
шамалы ғана екендігіне.

 Тіркемені тіркеп сүйрейтін
автокөлікті басқару

• Тіркемені тіркеп сүйреу кезінде 
автокөліктің тежегіш жолының 
айтарлықтай ұлғайатындығын есте 
сақтау керек. Шұғыл тежелуден 
сақтаныңыз, себебі бұл тіркеменің  
бүктетілуіне немесе сырығып кетуіне, 
сондай - ақ автокөлікті  

басқаруды жоғалтып алуға соқтыруы 
мүмкін. 

• Автокөліктің орыннан кенеттен қозға-
луына және тез үдетілуіне жол бер-меңіз.
МТ бар моделдерде орыннан бірінші
беріліспен қозғалыңыз және ілінісу
басқышын қозғалтқыштың иінді білігінің
айналу жиілігі орташа болған кезінде
босатыңыз.

• Жолда шұғыл маневрлеуден, қозғалу
жолақтарын жиі ауыстырудан және шұғыл
бұрылудан аулақ болыңыз.

• Автокөліктің қозғалыс жылдамды-ғын
бұрылыс алдында төменде-тіңіз.
Тіркемені тіркеп сүйрейтін ав-токөліктің
бұрылу радиусының үл-кейтілуі тиіс,
өйткені тіркеме дөңгелектері автокөлік
дөңгелек-теріне қарағанда бұрылу
ортасына жақын болады. Шұғыл бұрылыс
кезінде тіркеменің автокөлікті соғуы
мүмкін.

• Тіркемемен жолға шығу алдында 
автокөлік/тіркеме байламдарын "сезінуді" 
үйрену үшін жеткілікті уақыт бөліңіз. 
Автокөлік қозғалысынан бос жерде 
бұрылысты, тежеуді және артқы жүріспен 
қозғалуды жүзеге асыруды үйренуге 
жаттығыңыз. 

• Бүйірден соғатын жолдың Сіздің
автокөлік пен тіркеменің басқарылуына
кері әсер етуі мүмкін,
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салдарынан бір бүйірге қарай сырғуы да 
ықтимал. Бүйірден соғатын желдің 
қарама-қарсы бағытпен жүріп келе 
жатқан үлкен жүк автокөліктерінің 
қозғалысына да, ауа-райы жағдайына да 
байланысты болуы мүмкін. Сіздің 
автокөлігіңіз бүйірге қарай ығыстырылған 
кезде рөл дөңгелегін қатты ұстап 
тұрыңыз және бірден автокөлікті 
біртіндеп баяулатыңыз. 

• Сіздің автокөлігіңіздің тіркемені 
жалғағаннан кейін жалпы салмағы мен 
ұзындығының артуының басқа 
автокөліктерді басып озатын кезде 
оларға дейінгі қашықтықты біршама 
арттыруды талап ететіндігін ескеру керек. 

• Тіркемесі бар автокөлікте артқы жүріспен 
қозғалудың қиындық тудыруы мүмкін және 
бұл тәжірибелік дағдыларды талап етеді. 
Үдетілу мен шұғыл бұрылыстарға жол 
бермеңіз және рөл дөңгелегін бір қолмен 
ұстап отырыңыз. 

 

 
Бұрылыста артқы жүріспен қозғалғанда, 
келесі әрекеттерді орындаңыз. 
1. Баяу қозғалыңыз және рөл дөңгелегін 

қозғалыстың қажетті бағытына қарсы 
бұрыңыз.  

2. Тіркеме қозғалыс бағытын өзгерткеннен 
кейін, рөл дөңгелегін түзу сызықты 
қозғалыс жолағына келтіріңіз. 

3. Рөл дөңгелегін қарама-қарсы бағытта 
бұрыңыз. 

4. Автокөлікті тіркемесімен бір жолда 
болатындай етіп бұрыңыз, содан кейін 
рөл дөңгелегін түзу сызықты қозғалыс 
жағдайына қайта келтіріңіз. 

• Егер автокөлік қозғалысы кезінде ABS 
жүйесінің ескерту шамы жанса, тіркемені 
тіркеп сүйреуді тоқтатыңыз. Мұндай 
жағдайларда біз Сіздің жөндеу жүргізу 
үшін дереу арада жақын жердегі SUBARU 
дилеріне хабарласқаныңыздың жөн 
екендігін ескертеміз. 

 Автокөлікті еңістерде басқару 
Биік беткейден төмен түсер алдында 
қозғалыс жылдамдығын төмендетіңіз 
және төмен беріліске (қажет болған 
жағдайда - 1) қайта ауысыңыз, бұл Сіздің 
қозғалтқышты тежеуді жүзеге 
асыруыңызға мүмкіндік береді және 
Сіздің автокөлігіңіздің тежегіштеріңіздің 
қызып кетуін болдырмайды. Төмен 
берілістерге күрт ауысудан аулақ 
болыңыз. 

• Ыстық ауа-райында беткей бойынша 
жоғары қозғалғанда ауа кондиционерінің  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

801099 



Жүргізу бойынша кеңестер 8-31 

- ЖАЛҒАСЫ -

қызып кетуін болдырмау үшін автоматты 
түрде сөнуі мүмкін. 

• Ыстық ауа-райында биік өрге қарай
көтерілу кезінде төменде аталып отырған
аспаптар мен бақылау шамдарын
қадағалаңыз, өйткені мұндай жағдайларда
қозғалтқыштың  және трансмиссияның
қызып кетуі мүмкін.

- Температура көрсеткіші.
- ATF температурасын ескерту шамы (CVT

бар моделдер).
• Төменде сипатталып отырған кез келген

шам жанған кезде ауа кондиционерін
дереу өшіріп, жақын жердегі қауіпсіз
жерде автокөлікті тоқтату керек. "Шұғыл
жағдайда Сіздің автокөлігіңізді тұрақтату
тәртібі" бөлімін
9-2 және "Қозғалтқыштың қызыуы" бөлімін
қараңыз 9-27.

- Температура көрсеткішінің тілі ҚЫЗЫП
КЕТУ секторына жақындады. 
"Температураның көрсеткіші" бөлімін 
қараңыз 3-14. 

- ATF температурасын ескерту шамы
жанып тұр (CVT бар моделдер). "ATF
температурасын ескерту шамы (CVT бар
моделдер)" бөлімін қараңыз 3-22.

• Егер Сіздің автокөлігіңіз сатысыз
трансмиссиямен жабдықталған болса,
оны еңіс жерде тұрақтандыру үшін
акселератор басқышын тұрақтық
тежегіштің орнына

немесе жұмыстық тежегіштің орнына 
пайдаланбаңыз.  Бұл трансмис-сиялық 
сұйықтықтың қызып кетуіне әкелуі мүмкін. 

• Егер Сіздің автокөлігіңіз сатысыз
трансмиссиямен жабдықталған болса,
селектордың иінтірегін төменде
көрсетілгендей бұрыңыз.
Жоғары еңіс кезінде: "D" қалпына. Төмен
еңіс кезінде: қозғалтқышты тежеуді
пайдалану үшін төмен берілістің  күйіне.

 Еңістегі тұрақ

Тұрақ кезінде автокөлігіңіздің тірке-месінің де, 
дөңгелектерінің де бұғат-тамасын қамтамасыз 
етіңіз. Автокөлікті тұрақ тежегішіне 
орнатыңыз. Биік немесе ойға қарай болатын 
беткейде көлікті тұрақтатудан аулақ болу 
керек. Биік немесе ойға қарай болатын 
беткейде көлікті тұрақтатпау мүмкін 
болмаса, мына әрекеттерді орындаңыз: 

1. Тежегіш басқышын басыңыз және оны
осы жағдайда ұстап тұрыңыз.

2. Көлік дөңгелегі мен тіркеме астына
тежегіш табандарды біреудің қоюын
сұраңыз.

3. Тежегіш табандарды қойғаннан кейін
тежегіш табандарға барлық күш 
түсірілгенше тежегіш басқышын 
біртіндеп босатыңыз. 

4. Тежегіш басқышын басыңыз және тұрақ
тежегішін қалыптастырыңыз, содан кейін
тежегіш басқышын біртіндеп босатыңыз.

5. 1-берілісті немесе артқы жүріспен
қозғалу берілісін (МТ бар моделдер)
қосыңыз немесе селектордың иінтірегін
"Р" күйіне (CVT бар моделдер)
ауыстырыңыз да, қозғалтқышты
сөндіріңіз.

 Еуропа елдеріне жеткізілетін 
автокөліктерге арналған 
қосымша ақпарат 

Төменде Еуропа елдерінің ЕЕС 1230/2012 
көзделген заңнамалық және нормативтік 
талаптарын көрсететін ақпарат берілген. 

Автокөлікке тіркелген тіркемемен 
биік еңісте тұрақтатқан кезде 
электрлік тұрақ тежегішінің тежеу 
күшінің талап етілетін шамаға 
жеткіліксіз, біршама төмен болуы 
мүмкін.  

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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Моделі 

Автокөліктің 
максималды 

рұқсатты салмағы 
тіркемені тіркеп 
сүйреу кезіндегі 

(келі)  

Автокөліктің артқы 
білікке түсетін 
максималды 
рұқсатты күш 

тіркемені тіркеп 
сүйреу кезіндегі 

(келі)  

Седан Құбыр үрлемесі жоқ 2.5 
L бензиндік қозғалтқыш CVT 2 130 1 200 

 
Outback 

Құбыр үрлемесі жоқ 2.5 
L бензиндік қозғалтқыш CVT 2 180 1 200 
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- ЖАЛҒАСЫ -

 Қосылу нүктесіне ең жоғарғы
техникалық рұқсат етілген күш
(шарлы қосылысқа түсетін күш)

90 келі. 

 Тіркеу құрылғысын бекіту орны
Автокөліктегі тіркеу құрылғысын бекіту
орындары суретте көрсетілген.

Седан 
1) Артқы жағында тіркеу құрылғысының консоль бөлігінің ең жоғарғы рұқсат етілген ұзындығы:

1 141 мм. (45 дюйм). 
2) Тіркеу нүктесі.
3) Бекіту нүктелері: артқы жақтауының астындағы әрбір жағында үш нүктеден және артқы жақтауының

артқы бөлігінде әрбір жағында төрт нүктеден. 
4) Артқы жақтауы.
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Outback 
1) Артқы жағында тіркеу құрылғысының консоль бөлігінің ең жоғарғы рұқсат етілген ұзындығы:

1 157 мм. (46 дюйм). 
2) Тіркеу нүктесі.
3) Бекіту нүктелері: артқы жақтауының астындағы әрбір жағында үш нүктеден және артқы жақтауының

артқы бөлігінде әрбір жағында төрт нүктеден. 
4) Артқы жақтауы.
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Сіздің автокөлігіңізді 
шұғыл жағдайда 
тұрақтату тәртібі 

Апаттық сигналдатуды қосу үшін апаттық 
жарық сигналының ажыратқышын басыңыз. 
Оны сөндіру үшін сол түймені қайта 
басыңыз. 

ЕСКЕРТПЕ 
Апаттық жарықтық сигналдар 
қосылған кезде бұрылыстың 
көрсеткіштері жұмыс істемейді. 

Уақытша қосалқы 
дөңгелек (егер жиынтықта 
болса) 

Апаттық жарықтық сигналдың түнде де, 
күндіз де қосылуы керек, бұл басқа 
жүргізушілерге Сіздің мәжбүрлі түрде шұғыл 
жағдайдың салдарынан аялдама 
жасағандығыңызды хабарлайды. 
Жолда тоқтамауға тырысыңыз. Ақаулар 
пайда болған кезде, аса сақ бола отырып, 
жолдан шығу керек. 

Апаттық жарық сигналы оталдыру 
құлпының кез келген қалпына қосыла 
алады. 

• Егер сіздің автокөлігіңізде
уақытша қосалқы дөңгелек
орнатылған болса, тіркемені
тіркеп сүйреуге тыйым
салынады. Уақытша қосалқы
дөңгелек тіркемені тіркеп сүйреу
режіміндегі жүктемелерге
есептелмеген. Уақытша
қосалқы дөңгелек орнатылған
автокөлікті тіркемені тіркеп
сүйреу осы дөңгелектің 
зақымдануына және/немесе 
автокөліктің тұрақтылығының 
төмендеуіне әкелуі мүмкін, бұл 
өз кезегінде апаттың себебі 
болуы мүмкін. 

• Егер қосалқы дөңгелек немесе
таратқыш/қадағаның түпнұска
қысымы көшірілмеген 
ауыстырылған дөңгелектің 
жиегіне орнатылған 
болса,шинадағы ауа 
қысымының төмендігін ескерту 
шамы бір минут ішінде 
жыпылықтағаннан кейін үздіксіз 
жанатын болады. Бұл шинадағы 
ауа қысымын бақылау жүйесі 
(TPMS) барлық төрт дөңгелекті 
бақылай алмайды. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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- ЖАЛҒАСЫ -

Уақытша қосалқы дөңгелектің шинасы 
әдеттегі шинадан кіші және жеңіл. 
Уақытша қосалқы дөңгелектің шина-
сының конструкциясы оның тек шұғыл 
жағдайларда ғана пайдаланылуын көз-
деген. Мүмкіндік пайда болған сәтте 
уақытша қосалқы дөңгелекті әдеттегі-сіне 
алмастырыңыз, себебі, уақытша қосалқы 
дөңгелектің шинасының конструкциясы 
оны уақытша ғана пайдаланылуын 
көздейді. 

Уақытша қосалқы дөңгелектің 
шинасындағы қысымды әрдайым 
пайдалануға дайын болу үшін тексеріп 
отырыңыз. Дұрыс қысым "Шиналар" 
бөлімінде  берілген 12-12. 

Уақытша қосалқы дөңгелекті пайдалану 
кезінде мынадай ескертулерге назар 
аударыңыз. 
• Егер автокөлікте уақытша қосалқы

дөңгелек орнатылған болса, сақтықпен
қозғалыңыз. Жылдамдықты шұғыл
арттырудан және тежеуден, сондай-ақ
жылдам бұрылудан аулақ болыңыз,
себебі бұл ретте автокөлікті басқаруды
жоғалтуыңыз мүмкін.

• 80 ш./сағ. (50 миль/ сағ.) астам
жылдамдықпен қозғалмаңыз.

• Сырғанауға қарсы шынжырды уақытша 
қосалқы дөңгелекке орнатпаңыз. Сырғанауға
қарсы шынжырды уақытша қосалқы
дөңгелекке тиісті түрде орнату мүмкін
емес, өйткені оның шинасының көлемі
кіші.

• Бір уақытта екі немесе одан да көп
уақытша дөңгелектерді пайдаланбаңыз.

• Кедергілер арқылы өтпеңіз. Уақытша
қосалқы дөңгелектің шинасының 
диаметрі кішкентай, осыған 
байланысты саңғалы азаяды. 

1) Протектордың тозу индикаторы.
2) Индикатордың орналасу белгісі.

• Протектор тозуының индикаторы пайда
болған кезде шинаны ауыстырыңыз.

• Уақытша қосалқы дөңгелекті тек артқы
дөңгелектің орнына орнатыңыз. Егер
алдыңғы дөңгелек тесілген болса, бұл
дөңгелекті артқы дөңгелектердің
бірімен ауыстырыңыз және артқы
дөңгелектің орнына уақытша қосалқы
дөңгелекті орнатыңыз.

2 

90023 1 

• Сіздің автокөлігіңіз үшін көздел-
гендерден басқа уақытша қосал-қы 
дөңгелектерді пайдалануға тыйым
салынады. Басқа көлем-ді
дөңгелектерді пайдалану ав-
токөлік трансмиссиясының ай-
тарлықтай механикалық зақым-
дануына әкелуі мүмкін.

• Уақытша қосалқы дөңгелекті 
пайдалану кезінде келесі нұс-
қаулықтарды сақтаңыз. Керісін-ше
жағдайда, ауыр апатты 
жағдайдың туындауы мүмкін.

Шина мен қадағаны ауыстыру 
және/немесе жүйені қайта 
баптау үшін SUBARU дилеріне 
жүгініңіз. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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Пайдаланушылық 
жөндеу жұмыстарына 
арналған құрал-
саймандар 

ЕСКЕРТПЕ 
Бұл домкрат машина  
жабдықтарының қауіпсіздігі 2006/42/ЕО 
Директивасына сәйкес келеді. 

 Седан 
 Желі шыққан дөңгелекті жөндеу

жиынтығы жоқ моделдер

Сіздің автокөлігіңіздің жиынтығына мынадай 
пайдалану  барысында жөндеу құралдары 
кіреді. 

• Домкрат.
• Домкрат иінсабы.
• Бұрағыш.
• Сүйрету ілгегі (рым-болт).
• Баллон кілті.
• Динамометрлік кілт (Outback -

егер қарастырылған болса.)

Сәйкестік декларациясы түпнұсқасы- 
ның көшірмесі 13-тарауда берілген. 

ЕСКЕРТПЕ 
Домкраттың иінсабын пайдалану үшін 
домкраттың иінсабын  баллон кілтінің 
тесігіне салыңыз. 

Домкраттағы жапсырма үлгісі 
1) Домкраттағы жапсырма. А) 
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ. 
В) ШЕКТІК ЖҰМЫС ЖҮКТЕМЕСІ.

А) Жүкартқыштың еденге төселетін кілемшесін алыңыз. 
1) Қосалқы дөңгелек.

в 

1 

900942 

900588 

900772 
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2) Құрал-саймандарға арналған контейнер.
3) Бұрағыш.
4) Баллон кілті.
5) Домкрат.
6) Сүйрету ілгегі (рым-болт).
7) Домкрат иінсабы.

Пайдаланушылық жөндеу жұмыстарына 
арналған басқа құрал-саймандар қосалқы 
дөңгелектің қуысындағы құралдар 
салынған контейнерде сақталады. 
Домкратты пайдалану тәртібі туралы 
ақпарат алу үшін "Егер шинаның желі 
шықса" бөлімін қараңыз 9-7. 

 Желі шыққан дөңгелекті жөндеу
жиынтығы бар моделдер

(Жүкартқыштың/ жүк арту бөлігінің еденінің 
астында орналасқан заттарды сақтауға және 
тасымалдауға арналған бөлік (егер 
қарастырылған болса)" бөлімін қараңыз 6-21. 

2) Домкрат иінсабы.
3) Баллон кілті.
4) Бұрағыш. 
5) Желі шыққан дөңгелекті жөндеу жиынтығы.
6) Домкрат.
7) Сүйрету ілгегі (рым-болт).

Пайдаланушылық жөндеуге арналған 
құрал-саймандар жүк арту бөлігінің 
еденінің астындағы қуыста сақталады. 
Домкратты пайдалану тәртібі туралы 
ақпарат алу үшін "Егер шинаның желі 
шықса" бөлімін қараңыз 9-7. 

А) Жүкартқыштың еденге төселетін кілемшесін 
алыңыз. 

1) Жүкартқыштың еденінің астында 
орналасқан заттарды сақтауға және
тасымалдауға арналған бөлік 

900791 7 6 

5 4 2 3 
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 Outback 
 Желі шыққан дөңгелекті жөндеу

жиынтығы жоқ моделдер
4) 

Динамометрлік кілт (егер 
қарастырылған болса). 

5) Баллон кілті.
6) Бұрағыш. 
7) Домкрат. 
8) Сүйрету ілгегі (рым-болт).

Домкраттың иінсабы жүк арту бөлігі еденінің 
астында сақталады. Басқа құрал-
саймандар қосалқы дөңгелектің 
қуысындағы құралдар салынған 
контейнерде сақталады. 
Домкратты пайдалану тәртібі туралы 
ақпарат алу үшін "Егер шинаның желі 
шықса" бөлімін қараңыз 9-7. 

 Желі шыққан дөңгелекті жөндеу
жиынтығы бар моделдер

1) Құрал-саймандарға арналған
контейнер. 

2) Қосалқы дөңгелек.
3) Домкрат иінсабы.

1) Жүк арту бөлігінің еденінің астында орналасқан 
заттарды сақтауға және тасымалдауға арналған
бөлік  ("Жүкартқыштың еденінің/ жүк арту 
бөлігінің астында орналасқан заттарды 
тасымалдауға және сақтауға арналған бөлік 
(егер қарастырылған болса") 

900773 
8 
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6 
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6-21 бөлімін қараңыз.
2) Желі шыққан дөңгелекті жөндеу жиынтығы.
3) Домкрат иінсабы.
4) Динамометрлік кілт (егер 

қарастырылған болса). 
5) Сүйрету ілгегі (рым-болт).
6) Бұрағыш.
7) Баллон кілті.
8) Домкрат.

Домкраттың иінсабы жүк арту бөлігі еденінің 
астында сақталады. Басқа құрал-саймандар 
жүк арту бөлігінің еденінің астындағы 
қуыста сақталады. Қуыстың қақпағын ашу 
үшін ілгекті жоғары қарай тартыңыз. 
Жүкартқыштың/ жүк арту бөлігінің еденінің 
астында орналасқан заттарды сақтауға 
және тасымалдауға арналған бөлік (егер 
қарастырылған болса) бөлімін қараңыз 6-
21. 
Домкратты пайдалану тәртібі туралы 
ақпарат алу үшін "Егер шинаның желі 
шықса" бөлімін қараңыз 9-7. 

Егер шинаның желі шықса 
Егер Сіздің автокөлігіңіздің шинала-рының 
бірі түссе, ешқандай жағдайда аяқ астынан 
тежеуге жол бермеңіз. Қозғалысты түзу 
бағытта, жылдам-дықты бірте - бірте 
баяулата отырып жалғастырыңыз. Содан 
кейін байыппен жол шетіне шығып, қауіпсіз 
жерде тұрақтаңыз. 

 
 Желі шыққан дөңгелекті 

ауыстыру 
 Желі шыққан дөңгелекті жөндеу

жиынтығы бар моделдер
Желі шыққан дөңгелекті ауыстырған кезде 
қиындықтар тууы мүмкін.  Алайда, 
дөңгелектер герметиктелген болуы  мүмкін. 
Толық ақпарат алу үшін "Желі шыққан 
шинаны герметиктеу (желі шыққан 
дөңгелекті жөндеу жиынтыңы бар 
моделдер)" бөлімін қараңыз 9-11. 

 Желі шыққан дөңгелекті жөндеу
жиынтығы жоқ моделдер

• Автокөлікті домкратпен еңісте
немесе жол жабындысында
көтеруге болмайды. Домкрат
киліктірілетін нүктесінен секіріп
немесе топыраққа шөгу мүмкін.
Екі жағдайда да бұл ауыр
зардаптары бар жазатайым
оқиғаның себебі болуы мүмкін.

• Сіздің автокөлігіңіз
жинақталған домкратты ғана
пайдаланыңыз. Сіздің
автокөлігіңізге жабдықталған
домкрат тек дөңгелекті
ауыстыру үшін арналған. Егер
ол домкратпен көтерілсе,
сіздің автокөлігіңіздің
астында тұрмаңыз.

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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1. Алғашқы мүмкіндік пайда бола сала
қатты және тегіс жерге тұрақтаңыз,
содан кейін қозғалтқышты сөндіріңіз.

2. Автокөлікті тұрақтық тежегішке
орнатыңыз және артқы жүріспен қозғалу
берілісін (МТ бар моделдер) қосыңыз
немесе селектордың иінтірегін "Р" күйіне
(тұрақ) (CVT бар моделдер)
ауыстырыңыз.

3. Апаттық жарық сигналын қосыңыз, барлық
жолаушыларды түсіріңіз және жүкті
автокөліктен түсіріңіз.

4. 

4. Тежегіш табандарды дөңгелектің алдыңғы
және артқы жағына, желі шыққан
дөңгелекке қарсы диагональ жерге 
қойыңыз. 

5. Домкратты, домкраттың иінсабын және
баллон кілтін алыңыз.
"Пайдаланушылық жөндеу
жұмыстарына арналған құрал-
саймандар" бөлімін қараңыз 9-4.

ЕСКЕРТПЕ 
Домкратты пайдалану алдында 
оның жақсы майланғанын тексеріңіз. 

6. Уақытша қосалқы дөңгелекті (егер
жиынтықта болса) алыңыз.

 

Сағат тіліне қарсы бұраңыз, содан кейін 
қосалқы дөңгелекті  алыңыз. 

• Ешкім де дененің қандай да бір
бөлігін домкрат көтерген авто-
көлік астына қалдырмауы тиіс.

Аустралия және Жаңа Зеландияға 
арналған моделдер Келесі 
нұсқаулар Аустралиялық/ Жаңа 
Зеландиялық™ (AS/NZS 2693:2007) 
стандарттан алынған. Сіздің 
қауіпсіздігіңіз үшін міндетті түрде 
келесі нұсқаулардың сақталуы 
керек.  
• Мүмкіндігінше, домкратты тегіс,

қатты бетте пайдалану қажет.
• Автокөлікті домкратпен көтеру

кезінде оның дөңгелектерін
тежегіш табандармен бекіту
керек және салонда ешкімді
қалдырмау ұсынылады.

900000 
41 

А НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

• Желі шыққан дөңгелекті
ауыстыру үшін автокөлігіңізді
домкратпен көтермес бұрын
қозғалтқышты міндетті түрде
сөндіріңіз. Домкратпен көтерулі
тұрған автокөлікті итеруге
немесе шайқауға болмайды.
Әйтпесе, домкраттың
киліктірілетін жерден секіріп
кетуі мүмкін, бұл ауыр
зардаптары бар жазатайым
оқиғаның себебі болуы мүмкін. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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ЕСКЕРТПЕ 
Егер Сіздің автокөлігіңіз уақытша  
қосалқы дөңгелекпен жабдықталған 
болса, "Уақытша қосалқы дөңгелек (егер 
жиынтықта болса)" бөлімін 9-2 бөлімін 
мұқият оқып шығыңыз да, онда берілген 
нұсқаулықтарды қатаң орындаңыз. 

Домкрат бұрандасын домкрат басы 
салынатын жерге тығыз беттескенше 
қолша бұраңыз. 

8. Домкратты желі шыққан дөңгелекке ең
жақын орналасқан (алдыңғы немесе
артқы) домкрат салу орнына салыңыз.

9. Домкраттың иінсабын баллон кілтінің
тесігіне салыңыз.

7. Дөңгелектің бекіткішінің сақинасын баллон 
кілтімен босатыңыз, бірақ босатып бұрап 
алмаңыз.

900842 
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10. Иінсапты домкраттың бұрандасына
салыңыз және  дөңгелегі босағанша
оны бұраңыз.  Автокөлікті қажетті
деңгейден жоғары көтермеңіз.

11. Дөңгелекті бекіту сақиналарын
бұраңыз, содан кейін босатылған
дөңгелекті алыңыз.

14. Автокөлікті түсіріңіз, сағат тіліне қарсы
бағытпен домкратты айналдырыңыз.

12. Қосалқы дөңгелекті орнатар алдында
дөңгелектің бұралатын жерін және
дөңгелектің күпшегін шүберекпен
сүртіңіз.

13. Қосалқы дөңгелекті орнатыңыз. 
Дөңгелекті бекіту сақиналарын 
ауыстырыңыз. Оларды қолша 
бұраңыз.  

15. Дөңгелектің бекітпесінің сақиналарын
баллон кілтімен  қарастырылған бұрау
күшімен бұраңыз. Бұл жағдайда суретте
көрсетілген бұрау тәртібін сақтаңыз.
Дөңгелектерді бекіту сақиналарын тарту сәті 
туралы ақпарат алу үшін "Шиналар" бөлімін 
қараңыз 12-12. Дөңгелектерді бекіту
сақиналарын ешқашан баллон кілтін
басу арқылы бұрамаңыз, сондай-ақ
бұл үшін құбыр түріндегі баллон
кілтінің иінтірегінің ұзартқышын
пайдаланбаңыз. Екі жағдайда да
Сіздің қарастырылған бұрау күшінен
асып кету қаупі бар.  Жақын жердегі
автокөліктерге техникалық қызмет
көрсету станциясында

Қосалқы дөңгелекті орнату кезінде май 
немесе майлауыш заттарды 
дөңгелектің бекітпелері мен 
сақиналарына жақпаңыз. Олай 
болмаған жағдайда, бұл дөңгелектің 
бекіту  сақиналарының әлсіреуіне 
әкелуі мүмкін, салдарынан 
жазатайым оқиғаның орын алуы 
ықтимал.  

Щ// 

900009 

900073 

900056 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 



Шұғыл жағдайлардағы әрекеттер тәртібі  9-11 

- ЖАЛҒАСЫ -

дөңгелектерді бекіту сақиналарының 
тартылу сәтін тексеріңіз. 

16. Желі шыққан дөңгелекті қосалқы
дөңгелектің орнына салыңыз. Аралық
төсемді төменде көрсетілген
суреттегідей салыңыз және бекіту
болтын мұқият бұраңыз.

 Желі шыққан шинаны 
герметизациялау (желі 
шыққан дөңгелекті 
жөндеу жиынтығы бар 
моделдер) 

 

17. Домкрат, домкраттың иінсабын және
баллон кілтін сақтауға арналған
орындарда сақтаңыз.

Шина тесілген кезде Сіз желі шыққан 
шинаны желі шыққан шинаны жөн-деуге 
арналған жөндеу жиынтығының көмегімен 
уақытша герметиктей аласыз. Сіз желі 
шыққан шинаны ол, мысалы, шеге тескен 
болса неме сол сияқтты заттар тескенде 
диаметрі кішкентай болса герметиктей  

900754 

Автокөліктің салонында желі 
шыққан босатып алынған 
дөңгелектің немесе оны ауыстыру 
кезінде пайдаланылған 
құралдардың тасымалдануына 
жол бермеңіз. Кенеттен тежелу 
немесе соқтығысу кезінде 
бекітілмеген дөңгелектің немесе 
құралдардың жүргізушіге немесе 
жолаушыға жарақат келтіруі 
мүмкін. Дөңгелекті және барлық 
құралдарды осы үшін арнайы 
қарастырылған жерлерде 
сақтаңыз. 

 Желі шыққан шинаны 
      герметизациялау алдында 

төмендегі нұсқаулықтар, 
ескертулермен мұқият танысыңыз. 
 Бұл нұсқауларды мүлтіксіз 
орындау автокөлік қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету үшін өте маңызды. 
Бұл нұсқауларды орындамау 
шинаның зақымдану қаупін 
айтарлықтай арттырады,бұл 
автокөліктің басқарылуына теріс 
әсер етуі және автокөлікті 
бақылауды жоғалтуға әкелуі 
мүмкін. Бұл ауыр жарақат алуға 
немесе тіпті өлімге әкелуі мүмкін 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 



9-12 Шұғыл жағдайлардағы әрекеттер тәртібі 
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1) Герметизациялау мүмкін. 

 

аласыз. Алайда, шинаның түрі мен зақымдану 
дәрежесіне байланысты кейбір шиналарды 
ішінара ғана герметиктеуге болады немесе 
герметиктеу мүлдем мүмкін емес, бұл 
шинадағы ауа қысымының жоғалуына әкелуі 
мүмкін. Шинадағы ауа қысымының жоғалуының 
автокөліктің басқарылуына кері әсер етуі және 
автокөлікті бақылауды жоғалтуға әкелуі мүмкін. 

Желі шыққан шинаны уақытша 
герметиктегеннен кейін мүмкін пайда бола 
салысымен шинаны жаңасына 
ауыстырыңыз. Біз Сізге герметиктелген 
шинаны ауыстыруды жақын SUBARU 
дилерінде жүргізуге кеңес береміз. Сіз 
жабысқан герметигін толығымен кетіре 
алсаңыз дискіні қайта пайдалана аласыз, 
алайда, реттығынын жаңасына ауыстыру 
қажет. Шиналарды ауыстыру туралы толық 
ақпарат алу үшін "Шиналарды ауыстыру" 
бөлімін қараңыз 11-44. 

 Сақтық және автокөлікті басқару 
кезіндегі қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету шаралары 
Желі шыққан шинаны герметиктеу 
кезінде келесі ережелерді сақтаңыз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Герметизациялау мүмкін емес. 
 

 

 

• Келесі жағдайларда желі шыққан 
дөңгелекті жөндеуге арналған 
жиынтықты пайдаланбаңыз. 
- Шина желі шыққан шинаны 

пайдалану салдарынан бүлінген. 

- Шинаның зақымы шинаның 
көрінетін протекторында емес. 

- Шинаның зақымы шинаның 
бүйірінде. 

- Шина дискіден алынған кезде. 
- Желі шыққан дөңгелектің дискісі 

зақымданған. 
- Екі немесе одан көп шина 

тесілген. 
- Герметиктің жарамдылық 

мерзімі аяқталды. 
• Егер желі шыққан шинаны үру 

кезінде үру қысымы 10 минут 
ішінде 180 кПа (1,8 кгс./см2; 26 
фунт/ш. дюйм) жетпесе, онда  
шинаны герметиктеуді 
жалғастырмаңыз. Мұндай 
жағдайларда біз Сізге өзіңіздің 
SUBARU дилеріңізге хабарласуды 
ұсынамыз. 

• Қозғалыс кезінде сақ болыңыз 
және рөл дөңгелегінің шұғыл 
бұрылуына немесе қозғалыс 
барысында маневрлердің 
жасалуына жол бермеңіз. 

• Жылдамдықты 80 ш./сағ. (50 
миль/ сағ.) арттырмаңыз. 

• Сапардың ең жоғарғы ұзақтығын 
200 ш. (125 миль)  арттырмаңыз. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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• Есіңізде болсын, желі шыққан
шинаны жөндеуге арналған
жиынтық қозғалысты уақытша
жалғастыруға ғана мүмкіндік
береді. Шинаны желі шыққан
жинаны жөндеуге арналған
жиынтықты пайдаланғаннан
кейін жөндеу тәртібіне қатысты
нормативтік құжаттардың түрлі
елде әртүрлі болуы мүмкін.
Кеңес алу үшін біз Сізге өзіңіздің
SUBARU дилеріңізге немесе
шинаны өндірушіге
хабарласуды ұсынамыз.

• Желі шыққан шинаны жөндеуге
арналған жиынтықты жүк арту
бөлігіне бекітулі күйде сақтаңыз.
Оны автокөліктің салонының кез
келген жерінде сақтамаған жөн,
себебі ол кенеттен тоқтағанда
немесе апат кезінде алға құлап,
жолаушыларға жарақат келтіруі
мүмкін.

• Желі шыққан шинаны жөндеуге
арналған жиынтықты автокө-
ліктің түпнұсқа шиналарында
ғана пайдаланыңыз.

• Сығымдауышты жұмыс істеп
тұрған күйде 10 минуттан астам
уақытқа қалдырмаңыз.
Керісінше жағдайда оның қызып
кету қаупі бар.

• Желі шыққан шинаны 
герметиктеу кезінде апаттық 
жарықтық сигналды қосыңыз. 

• Шинаны тескен шеге, кескіш
сияқты басқа заттарды суырып
алуға тырыспаңыз. Оларға
соқтықпаңыз.

• Желі шыққан шинаны жөндеуге
арналған жиынтықты пайдалану
барысында оны ешқашан
қараусыз қалдырмаңыз.

• Герметиктелген шинаға 
сырғанауға қарсы шынжырды 
тақпаңыз.  

• Тіркемені тіркеп сүйремеңіз.
• Желі шыққан шинаны жөндеу-

ге арналған жиынтықты желі
шыққан шинаны герметиктеу
мақсатынан өзге мақсатта
пайдаланудың жазатайым
оқиғаға немесе ауыр салдарлы
жарақатқа әкелуі мүмкін. Бұл
сығымдалған ауаның
жарылатын немесе реактивті
зат сияқты әрекет етуінің
ықтималдығына байланысты.

• Сіздің автокөлікті жолдың
шетіне, қауіпсіз жерде, Сіз
көлік құралдарының қозғалы-
сына кедергі келтірмейтіндей
және Сіз өзіңізге қауіп
төндірмей шинаны герме-
тиктей алатындай тоқтатыңыз.

• Автокөліктің қозғалыссыз
болуын қамтамасыз ету үшін
автокөлік тегіс жолда 
тұрақтатылған болса да, 
тұрақтық тежегішке қойыңыз. 

• Желі шыққан шинаны 
герметиктеу алдында 
қозғалтқышты сөндіріңіз. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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 Жөндеу жиынтығының
орналасуы Желі шыққан
дөңгелекті ауыстыру

 Желі шыққан
дөңгелекті жөндеу
жиынтығының құрамы

Желі шыққан дөңгелекті жөндеу 
жиынтығы жүк арту бөлігі еденінің 
астында сақталады. 

1) Герметигі бар құты.
2) Қолдану бойынша қысқаша нұсқаулық. 
3) Сөмке.
4) Сығымдауыш. 
5) Герметик жағуға арналған ұштық.

Сығымдауыш (алдыңғы жағы) 
1) Үрлеу түймесі.
2) Манометр. 
3) Ажыратқыш.

_/ 

0775 
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Сығымдауыш (артқы жағы) 
1) Құбыршек. 
2) Электр қуат шоғырсымы.

Герметик жағуға арналған ұштық 
1) Резеңке құбыршек.
2) Реттығынға арналған штуцер.
3) Жартылай мөлдір түтік.

1) Жарамдылық мерзімі.
Жылдамдықты шектейтін жапсырма 

2 
900596 

• Герметик ішпеңіз. Герметикті
кездейсоқ жұтқан жағдайда
дереу медициналық көмекке
жүгініңіз. Егер герметик сіздің
теріңізге немесе көзіңізге
құйылса, оны көп мөлшерде
сумен жуыңыз. Қажет болған
жағдайда дереу медициналық
көмекке жүгініңіз.

• Балалардың қолы жетпейтін
жерде желі шыққан дөңгелек
жөндеу жиынтығын сақтаңыз.

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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 Желі шыққан шинаны 

герметизациялау тәртібі 
Желі шыққан шинаны герметизациялау 
үшін төмендегі көрсетіліп отырған екі 
қадамды орындаңыз. 

Алдымен шинаға герметик пен ауа (1-
қадам) айдаңыз. Содан кейін герметиктің 
зақымданған жерді герметиктей алуы үшін 
автокөлікпен 10 минут бойы немесе 5 ш. (3 
миль) жүріп өтіңіз. Автокөлікті қайтадан 
тоқтатыңыз, зақымданған шинадағы ауа 
қысымын тексеріңіз және қажет болған 
жағдайда  қысымды реттеңіз (2-қадам). 
Осыдан кейін Сіз қозғалысты 80 ш./ сағ. (50 
миль/ сағ.) жоғары болмайтын 
жылдамдықпен және ең көбі 200 ш. (125 
миль) қашықтыққа дейін аса сақтықпен 
жалғастыра аласыз. 

Автокөлікті пайдаланатындардың 
барлығына шинаның желі шыққан шинаны 
жөндеуге арналған жиынтықпен уақытша 
герметиктелгенін және олардың 
пайдаланудың арнайы шарттарын 
сақтаулары керектігін ескертіңіз.  

Қадам 1: Шинаға герметик пен ауаны 
айдау 
1. Герметикті құтыны жақсылап шайқаңыз. 
2. Сығымдауыштың электрлік 

қуаттауышының сөндірулі екендігіне көз 
жеткізіңіз. 

3. Құтының қақпағын бұрап алыңыз және 
алюминий пломбаны тесік жасау үшін 
сындырыңыз.  

 
 

 
 
 

 
 

4. Жартылай мөлдір түтікшені тесікке 
салыңыз, содан кейін герметикті жағу 
үшін ұшын сырт еткенше тартыңыз. 

 

 
5. Сығымдауыштың құбыршегін герметикті 

жағу үшін ұштыққа жалғаңыз. 
 
 

 
 
 

 
Құбыршекті айналдырып 
жібермеу үшін сақ болыңыз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

900600 Герметиктің төгілмеуін 
қадағалаңыз. 

Герметигі бар құтыны 
жарамдылық мерзімі аяқталғанға 
дейін жаңасына ауыстырыңыз. 

 
 
 
 

   
 
 
 
 

900621 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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8. Сығымдауыштың электрлік қуаты 
шоғырсымын қосымша электрлік 
жабдықтарды қосуға арналған розеткаға 
қосыңыз. 

9. Автокөлікті тұрақтық тежегішке 
орнатыңыз және оталдыру құлпын 
"АСС" күйіне ауыстырыңыз. 

6. Дөңгелектің реттығынының қақпағын
алыңыз және штуцерді реттығынға
жалғаңыз.

8. Құтыны тігінен ұстап тұру үшін құтыны
және сығымдауышты Velcro таспасымен
бекітіңіз.

10. Электрлік қуатты қосыңыз және герметик
пен ауаны айдаңыз.

900603 

Егер штуцер тығыз жалғанбаса, 
герметик ағып кетуі мүмкін. 

Желдетілмейтін немесе нашар 
желдетілетін кеңістікте (мысалы, 
ғимараттың ішінде) жұмыс 
істейтін қозғалтқыштың 
тұншығуға себеп болуы мүмкін. 
Қозғалтқышты іске қоспаңыз. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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11. Жылдамдықты шектеу жапсырмасын 

суретте көрсетілгендей жабыстырыңыз. 
12. Қысым 180 кПа жеткен кезде электр 
қуатын сөндіріңіз. 

 
 

  

 
ЕСКЕРТПЕ 
Барлық герметик шина ішіне 
кіргенде, қысым шамамен 300 кПа 
асып, содан кейін төмендейді. 

Егер қысым 10 минут ішінде 180 
кПа жетпесе, Сіз шинаны желі 
шыққан шинаны жөндеу 
жиынтығының көмегімен жөндей 
алмайсыз. SUBARU дилеріне 
немесе жолдағы көмек көрсету 
қызметіне хабарласыңыз. 

• Электр қуатын іске қосар 
алдында шинаның бүйірін 
тексеріңіз. Қандай да бір 
жарықтар, ісінген жерлер 
немесе осыған ұқсас зақымдар 
бар болса, шинаны үруге 
әрекет жасамаңыз. SUBARU 
дилеріне немесе жолдағы 
көмек көрсету қызметіне 
хабарласыңыз. 

• Сығымдауыштың жұмысы 
барысында шинаға жақын 
тұрмаңыз. 

• Сығымдауыштың жұмысы 
барысында шинаның бүйірін 
бақылап отырыңыз. Қандай да 
бір жарықтар, ісінген жерлер 
немесе осыған ұқсас зақымдар 
бар болса, сығымдауышты 
ажыратыңыз. Мұндай жағдайда 
шинаны пайдалануды 
жалғастырмаңыз. SUBARU 
дилеріне немесе жолдағы көмек 
көрсету қызметіне 
хабарласыңыз. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ  НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

Рөл дөңгелегінің жастығына 
немесе аспаптар панеліне 
жапсырманы жабыстырмаңыз. 
Алдыңғы қауіпсіздік жастықтары 
іске қосылғанда жапсырманың 
оның қалыпты жұмысына кедергі 
келтіруі мүмкін,сондай-ақ 
автокөліктің салонының ішіне 
лақтырылуы және жарақат келтіруі 
мүмкін. "Қауіпсіздік жастықтары" 
бөлімін қараңыз 1-68. 
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15. Реттығынға арналған штуцерді герметиктің
қалдықтарының ағып кетуіне жол бермеу
үшін герметик жағуға арналған ұштықтың
келесі жағына жалғаңыз.

13. Штуцерді реттығыннан үрлеу түймесін
баса отырып алыңыз.

14. Герметикті жағу үшін сығымдауыштың
құбыршегін ұштықтан алып тастаңыз.

16. Жөндеу жиынтығын алып тастаңыз
және шамамен 10 минут бойы немесе
5 ш. (3 миль) қашықтыққа
жалғастырыңыз.

Герметиктің теріге немесе шүберекке 
түспеуі үшін сақ болыңыз. 

Штуцерді тез алыңыз. 
• 10 минуттан артық және 80

км/сағ жылдам қозғалмаңыз (50
миль/сағ) (жапсырмада
көрсетілген ең жоғары рұқсат
етілетін жылдамдықты
шектеуді сақтаңыз).

• Сырғуға қарсы шынжырды
герметизацияланған шинаға
орнатпаңыз.

• Тіркемені тіркеп сүйремеңіз.

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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• Қатты дірілдегенде, рөлдік 

басқару тұрақсыз болғанда 
немесе қозғалыс кезінде шу пайда 
болса, жылдамдықты 
төмендетіңіз және Сіздің 
автокөлікті тоқтатуыңызға 
болатын қауіпсіз жерге дейін 
абайлап қозғалыңыз. Шинаны 
және шинадағы ауа қысымын 
қайталап тексеріңіз.  Шинаны 
ондағы ауа қысымы 130 кПа (1,3 
кгс./см2; 19 фунт/ш. дюйм) кем 
болса немесе шинада қандай да 
бір жарықтар, ісінген жерлер 
немесе осыған ұқсас зақымдар 
болған жағдайда пайдалануды 
жалғастырмаңыз. 

Қадам 2: Шинадағы ауа қысымын реттеу 
1. Автокөлікті шамамен 5 ш. (3 миль) 

жүрген соң қауіпсіз жерде тоқтатыңыз. 
Зақымданған шинадағы ауа қысымын 
тексеріңіз және қажет болған жағдайда 
реттеңіз. 

 

 
1) Сығымдауышты қосыңыз. 
2) Шинадағы ауаның қысымын өлшеңіз. 

 
2. Реттығынға сығымдауыштың өзін ғана 

қосыңыз. 
3. Электр қуатын бірнеше секундқа қосыңыз, 

содан кейін оны сөндіріңіз. 
4. Манометрден шинадағы ауа 

қысымының көрсеткішін оқыңыз. 

 

 
 

 
5. Егер герметикпен толтырылған 

шинадағы қысым 130 кПа (1,3 кгс./ см2; 
19 фунт/ ш.дюйм) болса немесе одан да 
артық болса, онда шинадағы ауа 
қысымын Сіздің автокөлігіңіздің 
шиналары үшін көзделген мәнге сәйкес 
болатындай реттеуге болады. Шиналар 
туралы ақпараты бар жүргізуші жақтағы 
ортаңғы тіректе орналастырылған 
тақтайшаны қараңыз. 

6. Сығымдауыштың электрлік 
қуаттауышының сөндірулі екендігіне көз 
жеткізіңіз. 

Егер шинадағы ауа қысымын 
тексеру барысында қысымның  130 
кПа (1,3 кгс./см2; 19 фунт/ш. дюйм) 
кем екендігі анықталса, сондай-ақ 
шинада қандай да бір жарықтар, 
ісінген жерлер немесе осыған ұқсас 
зақымдар болған жағдайда 
герметикпен толтырылған шинаны 
пайдалануды жалғастырмаңыз. 
SUBARU дилеріне немесе жолдағы 
көмек көрсету қызметіне 
хабарласыңыз. 
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 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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7. Климат-бақылау жүйесін басқару
панелінің астында орналасқан қосымша
электрлік жабдықтарды қосу үшін
электрлік қуаттауыштың ашасын
розеткаға қосыңыз.

8. Оталдыру құлпын "АСС" қалпына
ауыстырыңыз.

9. Сығымдауышты қосыңыз және шинаны
көзделген қысымға дейін үріңіз.
Шиналар туралы ақпараты жүргізуші
жақтағы ортаңғы тіректе
орналастырылған тақтайшаны қараңыз.

10. Сығымдауышты қосыңыз және
шинадағы ауа қысымын тағы да
тексеріңіз.  Егер шинадағы ауа қысымы
өте жоғары болса, оны сақтандырғыш
қақпақша арқылы көзделген қысымға
дейін төмендетіңіз.

11. Сіз шинаны тиісінше қысыммен
толықтырғаннан кейін сығымдауышты
сөндіріңіз, қосымша электрлік 
жабдықтарды қосуға арналған 
розеткадан электрлік қуаттауыштың 
ашасын алыңыз, құбыршекті айқарыңыз 
және реттығынның қалпағын бекітіңіз.  

12. Зақымданған шинаны ауыстыру үшін 
жақын жердегі SUBARU дилеріне немесе 
басқа шиналарды жөндеу шеберханасына 
барыңыз. 

• Герметикті пайдаланғаннан
кейін 80 ш./сағ. (50 миль/ сағ.)
астам жылдамдықпен
қозғалмаңыз. Сонымен қатар,
зақымданған шинаны 
мүмкіндігінше тез арада 
ауыстыру қажет (200 ш. (125 
миль) тең ең жоғарғы 
рұқсатталған қашықтықты 
жүріп өткенше). Қатты 
дірілдегенде, рөлдік басқару 
тұрақсыз болғанда немесе 
қозғалыс кезінде шу пайда 
болса қозғалысты 
жалғастырмаңыз. 

• Герметиктелген шинаға 
сырғанауға қарсы шынжырды 
тақпаңыз.  

• Тіркемені тіркеп сүйремеңіз.

Желдетілмейтін немесе нашар 
желдетілетін кеңістікте (мысалы, 
ғимараттың ішінде) жұмыс 
істейтін қозғалтқыштың 
тұншығуға себеп болуы мүмкін. 
Қозғалтқышты іске қоспаңыз. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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13. Шинаны құрсаудан шешіп алмас бұрын 

Сіздің SUBARU дилеріңізге немесе 
шинаның басқа да өндірушілеріне 
шинаның герметикпен 
толтырылғандығын мәлімдеңіз. 

 

 

ЕСКЕРТПЕ 
Жаңа герметикті және қосалқы 
бөлшектерді Сіздің ресми техникалық 
орталығыңызда немесе SUBARU 
дилерінен сатып алуға болады. 
Жөндеу жиынтығының 
жиынтықталуын маманның жүзеге 
асырылуы тиіс. Герметиктің бос 
құтыларын және қосалқы 
бөлшектерді Сіздің  SUBARU 
дилеріңізге қайтару қажет немесе 
қалдықтарды кәдеге жаратуға 
қатысты жергілікті нормативтік 
актілерге сәйкес кәдеге жарату қажет. 

 Сығымдауыштың техникалық 
параметрлері 

 Шиналардағы ауа  
қысымының мониторинг жүйесі 
(TPMS) (егер орнатылған 
болса)  

 

 
Шинадағы ауа қысымының төмендігін 
ескерту шамы 

 

 

Герметикті жағуға арналған 
ұштықтың пайдаланылған 
құбыршегінде қалған герметик 
қалдықтарының сығымдауыштың 
қалыпты жұмыс істеуіне кедергі 
келтіруі мүмкін. Герметик құтысын, 
герметик жағуға арналған 
ұштықты және жылдамдықты 
шектеу жапсырмасын желі шыққан 
шинаны жөндеу жиынтығын 
пайдаланғаннан кейін ауыстыру 
қажет. 

Қозғалысты бастамас бұрын 
шинадағы қысымның тиісті 
тақтайшада көрсетілген, 
ұсынылған шамаларға сәйкес 
қысымға дейін реттелгенідігіне 
көз жеткізіңіз. Герметиктелген 
шинадағы ауа қысымын ол 
ауыстырылғанша тексеріп 
отырыңыз. 

Желі кернеуі 12 В тұрақты тоқ 

Жұмыстық 
кернеу  

10 - 15 В тұрақты тоқ 

Тоқ күші Максимум 10 А 

 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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 TPMS жүйесінің 
экраны (егер 
орнатылған болса) 

Қозғалтқышты сыртқы 
қуаттау көзінен іске қосу 
(басқа автокөліктің 
аккумуляторлық 
батареясынан) 

 

 Аккумуляторлық 
батареяны пайдалану  
кезіндегі сақтық шаралары! 

Бұл экранда әрбір шинадағы ауа қысымы 
көрсетіледі. "Негізгі экрандар" бөлімін 
қараңыз 3-54. 

305400 

Егер қосалқы дөңгелек орнатылса, 
шинадағы ауаның қысымының 
төмендігін ескерту шамы бір минут 
бойы жыпылықтағаннан кейін 
үздіксіз жанатын болады.Бұл TPMS 
жүйесінің барлық төрт дөңгелекті 
бақылауға қабілетсіздігін 
көрсетеді.Мұндай жағдайларда біз 
Сізге жүйені бастапқы күйіне келтіру 
үшін мүмкіндік пайда бола 
салысымен SUBARU дилеріне 
хабарласуды ұсынамыз."Шинадағы 
ауа қысымының мониторингі жүйесі 
(TPMS) (егер орнатылған болса)" 
бөлімін қараңыз 7-51.  
Егер шина сұйық герметиктің 
көмегімен жөнделген болса 
шинадағы ауа қысымын ескертетін 
клапаны және қабылдауыштың тиісті 
түрде жұмыс істемеуі мүмкін. Егер 
сұйық герметик пайдаланылса, біз 
Сіздің барынша дереу арада 
SUBARU дилеріне немесе жақын 
жердегі басқа да білікті қызмет 
көрсету орталығына жүгінуіңіздің 
керектігін ескертеміз. Шинаны 
ауыстыру кезінде шинадағы 
қысымды ескертетін қақпағы мен 
қабылдауышты міндетті түрде 
ауыстыру керек. 

Сіз дөңгелектің дискісін қайталап 
пайдалана аласыз, егер оның 
зақымы болмаса, герметик 
қалдықтары мұқият тазартылып, 
алынып тасталса. 
Егер шам шамамен бір минут 
бойы жыпылықтаудан соң үздіксіз 
жанып тұрса, жүйені тексеру үшін 
SUBARU дилеріне хабарласыңыз. 

         Осы нұсқаулармен мұқият 
      танысыңыз. 

Аккумуляторлық батареяны 
қауіпсіз және тиісті күтуді 
қамтамасыз ету мақсатында 
аккумуляторлық батареямен 
жұмыс жүргізу немесе оны тексеру 
алдында, келтірілген сақтық 
шараларымен мұқият танысыңыз. 

Қорғаныс көзілдірігін киіңіз 

Сіздің автокөліктің аккумулятор 
батареясына тікелей жақын жерде 
жұмыс істеген кезде көзді қорғауға 
арналған құралды міндетті түрде 
киіңіз. Электролит құрамында 
күкірт қышқылы бар, ол көзге 
түскен кезде көру қабілетін 
жоғалтуға әкелуі мүмкін. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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Аккумуляторлық батареяның 
жанында электр ұшқындарының 
пайда болуына, сондай-ақ оның 
жанында тез тұтанатын заттардың 
болуына жол бермеңіз. 
Аккумулятор батареясы тез 
тұтанғыш және төтенше жарылыс 
қауіпті сутегін бөлетіндіктен, 
аккумулятор батареясының 
жанында ұшқын шашырауының 
пайда болуы немесе оның 
жанында жабық от көздерінің 
болуы жарылысқа әкелуі мүмкін. 
Сіздің автокөлігіңіздің 
аккумуляторлық батареясына 
жақын жерде жұмыс жүргізу 
кезінде оның клеммасына (+) және 
( -) металл аспаптарымен 
тұйықталуына, сондай – ақ 
автокөлік шанағына оның оң 
клеммасына (+) тұйықталуына жол 
бермеңіз. Бұл ретте ұшқын 
разрядтарының пайда болуымен 
ілесе жүретін қысқа тұйықталу 
пайда болады, бұл өз кезегінде 
жарылыстың себебі болуы мүмкін. 

Электрролит ауыз қуысына, 
өңешке немесе асқазанға 
кездейсоқ түскен кезде бірден сүт 
немесе көп мөлшерде су ішу 
керек, содан кейін медициналық 
көмекке жүгінген дұрыс. 
Электролит - күйдіргіш сұйықтық. 
Электролитінің тамшылары 
Сіздің автокөлігіңіздің боялған 
беттеріне немесе қаптау 
матасына түскен кезде, көп 
мөлшердегі сумен жуыңыз. 

 Балалардан сақтаңыз! 
Аккумуляторлық батареяларға 
қызмет көрсету жұмыстарын 
онымен жұмыс істеу кезіндегі 
ықтимал қауіптер туралы 
хабардар адамдардың жүргізуі 
тиіс. Балалардың аккумулятор 
батареясының жанында болуына 
жол бермеу үшін ерекше сақтық 
шараларын қолданыңыз. 
Аккумуляторлық батареяларды 
тиісінше пайдаланбаудың көру 
қабілетінің жоғалуына және 
күйікке соқтыруы мүмкін. 

 Оттан сақтаңыз! 
Аккумуляторлық батареямен 
жұмыс басталар алдында 
немесе оған тікелей жақын 
жерде жұмыс жүргізер алдында 
барлық шылымды, сіріңке мен 
оттықтарды сөндіріңіз. 

Сонымен қатар, аккумуляторлық 
батарея тез тұтанғыш және өте 
жарылғыш газ - сутегін бөледі. бұл 
газдың жануы кезінде көзді қорғау 
өмірлік маңызы бар қажеттілік 
болып табылады. 

Электролит құрамында күкірт 
қышқылы бар 
Электролит құрамында күкірт 
қышқылы бар болғандықтан, ак-
кумулятор батареясының жағда-йын 
тексеру кезінде көзді қор-ғауға 
арналған құралдарды және 
қорғаныш қолқапты міндетті түр-де 
киіңіз. Аккумулятор батарея-сының 
аударылуына және меха-никалық 
соққылануына жол бер-меңіз, бұл 
одан электролиттің ағуына әкелуі 
мүмкін. 
Ешқандай жағдайда Сіздің тері-
ңізге, көзіңізге немесе киіміңізге 
электролиттің тиуіне жол берме-ңіз, 
себебі бұл күйікке және көру 
қабілетін жоғалтуға соқтыруы 
мүмкін. Егер электролиттің 
шашырандысы Сіздің теріңізге, 
көзіңізге немесе киіміңізге түссе, 
дереу арада оларды көп мөлшердегі 
ағынды сумен шайыңыз. Егер 
электролиттің шашырандысы Сіздің 
көзіңізге түссе, дереу медициналық 
көмекке жүгініңіз. 
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 Сіздің автокөлігіңізді 
сыртқы қуат көзінен іске 
қосу кезіндегі сақтық 
шаралары! 

Қозғалтқышты іске қосу үшін 
пайдаланылатын 
аккумуляторлық батареяның 
кернеуінің 12 В құрауы 
тиіс.Аккумулятор 
батареясының кернеуі талап 
етілетін шамаға сәйкес 
келмейінше,қозғалтқышты 
басқа автокөліктің 
аккумуляторлық батареясынан 
іске қосуды жүзеге асырмаңыз. 

• Жұмыс істеп тұрған қозғалтқыш
қауіпті болуы мүмкін.
Саусақтарды,қолды,киімді, шашты
және жұмыс құралдарын радиатор
желдеткішінен, белдіктерден және
қозғалтқыштың басқа да
қозғалатын бөліктерінен алыс
ұстаңыз.Жұмыс басталар алдында
сақиналарды, сағаттарды және
галстуктерді шешкен жөн.

• Сыртқы аккумуляторлық
батареядан қозғалтқышты іске қосу
аталған әрекеттер ретімен жүзеге
асырылмайтын болса,Сіздің
денсаулығыңыз үшін қауіпті болуы
мүмкін.Егер Сіз автокөлікті сыртқы
қуат көзінен іске қосу барысында
орындалатын әрекеттердің 
дұрыстығына сенімді 
болмасаңыз,білікті автомеханикпен 
кеңесіңіз. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

Аккумулятор батареямен жұмыс 
істеудің алдында ұшқын 
разрядтарының пайда болуын 
болдырмау немесе оған тікелей 
жақын жерде жұмыс жүргізбеу 
үшін барлық сақиналарды, қол 
сағаттарын және басқа да 
металл әшекейлері мен 
аксессуарларды шешіп 
тастаңыз. 

 Жарылыс қауіпті! 
Қуаттау кезінде аккумуляторлық 
батареялар тез тұтанатын және 
жарылыс өте қауіпті газ-сутегін 
бөледі. Жарылыстың алдын алу 
үшін Сіздің автокөлігіңіздің 
аккумуляторлық батареясын 
жақсы желдетілетін жабдықпен 
қуаттаңыз,  сондай - ақ оның 
жанында тез тұтанатын 
заттардың болуына жол 
бермеңіз. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
• Егер қуаттайтын аккумулятор

батареясы отырып қалған
болса,Сіздің автокөлігіңіздің
қозғалтқышын сыртқы қуаттау
көзінен іске қосуға
әрекеттенбеңіз.Бұл батарея-
ның корпусының жарылуына
немесе тіпті жарылыс тудыруға
әкелуі мүмкін.

• Сыртқы қуат көзінен іске қосу
үшін пайдаланылатын сымдар
мен олардың қысқыштарының
ажыратылғандығына немесе 
жалаңаштанған жерлерінің 
жоқтығына көз жеткізіңіз. 
Бұл үшін қолайлы сымдар 
болмаған жағдайда қозғалтқышты 
одан тыс көзден іске қосуды 
жүзеге асырмаңыз. 
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Егер Сіз автокөлігіңіздің қозғалтқышын 
аккумуляторлық батареяның отыруы 
салдарынан іске қоса алмаған болсаңыз, 
оны Сіз басқа (қосымша) аккумуляторлық 
батареядан екі аккумуляторлық батареяны 
сыртқы қуат көзін іске қосуға арналған 
арнайы сымдармен жалғай отырып іске 
қоса аласыз. 

 

 Қозғалтқышты сыртқы 
аккумуляторлық 
батареядан іске қосу тәртібі 

1. Қосалқы аккумуляторлық батареяның 
кернеуінің 12 В екендігіне, ал оның теріс 
клеммасының "массаға" қосылғанына 
көз жеткізіңіз. 

2. Егер қозғалтқышты іске қосу үшін басқа 
автокөлікте орнатылған қосалқы 
аккумуляторлық батарея пайдаланылса, 
осы автокөліктердің шанақтарының 
жанасуына жол бермеңіз. 

3. Барлық қажетсіз электр құралдарын 
және жарықты өшіріңіз. 

4. Суретте көрсетілген тізбекті дәл сақтай 
отырып, екі аккумуляторлық 
батареяларды сымдармен жалғаңыз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А) Қосалқы аккумуляторлық батарея.  
В) Тіреуді бекіту сақинасы. 
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(1) Сымдардың бірін тазаланған
аккумулятор батареясының оң (+)
клеммасына қосыңыз.

(2) Осы сымның екінші ұшын қосалқы
аккумулятор батареясының оң (+)
клеммасына қосыңыз.

(3) Екінші сымды қосалқы
аккумуляторлық батареяның теріс (
-) клеммасына қосыңыз.

(4) Екінші сымның екінші ұшын
тіреуіштің бекіту сақинасына
қосыңыз.

Сымдардың қандай да бір 
қозғалыстағы бөлшектердің жанынан 
өтпейтіндігіне, ал олардың 
қысқыштарының қандай да бір басқа 
металл бөлшектермен 
жанаспайтынына көз жеткізіңіз. 

5. Қосалқы аккумулятор батареясы
орнатылған автокөлік қозғалтқышын
іске қосыңыз және оның жұмысын иінді
біліктің орташа айналу жиілігінде
қамтамасыз етіңіз. Содан кейін
батарея қуаты бар автокөлік
қозғалтқышын іске қосыңыз.

6. Қозғалтқыш іске қосыла сала, іске қосу
үшін пайдаланылатын сымдарды
жалғаған ретке кері ретпен
ажыратыңыз.

Қозғалтқыштың қызуы 

Қозғалтқыш қызған кезде Сіздің сақтық 
шараларын ұстана отырып жолдың 
шетіне шығып, қауіпсіз жерде тоқтауыңыз 
керек. 

 Егер қозғалтқыш 
қақпағының астынан 
бу шығатын болса 

Қозғалтқышты сөндіріңіз және барлық 
жолаушылардың қозғалтқыш толық 
салқындағанға дейін автокөліктен шығуын 
қамтамасыз етіңіз. 

 Егер қозғалтқыш 
қақпағының астынан бу 
шықпайтын болса 

ЕСКЕРТПЕ 
Салқындатқыш сұйықтықты тексеру 
және оны толтырып құю тәртібі туралы 
толық ақпарат алу үшін "Қозғалтқыштың 
салқындату сұйықтығы" бөлімін 
қараңыз 11-26. 

1. Қозғалтқыштың бос жүрісте жұмыс
жасауын қамтамасыз етіңіз.

2. Мотор бөлігінің желдетілуін
қамтамасыз ету үшін қақпағын
ашыңыз. "Қозғалтқыштың қақпағы"
бөлімін қараңыз 11-13. Радиатор
желдеткішінің айналатынына көз
жеткізіңіз. Егер радиатор желдеткіші
айналмаса, дереу арада
қозғалтқышты өшіріңіз және жөндеу
жүргізу үшін SUBARU ресми
дилеріне хабарласыңыз.
3. Қозғалтқыштың салқындатқыш
сұйықтықтығының температурасы
төмендегенде, қозғалтқышты
сөндіріңіз.
Егер температура көрсеткішінің тілі
қозғалтқыштың қызып кеткендігін
білдіретін аумақта болса,
қозғалтқышты сөндіріңіз.

Қозғалтқышты сөндірместен және 
ол толық суығанша радиатордың 
қақпағын ашуға тырыспаңыз. 
Ыстық қозғалтқыштағы 
салқындатқыш сұйықтық 
қысымда болады.  Егер 
қозғалтқыш әлі суымаған болса, 
онда радиатордың қақпағын алу 
кезінде Сіздің қайнаған 
салқындатқыш сұйықтықтың 
шашырауы салдарынан күйіп 
қалуыңыз мүмкін.  

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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4. Қозғалтқыш толық салқындатылғаннан кейін 
бактағы салқындату сұйықтығының 
мөлшерін тексеріңіз. Егер суытатын 
сұйықтық қозғалтқышының мөлшері 
"LOW" белгісінен төмен болса, 
салқындататын сұйықтықты "FULL" 
белгісіне дейін құйыңыз. 

5. Егер кеңейткіш багы бос болса, оған 
салқындатқыш сұйықтықты құйыңыз. 
Содан кейін радиатор қақпағын алып, 
радиаторға салқындатқыш сұйықтықты 
толтырыңыз. 

Егер ыстық радиатордың қақпағын ашу 
керек болса, алдымен радиатордың 
қақпағын шүберекпен ораңыз, содан кейін 
ақырындап, үстінен баспай, сағат тілінің 
бағытына қарсы тірелгенше бұраңыз. 
Радиатордағы қысымды түсіріңіз.  
Радиатордағы қысым толығымен 
төмендетілгенде, радиатор қақпағын төмен 
қаратып алыңыз, бұл ретте қақпағын төмен 
қарай басып, босағанша бұрып алыңыз. 

Сүйрету  
Сіздің автокөлігіңізді тіркеп сүйреу 
қажеттілігі туындаған жағдайда, Сіздің 
SUBARU дилеріне немесе автокөліктерді 
эвакуациялау жөніндегі коммерциялық 
қызметке жүгінуіңіз керек. Қауіпсіздік 
мақсатында келесі ұсыныстарды сақтаңыз. 

 

 

 

 

 Сүйрету ілгектері және 
бекіту ілгектері/ 
тесіктері 

Сүйреу ілгектерін тек шұғыл жағдайларда 
ғана пайдалану қажет. 

 

Дөңгелектің бір жұбы (алдыңғы 
немесе артқы) жолдың үстіңгі 
бетінен көтерілген кезде, ал 
дөңгелектің екінші жұбы жолда 
сырғанаған кезде толық жетекті 
моделдерді сүйретуге тыйым 
салынады. Бұл білік арасындағы 
дифференциалдың іске қосылуы 
немесе зақымдануы нәтижесінде 
автокөліктің бір жаққа ығысуына 
алып келеді. 

Тек арнайы осы мақсаттарға 
арналған сүйрету ілгектері мен 
бекіткіш ілгектерін/тесіктерін 
пайдаланыңыз. Ешқашан 
автокөлікті сүйреу немесе бекіту 
үшін аспа бөлшектерін немесе 
шанақ элементтерін 
пайдаланбаңыз. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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Алдыңғы сүйрету ілгегі 
1. Жүкартқыштан (Седан) немесе жүк арту

бөлігінен (Outback) бұрағышты, сүйрету
ілгегін, баллон кілтін және домкраттың
иінсабын алыңыз.

4. Домкрат иінсабының және баллон кілтінің
көмегімен сүйрегіш ілгекті қатты
тартыңыз.

Тіркеп сүйреуден кейін автокөліктен тіркеп 
сүйреу ілгегін алып, оны құрал-саймандарға 
арналған контейнерге салыңыз.  
Бамперге тіркеп сүйрету ілгегінің бітеуішін 
орнатыңыз. 

2. Тегіс бұрағышты иінсап ретінде
пайдалана отырып, алдыңғы бамперден
сүйреу ілгегін бұрандалы тесікке орнату
үшін босатып алыңыз, оған сүйреу ілгегі
бұралады.

3. Сүйрету ілгегін бұрандалы тесікке
сүйрету ілгегіндегі ілгек бұрамасы толық
енгенше бұраңыз.

Бампер мен тіркеп сүйреу 
ілгегінің деформациялануына 
жол бермеу мақсатында тіркеп 
сүйреу ілгегіне шамадан тыс 
көлденең күш түсірмеңіз.  

\ "
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\ " 

• Сіздің автокөлігіңізді  тіркеп
сүйретуден басқа, сүйреу ілгегін
басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.
Тіркеп сүйреуден кейін сүйреу
ілгегінің автокөліктен
алынғанына көз жеткізіңіз. Егер
сүйреткіш ілгекті автокөлікке 
орнатылып қалдырса, бұл 
алдыңғы соқтығыс кезінде 
қауіпсіз жастық жүйесінің 
қалыпты жұмысына кедергі 
келтіруі мүмкін. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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Артқы сүйрету ілгегі 
1. Жүкартқыштан (Седан) немесе жүк арту 

бөлігінен (Outback) бұрағышты, сүйрету 
ілгегін, баллон кілтін және домкраттың 
иінсабын алыңыз. 

4. Домкрат иінсабының және баллон 
кілтінің көмегімен сүйрегіш ілгекті қатты 
тартыңыз. 

Тіркеп сүйреуден кейін автокөліктен тіркеп 
сүйреу ілгегін алып, оны құрал-саймандарға 
арналған контейнерге салыңыз. Бамперге 
сүйрету ілгегінің тесігінің бітеуішін 
орнатыңыз. 

 
 

 
 
 
 
 
 

2. Тегіс бұрағышты иінсап ретінде 
пайдалана отырып, алдыңғы бамперден 
сүйреу ілгегін бұрандалы тесікке орнату 
үшін босатып алыңыз, оған сүйреу ілгегі 
бұралады. 

 
 
 

3. Сүйреу ілгегін бұрандалы тесікке сүйреу 
ілгегіндегі ілгек бұрамасы толық енгенше 
бұраңыз. 

 
 

 

 

Бампер мен тіркеп сүйреу 
ілгегінің деформациялануына 
жол бермеу мақсатында тіркеп 
сүйреу ілгегіне шамадан тыс 
көлденең күш түсірмеңіз.  
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 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

• Сіздің автокөлігіңізді  тіркеп 
сүйретуден басқа, сүйреу ілгегін 
басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз. 
Тіркеп сүйреуден кейін сүйреу 
ілгегінің автокөліктен 
алынғанына көз жеткізіңіз. Егер 
сүйреткіш ілгекті автокөлікке 
орнатылып қалдырса, бұл 
алдыңғы соқтығыс кезінде 
қауіпсіз жастық жүйесінің 
қалыпты жұмысына кедергі 
келтіруі мүмкін. 
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Алдыңғы бекіту ілгектері Артқы бекіту тесіктері Әрбір артқы бекіту тесігінде 
бітеуіш бар. Артқы бекіту тесіктерін пайдалану 
үшін тығындарды алып тастаңыз. Артқы бекіту 
тесіктерін қолданғаннан кейін бітеуішті 
орнына бұраңыз. 

Алдыңғы бекіту ілгектері алдыңғы 
дөңгелектердің әрқайсысы мен алдыңғы 
бампер арасында орналасқан. 

1) Артқы бекіту тесігі.

Артқы бекіткіш тесіктері әрбір домкрат 
салатын қатайтылған жердің жанында 
орналастырылған. 

900747 

Артқы бекіту тесіктерін тек 
автокөлікті арқандардың 
көмегімен төмен қарай созу 
арқылы бекіту үшін 
пайдаланыңыз. Егер оларды 
басқа бағыттарда автокөлікті 
бекіту үшін пайдаланса 
тесіктерден шығып кетуі 
мүмкін., арқандар қауіпті 
жағдайға әкелуі мүмкін 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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  Автокөлікті  
платформалық эвакуаторда 
тасымалдау 

Барлық бекіту шынжырларының бірдей 
күшпен тартылуы тиіс. Бекітпе 
шынжырларының тартылуы шамадан 
тыс болмауын және Сіздің 
автокөлігіңіздің жолтабанын азайтпауын 
қадағалаңыз. 

 
  Автокөлікті жол үстіндегі 

дөңгелектерін  
көтерусіз сүйрету 

3. Автокөліктің зақымдалуын болдырмау 
үшін сүйрету арқанының салбырап 
тұрған жерін бірқалыпты тартыңыз. 

 

 
 
 
 
 
 

Сіздің автокөлікті тасымалдаудың осы амалы 
ең қолайлысы болып табылады.  Сіздің 
автокөлігіңіздің тасымалдануының 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін төмендегі 
нұсқауларды орындаңыз. 
1. Селектордың иінтірегін "Р" (CVT бар 

моделде) күйіне ауыстырыңыз немесе 
берілістерді ауыстырып қосу иінтірегін 
бірінші беріліске (МТ бар моделдер) 
ауыстырыңыз. 

2. Автокөлікті тұрақтық тежегішке мұқият 
орнатыңыз. 

3. Автокөлікті платформада бекіту 
тізбектерімен мұқият бекітіңіз. 

 
 
 
 
 

1. Тұрақ тежегішінен автокөлікті алып 
тастаңыз және трансмисияны бейтарап 
беріліске орнатыңыз. 

2. Сүйрету кезінде оталдыру құлпының 
"ON" қалпында болуы тиіс. 
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• Сіздің автокөлігіңіздің 

трансмиссиясында 
ақаулықтар анықталған 
жағдайда оны 
тасымалдаушы 
платформалық эвакуаторда 
жүзеге асыру қажет. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

• Оталдыру құлпын оны сүйреу 
кезінде автокөлікте "LOCK"/ 
"OFF" күйіне ауыстыруға жол 
бермеңіз. Олай болмаған 
жағдайда рөл дөңгелегі 
бұғатталады және оның 
алдыңғы дөңгелектерінің 
жағдайы орын алады. Есте 
сақтау қажет қозғалтқышы 
ажыратылған кезде күшейткіш 
тежегіш жүйесі мен рөлдік 
басқарудың күшейткіші жұмыс 
істемейді. Тежегіш басқышын 
басу және қозғалтқышты 
сөндірген кезде рөлді басқару 
сізден әлдеқайда үлкен күш 
талап етеді. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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Электрлік тұрақтық 
тежегіші - егер автокөлікті  
электрлік тұрақтық 
тежегіштен шығару мүмкін 
болмаса  
Біз автокөлікті электрлік тұрақтық 
тежегішінен алу үшін Сіздің SUBARU 
дилеріне жүгінуге кеңес береміз. 

Қашықтықтан басқару 
салпыншағы- қашықтықтан 
басқару салпыншағының 
жұмысындағы іркілістер 
кезіндегі әрекеттер 

Төменде берілген функциялар қорша-ған 
ортадағы күшті радиосигналдар- дың болуы 
немесе қашықтан басқару салпыншағының 
қуаттау элементінің қуатының азаюы 
себебінен жұмыс істемеуі мүмкін. 
• Есіктерді ашу/ жабу (Outback моделдері

үшін - жүк арту бөлігінің есігін қоса
алғанда).

• Электрлік қуаттауыш режімдерін
ауыстырып қосу.

• Қозғалтқышты іске қосу.
Мұндай жағдайда мынадай рәсімдерді
орындаңыз. Егер қашықтықтан басқару

Қашықтықтан қол жеткізу салпынша-
ғы мен қозғалтқышты іске қосу/ тоқ-
тату түймесі арасындағы жерде ме-
талл заттардың, магнит өрісін туды-
ратын көздердің және радиосигнал-
дардың таратқыштарының болуына 
жол бермеңіз. Олардың қашықтан 
басқару салпыншағына және қоз-
ғалтқышты іске қосу/тоқтату түймесі 
арасындағы деректердің алмасуына 
кедергі жасауы мүмкін. 

• CVT бар моделдер үшін
сүйрету жылдамдығының 32
ш./ сағ. (20 миль/ сағ.), ал
максималды сүйреу
қашықтығының 50 ш. (31
миль) аспауы керек.  Үлкен
қашықтыққа немесе одан да
жоғары жылдамдықпен
Сіздің автокөлігіңізді сүйреу
үшін платформалық
эвакуаторды пайдалану
қажет.

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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салпыншағының қуаттау элементі 
отырған болса, оны жаңасына 
ауыстырыңыз. "Қашықтықтан басқару 
салпыншағының қуаттау элементін 
ауыстыру" бөлімін қараңыз 11-68. 

 
 Есіктерді ашу және жабу 

ЕСКЕРТПЕ 
Есікті механикалық кілттің көмегімен 
ашқаннан немесе құлыптағаннан кейін  
міндетті түрде апаттық кілтті қашықтан 
басқару салпыншағына қайта 
салыңыз. 

 
 Электрлік қуаттау режімдерін 

ауыстырып қосу 
1. Автокөлікті тұрақ тежегішіне 

орнатыңыз. 
2. Берілістерді ауыстырып қосу иінтірегін 

(МТ бар моделдер)  немесе 
селектордың иінтірегін (CVT бар 
моделдер) "Р" күйіне (тұрақ) 
ауыстырыңыз. 

3. Ілінісу басқышын толық басыңыз (МТ 
бар моделдер) немесе тежегіштің 
басқышын (CVT бар моделдер) 
басыңыз. 

 

 
Сол жақтан басқарылатын моделдер 

 

1) Бекіткіштің түймесі. 
2) Апаттық кілт. 

 

Қашықтықтан басқару салпыншағының 
бекіткішінің түймесін басып, механикалық 
кілтті алыңыз. 
Апаттық кілттің көмегімен жүргізушінің 
есігін ашыңыз немесе құлыптаңыз, бұл 
әрекеттер реті "Есікті іштен ашу және 
құлыптау" бөлімінде берілген 2-5. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Оң жақтан басқарылатын моделдер 

 
1 

 
 
 
 
 

2 
 

202500 
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4. Қашықтан басқару салпыншағын оның 
түймелері Сізге  бағытталатындай етіп 
ұстап тұрып, оның қозғалтқышты іске 
қосу/тоқтату түймелерін басыңыз.
Қашықтан басқару салпыншағы мен
автокөліктің арасындағы деректер
алмасу үрдісі аяқталғанда, дыбыстық
сигнал ("динь") естіледі. Бір мезетте
қозғалтқышты іске қосу/ тоқтау түймесі
қатарынан былайша өзгереді.
• Егер қозғалтқышты қашықтықтан

іске қосу/тоқтату функциясы бар
жүйесінің түймесі сөндірілген болса:
"АСС".

• Басқа жағдайларда: "ON".
5. Егер қозғалтқышты қашықтықтан іске

қосу/тоқтату функциясы бар жүйесінің
түймесі сөндірілген болса, ілінісу
басқышы (МТ бар моделдер) немесе
тежегіштің басқышы (CVT бар
моделдер) босатулы болған кезде
қозғалтқышты іске қосу/ тоқтату
түймесін басыңыз. Қозғалтқышты іске
қосу/тоқтату түймесінің қалпы "ON"
өзгереді.

ЕСКЕРТПЕ 
Егер электрлік қуаттау режімдерін 
ауыстырып қосу жоғарыда 
сипатталған амалдарды толық 
орындағаннан кейін орындалмаса, 
SUBARU дилеріне хабарласыңыз.  

 Қозғалтқышты іске қосу 
1. Автокөлікті тұрақ тежегішіне

орнатыңыз.
2. Берілістерді ауыстырып қосу иінтірегін

(МТ бар моделдер) немесе 
селектордың иінтірегін (CVT бар 
моделдер) "Р" күйіне (тұрақ) 
ауыстырыңыз. 

3. Тежегіш басқышын толық басыңыз.
4. Ілініс басқышын толық басыңыз (МТ

бар моделдер).

Сол жақтан басқарылатын моделдер 

Оң жақтан басқарылатын моделдер 

5. Қашықтан басқару салпыншағын оның
түймелері Сізге  бағытталатындай етіп
ұстап тұрып, оның қозғалтқышты іске
қосу/тоқтату түймелерін басыңыз.
Қашықтан басқару салпыншағы мен
автокөліктің арасындағы деректер
алмасу үрдісі аяқталғанда, дыбыстық
сигнал ("динь") естіледі. Бір мезетте
қозғалтқышты іске қосу/тоқтату түймесі
"ACC" немесе "ON" күйіне ауысады.

6. Тежегіштің басқышын (барлық 
моделдер) және ілінісу басқышын (МТ 
моделі) толық баса отырып, 
қозғалтқыштың іске қосу/ тоқтату 
түймесін басыңыз. 
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ЕСКЕРТПЕ 
Егер қозғалтқыш жоғарыда сипатталған 
рәсімдерді орындағаннан кейін де  
іске қосылмайтын болса, біз Сізге 
өзіңіздің SUBARU дилеріңізге 
хабарласуды ұсынамыз. 

Жүкартқыштың қақпағы 
(Седан) - егер 
жүкартқыштың қақпағы 
ашылмаса  

 
 

Жүкартқыштың қақпағын ашу мүмкін 
болмаған жағдайда, оны келесі рәсімдерді 
орындау арқылы аша аласыз. 
1. Артқы орындықты жинаңыз. Неғұрлым 

толық ақпарат алу үшін "Артқы 
орындықтардың арқасын жинау" бөлімін 
қараңыз 1-16. 

2. Жүкартқышқа салонның артқы жағынан 
кіріңіз. 

 

 
Жүкартқыштың қақпағын ашу иінтірегі 

3. Жүкартқыштың қақпағын ашу иінтірегін 
тартыңыз.  Жүкартқыштың қақпағы 
ашылады. 

Жүк арту бөлігінің есігі 
(Outback) - егер жүк арту 
бөлігінің есігі  
ашылмаса 

 
 

Жүк арту бөлігінің есіктерін ашу мүмкін 
болмаған жағдайда,  жүк арту бөлігін ашу 
түймесінің көмегімен Сіз оны жүк арту 
бөлігінің ішінен аша аласыз (барлық 
моделдер) немесе жүк арту бөлігінің есігінің 
электрлік жетегінің көмегімен Сіз оны жүк 
арту бөлігінің ішінен аша аласыз (егер 
орнатылған болса). 

 

 
1. Жүк салу бөлігінің есігінің ортасындағы 

төменгі бөлігінде орналасқан 
технологиялық қақпақшаны тегіс 
бұрағыштың көмегімен алып тастаңыз. 
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2. Жүк арту бөлігінің есіктерінің ішкі әрлеу
панелінің артындағы жүк арту бөлігінің
есіктерін ашу иінтірегін тауып алыңыз.

Электр жетегі жоқ моделдердің жүк 
арту бөлігінің есіктері 

Электр жетегі бар 
моделдердің жүк арту 
бөлігінің есіктері 

3. Иінтіректі тегіс бұрағыштың немесе
басқа да ұқсас құралдың көмегімен оңға
бұраңыз. Жүк арту бөлігінің есігі
ашылады.

Жүк арту бөлігі есігінің 
электрлік жетегі - егер жүк 
арту бөлігі есігінің 
электрлік жетегі тиісінше 
жұмыс істемесе  

 Егер жүк арту бөлігі 
есігінің электрлік жетегі 
сөндірулі болса 

ЕСКЕРТПЕ 
Жүк арту бөлігіні есігінің электрлік 
жетегі уақытша сөндірулі болған кезде 
адамның денесіне немесе қандай да 
бір затқа соғылған жағдай салдарынан 
қатты соққы әсері қабылданатын 
болса, уақытша сөндірудің жойылуы 
мүмкін. Бұл құбылыстың мақсаты 
соққы әсерінің энергиясын сіңіру 
болып табылады және бұл ақау емес. 
Мұндай жағдайда жүк арту бөлігінің 
есігінің байқаусызда ашылуы немесе 
жабылуы мүмкін. 

Жүк арту бөлігі есігінің электрлік жетегі 
ақаулы болған жағдайда қысқа электрондық 
дыбыстық сигнал беріледі және жұк арту 
бөлігінің есіктерін ашу немесе жабу 
тоқтатылады. 

D 
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Жүк арту бөлігінің есігін ашу 
иінсабын ешқашан саусақпен 
жылжытпаңыз, себебі мұның 
жарақаттануға соқтыруы мүмкін. 
Міндетті түрде тегіс бұрағышты 
немесе оған ұқсас затты 
пайдаланыңыз. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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Жүк арту бөлігінің есігін автоматты түрде 
ашу және жабу үшін келесі операцияны 
орындаңыз. Егер жүк арту бөлігінің есігі 
ашылмаса және осы операцияларды 
орындағаннан кейін автоматты түрде 
жабылмаса, біз Сізге автокөлікті тексерту 
үшін SUBARU дилеріне хабарласуды 
ұсынамыз. 

 Егер жүк арту бөлігінің есігі 
құлыптаулы болса 

 

 
1. Жүк арту бөлігінің есігін ашу түймесін 

басыңыз және басулы күйде ұстап 
тұрыңыз. Егер жүк арту бөлігінің есігі 
ашылмаса, "Жүк арту бөлігінің есігі 
(Outback) - егер жүк арту бөлігінің есігі 
ашылмаса" бөлімінде 9-36 
сипатталған рәсімдерді орындаңыз. 

2. Жүк арту бөлігінің есігін қолыңызбен 
жартылай жабық күйіне дейін жабыңыз. 

3. Функциялардың қалпына келгендігіне 
көз жеткізу үшін жүк арту бөлігінің 
есігінің электрлік жетегін қосыңыз. 

  Егер жүк арту бөлігінің есігі толық 
ашық күйде қатып қалса немесе 
соңына дейін жабылмаса 

1. Жүк арту бөлігінің есігін қолыңызбен 
жартылай жабық күйіне дейін 
жабыңыз. Егер жүк арту бөлігінің есігі 
жабылмаса, "Жүк арту бөлігінің есігі 
(Outback) -  
егер жүк арту бөлігінің есігі 
ашылмайтын болса" бөлімінде 9-36 
сипатталған рәсімдерді орындаңыз. 

2. Функциялардың қалпына келгендігіне 
көз жеткізу үшін жүк арту бөлігінің 
есігінің электрлік жетегін қосыңыз. 

 
 Егер жүк арту бөлігінің есігі 

ашылмайтын болса 
Егер жүк арту бөлігінің есігі жабылмаса, 
"Жүк арту бөлігінің есігі (Outback) - егер 
жүк арту бөлігінің есігі жабылмайтын 
болса" бөлімінде 9-36 сипатталған 
рәсімдерді орындаңыз. 

• Егер жүк арту бөлігінің есігі 
жабылмайтын болса 

 
 
 

 
Егер жүк арту бөлігінің есігін 
аккумуляторлық батареяның отыруы 
салдарынан және т.б. себептерге 
байланысты жүк арту бөлігінің есігі 
ортада тоқтап қалғанда жабу мүмкін 
болмаса, оны қолмен жабуға болады. 

• Беті тегіс емес жерлерде, мы-
салы, төбелі жерлерде, келесі  
әрекеттердің ешқайсысын 
орындамаңыз. Жүк арту бөлі-
гінің есігінің біреудің басын 
немесе бетін соғып,   саусақта-
рын немесе дененің басқа да 
бөліктерін қысып, байқаусызда 
жабылып қалуы мүмкін, ал бұл 
жарақатқа алып келеді. 

• Келесі әрекеттерді тіпті беті 
тегіс жерлерде орындағанда 
да, жүк арту бөлігінің есігне 
соғылып немесе қысылып қалу 
салдарынан жарақат алмау 
үшін сақ болыңыз. 

• Жүк арту бөлігінің есігі төменде 
сипатталған әдіспен жабылған-
нан кейін, біз Сізге автокөлікті 
SUBARU дилерінде тексеруді 
ұсынамыз. 
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1. Жүк арту бөлігінің есігін қолыңызбен
жартылай жабық күйіне дейін
жабыңыз. Егер жүк арту бөлігінің есігі
жабылмаса, "Жүк арту бөлігінің есігі
(Outback) - егер жүк арту бөлігінің есігі
ашылмаса" бөлімінде 9-36
сипатталған рәсімдерді орындаңыз.

2. Функциялардың қалпына келгендігіне
көз жеткізу үшін жүк арту бөлігінің
есігінің электрлік жетегін қосыңыз.

Жанармайдың толық 
жұмсалуы (дизелдік 
қозғалтқышы бар моделдер) 

Қозғалтқышты қайтадан іске қосу үшін 
төменде сипатталған рәсімдерді 
орындаңыз. 
1. Сіздің автокөлігіңізге жанармай тол-

тырып құйыңыз. Жанармайға қойы-
латын талаптар және жанармайды құю
рәсімі туралы ақпарат алу үшін
"Жанармай" бөлімін қараңыз ?-3.

1) Жанармай айдау сорғысы.

2. Жанармай жүйесіне түскен ауаны
айдау үшін мотор бөлігінде, алдыңғы
орындықтағы жолаушы жақта
орналасқан жанармайды айдайтын
сорғышты айдау түймесін Сіз қатты
кедергіні сезгенше баса отырып, іске
қосыңыз.

3. Стартердің электрлік қозғалтқышын 15
секундтан аспайтын уақытқа іске
қосып, қозғалтқышты іске қосуға
тырысыңыз.
Егер қозғалтқыш іске қосылмаған
болса, 2-қадамда көрсетілген рәсімді
тағы бір рет орындап, стартердің
электрлік қозғалтқышын 15 секундтан
аспайтын уақытқа іске қосып,
қозғалтқышты тағыда іске қосуға
тырысыңыз.
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• Жанармай толтырып құйыл-
ғанша қозғалтқышты іске қосу-
ға және жанармайды айдайтын
сорғышты іске қосуға тырыс-
паңыз. Әйтпесе, бұл қозғалт-
қыш пен жанармай жүйесінің
зақымдануына әкелуі мүмкін.

• Стартердің электрлік қозғалт-
қышының жалпы жұмыс уақы-
тының 30 секундтан ұзақ бо-
луына жол бермеңіз. Керісінше
бұл стартердің электрлік
қозғалтқышының қызып кетуі-
не және аккумуляторлық бата-
реяның отыруына әкелуі
мүмкін.

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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Егер қозғалтқыш екінші рет іске 
қосылмайтын болса, біз Сізге жақын 
жерде орналасқан SUBARU дилерінің 
көмегіне жүгінуді ұсынамыз. 

Егер Сіздің автокөлік 
апатқа ұшыраса 

Қозғалтқышты түйменің көмегімен іске 
қосу/ тоқтату функциясы қарастырылған 
қашықтықтан басқару жүйесі жоқ 
моделдер  

   
 

4. Қозғалтқышты іске қосқаннан кейін 
акселератордың басқышын басыңыз 
және осындай басулы күйде 
қозғалтқыштың жұмысы біркелкі 
болғанша ұстап тұрыңыз. Сондай-ақ, 
барлық ескерту және бақылау 
шамдарының сөнгеніне көз жеткізіңіз. 
Жанармайдың қыздырылу деңгейіне 
байланысты жанармайды бүрку жүйесі 
автокөліктің иінді білігінің айналу жиілігін 
бос жүріс режімінде автоматты түрде 
төмендетеді. 

 Автокөлік қозғалтқышын 
апатқа ұшырағаннан кейін 
іске қосу 

 
 
 

 

 
Сіздің автокөлік жанармайдың сорғы 
жүйесімен жабдықталған. Егер автокөлік 
апат және т. б. нәтижесінде соққы алса, 
жанармай сорғысы жанармайдың ағуын 
минималды шамаға дейін азайту үшін 
жүйеге отын беруді тоқтатады. Жүйені іске 
қосқаннан кейін қозғалтқышты іске қосу үшін 
мына амалдарды орындаңыз: 

2  
1. Оталдыру құлпын "LOCK" немесе "ACC" 

қалпына ауыстырыңыз. 
2. Қозғалтқышты қайта іске қосыңыз. 

Қашықтықтан басқарылатын түйменің 
көмегімен қозғалтқышты іске қосу/тоқтату 
функциясы бар моделдер: 
1. Қозғалтқышты іске қосу/тоқтату түймесі 

арқылы электрлік қуаттау режімін "АСС" 
немесе "OFF" режіміне келтіріңіз. 

2. Қозғалтқышты қайта іске қосыңыз. 
 

 Апатқа ұшырағаннан кейін 
автоматты түрде құлыптау/ 
ашу операциясы (егер 
қарастырылған болса) 

Егер автоматты түрде құлыптау/ ашу 
функциясы қосулы болса, қозғалыс кезінде 
барлық есіктер автоматты түрде 
құлыпталады. Неғұрлым толық ақпарат алу 
үшін "Есіктерді автоматты түрде құлыптау/ 
ашу (егер қарастырылған болса)" бөлімін 
қараңыз 2-8. 
Егер автокөлік қауіпсіздік жастықтарын іске 
қосатын қатты соққыға ұшырайтын болса,  

Егер Сіздің автокөлігіңіз апатқа 
ұшыраса, қозғалтқышты іске 
қосар алдында міндетті түрде 
автокөлік астындағы жерді бетін 
тексеріңіз. Егер Сіз сол жерде жа-
нармайдың ағу белгілерін тапса-
ңыз, қозғалтқышты іске қосуға 
тырыспаңыз. Жанармай жүйесі 
бүлінген және жөндеуді қажет 
етеді. Дереу арада жақын жердегі 
автокөліктік сервис орталығына 
жүгініңіз. Біз Сіздің SUBARU 
дилеріне хабарласуыңыздың 
керектігін ескертеміз. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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есік құлыптарының автокөліктен шұғыл 
шығуды қамтамасыз ету үшін автоматты 
түрде ашылуы мүмкін. Әдетте, артынан 
соқтығысу кезінде болатын соққы қауіпсіздік 
жастықтарын іске қоспайды. Алайда, егер 
соққының күштілігі олардың іске қосылуы 
үшін жеткілікті болса, оның автоматты 
түрде ашу функциясын да іске қосуы 
мүмкін.  
Мұндай жағдайларда автоматты түрде 
құлыптау/ жабу функциясы кідіріп қалады 
да, есіктері ашулы күйде қалады. Есіктерді 
автоматты түрде құлыптау функциясын 
қалпына келтіру үшін алдымен қоршаған 
ортаның қауіпсіздігіне көз жеткізіңіз, содан 
кейін келесі әрекеттерді орындаңыз. 
Қозғалтқышты түйменің көмегімен іске 
қосу/тоқтату функциясы 
қарастырылған қашықтықтан басқару 
жүйесі жоқ моделдер: 
1. Оталдыру құлпын "LOCK" қалпына

ауыстырыңыз.
2. Оталдыру құлпын "ON" қалпына

ауыстырыңыз.

Қашықтықтан басқарылатын түйменің 
көмегімен қозғалтқышты іске 
қосу/тоқтату функциясы бар 
моделдер: 
1. Қозғалтқышты іске қосу/тоқтату түймесі

арқылы электрлік қуаттау режімін "OFF"
режіміне келтіріңіз.

2. Қозғалтқышты іске қосу/тоқтату түймесі
арқылы электрлік қуаттау режімін "ON"
режіміне келтіріңіз.

ЕСКЕРТПЕ 
Соққы күшіне байланысты апаттық ашу 
функциясының  
жұмыс істемеуі мүмкін. 

Төменде көрсетіліп отырған 
мәселелер туындаған жағдайда 
жүйеде ақаудың болуы мүмкін. 
Біз Сізге жүйені диагностикалау 
үшін SUBARU дилеріне 
хабарласуды ұсынамыз. 
• Қозғалыс кезінде есіктер

автоматты түрде ашылады.
• Егер барлық есіктер 

жабылған болса, олар 
есіктерді бұғаттауыштың 
ауыстырып-қосқышының 
құлыптайтын жағын 
басқанда ашылады. 

• Есіктерді автоматты түрде
құлыптау функциясы жұмыс
істемейді.

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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ЕСКЕРТПЕ 
Егер Сіз автокөлікті автоматты 
 жуу қызметтерін пайдаланғыңыз 
келсе: 
 Алдын ала оның Сіздің автокөлігіңіз 

үшін қолайлы екендігіне көз 
жеткізіңіз. 

 Жаңбыр қадағасымен жабдық-
талған автокөлікті жуу кезінде 
әйнек тазартқыштың сөндірілгені-
не көз жеткізіңіз.  Егер әйнек та-
зартқыштың ауыстырып қосқышы 
"AUTO" күйіне орнатылса, онда 
автокөлікті жуу кезінде шыны та-
зартқышының кенеттен қосылуы 
мүмкін және оның щөткелерінің 
сынып қалуы ықтимал.  

Сіздің автокөлігіңіздің мінсіз сыртқы 
келбетін сақтаудың ең жақсы тәсілі - оны 
жуу. Сіздің автокөлігіңіздің боялған бетіне 
жолдан шашырайтын балшық сіңіп кетпеуі 
үшін автокөлікті кемінде айына 

• Автокөлікті жуу кезінде оның 
тежегішінің сулануы мүмкін. Бұл 
нәтижеде автокөліктің тежелу 
жолы артады. Тежегішті кептіру 
үшін, тежегішті қыздыру 
мақсатында  тежегіштің басқы-
шын аздап басу арқылы қауіпсіз 
жылдамдықпен біраз жүріңіз. 

• Моторлы бөлікті және оған 
жапсарлас жерлерді жууды жү-
зеге асырмаңыз. Егер су 
қозғалтқыштың ауа жинағышы-
на немесе электрлік бөлшекте-
ріне кіретін болса, бұл қозғалт-
қыштың немесе рулдік басқару 
күшейткішінің ақаулығын 
тудырады. 

• Қанаттарының ішкі жақтарын, 
түптерін, бамперлері мен түтін 
шығару құбыры және олардың 
ұштықтары сияқты шығып 
тұратын элементтерін жуу 
кезінде өткір жиектеріне тиген 
кезде жарақат алмау үшін сақ 
болыңыз. 

Автоматты жуғыш 
операторының щөткелердің 
артқы шынының әйнек 
тазартқышының иінтірегіне 
тимеуін қамтамасыз ететін 
режимін қалыптастыруын 
сұраңыз немесе жууды 
бастамас бұрын жабысқақ 
таспаның көмегімен артқы 
шынының әйнегін тазартқыштың 
иінтірегін бекітіңіз. 

• Блок-шамдардың беттерін жуу 
кезінде органикалық еріткіш-
терді пайдаланбаңыз. Алайда, 
құрамында органикалық еріткіш 
болатын жуғыш зат  қалайда 
тазарту үшін қолданылған бол-
са, жуу құралының қалдықтарын 
сумен жуыңыз. Керісінше 
жағдайда қақпақтың бетінің 
зақымдануы мүмкін. 

• Жаңбыр қадағасымен жабдық-
талған моделдер: автокөлікті 
жуу кезінде шыны тазартқышты 
сөндіріңіз. Егер шыны тазарт-
қыштың ауыстырып-қосқышы 
"AUTO" қалпына орнатылса, 
онда автокөлікті жуу кезінде 
шыны тазартқыштың кенеттен 
қосылып кетуі мүмкін және 
жарақат келтіруі ықтимал. 

• Тек Outback моделі үшін: 
Сіздің автокөлігіңіздің артқы 
шынының әйнек тазартқышы-
мен жабдықталуына 
байланысты, автокөліктің 
автоматты жуу щөткесінің оған 
оралып, айналасында 
шатасуы мүмкін, бұл әйнек 
тазартқыштың иінтірегін және 
басқа да бөлшектердің 
зақымдануына соқтыруы 
мүмкін. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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- ЖАЛҒАСЫ -

        бір рет жуу керек. 

Балшық ысқышпен және көп мөлшерлі жылы 
немесе суық сумен жуылады. Автокөлікті жуу 
кезінде ыстық суды пайдалануға жол 
берілмейді. Сонымен қатар, автокөлікті 
шақырайып түсіп тұрған күн астында жууға 
болмайды. 

Тұздарды, химикаттарды, жабысқан 
жәндіктерді, гудронды, күйені, ағаш сөлі мен 
құс саңғырығын жұмсақ жуу құралдарын 
пайдалана отырып жуу керек. Жұмсақ жуғыш 
жас зат бейтарап болуы керек. Қатты әсер 
ететін сабын немесе химиялық жуғыш 
заттарды қолдануға болмайды. Барлық жуу 
құралдарын автокөлік шанағының бетінде 
кеуіп қалуына жол бермей, тез жуу керек. 
Автокөлікті жылы сумен жуыңыз. Судың 
қалдықтарын күдерімен немесе жұмсақ 
шүберекпен сүрту керек. Астын, ішкі жақтарын 
және аспаларын жуу кезінде резеңке 
қолғаптарды киіңіз және ластанымдарды 
тиімді кетіру үшін қолша щөткені 
қолданыңыз. 

 Автокөліктің астын жуу

Жолға қататын мұзды кетіру үшін 
қолданылатын химиялық заттардың, тұздар 
мен қиыршық тастардың коррозиялық 
қасиеттері жоғары,  
олар автокөліктің астында орналасқан 
шығару құбыры, жанармай және тежегіш 
мистраль, тежегіш тростары, шанақтың 
асты, қанаттар және аспа элементтері 
сияқты тораптардың коррозиясын 
жылдамдатады. 
Бұл заттардың зиянды әсерін азайту үшін 
автокөліктің түбі асты мен дөңгелектерінің 
қуысын жылы немесе суық сумен жиі және 
мұқият жуып отыру керек. 

Сіздің автокөлігіңіздің түбінде орналасқан 
тораптарға балшықтың және құмның жабысуы 
олардың коррозиясын тездетуі мүмкін. Сіздің 
автокөлігіңіздің түбінен құмды, жолсыз 
жағдайда немесе лас жолмен жүргеннен 
кейін қататын батпақты және сазды 
жуыңыз. 
Автокөліктің астын және аспа элементтерін 
мұқият жуыңыз, өйткені оларға саз бен құм жиі 
қатады.  Қатып қалған балшықты кетіру үшін 
үшкір заттарды пайдаланбаңыз. 

 Автокөлікті жууға арналған жылы
су беретін құрылғыны пайдалану

• Жуу барысында құбыршектің ұштығының
автокөліктен кемінде 30 см. (12 дюйм)
қашықтықта болуы тиіс.

• Бір орынды ұзақ уақыт бойы жууға жол
бермеңіз.

• Егер дақ су ағысымен жуылмаса, оны 
қолмен шайыңыз. Кейбір құрылғы-ларда
автокөліктерді жууға арналған су ағысы
қатты қысыммен беріледі және ол өте
жоғары температурада болады. Оның
полимер материал-дардан жасалған
бөлшектерді (мысалы, молдингтерді)
зақымдауы немесе деформациялауы
мүмкін.

• Аспа элементтерін жуу 
барысында тежегіш 
құбыршектерін, қадаға 
сымдарының бумаларын және 
басқа да бөлшектерді зақымдап 
алмау үшін аса сақ болыңыз.  

• Су ағысының қозғалтқыштың 
төменгі бөлігіне ұзақ уақыт 
бойы әсер етпеуі керек. Бұл 
кейбір электрлік бөлшектерінің 
зақымдануына соқтырады. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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 Автокөлік шанағын 
балауызбен жылтырату 
және өңдеу 

Сіздің автокөлігіңіздің шанағын жылтырату және 
өңдеу алдында оны мұқият жуу және кептіру 
қажет. Тек жоғары сапалы жылтыратқыштар 
мен балауыз құрамдарын пайдаланыңыз, 
бұл ретте дайындаушының нұсқаулықтарын 
ескеріңіз. Автокөліктің боялған беттері суық 
болған жағдайда ғана жылтыратқыш және 
балауыз жағыңыз. 

Сіздің автокөлігіңіздің боялған беттерін ғана 
емес, хромдалған әрлеу бөлшектерін де 
балауызбен жылтырату және өңдеу керек. 
Балауызсыз автокөліктің боялған беттері 
түсін жоғалтады, алғашқы жылтырлығын 
жоғалтады, ал бояу тез тозуға ұшырайды. 
Балауыз құрамының қабатын кемінде 
айына бір рет жағу ұсынылады немесе 
бетінен судың сырғуы тоқтаған жағдайда 
жағу керек. 

Егер бояу оның жылтырлығы мен реңін 
қалпына келтірмейтін болса, бетін аса ұсақ 
түйіршікті жылтыратқыш құраммен өңдеңіз. 
Тек түсі кеткен жерді жылтыратумен 
шектелмеңіз,  оның маңайын да  

жылтыратыңыз. Жылтыратудың міндетті 
түрде бір бағыттағы қозғалыстармен ғана 
жүзеге асырылуы тиіс. Жылтырату кезінде 
№2000 түйіршіктілігі бар құрамды 
пайдалану ұсынылады. Ірі түйіршікті 
жылтырату құрамын пайдалануға жол 
бермеңіз. Ірі түйіршікті тегістеу құрамдарының 
түйіршіктілігі аз және лак-бояу жабынын 
зақымдауы мүмкін. Түсі кеткен жердің 
бастапқы жылтырлығын қалпына келтіру 
үшін  жылтырату құрамының көмегімен түсі 
кеткен жерлерді жылтыратқаннан кейін 
оларға балауыз құрамының қабатын жағу 
керек. Жылтырату құрамын жиі қолданудың, 
сондай - ақ  жылтырату процесінің 
технологиясын бұзудың лак - бояулы 
жабынның қабатының өшірілуге және 
күңгірттелегн қабаттың пайда болуына әкеп 
соқтыратынын есте сақтаған жөн. Егер Сізде 
осы мәселелер бойынша қандай да бір 
күмән пайда болса, біз Сіздің SUBARU 
дилеріне немесе автокөлік бояулары 
бойынша маманға хабарласуыңыздың 
керектігін меңзейміз.  

ЕСКЕРТПЕ 
Сіздің автокөлігіңіздің шанағына 
балауыз  
құрамын жағу барысында жел қағатын 
шыны жуғыштың бүріккіштерінің 
бітеліп қалмайтындығын тексеріңіз. 

Құрамында органикалық заттар 
бар ешқандай құралдарды,  блок-
шам қақпағының бетінде 
пайдаланбаңыз. Алайда, егер 
органикалық ерітіндіні құрамды 
жылтыратқыш немесе балауыз 
құрамы қақпақтың бетіне 
жағылып қойса, жылтыратқышты 
немесе балауыз құрамын сумен 
жуыңыз. Керісінше жағдайда 
қақпақтың бетінің зақымдалуы 
мүмкін. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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 Жеңіл балқитын 
дискілерді тазалау 

• Оңай балқытылатын қорытпа дөңгелек
дискілерінен жолды тазарту үшін
қолданылатын химиялық заттарды
немесе қатып қалған сазды жиі
тазартып отырыңыз. Егер мұндай кірді
ұзақ уақыт бойы тазартпаса, оны
тазалау қиын болады.

• Дискілерді тазалау үшін абразивті
заттарды ұстап тұратын тазалау
құралдарын пайдалануға жол бермеңіз.
Тазалауды бейтарап тазартқыш
құралмен жүргізіңіз, содан кейін оны
сумен мұқият шайыңыз. Дискілерін 
тазалау үшін қатты щөткені 
пайдаланбаңыз. Дискілерді үлкен 
жылдамдықпен айналатын автокөлік 
жуу щөткелерімен тазалауға жол 
бермеңіз. 

• Егер оған теңіз суы шашаған болса,
сондай - ақ теңіз  жағдайында немесе
жолдармен, тұзбен немесе басқа да
химиялық реагенттермен өңделсе,
барлық автокөлікті (жеңіл қорытпа
дискілерді қоса алғанда) сумен жуыңыз.

Коррозиядан қорғау 
Сіздің автокөлігіңіздің конструкциясы мен 
дайындау технологиясы оның жо-ғары 
коррозиялық беріктігін қамта-масыз етеді. 
Автокөлік бөлшектерінің көпшілігі арнайы 
материалдардан жасалған, немесе 
автокөліктің тамаша сыртқы түрін ғана 
емес, оның беріктігін, сондай - ақ
пайдаланудағы мықтылығын қамтамасыз 
ететін арнайы қалқанша жабындары бар. 
 Коррозияның ең жиі 

кездесетін себептері 
Корозияның ең жиі кездесетін себептері 
мыналар болып табылады. 
• Шанақтың бөліктеріндегі, сондай - ақ

жеке қуыстар мен басқа да жерлерінде
кір және басқа да бөтен заттар арқылы
ылғалдың жиналуы.

• Лак - бояу қалдықтарын, сондай - ақ ұсақ
тастармен және гравиймен немесе
аздаған апаттар нәтижесінде басқа да
қорғаныш қабаттарының зақымдануы.

Коррозияны жылдамдататын факторлар 
мыналар болып табылады. 
• Автокөліктің шанағына жолды тазарту

үшін себілетін  тұздың немесе шаңмен
күресу үшін қолданылатын химиялық
реагенттердің әсері;

автокөлікті ауаға араласқан түрлі 
тұздардың мөлшері басым аумақтарда, 
сондай-ақ елеулі өндірістік 
шығарындылары бар аудандарда 
пайдалану. 

• Ылғалдылығы жоғары аудандарда,
судың қату температурасынан сәл
жоғары температураларда көліктерді
пайдалану.

• Автокөліктің кейбір тораптарында 
ылғалдың ұзақ уақыт бойы сақтаулы, тіпті 
автокөліктің басқа тораптары құрғағаннан 
кейін де. 

• Автокөліктің кейбір бөліктеріндегі 
желдетілудің нашарлығы және 
температураның жоғарылығы, олар 
ылғалдың жылдам кетуіне кедергі 
жасайды. 

 Коррозияның алдын алу 
шаралары 

Автокөлік шанағының, сондай - ақ оның 
аспа элементтерінің коррозиясын 
болдырмау үшін автокөлікті үнемі жуу 
керек. Сонымен қатар, жол жүргеннен кейін 
көлікті жуу керек: 
• қысқы уақытта мұз қатудың алдын алу

үшін тұз себілген жолдармен жүрген
болса;

• балшық, құм немесе қиыршық таспен
жүрген болса;

• жағалау маңындағы жолдармен жүрсе.
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Қыстан кейін автокөліктің астын мұқият жуу 
ұсынылады. 

Қыс басталар алдында автокөліктің 
астында орналасқан тораптардың күйін 
тексеріп алу керек, мысалы, тежегіш 
магистрал, тежегіш жүйесінің арқандары, 
аспа элементтері, қолша басқару 
элементтері, шанақ түбі және қанаттар 
сияқты тораптар. Осы тораптардың ең 
болмағанда біреуінде датты анықтаған кезде, 
оны тотығуға қарсы өңдеу талаптарына сай 
тазартыңыз немесе алмастыру керек. Егер 
Сізге осындай жұмыстарды жүргізуге көмек 
қажет болса, Сіздің SUBARU дилеріне 
хабарласқаныңыз жөн. 

Лак-боялған беттерінде сызаттар мен 
сырылған жерлер табылған кезде оларды 
дереу арада жою қажет. 

Автокөліктің салонында еден төсеніштерінің 
астына су немесе балшық жиналмағанын 
тексеріңіз. Бұл да коррозияға себеп болуы 
мүмкін. Еден төсеніштерінің астында су мен 
кірдің жоқтығына көз жеткізу үшін осындай 
тексерулерді үнемі қайталап отырыңыз. 
Көлікжайдың құрғақ болуын қадағалаңыз.  
Сіздің автокөлігіңізді нашар желдетілетін 
көлікжайда сақтамаған дұрыс.  Мұндай 
көлікжайдағы жоғары ылғалдылық 

коррозияға қолайлы жағдай жасайды. 
Сонымен қатар, егер Сіз көлікжайда 
автокөлікті жууды жүзеге асырсаңыз, 
сондай - ақ көлікжайға кірер алдында 
автокөлікті қардан немесе судан 
тазаламасаңыз ылғалдылық артатын 
болады. 

Сіздің автокөлігіңізді суық ауа райында 
және/немесе жолдар тұзбен немесе басқа 
да коррозиялық материалмен өңделетін 
аудандарда пайдаланған кезде, үнемі 
есіктің ілгектері мен құлыптарын тексеріп, 
қозғалтқыш қақпағының  құлпын майлап 
отыру керек. 

Автокөліктің салонын тазалау 
 

 

Климат-бақылау жүйесін,  аудиожүйені басқару 
панелін, аспаптар панелдерін, орталық 
консоль, аспаптар комбинациясы панелдерін 
және әртүрлі ауыстырып-қосқыштар мен 
ажыратқыштардың орна-ласқан жерлерін 
тазалау үшін дымқыл жұмсақ шүберекті 
пайдаланыңыз. (Осы мақсаттар үшін ешқандай 
органикалық заттарды пайдалануға жол 
бермеңіз.) 
 Отырғыштардың маталы 
қаптамасы   
Шаңсорғыштың көмегімен шаң, кір және ұсақ 
қоқыстарды алып тастаңыз. Егер ластанып 
қатып қалса және шаңсор-ғышпен 
тазартылмаса, оны жою үшін жұмсақ щөткені 
қолданыңыз, содан кейін отырғышты 
шаңсорғышпен тазартыңыз. Мата қаптамасын 
дымқыл шүберекпен мұқият сүртіңіз, содан 
кейін орындық-тарды мұқият құрғатыңыз. Егер 
Сіздің барлық кірді тазарту қолыңыздан 
келмесе, жылы әлсіз сабын ерітіндісін 
пайдаланып, орындықтың қаптамасын екінші 
рет сүртіңіз. Осыдан кейін орындықты мұқият 
құрғатыңыз. 
Егер осыдан кейін де орындықта кір қалатын 
болса, сатуда бар матаға арналған тазалау 
құралдарын пайдаланыңыз. Алдымен тазарту 
құралын орындық қаптамасының көрінбейтін 
жеріне ғана пайдаланып көріңіз,  
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бұл құралдың матаны бүлдірмейтіндігіне 
көз жеткізіңіз. Тазартқыш құралды оны 
қолдану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес 
пайдалану керек. 

 

 

 

 

 Орындықтардың былғары 
қаптамасы 

SUBARU орындықтарды әзірлеу үшін жо-
ғары сапалы және табиғи теріні пай-
даланады.  Дұрыс күтім жасалатын болса 
оның өзіне тән сыртқы көрінісі сақталады 
және көптеген жылдар бойы жағымды 
болып қала береді. 
Сонымен қатар, егер былғары бетінде 
шаң мен кір жинақталса, ол жұмсақтығын 
жоғалтады және уақытынан бұрын 
тозады. Тері бетін жұмсақ және ылғалды 
табиғи матамен ай сайын жібітіп сүртіп 
алыңыз, терінің сулануына және тігіс 
арқылы отырғыштың ішіне судың енуіне 
жол бермеңіз.  
Қиын кетірілетін дақтарды жою үшін 
жұмсақ жуу құралдарын қолдануға 
болады, содан кейін қалпына келтіру үшін  

тері бетін жұмсақ құрғақ матамен 
жылтырағанша сүрту керек. Егер Сіз-дің 
автокөлігіңіз ұзақ мерзім бойы тұратын 
болса және тік түсетін күн сәулесі 
астында тұрса, онда боя-уының кетіп 
қалмауы үшін және те-рінің қурап 
қалмауын болдырмау үшін терезелерді 
жабу немесе орындықтар мен 
жастықшаларын жабу ұсынылады. 
Автокөлікте жұмыстарды орындау 
барысында орындықтардың кез келген 
тыстарын және бас тіреуіштердің тыстарын 
алып тастаңыз. 
Терінің аздаған зақымдануы мен қажалған 
жерлерін сатылымда бар өңдеуге арналған 
лакпен өңдеуге болады. Біраз уақыттан 
кейін Сіз теріде табиғи теріге тән жұмсақ 
қатпарлар мен қыртыстардың пайда 
болғанын аңғарасыз. 
 Синтетикалық былғары 

қаптамасы 
Сіздің автокөлігіңіздің салонының 
синтетикалық былғары қаптамасын тазарту 
әлсіз сабын ерітіндісінің көмегімен немесе 
жуғыш құралмен жүзеге асырылады, 
мұндай беттерді аталған құралдармен 
тазарту алдында шаңсорғышпен  немесе 
щөткемен тазартып алған жөн.  Жуу 
ерітіндісін жағып, бірнеше минут күтіңіз. 
Содан  

кейін жуғыш ерітіндіні таза ылғалды 
шүберекпен кетіріңіз. Қажет болса, Сіз 
сатылымда бар тазартқышты пайдалана 
аласыз, егер  олар синтетикалық былғары 
бұйымдарға арналған құралдар болса.  

Ешқашан автокөлік салонын 
қаптауда пайдаланылатын теріні 
немесе синтетикалық 
материалдарды тазалау үшін 
күшті әсері бар тазартқыш 
құралдарды (еріткіштер, 
таратқыштар, әйнектерді жууға 
арналған сұйықтықтар немесе 
бензин) пайдаланбаңыз. Бұл 
үстіңгі қабаттың зақымдануына 
және түссізденуге әкелуі мүмкін. 

Орындықтарды тазалау үшін 
бензинді, ерітінділерді және бас-
қа да ұқсас заттарды пайда-
ланбаңыз. Бұл үстіңгі қабаттың 
зақымдануына және түссізденуге 
әкелуі мүмкін. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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 Климат-бақылау жүйесінің 

және аудиожүйенің басқару 
панелдерін, аспаптар 
панелін, орталық консолді, 
аспаптар комбинациясы 
панелін, әртүрлі 
ауыстырып-қосқыштардың 
орналасу орындарын 
тазалау, сондай-ақ басқа да 
пластмасса беттер мен 
ажыратқыштарды тазарту 

Климат-бақылау жүйесінің және 
аудиожүйенің басқару панелдерін, аспаптар 
панелін, орталық консолді, аспаптар 
комбинациясы панелін, әртүрлі ауыстырып-
қосқыштардың орналасу орындарын 
тазалау үшін жұмсақ ылғалды шүберекті 
пайдаланыңыз. 

 

  
 Монитор (егер орнатылған 
болса) 
Аудиожүйе мониторын/ навигация жүйесін / 
көпфункциялы дисплейді  тазарту үшін 
күдерімен немесе жұмсақ матамен 
сүртіңіз.  
Монитор қатты ластанғанда оны бейтарап 
жуу құралына малынған жұмсақ 
шүберекпен сүртіңіз, содан кейін жуу 
құралының қалдықтарын монитордан 
мұқият тазартыңыз.  

 
 

  

• Құрамында силиконы бар хи-
миялық заттарды автокөліктің 
аудиожүйесіне, ауа салқындат-
қышының электрлік бөлшектері-
не немесе кез келген ауысты-
рып қосқыштарға қолданбаңыз. 
Бұл бөлшектерге силикон жабы-
сатын болса, электрлік бөлшек-
тердің зақымдануы мүмкін. 

• Мұндай ерітінділері бар 
ешқандай органикалық 
еріткіштерді (бояуларды, 
бензинді сұйылтқышы) немесе 
қатты әсер ететін тазартқыш 
заттарды пайдаланбаңыз. 

• Бейтарап жуу құралын 
мониторға тікелей бүрікпеңіз. 
Керісінше жағдайда бұл монитор 
бөлшектерінің зақымдануына 
әкелуі мүмкін. 

• Мониторды қатты матамен 
сүртпеңіз. Әйтпесе, бұл 
монитордың бетінің сызаттанып 
қалуына соқтыратын болады. 

• Құрамында еритін, бензин 
немесе қандай да бір ұшатын 
заттар бар тазартқыш 
сұйықтықтарды пайдаланбаңыз. 
Мұндай тазалау 
сұйықтықтардың монитордың 
төменгі бөлігінде орналасқан 
ауыстырып - қосқыш 
жазбаларын өшіріп тастауы 
мүмкін.  

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ  АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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- ЖАЛҒАСЫ -

Техникалық қызмет көрсету кестесі 

Сіздің автокөлігіңізді үнемі жұмысқа жарамды жағдайда  ұстау және оңтайлы пайдалану сапасын қамтамасыз ету үшін Сіздің 
автокөлігіңізге техникалық қызмет көрсету бойынша ұсынылатын жұмыс тізбесінің техникалық қызмет көрсету кестесіне сәйкес 
жүргізілуі тиіс. 

ЕСКЕРТПЕ 
Төменде техникалық күйін тексеру және техникалық қызмет көрсету бойынша кестеде көзделген жұмыстарды жүргізудің  
МИНИМАЛДЫ ЖИІЛІГІ көрсетілген. Дегенмен, жол жағдайына, ауа-райына, атмосфералық жағдайларға және Сіздің 
автокөлігіңізді пайдалану ерекшеліктеріне байланысты осы жұмыстарды жиі жүргізу қажеттілігінің туындауы мүмкін. 
Әртүрлі елдерде бұл шарттардың әртүрлі болуы мүмкін.  Сондықтан Сіздің еліңізде автокөлікті пайдалану шарттары 
техникалық қызмет көрсетудің базалық кестесін өзгерту қажеттілігін тудыруы мүмкін. Біз Сізге жақын жердегі SUBARU 
ресми дилерінен Сіздің автокөлігіңіздің соңғы ұсынылған техникалық қызмет көрсету кестесін алуды ұсынамыз. 

120 000 ш. (75 000 миль) астам жүргеннен кейін немесе автокөлікті пайдаланудың 96 айы өткеннен кейін автокөлікке техникалық 
қызмет көрсету техникалық қызмет көрсету кестесінің төртінші бағанасынан бастап, бұрынғы кезеңділікпен жүзеге асырылады. Бұл 
ретте жүрілген жолдың немесе автокөлікті пайдалану уақытының көрсеткіштеріне кестенің жоғарғы бөлігінде тиісінше 120 000 ш. (75 
000 миль) немесе 96 ай қосылады. 

Қолданылатын таңбалар: 
R: Ауыстыру. 
1: Тексеру, содан кейін қажет болған жағдайда реттеу, жөндеу немесе ауыстыру. 
Р: Орындау. 
(1): Автокөлікті қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету үшін қызмет көрсету ұсынылады. 
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ТЕХНИКАЛЫҚ 
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ 

МӘНІСІ 

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МЕРЗІМДІЛІГІ 
(Пайдалану мерзімі, аймен, немесе автокөлік жүрген жол, шақырыммен (миль), қайсысы бұрын 

орын алса) 

 
 
 
 

ЕСКЕРТУЛЕР 
Айлар 12 24 36 48 60 72 84 96 

х 1 000 ш. 15 30 45 60 75 90 105 120 

х 1 000 миль 9 19 28 38 47 56 66 75 

  
Мотор майы 

1.6 L моделі R R R R R R R R  
Қар. ЕСКЕРТПЕ 1) 

3.6 L моделдерінен басқа  R R R R R R R R 
 

2 
 
Май сүзгісі 

3.6 L моделі R R R R R R R R  
Қар. ЕСКЕРТПЕ 1) 

3.6 L моделдерінен басқа R R R R R R R R 
 

3 
 
Жетек белдігі 

        Ауыстыру әрбір  
Әр 1 600 шақырым (1 000 миль) 
жүрген сайын ауыстырыңыз 

4 Салқындату жүйесі, құбыршектермен мен қосылыстар          

 
 

5 

 
Қозғалтқыштың салқындатқыш сұйықтығын ауыстыру 
("SUBARU Super Coolant" салқындатқыш сұйықтығы немесе 
оның баламасы) 

1-ауыстыру: 132 ай (11 жыл) / 220 000 ш. (137 500 миль) 
2- және кейінгі ауыстыру: Әр 72 ай (6 жыл) / 120 000 ш. 
(75 000 миль) 

 

6 Жанармай жүйесі, жанармай құбырлары және қосылыстар         Қар. ЕСКЕРТПЕ 2) 

 
 
 

7 

 
 
 

Жанармай сүзгісі 

 
Бензиндік 
қозғалтқышы бар 
моделдер 
 

Еуропа елдеріне 
арналған модел-дер 
(ТМД және 
Израилден басқа) 

        
R 

 
Ауыстыру әрбір  
120 000 ш. (75 000 миль) 

 
Басқа елдер үшін 

      
R 

  Ауыстыру әрбір  
90 000 ш. (56 000 миль) 

Дизелдік қозғалтқышы бар моделдер    R    R  
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- ЖАЛҒАСЫ -

ТЕХНИКАЛЫҚ 
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ 

МӘНІСІ 

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МЕРЗІМДІЛІГІ 
 (Пайдалану мерзімі, аймен, немесе автокөлік жүрген жол, шақырыммен (миль), қайсысы 

бұрын орын алса) 

ЕСКЕРТУЛЕР 
Айлар 12 24 36 48 60 72 84 96 

х 1 000 ш. 15 30 45 60 75 90 105 120 

х 1 000 миль 9 19 28 38 47 56 66 75 

8 Ауа сүзгісінің сүзгіш элементі R R 
• Ауыстыру әрбір 

45 000 ш. (28 000 миль)
• Қар. ЕСКЕРТПЕ 3)

9 Оталдыру шамдары Бензиндік қозғалтқышы бар 
моделдер 

R Ауыстыру әрбір  
105 000ш. (66 000миль) 

10 Трансмиссиялық май/ дифференциалға арналған май (алдыңғы 
және артқы) (трансмиссиялық май) R R Қар. ЕСКЕРТПЕ 4) 

11 Сатысыз трасмиссияға арналған сұйықтық Қар. ЕСКЕРТПЕ 6) 

12 Тежегіш сұйықтығы R R R R Қар. ЕСКЕРТПЕ 5) 

13 Дискілі тежегіштердің дискілері мен қалыптары / 
алдыңғы және артқы жартылай біліктердің 
тозаңдатқыштары мен топсалары 

Қар. ЕСКЕРТПЕ 2) 

14 
Тежегіш қалыптары мен барабан тежегіштерінің барабандары 
(тежегіш қалыптарын және тұрақтық тежегіш барабандарын 
қоса алғанда) 

Қар. ЕСКЕРТПЕ 2) 

15 Тежегіш магистраль, тұрақ және жұмыс тежегіш жүйесінің 
жұмысын тексеру 

Р Р Р Р Қар. ЕСКЕРТПЕ 2) 

16 Ілінісу жүйесі 
1 600 шақырымын жүріп 
өткеннен кейінгі бос жүрісті 
реттеу (1 000 миль) 

17 Рулдік басқару және аспа жүйесі Қар. ЕСКЕРТПЕ 2) 
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ТЕХНИКАЛЫҚ 
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ 

МӘНІСІ 

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МЕРЗІМДІЛІГІ 
(Пайдалану мерзімі, аймен, немесе автокөлік жүрген жол, шақырыммен (миль), қайсысы 

бұрын орын алса) 

 
 
 
 
 

ЕСКЕРТУЛЕР Айлар 12 24 36 48 60 72 84 96 

х 1 000 ш. 15 30 45 60 75 90 105 120 

х 1 000 миль 9 19 28 38 47 56 66 75 

18 Алдыңғы және артқы дөңгелектердің мойынтіректері        (1)  

 
 

19 

 
Ауаны кондиционерлеу 
жүйесінің сүзгі бөлшегі  

Еуропа елдеріне арналған моделдер 
(ТМД және Израилден басқа) 

 
R 

 
R 

  
R 

  
R 

 
Қар. ЕСКЕРТПЕ 3) 

 
Басқа елдер үшін 

Әрбір 12 ай сайын немесе 15 000 ш. (7 500 миль) жүріс 
сайын ауыстырыңыз — қайсысы бұрын орын алса, соған 
байланысты  

 
Қар. ЕСКЕРТПЕ 3) 
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- ЖАЛҒАСЫ -

ЕСКЕРТПЕ 
1) Егер автокөлік төменде берілген мысалдарда* сипатталған қиын жағдайларда пайдаланылса, онда

мотор майы мен май сүзгісін ауыстыруды жиі жүргізген жөн.
2) Егер автокөлік төменде берілген мысалдарда* сипатталған қиын жағдайларда пайдаланылса, онда тексеру әрбір 15 000 ш.

(9 000 миль) жүріс сайын немесе автокөлікті пайдаланудың 12 айы сайын жүргізіледі, қайсысының бұрын басталғанына
байланысты.

3) Егер автокөлік төменде берілген мысалдарда* сипатталған қиын жағдайларда пайдаланылса, онда ауа сүзгішінің
сүзгіш элементін және ауаны кондиционерлеу жүйесінің сүзгіш элементін ауыстыруды жиі жүргізу керек.

4) Автокөлікті қиын жағдайларда жиі пайдалану кезінде, мысалы, тіркемені жиі тіркеп сүйреу кезінде алдыңғы және артқы
дифференциал үшін, сондай-ақ механикалық трансмиссияға арналған майды ауыстырудың жиі жүргізілуі тиіс.

5) Автокөлікті төменде сипатталып отырған жағдайларда пайдалану кезінде тежегіш сұйықтығын ауыстыруды әр 15 000 ш. (9 000
миль) жүріс сайын немесе автокөлікті пайдаланудың әр 12 айы сайын жүргіңзіңіз, қайсысының бұрын басталғанына
байланысты.
(1) Ылғалдылығы жоғары аудандар.
(2) Таулы аудандар.

6) Егер автокөлік төменде берілген мысалдарда* сипатталған қиын жағдайларда пайдаланылса, онда сатылы
трансмиссияға арналған сұйықтықты ауыстыруды әрбір 45 000 ш. (28 000 миль) сайын жүргізу керек.

* Пайдаланудың қиын жағдайларының мысалдары:
(1) Өте төмен температурада пайдалану (тек 1, 2 және 17- тармақтар).
(2) Тіркемені сүйрету (тек 1, 2, 10, 11, 13 және 15-тармақтар).
(3) Автокөлік кептелістері жағдайларында немесе аз қашықтаққа жүруге пайдалану (тек 1, 2, 13 және 14-тармақтар).
(4) Шаңды жолдарымен жүру (тек 8, 13, 14, 17, 18 және 19-тармақтар).
(5) Шоқалақ және / немесе лас жолдармен жүру (тек 13, 14, 17 және 19-тармақтар).
(6) Жолдары жолға себуге арналған тұзбен немесе коррозия тудыратын басқа да заттармен өңделетін жерлерде жүру (тек 6, 13,

14, 15 және 17-тармақтар).
(7) Жағалаудағы аудандарда автокөлікті пайдалану (тек 6, 13, 14, 15 және 17-тармақтар).



11-8 Техникалық қызмет көрсету және жөндеу   
 

 

 

Техникалық қызмет 
көрсету жұмыстарын 
жүргізу кезіндегі сақтық 
шаралары 

Техникалық қызмет көрсету бойынша 
жұмыстарды жүргізу қажет болған 
жағдайда, біз Сіздің осындай жұмыстарды 
SUBARU ресми дилерінде 
орындағаныңыздың дұрыс екендігін 
ескертеміз. 

Техникалық қызмет көрсету бойынша 
жұмыстарды өз бетінше жүргізер алдында 
Сіздің осы тарауда көрсетілген Сіздің 
автокөлігіңізге техникалық қызмет көрсету 
бойынша жалпы жұмыстарды жүргізу 
тәртібі жөніндегі ақпаратпен мұқият 
танысып алуыңыз керек. 

Автокөлікке қызмет көрсету жөніндегі 
операцияларды қате орындау немесе толық 
орындамау автокөлік жүйесінің нашар 
жұмыс істеуіне әкеліп соғады және оны 
пайдалану қауіпсіздігіне кері әсер етуі 
мүмкін. Кепілдік міндеттемелер Сіздің 
автокөлігіңізге техникалық қызмет көрсету 
бойынша жұмыстарды дұрыс жүргізбеу 
нәтижесінде туындаған кез келген 
жағдайларға қолданылмайды. 

• Сіздің автокөлігіңізге 
техникалық қызмет көрсету 
бойынша жұмыстарды қауіпсіз 
жерде ғана жүргізіңіз. 

• Сіздің автокөлігіңізде жұмыс 
жүргізу кезінде жарақаттануды 
болдырмау үшін мұқият 
болыңыз. Автокөліктегі кейбір 
материалдардың (мысалы, 
аккумулятор батареясының 
электролиті) олармен жұмыс 
жасамаған кезде Сіздің 
денсаулығыңызға қауіп 
төндіретінін есте сақтаңыз. 

• Сіздің автокөлігіңізге қызмет 
көрсетуді тек жоғары білікті 
персоналдың ғана жүргізуі тиіс. 
Автокөліктерге қызмет көрсету 
жөніндегі жұмыстарды жүргізу 
бойынша жеткілікті тәжірибесі 
мен дағдысы жоқ тұлғалардың 
ауыр жарақат алуы мүмкін. 

• Тек қана осы жұмыстарды 
жүргізуге арналған, жарамды 
күйдегі құралдарды ғана 
пайдаланыңыз. 

• Егер тек домкратқа сүйелген 
болса, ешқашан автокөлігіңіздің 
астында болмаңыз. Автокөлікті 
қолдау үшін әрқашан арнайы 
тіреуіштерді пайдаланыңыз. 

• Көлікжай немесе басқа да 
жабық орындайлар сияқты 
нашар желдетілетін орындарда 
ешқашан  қозғалтқышты жұмыс 
істеп тұрған күйде 
қалдырмаңыз. 

• Аккумуляторлық батареямен 
немесе жанармаймен ашық от 
көздерінің жанында ешқандай 
жұмыс істемеңіз, сондай-ақ 
осындай жұмыстарды жүргізу 
кезінде темекі тартпаңыз. Бұл 
өртке әкелуі мүмкін. 

• Жанармай жүйесінің қысымды 
екендігіне байланысты, 
жанармай сүзгісін ауыстыруды 
Сіздің SUBARU дилеріңіздің 
жүзеге асыруына кеңес береміз. 

• Майды және жұмыстық 
сұйықтықтардың тимеуі үшін 
көзді қорғауға арналған 
құралдарды киіңіз. Көзге май 
немесе жұмыстық сұйықтықтар 
түскен кезде оларды таза сумен 
мұқият шайыңыз. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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- ЖАЛҒАСЫ -

 Мотор бөлігінде 
тексерунемесе 
техникалық қызмет 
көрсету бойынша 
жұмыстарды жүргізу 
алдында  

• Автокөліктің сырғып кетуін
болдырмау үшін міндетті түрде
қозғалтқышты сөндіріп,
автокөліктің қалпын тұрақтық
тежегішке орнатыңыз.

• Міндетті түрде қозғалтқыш
суытқанша күтіңіз. Жұмыс
барысында қозғалтқыштың
бөлшектері қатты қызады және
ол тоқтағаннан кейін біраз уақыт
ыстық күйде болады.

• Мотор майының, сондай - ақ
салқындатқыш, тежегіш және
басқа да сұйықтықтардың 
қозғалтқыштың ыстық 
бөлшектеріне түсуіне жол 
бермеңіз. Бұл өртке әкелуі 
мүмкін. 

• Егер оталдыру құлпы "ON"
қалпында болса, онда
қозғалтқышты сөндірген кезде
де радиатордың желдеткішінің
кенеттен қосылуы мүмкін.
Дене бөліктерімен немесе
киім-кешекпен айналмалы
желдеткішке жанасқанда ауыр
жарақат алу мүмкін. Жарақат
алу қаупін болдырмау үшін
келесі қауіпсіздік шараларын
қолданыңыз.
- Қозғалтқышты түйменің

көмегімен іске қосу/ тоқтату
жүйесі бар моделдер:
Міндетті түрде қозғалтқышты
іске қосу/ тоқтату түймесінің
көмегімен электрлік қуаттау
режимін "OFF" режиміне 
ауыстырыңыз және түймедегі 
жұмыс режимінің 
индикаторының сөндірулі 
екендігіне көз жеткізіңіз. 
Содан кейін автокөліктен 
қашықтан басқару 
салпыншағын алыңыз. 

- Қозғалтқышты түйменің 
көмегімен іске қосу/ тоқтату 
жүйесі жоқ моделдер: Кілтті 
оталдыру құлпынан алып 
тастаңыз. 

• Қауіпсіздік жүйесінің электр
сымдарында немесе қауіпсіздік
белдіктерінің кергіштерінде
өзгерістердің орын алуына жол
бермеңіз, сондай - ақ олардың
ұяшықтарын ажыратуға әрекет
жасамаңыз, себебі бұл жүйені
аяқ астынан іске қосуы немесе
қажет жағдайларда осы 
жүйелердің іске қосылмай 
қалуына әкелуі мүмкін. Электр 
тестерлерін осы жүйелердің 
электр тізбектерінде 
пайдалануға ТЫЙЫМ 
САЛЫНАДЫ. Қауіпсіздік 
жастықшаларын немесе 
қауіпсіздік белдігін тартқыштарға 
техникалық қызмет көрсету 
бойынша жұмыстарды жүргізу 
қажет болған жағдайда біз 
Сіздің SUBARU жақын 
маңайдағы дилеріне 
хабарласқаныңыздың жөн 
екенін ескертеміз. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 



 

 

11-1 Техникалық қызмет көрсету және жөндеу 

 
 Мотор бөлігінде тексеру 

немесе техникалық 
қызмет көрсету бойынша 
жұмыстарды жүргізу 
барысында 

 
 
 
 
 

 Қозғалтқыш жұмыс істеп 
тұрғанда мотор бөлігінде 
тексеру жұмыстарын 
немесе техникалық 
қызмет көрсету 
жұмыстарын атқару 

 

  
 

 
 

1) Сүймелдейтін тіреуіш. 

Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған және 
дөңгелектерді айналдыру кезінде толық 
жетекті моделдерді тексеру және техникалық 
қызмет көрсету бойынша жұмыстарды 
жүргізу үшін домкраттар арқылы барлық төрт 
дөңгелекті ілу немесе еркін айналмалы 
роликтерге дөңгелектерді орнату қажет. 
Қозғалтқышты иінді біліктің жоғары айналу 
жиілігіне дейін жеткізуге немесе тежегіш 
басқышына бірден басуға жол бермеңіз. Жұмыс істеп тұрған 

қозғалтқыштың қауіпті болуы 
мүмкін.Саусақтарды, 
қолды,киімді,шашты және жұмыс 
құралдарын радиатор 
желдеткішінен,белдіктерден және 
қозғалтқыштың басқа да 
қозғалатын бөліктерінен алыс 
ұстаңыз.Жұмыс басталар алдында 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

  

• Мотор бөлігіндегі 
компоненттерді тексеру 
кезінде қақпаққа тимеңіз. 
Әйтпесе, жетек белдігінің 
қақпағынан сырғып кетуі 
салдарынан Сіздің қолыңыз 
жарақаттанып қалуы мүмкін. 

• 3.6 L моделдерінен басқа: 
Қозғалтқыш толық 
салқындатылғанға дейін май 
сүзгісіне тимеңіз. Әйтпесе, бұл 
күйікке немесе басқа да жарақатқа 
әкелуі мүмкін. Май сүзгісінің 
қозғалтқыш жұмысы кезінде өте 
ыстық болатындығына және оны 
тоқтатқаннан кейін де біраз уақыт 
бойы ыстық болатындығына назар 
аударыңыз. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ  НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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- ЖАЛҒАСЫ -

Техникалық қызмет 
көрсету бойынша 
кеңестер 

 Бөлшектерді ауыстыру 
Техникалық қызмет көрсету кезінде 
ауыстырылатын бөлшектер туралы толық 
ақпарат алу үшін SUBARU кез  келген 
ресми дилеріне, болмаса білікті 
мамандары бар және тиісінше 
жабдықталған жөндеу шеберханасына 
жүгінуіңізге кеңес береміз. 

 Бекіткіштерді алу және 
орнату 

Ауа сүзгісінің сүзгіш элементін және 
жекелеген шамдарды ауыстырар 
алдында кейбір бекіткіштер мен 
қанаттардың ішкі қаптамаларын шешу 
қажет. 

 Бекіткіштерді алу
Сіздің автокөлігіңізде бекіткіштердің
бірнеше түрі қолданылады.

"А" және "D" түрлі бекіткіштер 

V "А" түрлі бекіткіштер  

"D" түрлі бекіткіштер 

1. Тегіс бұрағыштың көмегімен бекіт-
кіштің ортаңғы бөлігі көтерілгенге

В01036 

В01 536 

Сіздің автокөлігіңіз толық жетек 
режимінен алдыңғы жетек 
режиміне ауыса алмайды. 
Қозғалтқышы жұмыс істеп тұрған 
және барлық төрт дөңгелегі 
айналып тұрған кезде тексеруді 
немесе техникалық қызмет 
көрсету жұмыстарын орындау 
қажет болса, міндетті түрде 
барлық төрт дөңгелекті асып 
қойыңыз немесе еркін айналатын 
роликтерді пайдаланыңыз. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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 дейін сағат тіліне қарсы бағытта 
бекіткішті бұраңыз. 

2. Иінсап ретінде тегіс бұрағышты 
пайдалана отырып, бекіткіштің 
орталық бөлігін көтеріңіз. 

3. Бекіткішті жоғары қарай көтеріп, 
тұтасымен суырып алыңыз.  

 "В" түрлі бекіткіштер  
 

 
1. Тегіс бұрағыштың көмегімен, суретте 

көрсетілгендей, бекіткіштің ортаңғы 
бөлігін жоғары көтеріңіз. 

2. Бекіткіштің шығыңқы ортаңғы бөлігінен 
көтеріп, бекіткішті тұтасымен 
тартыңыз. 

 

 "С" түрлі бекіткіштер 

 
1. Айқаспа басты бұрағыштың көмегімен 

бекіткіштің ортаңғы бөлігі көтерілгенге 
дейін сағат тіліне қарсы бағытта 
бекіткішті бұраңыз. 

2. Бекіткішті жоғары қарай көтеріп, 
тұтасымен суырып алыңыз.  

 

 

 Бекіткіштерді орнына орнату 
 

 
V "А" түрлі бекіткіштер  

 

"В" түрлі бекіткіштер  



- ЖАЛҒАСЫ -

Техникалық қызмет көрсету және жөндеу  11-13

"С" түріндегі бекіткіштер 

"D" түрлі бекіткіштер 
Алдымен бекіткішті орталық бөлігінсіз 
салыңыз, содан кейін оның ортаңғы бөлігін 
бекіткіш тесігіне салыңыз және оны ішіне 
кіргізіңіз. 

Қозғалтқыш қақпағы • Күшті жел кезінде қақпақты ашу
барысында сақ болыңыз. 
Қақпақты жарақат салып, 
кенеттен жабылуы мүмкін. 

• Автокөліктің қақпағына SUBARU 
түпнұсқа бөлшектерінен немесе 
оған балама бөлшектерден 
басқа ешқандай аксессуарларды 
орнатпаңыз. Егер қақпақ тым 
ауыр болса, тірегінің ашу 
кезінде оны көтермелеп 
қолдауға жарамсыз болуы 
мүмкін. 

Қақпақты ашу үшін 
1. Егер шыны тазартқыштың щөткелері

жел әйнегінен шыны салшақтатылған
болса, оларды орнына қайтарыңыз.

 

В00799 
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Қозғалыс басталар алдында 
қақпақтың мұқият бекітілгеніне 
міндетті түрде көз жеткізіңіз. 
Керісінше жағдайда қақпақтың 
қозғалыс кезінде ашылуы 
салдарынан Сізге жолдың 
көрінбей қалуы салдарынан 

• Қақпағын  ашу кезінде шыны 
тазартқыштың щөткелерін 
көтермеңіз. Сонымен қатар, 
қақпақ ашық болған кезде жел 
әйнегінің шыны тазартқышын 
қоспаңыз. Бұл қақпақтың және 
шыны тазартқыштың 
щөткелерінің зақымдануына 
әкелуі мүмкін. 

• Қақпақты жабу кезінде 
саусақтарды немесе басқа 
заттарды қыспау үшін өте 
ұқыпты болыңыз. 

• Қақпақты жабу үшін оның үстінен 
баспаңыз. Бұл оның панелінің 
металлының 
деформациялануына соқтырады. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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2. Аспаптар панелінің астында орналасқан
қақпақтың иінтірегін тартыңыз.

биіктіктен түсіру керек. Қақпақты жабу үшін 
оның үстінен баспаңыз. Бұл оның панелінің 
металының деформациялануына соқтырады. 

3. Солға қарай қақпақ пен радиатор
арасындағы иінтіректі жылжытып, 
қақпақтың қосымша бекіткішін 
босатыңыз. 

4. Қақпақты көтеріңіз.

Қақпақты жабу үшін
1. Қақпақты шамамен оның жабық күйінен

15 см. (5,9 дюйм) биіктікке дейін түсіріңіз,
содан кейін қақпақты босатыңыз.

2. Қақпақ жабылғаннан кейін оның мұқият
жабылғанын тексеріңіз.

Егер жоғарыда сипатталған іс - әрекеттерді 
орындау арқылы қақпақты жабу мүмкін 
болмаса, онда оны неғұрлым жоғары  

В01795 
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- ЖАЛҒАСЫ -

Мотор бөлігінің компоненттеріне жалпы шолу 

 L моделі 

1) Тежегіш сұйықтығына арналған бак
(б.11-32). 

2) Сақтандырғыш блогы (б. 11-54). 
3) Шыны жуғыш сұйықтыққа

арналған бак (б. 11-47). 
4) Аккумуляторлық батарея (б.11-52).
5) Май құятын ыдыстың мойынының 

қақпағы (б.11-18). 
6) Салқындатқыш сұйықтыққа арналған

ұлғайтқыш бак (б. 11-26). 
7) Радиатордың қақпағы (б.11-26).
8) Май сүзгісі (б.11-22).
9) Мотор майының мөлшерін 

тексеруге арналған қуысын
(б.11-18). 

10) Ауа сүзгісінің корпусы (б. 11-27).

Жоғарыда берілген суреттерде сол жақтан басқарылатын модель көрсетілген. Оң жақтан 
басқарылатын автокөліктерде №1 позиция (тежегіш сұйықтығына арналған бак) қарама-қарсы 
жағынан орналасқан. 

В01494 

3 4 8 7 6 5 9 10 

2 1 



11-16 Техникалық қызмет көрсету және жөндеу   
 

 

 

 3.6 L моделі  1) Тежегіш сұйықтығына арналған бак 
(б.11-32). 

2) Сақтандырғыш блогы (б. 11-54). 
3) Шыны жуғыш сұйықтыққа 

арналған бак (б. 11-47). 
4) Аккумуляторлық батарея (б.11-52). 
5) Май құятын ыдыстың мойынының 

қақпағы (б.11-18). 
6) Салқындатқыш сұйықтыққа арналған ұлғайтқыш бак (б. 11-

26). 
7) Радиатордың қақпағы (б.11-26). 
8) Мотор майының мөлшерін 

тексеруге арналған қуысын 
(б.11-18). 

9) Ауа сүзгісінің корпусы (б. 11-27). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жоғарыда берілген суреттерде сол жақтан басқарылатын модель көрсетілген. Оң 
жақтан басқарылатын автокөліктерде №1 позиция (тежегіш сұйықтығына арналған бак) 
қарама-қарсы жағынан орналасқан. 
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- ЖАЛҒАСЫ -

 Дизелдік қозғалтқышпен құбыр үрмесі бар моделдер  1) Жанармай беретін сорғыш (б. 9-39) 
2) Тежегіш сұйықтығына арналған бак/

Ілінісу жүйесінің сұйықтығына 
арналған бак (б.11-32). 

3) Май сүзгісі (б.11-22).
4) Сақтандырғыш блогы (б. 11-54).
5) Шыны жуғыш сұйықтыққа

арналған бак (б. 11-47). 
6) Аккумуляторлық батарея (б.11-52).
7) Май құятын ыдыстың мойынының

қақпағы (б.11-18). 
8) Салқындатқыш сұйықтыққа арналған ұлғайтқыш бак

(б. 11-26). 
9) Радиатордың қақпағы (б.11-25).
10) Мотор майының мөлшерін 

тексеруге арналған қуысын
(б.11-18). 

11) Ауа сүзгісінің корпусы (б. 11-27).

Жоғарыда берілген суреттерде сол жақтан басқарылатын модель көрсетілген. Оң 
жақтан басқарылатын автокөліктерде №1 позиция (жанармай беру сорғышы) және №2 
позиция (тежегіш сұйықтығына арналған бак) қарама-қарсы жағынан орналасқан. 
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Мотор майы 
 

 

 
 

 

 
 Мотор майының жұмсалуы 
Қозғалыс кезінде мотор майы аз мөлшерде 
жұмсалады. Мұндай жағдайда май 
шығынының артуы мүмкін, соның 
нәтижесінде техникалық қызмет көрсету 
аралығында оны қосымша құюдың қажет 
болады. 

• Төселтіп жүру кезінде жаңа қозғалтқышта. 
• Мотор майы мөлшері аз кезде. 
• Мотор майын құйғаннан кейін оның 

мөлшерін қуысын көмегімен тексеру 
қажет. 

• Қозғалтқышты тежеу кезінде. 
• Иінді біліктің жоғары айналу жиілігінде 

қозғалтқыштың жұмысы кезінде. 
• Қозғалтқыш ауыр жүктемемен жұмыс 

істеген кезде. 
• Тіркемені тіркеп сүйреу кезінде. 
• Қозғалтқыш ұзақ уақыт бойы бос жүріс 

режімінде жұмыс істеген кезде. 
• Қозғалтқыш жиі тоқтау және оталу 

режімінде жұмыс істеген кезде және 
/немесе жол қозғалысы қиын болған 
кезде. 

• Автокөлікті ауыр температуралық 
жағдайларда пайдалану кезінде. 

• Автокөлік жиі екпіндетілсе және тежелсе. 

Мұндай немесе осыған ұқсас жағдайларда 
жанармайды әрбір екінші құю кезінде майды 
тексеріп отыру керек, сондай - ақ оны жиі 
ауыстыру қажет.  Егер майдың шығыны 2000 
шақырымға 1 литрден немесе 1200 миль 
есебіне 1 кварттан асып кетсе, біз Сізге 
бақыланатын жағдайларда сынақ жүргізе 
алатын өзіңіздің SUBARU дилеріңізге 
хабарласуды ұсынамыз. 

 Май мөлшерін тексеру 
 Бензиндік қозғалтқыш  
1. Автокөлікті тегіс жерге орналастырыңыз 

және қозғалтқышты сөндіріңіз. Егер Сізге 
майдың мөлшерін қозғалтқыш 
тоқтағаннан кейін бірден тексеру қажет 
болса, бірнеше минут бойы барлық 
майдың картер түбіне қайта сорғуы үшін 
күте тұру керек. 

• Егер май мөлшерін тексеруге 
арналған қуысынды алу кезінде 
кептеліп қалса, қуысынды оңға 
және солға қарай ырғаңыз, 
содан кейін оны суырып 
алыңыз. Әйтпесе, егер Сіз 
қуысынды күшпен алатын 
болсаңыз, Сіздің өзіңізді 
жарақаттауыңыз мүмкін. 

• Тек ұсынылған санатты және 
тұтқырлықты мотор майын 
пайдаланыңыз. 

• Толтырып құю барысында мотор 
майын төгіп алмаңыз.  Шығару 
құбырына майдың түсуінің 
жағымсыз иіс пен түтіннің 
пайда болуына, сондай-ақ 
өрттің пайда болуына әкелуі 
мүмкін. Егер мотор майы 
шығару құбырына түссе, оны 
мұқият сүртіңіз. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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- ЖАЛҒАСЫ -

2. Май мөлшерін тексеруге арналған
қуысынды суырып алыңыз, оны сүртіп,
қайтадан салыңыз.

3. Май деңгейін тексеруге арналған
қуысынның түбіне дейін салынғанына
көз жеткізіңіз (3.6 L моделдер үшін
кескіндік " " таңбасының оның
сабында суретте көрсетілгендей
орналасуы тиіс).

2.5 L моделдері 
1) Мотор майы мөлшерін тексеруге арналған
қуысын. 
2) Мотор майын құю мойынының қақпағы.
3) Май сүзгісі. 
4) А) МОТОР МАЙЫ. 
В) ҚАР.  ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ.

3.6 L моделі 
1) Мотор майы мөлшерін тексеруге

арналған қуысын. 
2) Мотор майын құю мойынының қақпағы. 

А) МОТОР МАЙЫ. 
В) ҚАР.  ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ.

2.5 L моделі 
1) Жоғарғы мөлшер белгісі.
2) Төменгі мөлшер белгісі.
3) Төменгі деңгейден жоғарғы деңгейге 

дейін шамамен 1,0 л. (1,1 АҚШ кварты,
0,9 ағылшын кварты). 

А 
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3.6 L моделі 
1) Жоғарғы мөлшер белгісі. 
2) Төменгі мөлшер белгісі. 
3) Төменгі деңгейден жоғарғы 

деңгейге дейін шамамен 1,0 л. 
(1,1 АҚШ кварты, 0,9 ағылшын 
кварты). 

4. Май мөлшерін тексеруге арналған 
қуысынды қайтадан алыңыз. 

5. 2.5 L моделі 
Қуысынның екі жағынан да май 
мөлшерін тексеріңіз. Мотор майының 
мөлшерінің екі деңгейдің төмені 
бойынша анықталуы тиіс. Егер май 
мөлшері төменгі деңгей белгісінен 
төмен болса, жоғарғы деңгей белгісіне 
дейін май құйыңыз. 

6. 3.6 L моделі 
Қуысындағы май мөлшерін тексеріңіз. 
Егер май деңгейі төменгі мөлшер  

белгісінен төмен болса, жоғарғы 
мөлшер белгісіне дейін май құйыңыз. 

 
 
 

 

 
ЕСКЕРТПЕ 
Мотор майының төгілуін болдырмау 
үшін  
майды салқын қозғалтқышта жоғарғы 
деңгей белгісінен көп құю қажет емес. 

 Дизелдік қозғалтқыш  

ЕСКЕРТПЕ 
Қозғалтқыш тоқтағаннан кейін 5 
минуттан соң міндетті түрде мотор 
майының деңгейін тексеруді 
жүргізіңіз. Одан ұзақ күтудің май 
деңгейін өлшеудің дұрыстығына теріс 
әсер етуі мүмкін. 

1. Автокөлікті тегіс жерде тоқтатыңыз. 
2. Бос жүріс режімінде иінді біліктің 

айналу жиілігі тұрақтанғанша 
қозғалтқыштың бос жүріс режімінде 
жұмыс істеуіне жағдай жасаңыз. 
Қозғалтқыш толық суыған соң оны іске 
қосу кезінде қозғалтқыштың қалыпты 
жұмыстық температурасына жеткенше 
тиісінше қыздырылуына мүмкіндік 
беріңіз, бұны аспаптар 
комбинациясында көк түспен жанып 
тұратын, салқындатқыш сұйықтықтың 
температурасының төмендігін ескерту 
шамының сөнуі растайды. Осыдан 
кейін қозғалтқышты сөндіріңіз және 5 
минут күтіңіз. 

• 2.5 моделдері үшін: май құю 
мойнының қақпағын алу 
кезінде мотор майының 
сүзгісіне тимей, абай болыңыз. 
бұл күйікке, саусақтың 
қысылуына немесе басқа 
жарақатқа әкелуі мүмкін. 

• Тек ұсынылған санатты және 
тұтқырлықты мотор майын 
пайдаланыңыз. 

• Толтырып құю барысында мотор 
майын төгіп алмаңыз.  Шығару 
құбырына майдың түсуінің 
жағымсыз иіс пен түтіннің пайда 
болуына, сондай-ақ өрттің пайда 
болуына әкелуі мүмкін. Егер 
мотор майы шығару құбырына 
түссе, оны мұқият сүртіңіз. 
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3. Май мөлшерін тексеруге арналған
қуысынды суырып алыңыз, оны сүртіп,
қайтадан салыңыз.

4. Май деңгейін тексеруге арналған
қуысынның түбіне дейін салынғанына
және кескіндік "  " таңбасының оның
сабында суретте көрсетілгендей
орналасқанына көз жеткізіңіз.

6. Мотор майын құю үшін, май құю
мойынының қақпағын төмендетіп, май
құю мойыны арқылы мотор майын
байыппен құйыңыз.
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1) Жоғарғы мөлшер белгісі.
2) Төменгі мөлшер белгісі.

ВО1106 

ЕСКЕРТПЕ 

1) Мотор майы мөлшерін 
тексеруге арналған қуысын.

2) Мотор майын құю мойнының қақпағы.
А) МОТОР МАЙЫ. 
В) ҚАР. ПАЙДАЛАНУ 

ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ. 

3) Төменгі деңгейден жоғарғы деңгейге 
дейін шамамен 1,0 л. (1,1 АҚШ кварты, 
0,9 ағылшын кварты). 

5. Май деңгейін тексеруге арналған
қуысынды қайтадан алыңыз және
қуысындағы май деңгейін тексеріңіз.
Егер май мөлшері төменгі деңгей
белгісінен төмен болса, жоғарғы деңгей
белгісіне дейін май құйыңыз.

Мотор майының төгілуін болдыр-мау 
үшін майды жоғарғы деңгей белгісінен 
көп құю қажет емес. 

7. Қозғалтқышты қайта іске қосыңыз және
бос жүріс режімінде иінді біліктің айналу
жылдамдығы тұрақтағанша бос режімде
жұмыс істеуіне жағдай жасаңыз.

• Тек ұсынылған санатты және
тұтқырлықты мотор майын
пайдаланыңыз.

• Толтырып құю барысында
мотор майын төгіп алмаңыз.
Шығару құбырына майдың
түсуінің жағымсыз иіс пен
түтіннің пайда болуына, 
сондай-ақ өрттің пайда 
болуына әкелуі мүмкін. Егер 
мотор майы шығару құбырына 
түссе, оны мұқият сүртіңіз. 
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8. Қозғалтқышты сөндіріңіз. 5 минуттан 
кейін майдың деңгейін қайтадан 
тексеріңіз. 

 
 Майды ауыстыру 

және май сүзгісін ауыстыру 
 Май мен май сүзгісін ауыстыру 
автокөлікке техникалық қызмет көрсету 
кестесіне сәйкес жүргізіледі. 
Жақын жерлерге жиі жүретін болса, 
тіркемені сүйреткен кезде немесе өте 
төмен температура жағдайында 
автокөлікті пайдаланған кезде мотор 
майы мен май сүзгісін ауыстырудың 
техникалық қызмет көрсету кестесінде 
көзделгеннен жиірек жүргізілуі тиіс. 

ЕСКЕРТПЕ 
• Мотор майы мен май сүзгісін 

ауыстыруды жақсы білетін маманның 
орындауы тиіс. Мотор майы мен май 
сүзгісін ауыстыру үшін SUBARU  
дилеріне хабарласыңыз. SUBARU 
дилерінің жақсы білетін механиктері осы 
жұмыстарды орындау кезінде арнайы 
құралдарды, қосалқы бөлшектерді және 
ұсынылатын майды пайдаланады, 
сондай-ақ пайдаланылған майды тиісті 
түрде кәдеге жаратады. 

• Егер Сіз майды ауыстыруды өз 
бетіңізше орындайтын болсаңыз, 
жергілікті заңнама талаптарын 
сақтаңыз және майды тиісті түрде 
кәдеге жаратыңыз. 

• Дизелдік қозғалтқышы бар 
моделдерде май мен май сүзгісін 
ауыстырған сайын борттық 
компьютерде сақталған май мен май 
сүзгісін ауыстыру туралы 
деректердің арнайы құралдың 
көмегімен жойылуы тиіс. Егер 
аталған деректер жойылмаған болса, 
онда дизелдік күйе сүзгісінің 
ескертуші индикаторы қалыпша 
жұмыс істемейтін болады. Борттық 
компьютерінің деректерін арнайы 
құралды пайдаланбастан жою үшін 
төменде көрсетілген рәсімді 
орындаңыз. 

 Дизелдік күйе сүзгісінің ескер-
ту индикаторы (дизелдік 
қозғалтқышы бар моделдер)   

ЕСКЕРТПЕ 
Егер деректерді жою рәсімі сәтсіз 
аяқталған болса, 1) қадамнан бастап 5) 
қадамдарға дейінгі әрекеттерді мынадай 
амалдар орындалғаннан кейін 
қайтадан орындаңыз.  

- Қозғалтқыш бос жүріс режімінде 
жұмыс істеп тұрса,  30 секунд 
күтіңіз. 

- Қозғалтқышты сөндіріп, 15 секундқа 
күтіңіз де, қозғалтқышты қайта іске 
қосыңыз. 

Май мен май сүзгісін ауыстырғаннан 
кейін майды ауыстыру туралы деректерді 
жою керек. Арнайы құралсыз деректерді 
жою үшін төмендегі рәсімдерді 
орындаңыз. 
1. Тежегіш басқышын толық басыңыз.  
2. Қозғалтқышты іске қосыңыз және оны 

бос жүріс режіміне орнатыңыз. 
Қозғалтқышты іске қосу рәсімі туралы 
ақпарат алу үшін "Қозғалтқышты іске 
қосу және тоқтату (түйменің көмегімен 
қозғалтқышты іске қосу/тоқтату жүйесі 
жоқ моделдер)" бөлімін 7-9 немесе 
"Қозғалтқышты іске қосу және тоқтату 
(түйменің көмегімен қозғалтқышты іске 
қосу/тоқтату жүйесі бар моделдер)" 
бөлімін қараңыз 7-12. 

3. МТ бар моделдерде ілінісу басқышын 
босатыңыз.  

4. Тежегіш басқышын баса отырып, 
келесі әрекеттерді орындаңыз: 
(1) Артқы шыныны жылытқыштың 

түймесін басып артқы шыныны 
жылытқышты қосыңыз.  
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Сол жақтан басқарылатын моделдер 
1) Сыртқы айналардың 

жылытқышы жоқ моделдер.
2) Сыртқы айналардың 

жылытқышы бар моделдер.

Оң жақтан басқарылатын моделдер 
1) Сыртқы айналардың 

жылытқышы жоқ моделдер.
2) Сыртқы айналардың 

жылытқышы бар моделдер.

(2) Шамдардың ауыстырып-қосқышын
мынадай күйлерге ауыстырыңыз:
- күйі "  " (Аустралияға арналған 

моделдерден басқа); 
- күйі " " (Аустралияға арналған 

моделдер).

Аустралияға арналған моделдерден басқа 

Аустралияға арналған моделдер 

(3) Артқы шыныны жылытқыштың 
түймесін басып артқы шыныны 
жылытқышты сөндіріңіз. 

301716 303 435 
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(4) Шамдардың ауыстырып-қосқышын 
сөндірулі күйіне ауыстырыңыз. 

(5) 1) қадамнан бастап 4) қадамға 
дейінгі әрекеттерді тағы бір рет 
орындаңыз және келесі қадамға 
өтіңіз. 

(6) Тежегіштің басқышын босатыңыз.  

ЕСКЕРТПЕ 
1) қадамнан бастап 6) қадамға дейінгі 
әрбір қадамның  
4 секунд ішінде орындалуы керек. 

 

Іске қосу адында қыздыруды бақылау 
шамы 

5. Деректерді жою рәсімі сәтті 
аяқталғанда, іске қосу алдында 
қыздыруды бақылау шамы шамамен 5 
секунд бойы жыпылықтайды. 

 Ұсынылған май санаты 
және тұтқырлығы 

 
 
 

 
"Мотор майы" бөлімін қараңыз 12-5. 

ЕСКЕРТПЕ 
Мотор майының тұтқырлығы (қоюлығы) 
жанармайдың жұмсалуына әсер етеді. 
Тұтқырлығы неғұрлым төмен майлар 
жанармайдың аз шығындалуын 
қамтамасыз етеді. Сонымен қатар ыстық 
ауа-райында қозғалтқышты жақсы 
майлау және қорғалуын тұтқырлығы 
жоғары май қамтамасыз етеді. 

 Синтетикалық май 
Мотор майларының дәстүрлі түрлеріне 
қойылатын талаптарға сәйкес келетін 
синтетикалық мотор майын қолдануға 
болады. Синтетикалық майды пайдалану 
кезінде Сіздің осы пайдалану жөніндегі 
нұсқаулықты көрсетілген санаттағы, 
тұтқырлықтағы майды таңдауыңыз керек. 
"Мотор майы" бөлімін қараңыз 12-5. 
Сонымен қатар, Сіздің техникалық қызмет 
көрсету кестесінде берілген май мен май 
сүзгісін ауыстыру аралықтарын сақтауыңыз 
тиіс.   "Техникалық қызмет көрсету кестесі" 
бөлімін қараңыз 11-3. 

ЕСКЕРТПЕ 
12-тарауда көрсетілген тұтқырлық пен 
санатқа сай келетін синтетикалық майды  
қозғалтқыштың оптикалық 
сипаттамаларына қол жеткізу үшін 
пайдалануға ұсынылған. Қарапайым 
майды қозғалтқыштың ұзақ уақытқа 
немесе басқарылуына зиян 
келтірместен қолдануға болады. 

Тек ұсынылған санатты және 
тұтқырлықты мотор майын 
пайдаланыңыз. 
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Салқындату жүйесі 

 

  Радиатор желдеткіші, 
келтеқұбырлар және 
қосылыстар  

Сіздің автокөлігіңіздің радиаторында 
қозғалтқыштың салқындатқыш сұйық-
тығын белгілі бір температураға дейін 
қыздыру кезінде іске қосылатын тер-
моқадаға жұмысын басқаратын электр 
желдеткіші орнатылған. 

1) Қалыпты жұмыс ауқымы.

Егер радиатор желдеткіші салқындат-қыш 
сұйықтығының жоғары температу-рада 
екендігін ескерту шамы жыпылық-таған 
немесе ҚЫЗЫЛ түспен жанған жағдайда 
да қосылмайтын болса, онда бұл 
радиатор желдеткішінің электр 
тізбегіндегі ақаудың бар екендігін 
білдіреді. "Температураның көрсеткіші" 
бөлімін қараңыз 3-14. 

Қозғалтқышты сөндірместен 
және ол толық суығанша 
радиатордың қақпағын ашуға 
тырыспаңыз. Салқындатқыш 
сұйықтықтық қысымда болуына 
байланысты радиатор қақпағын 
алу кезінде Сіздің  қайнап тұрған 
салқындатқыш сұйықтықтың 
шашырауынан күйік аласыз. 

• Дайындаушы зауытта Сіздің
автокөлігіңіздің салқындату 
жүйесі сапасы жоғары 
коррозияға қарсы, тәулік бойы 
пайдалануға арналған және -
36°С (-33°F) дейінгі 
температурада қатпайтын 
салқындатқыш сұйықтықпен 
толтырылған.Әрқашан "SUBARU 
Super Coolant" ұсынған суыту 
сұйықтығын немесе  оның 
баламасын ғана пайдаланыңыз 
(құрамында амин жоқ 
салқындатқыш сұйықтық). 

• Егер суық сұйықтыққа су араластыру
арқылы сұйылту қажет болса, 
міндетті түрде жұмсартылған суды 
(немесе таза ауыз суын) 
қолданыңыз және сұйылудың 
қажетті пропорцияларын сақтаңыз. 

• Араластырылған әртүрлі 
сұйықтықтар және /немесе 
жұмсартылмаған сумен 
сұйылтудың әртүрлі 
проблемаларға әкелуі мүмкін, 
соның ішінде (бірақ олармен 
шектелмей) қозғалтқыш 
компоненттерінің жарамдылық 
мерзімінің төмендеуі, салқындату 
жүйесінің бітелуі, салқындатқыш 
сұйықтықтың ағып кетуі және 
қызып кету нәтижесінде 
қозғалтқышының зақымдануы да 
бар. Осыған байланысты ешқашан 
әртүрлі түрдегі салқындатқыш 
сұйықтықтарды араластырмаңыз 
және/немесе қатып қалу 
температурасы күтілмеген 
жағдайларда да қатты суды 
сұйылту үшін пайдаланбаңыз. 

• Боялған бөлшектерге қозғалтқышты
салқындату сұйықтығының 
шашырауына жол 
бермеңіз.Салқындатқыш 
сұйықтығының құрамындағы 
спирттің боялған бетке зақым 
келтіруі мүмкін. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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Балқыма сақтандырғыштың күйін тексеріңіз 
және қажет болған жағдайда оны 
ауыстырыңыз. "Сақтандырғыштар" бөлімін  
11-54 және "Балқыма сақтандырғыштар 
және олар қорғайтын электрлік тізбектер" 
бөлімін  
қараңыз 12-13. Егер сақтандырғыш жанып кетпесе, 
қозғалтқышты салқындату жүйесін тексеру үшін 
SUBARU дилеріне жүгінуіңізге кеңес береміз. 

Егер Сіз салқындатқыш сұйықтықты жиі 
құятын болсаңыз, онда бұл қозғалтқышты 
салқындату жүйелерінен оның ағып 
кететіндігін білдіреді.  Мұндай жағдайларда 
біз Сіздің қозғалтқышты салқындату 
жүйесінің күйін, сондай - ақ оның ағуын, 
механикалық зақымдануын және әлсіреген 
бекітулерін тексеруіңізге кеңес береміз. 

 Қозғалтқыштың 
салқындатқыш сұйықтығы 

 Салқындату сұйықтығының 
деңгейін тексеру 

Автокөлікке жанармай құю кезінде 
салқындатқыш сұйықтықтың мөлшерін 
тексеруді жүргізіңіз. 
1. Салқындатқыш сұйықтықтың мөлшерін 

қызбаған қозғалтқышта салқындатқыш 
сұйықтыққа арналған ұлғайту багының 
сыртқы бетіндегі белгілер бойынша 
тексеріңіз. 

2. Егер мөлшері "LOW" белгісіне жақындап 
қалса немесе осы белгіден төмен түссе, 
салқындатқыш сұйықтықты "FULL" 
белгісіне дейін толтырыңыз. Ұлғайту 
багында салқындатқыш сұйықтық мүлде 
болмаған жағдайда радиатордың 
қақпағын ашып, салқындатқыш 
сұйықтықты суретте көрсетілгендей, құю 
мойнының астындағы белгіге дейін 
құйыңыз. 

3. Салқындатқыш сұйықтықты ұлғайту 
багына және радиаторға құйғаннан кейін 
радиатор қақпағының резеңке 
тығынының дұрыс салынғандығына 
алдын ала көз жеткізгеннен кейін 
қақпағын жабыңыз. 

 
 
 

1) Толық мөлшердің белгісі "FULL". 
2)  Төмен мөлшердің белгісі "LOW". А) 
САЛҚЫНДАТҚЫШ СҰЙЫҚТЫҚ. 

В) ҚАР.  ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ. 
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• Толтырып құю барысында мотор
майын төгіп алмау үшін сақ
болыңыз.  Шығару құбырына
майдың түсуінің жағымсыз иіс пен
түтіннің пайда болуына, сондай-ақ
өрттің пайда болуына себеп болуы
мүмкін. Егер қозғалтқыштың
салқындатқыш сұйықтығы шығару
құбырына түссе, оны мұқият сүртіңіз.

• Боялған бөлшектерге қозғалтқышты
салқындату сұйықтығының 
шашырауына жол бермеңіз. 
Салқындатқыш сұйықтығының 
құрамындағы спирттің боялған бетке 
зақым келтіруі мүмкін. 

 Салқындату сұйықтығын ауыстыру
Салқындатқыш сұйықтықты ауыстыру
белгілі күрделілік тудырады. Салқындатқыш
сұйықтықты ауыстыру қажет болған
жағдайда, біз Сізге SUBARU дилеріне
баруды ұсынамыз.

Салқындатқыш сұйықтықты "Техникалық 
қызмет көрсету кестесі" бөлімінде берілген 
техникалық қызмет көрсету кестесіне 
сәйкес ауыстыру қажет 11-3. 

Ауа сүзгісінің сүзгілеу 
элементі 
Ауа сүзгісінің сүзгіш элементі торлы сүзгі 
ретінде жұмыс істейді. Элементтің сүзілетін 
беті бүлінген жағдайда немесе ол болмаған 
кезде қозғалтқыштың тозуы артады және 
оның қызмет ету мерзімі қысқартылады. 

Ауа сүзгішінің сүзгіш элементі тазалауды 
немесе жууды талап етпейді. 

 Ауа сүзгісінің сүзгіш
элементін ауыстыру

 2.5 L моделдері

1) Қысқыш.

В01482 

Ауа сұзгісінің сүзгіш элементі 
болмаған жағдайда біз Сіздің 
SUBARU түпнұсқа сүзгілеу 
элементін пайдалануыңызға кеңес 
береміз. Ұсынылмаған 
түпнұсқалық емес сүзгіш 
элементті пайдалану 
қозғалтқыштың жұмысына теріс 
әсер етуі мүмкін. 

Қозғалтқыштың сүзгі элементінсіз 
жұмыс істеуіне жол бермеңіз. Ол 
шығарылатын ауаны сүзуді 
қамтамасыз етіп қана қоймай, 
қозғалтқыштың кері жарқылында 
ұшқынды сөндіргіш ретінде де 
қызмет етеді. Қозғалтқышты кері 
тұтқан кезде ауа сүзгісінің сүзгіш 
элементінің болмауының күйікке 
әкелуі мүмкін. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ  АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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1. Ауа сүзгісінің артқы бөлігін ұстап 
тұратын екі қысқышты ағытыңыз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ауа сүзгісінің корпусын ашыңыз. 

 

4. Егер Сіз ауа сүзгісінің корпусының ішінде 
ірі бөтен заттарды тапсаңыз, мысалы, 
жапырақты, мұндай бөтен заттарды 
алып тастаңыз. 

 
 
 
 
 

6. Ауа сүзгісінің артқы бөлігін орнату үшін 
ауа сүзгісінің артқы жағындағы үш 
шығыңқы кетікті ауа сүзгісінің алдыңғы 
жағындағы жікке салыңыз. 

7. Орнатуды алып тастау әрекеттерінің 
кері ретімен жүргізіңіз. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ауа сүзгісінің сүзгіш элементін алып 
тастаңыз. 

5. Ауа сүзгісінің жаңа сүзгіш элементін 
көлденең жағын және ұзына бойын 
суретте көрсетілгендей бағыттап 
орнатыңыз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В01483 

Егер ауа сүзгісінің корпусының 
ішкі жағы қатты ластанған болса 
(мысалы, құммен), біз SUBARU 
дилеріне барып, ауа сүзгісінің 
корпусын тазалауды ұсынамыз. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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В01618

 3.6 L моделдері және дизелдік
қозғалтқышы бар моделдер

1. Ауа сүзгісінің артқы бөлігін ұстап тұратын
екі қысқышты ағытыңыз.

1.6 L моделі 
1) Қысқыштар. 2. Ауа сүзгісінің корпусын ашыңыз және 

қақпақты көтеру арқылы артқа шығарып 
алыңыз.

4. Ауа сүзгісінің жаңа сүзгіш элементін
көлденең жағын және ұзына бойын
суретте көрсетілгендей бағыттап
орнатыңыз.

Дизелдік қозғалтқышы бар моделдер 
1) Қысқыштар.

3. Егер Сіз ауа сүзгісінің корпусының ішінде
ірі бөтен заттарды тапсаңыз, мысалы,
жапырақты, мұндай бөтен заттарды
алып тастаңыз. 5. Ауа сүзгісінің корпусының артқы жа-ғын

орнату үшін ауа сүзгісінің
 корпусының артқы жағындағы

Егер ауа сүзгісінің корпусының ішкі 
жағы қатты ластанған болса 
(мысалы, құммен), біз SUBARU 
дилеріне барып, ауа сүзгісінің 
корпусын тазалауды ұсынамыз. 

В01515 

В01534 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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үш қырды ауа сүзгісінің корпусының 
алдыңғы жағындағы кетіктерге енгізіңіз.  

6. Босатылып алынған бөлшектерді 
бөлшектеу ретіне кері ретпен 
орнатыңыз. 

Оталдыру шырағданы 
(бензиндік қозғалтқышы 
бар моделдер) 
 

Оталдыру шамдарын ауыстыру белгілі 
күрделілік тудырады. Оталдыру шамдарын 
ауыстыру үшін SUBARU дилеріне 
хабарласуды ұсынамыз. 

Оталдыру шамдарын техникалық қызмет 
көрсету кестесіне сәйкес ауыстыру қажет. 
"Техникалық қызмет көрсету кестесі" 
бөлімін қараңыз 11-3. 
 
 Ұсынылатын оталдыру 

шырағдандары 
"Электрлік жүйе" бөлімін қараңыз 12-12 

Жетек белдігі 
 

Жетек белдігінің иілуін үнемі тексеру талап 
етілмейді, өйткені Сіздің автокөлігіңіздің 
қозғалтқышы автоматты белдіктің 
тартқышымен жабдықталған. Дегенмен, 
белдікті ауыстырудың техникалық қызмет 
көрсету кестесіне сәйкес жүргізілуі тиіс. 
Оны ауыстыру қажет болған жағдайда біз 
Сізге өзіңіздің SUBARU дилеріңізге 
хабарласуды ұсынамыз. 

Жетек белдігі босаған кезде, сондай-ақ 
онда жарықтар немесе тозу белгілері 
пайда болған кезде біз Сізге SUBARU 
дилеріне хабарласуды ұсынамыз. 

 
 

 

 
 

 
 

. 
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Механикалық 
трансмиссияға арналған 
май 
Механикалық трансмиссияға арналған 
сұйықтықтың мөлшерін тексерудің қажеті 
жоқ. Алайда, қажет болған жағдайда, біз 
Сізге автокөлікті тексеру үшін SUBARU 
дилеріне кеңес алу үшін жүгінуді ұсынамыз.  

 Ұсынылған май санаты
және тұтқырлығы

Әрбір өндіруші өзінің негізгі майлары мен 
қоспаларын пайдаланады. Әртүрлі 
өндірушілердің майларын араластыруға 
жол бермеңіз. Неғұрлым толық ақпарат алу 
үшін "Механикалық трансмиссияға, 
алдыңғы және артқы дифференциалдарға 
арналған май" бөлімін қараңыз 12-9. 

Сатысыз трансмиссияға 
арналған сұйықтық 

Сұйықтықтың мөлшерін тексеруге арналған 
қуысын жоқ. Сатысыз трансмиссияға арналған 
сұйықтықтың мөлшерін тексерудің қажеті жоқ. 
Алайда, қажет болған жағдайда, біз Сізге 
автокөлікті тексеру үшін SUBARU дилеріне 
кеңес алу үшін жүгінуді ұсынамыз.  

Алдыңғы дифференциалға 
арналған май  
(CVT бар моделдер) және 
артқы дифференциалға 
арналған май  
Май мөлшерін тексеруге арналған қуысын 
жоқ. Трансмиссиялық май мөлшерін 
тексеру үшін SUBARU дилеріне 
хабарласуды ұсынамыз. 

 Ұсынылған май санаты
және тұтқырлығы

Әрбір өндіруші өзінің негізгі майлары мен 
қоспаларын пайдаланады. Әртүрлі 
өндірушілердің майларын араластыруға 
жол бермеңіз. Неғұрлым толық ақпарат алу 
үшін "Механикалық трансмиссияға, 
алдыңғы және артқы дифференциалдарға 
арналған май" бөлімін қараңыз 12-9. 

Жоғарыда көрсетілгеннен басқа 
дифференциал майын пайдалану 
автокөлік сипаттамаларының 
нашарлауына әкелуі мүмкін. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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Тежегіш сұйықтығы 

 Сұйықтық мөлшерін тексеру

1) "МАХ" деңгейінің сызығы. 
2) "MIN" деңгейінің сызығы. 
А) Тежегіш сұйықтығының мөлшері осы

маңайда тексерілуі тиіс. 

Ай сайын сұйықтық мөлшерін тексеріңіз. 
Бактың сыртқы бетіндегі белгілер бойынша 
сұйықтықтың мөлшерін тексеріңіз. Тежегіш 
жүйесіне арналған сұйықтықтың мөлшерін 
міндетті түрде бактың алдыңғы жағында 
тексеріңіз (суреттегі штрихталған 
жерлерде). МТ бар моделдерде бұл бак бір 
мезетте тежегіш жүйесіне де,  ілінісу жүйесі 
үшін де қолданылады және әрбір жүйеге 
арналған камералары бар. Егер 
сұйықтықтың мөлшері "MIN" белгісінен 
төмен түссе, "MAX" белгісіне дейін 
ұсынылатын тежегіш сұйықтығын бакқа 
құйыңыз. 

• Тежегіш сұйықтығының көзге
түсуіне жол бермеңіз, ол көзге
зақым келтіреді. Егер тежегіш
сұйықтығы Сіздің көзіңізге тиген
болса, оны дереу арада ағып
тұрған таза сумен мұқият
шайыңыз. Қауіпсіздік 
мақсатында осы жұмысты 
орындау кезінде қорғаныш 
көзілдірігін тағу ұсынылады. 

• Тежегіш сұйықтығы ауадағы
ылғалды сіңіреді. Тежегіш
сұйықтығында ылғалдың болуы
автокөліктің тежегіш сипаттарын
нашарлатады. Механикалық
трансмиссиясы бар автокөліктер
үшін тежегіш сұйықтығына 
арналған бактағы тежегіш 
сұйықтығы ілінісу жүйесіне 
арналған сұйықтық ретінде де 
пайдаланылады. Тиісінше, 
тежегіш сұйықтығы сіңірген 
сұйықтық ілінісу жүйесінің дұрыс 
жұмысына кедергі келтіруі 
мүмкін. 

ВО1499 

• Тежегіш сұйықтықты толтыру
кезінде бакқа кірдің түсуіне жол
бермеңіз.

• Тежегіш сұйықтығының боял-
ған беттерге немесе резеңке
бөлшектерге шашырауына жол
бермеңіз. Тежегіш сұйықтығы-
ның құрамындағы спирт олар-
ды зақымдайды.

• Толтырып құю барысында теже-
гіш сұйықтығын төгіп алмау үшін
сақ болыңыз.  Шығару құбырына
тежегіш сұйықтығының түсуі
жағымсыз иіс пен түтіннің пайда
болуына, сондай-ақ өрттің пайда
болуына әкелуі мүмкін. Егер
тежегіш сұйықтығы шығару
құбырына түссе, оны мұқият
сүртіңіз.

• Жиі толтыру қажеттілігі
ағатындығын куәландырады.
Ақаулығына сезік болғанда, біз
Сізге автокөлікті тексеру үшін
SUBARU дилеріне
хабарласуды ұсынамыз.

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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- ЖАЛҒАСЫ -

Герметиктік ыдыста сақталатын теже-гіш 
сұйықтығын ғана пайдаланыңыз. 

 Ұсынылатын тежегіш
сұйықтығы

"Жұмыстық сұйықтықтар" бөлімін қараңыз 
12-11.

Ілінісу жүйесіне арналған 
сұйықтық (МТ бар 
моделдер) 

 Сұйықтық мөлшерін тексеру

• Ілінісу жүйесіне арналған 
сұйықтық ауадағы ылғалды 
сіңіреді. Ілінісу жүйесіне 
арналған сұйықтықта ылғалдың 
болуы ілінісу жүйесінің дұрыс 
жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін. 

Әртүрлі өндірушілердің тежегіш 
сұйықтықтарын араластыруға 
жол бермеңіз. Сонымен қатар, 
DOT 3 және DOT 4 тежегіш 
сұйықтықтарын 
араластырмаңыз, тіпті олар бір 
өндірушінікі болса да. 

Ілінісу жүйесіне арналған 
сұйықтықтың көзге түсуіне жол 
бермеңіз, ол көзге зақым 
келтіреді. Егер ілінісу жүйесіне 
арналған сұйықтық Сіздің көзіңізге 
түскен болса, дереу арада оны 
ағып тұрған судың астында 
жуыңыз. Қауіпсіздік мақсатында 
осы жұмысты орындау кезінде 
қорғаныш көзілдірігін тағу 
ұсынылады. 

• Жиі толтыру қажеттілігі
ағатындығын куәландырады.
Ақаулығына сезік болғанда, біз
Сізге автокөлікті тексеру үшін
SUBARU дилеріне 
хабарласуды ұсынамыз. 

• Ілінісу жүйесіне арналған 
сұйықтықты толтыру кезінде 
бакқа кірдің түсуіне жол 
бермеңіз. 

• Боялған бөлшектерге ілінісу 
жүйесіне арналған сұйықтықтың 
шашырауына жол бермеңіз. 
Ілінісу жүйесіне арналған 
сұйықтықтың құрамындағы 
спирт оларды зақымдайды. 

• Толтырып құю барысында ілінісу 
жүйесіне арналған сұйықтықты 
төгіп алмау үшін сақ болыңыз. 
Шығару құбырына ілінісу 
жүйесіне арналған сұйықтықтың 
түсуі жағымсыз иіс пен түтіннің 
пайда болуына, сондай-ақ өрттің 
пайда болуына себеп болуы 
мүмкін. Егер ілінісу жүйесіне 
арналған сұйықтық шығару 
құбырына түссе, оны мұқият 
сүртіңіз. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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1) "МАХ" деңгейінің сызығы.
2) "MIN" деңгейінің сызығы. 
А) Ілінісу жүйесіне арналған сұйықтық мөлшері

осы маңайда тексерілуі тиіс. 

Ай сайын сұйықтық мөлшерін тексеріңіз. 
Бактың сыртқы бетіндегі белгілер бойынша 
сұйықтықтың мөлшерін тексеріңіз. Бұл бак 
тежегіш жүйесі үшін де ілінісу жүйесі үшін 
де пайдаланылатындығына байланысты 
және әрбір жүйе үшін арнайы 
камераларының болуына байланысты 
міндетті түрде ілінісу жүйесіне арналған 
сұйықтықтың  

мөлшерін бактың  ішкі жағынан тексеріңіз 
(суреттегі штрихталған жер). Егер 
сұйықтықтың мөлшері "MIN" белгісінен 
төмен түссе, "MAX" белгісіне дейін 
ұсынылатын ілінісу жүйесіне арналған 
сұйықтықты  бакқа құйыңыз. 
Герметиктік ыдыста сақталатын ілінісу 
жүйесіне арналған сұйықтықты ғана 
пайдаланыңыз. 

 Ілінісу жүйесіне арналған
сұйықтық

"Жұмыстық сұйықтықтар" бөлімін қараңыз 
12-11.

Тежегіш жүйесінің күшеткіші 
Егер тежегіш жүйесінің үдеткіші төменде 
сипатталғандай жұмыс істемесе, біз Сізге 
оны тексеру үшін SUBARU дилеріне 
хабарласуды ұсынамыз. 
1. Қозғалтқышты сөндірген кезде 

тежегіштің басқышын бірдей күшпен 
бірнеше рет басыңыз. Басқыш жүрісінің 
шамасы өзгермеуі тиіс. 

2. Тежегіштің басқышы басулы болғанда
қозғалтқышты іске қосыңыз. Басқыш
еденге қарай сәл түсуі керек.

3. Тежегіштің басқышы шамамен 30 секунд
басулы күйде болғанда қозғалтқышты
сөндіріңіз. басқыштың биіктігі өзгермеуі
керек.

4. Қозғалтқышты қайта іске қосып, оның 1
минутқа жуық уақыт бойы жұмыс істеуіне
мүмкіндік жасаңыз, содан кейін өшіріңіз.
Тежегіш жүйесі үдеткішін тексеру үшін 
тежегіштің басқышын бірнеше рет 
басыңыз. Егер басқыштың жүрісі басқан
сайын азайса, онда бұл тежегіш
жүйесінің үдеткішінің жұмысы қалыпты
екендігін білдіреді.

Әртүрлі өндірушілердің ілінісу 
жүйесіне арналған сұйықтықтарын 
араластыруға жол бермеңіз. 
Сонымен қатар, DOT 3 және DOT 4 
тежегіш сұйықтықтарын 
араластырмаңыз, тіпті олар бір 
өндірушінікі болса да. 

• Ілінісу жүйесіне арналған
сұйықтық бактың ішкі жағынан
тексерілуі керек.  Оны бактың
сыртқы жағынан тексеру мүмкін
емес.

60 
 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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Тежегіш басқышы 
Тежегіш басқышының еркін қозғалысын 
және еденге дейінгі қашықтық қорын 
автокөлікке техникалық қызмет көрсету 
кестесіне сәйкес тексеріңіз. 

 Тежегіш басқышының еркін 
қозғалысын тексеру 

1) 0,5 - 2,7 мм. (0,02 - 0,11 дюйм).

Қозғалтқышты сөндіріңіз және тежегіш 
басқышын бірнеше рет басыңыз. Содан 
кейін тежегіш басқышын басу арқылы еркін 
жүріс шамасын 10 Н (1 кгс, 2 фунт-күш) 
артық болмайтын шамамен тексеріңіз.  Егер 
басқыштың еркін жүрісі техникалық 
сипаттамаларға сәйкес келмесе, біз Сізге 
өзіңіздің SUBARU дилеріңізге хабарласуды 
ұсынамыз. 

 Тежегіш басқышынан еденге 
дейінгі қашықтық қорын 
тексеру 

1) Сол жақтан басқарылатын моделдер: 65 мм. 
астам (2,56 дюйм). 
Оң жақтан басқарылатын моделдер: 85 мм. 
астам (3,35 дюйм). 

Басқышқа шамамен 294 Н күшпен (30 кгс.; 
66 фунт-күш) басыңыз және басқыштың 
жоғарғы төсемі мен еденінің арасындағы 
қашықтықты өлшеңіз. Егер өлшенген мән 
номиналды мәннен аз болса, сондай-ақ 
басқыштың жүрісі баяу болса, біз Сізге 
өзіңіздің SUBARU дилеріңізге хабарласуды 
ұсынамыз. 

Ілінісу басқышы (МТ бар 
моделдер)  
Ілінісу басқышының еркін қозғалысын және 
еденге дейінгі қашықтық қорын автокөлікке 
техникалық қызмет көрсету кестесіне сәйкес 
тексеріңіз. 

 Ілінісу жұмысын тексеру 
Ілінісуді қосу және сөндіру тұтқасын 
тексеруді жүргізіңіз. 
1. Қозғалтқыш бос жүріс режімінде жұмыс

істеп тұрғанда ілінісу басқышын басу
барысында ешқандай ерекше шудың
пайда болмайтындығына, сондай-ақ
бірінші берілісті немесе артқы жүріс
берілісін ауыстырып қосу біркелкі жүзеге
асырылатындығына көз жеткізіңіз.

2. Қозғалтқыштың трансмиссиялы ілінісуі
сырғанау белгілерінсіз жүзеге
асырылатындығына көз жеткізу үшін
ілінісу басқышын бірқалыпты босата
отырып, орыннан қозғалыңыз.
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 Ілінісу басқышының еркін 
қозғалысын тексеру 

Тежегіш қалыптарын  
ауыстыру 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) 4-13 мм. (0,16 - 0,51 дюйм). 
Ілінісу басқышын кедергіні сезгенше сәл 
басыңыз, содан кейін басқыштың еркін 
жүрісін тексеріңіз. 
Егер басқыштың еркін жүрісі техникалық 
сипаттамаларға сәйкес келмесе, біз Сізге 
өзіңіздің SUBARU дилеріңізге хабарласуды 
ұсынамыз. 

 
Дискілі тежегіштер тежегіш қалыптарының 
тозуын  білдіретін дыбыс индикаторларымен 
жабдықталған. Тежегіш қалыптарының тозу 
деңгейі нормативтік шегіне жақындағанда, 
тежегіш басқышын басқан кезде тозу 
индикаторы өте қатты қайралған дыбыс 
шығарады. 

Егер Сіз тежегіш басқышын әрбір басқан 
кезде осындай қайралған дыбыс еститін 
болсаңыз, біз Сізге мүмкіндік пайда бола 
салысымен тежегіш қалыптарын ауыстыру 
бойынша жұмыстарды жүргізу үшін 
SUBARU дилеріне жүгінуге кеңес береміз. 
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• Егер, тежегіш қалыптарының 
тозғандығын білдіретін қайрал-ған 
дыбыстың болғанына қа-
рамастан Сіз автокөлігіңізді 
пайдалануды жалғастыра бере-
тін болсаңыз, онда бұл тежегіш 
қалпын жөндеу немесе ауыс-тыру 
бойынша аса қымбат 
жұмыстардың атқарылуын талап 
ететін болады.  

• Тежегіш қалыптарын ауысты-рар 
алдында автокөліктің акку-
муляторлық батареясын ажы-рату 
ұсынылады. Алайда, авто-көліктің 
аккумуляторлық бата-реясының 
ажыратылуы қауіп-пен 
байланысты. Біз Сізге тежегіш 
қалыптарын Сіздің SUBARU 
дилеріңізде ауысты-руға кеңес 
береміз. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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 Жаңа тежегіш қалыптарын 
ысқылау 

Тежегіш қалыптарын ауыстыру кезінде біз 
Сізге тек SUBARU түпнұсқа қосалқы 
бөлшектерін ғана пайдалану керектігін 
ескертеміз. Ауыстырғаннан кейін жаңа 
бөлшектердің үйкелісін былайша жүргізу 
қажет: 

Т Тежегіш қалыбы 
Автокөліктің жылдамдығын 50-65 ш./сағ. 
(30-40 миль/ сағ.) деңгейінде ұстай отырып, 
тежегіш басқышын сәл басыңыз. Осы 
әрекетті кемінде бес рет қайталаңыз. 

Шиналар мен дискілер 

 Шиналардың түрлері 
Сіздің автокөлігіңізде орнатылған 
шиналардың түрін білу керек. 

 Барлық маусымдық шиналар
Барлық маусымдық шиналар, тіпті қарлы 
және мұз басқан жолдармен жүру кезінде 
де автокөліктің тежегіш қабілетін, жол 
жабынына ілінісу күшін жыл бойы жеткілікті 
деңгейде қамтамасыз етуге арналған. 
Дегенмен, бүкіл маусымдық шиналар 
борпылдақ қармен немесе қардың терең 
қалың қабатты қар басқан жермен 
жүргенде, сондай - ақ мұзды жолмен 
жүргенде қысқы (тікелген) шиналар 
қамтамасыз ететін ілінісуді қамтамасыз ете 
алмайды. 
Барлық маусымдық шиналардың бүйір 
бетінде "ALL SEASON" (БАРЛЫҚ 
МАУСЫМДЫҚ) және/немесе "M+S" (КІР МЕН 
ҚАР) деген жазу бар. 

 Жазғы шиналар
Жазғы шиналар құрғақ ауа-райында
автомагистраль бойынша жоғары
жылдамдықта жүруге жақсы.
Жазғы шиналар тайғанақ (қар немесе
мұзданған) жолдармен жүруге жарамсыз.

Қар басқан немесе мұзданған жолмен жүру 
үшін біз Сізге қысқы шина пайдалануды 
ұсынамыз. 
Қысқы шиналарды орнату кезінде міндетті 
түрде шиналарды барлық төрт дөңгелекте 
ауыстырыңыз. 

 Қысқы шиналар
Қысқы шиналар қар және мұз басқан жолмен 
жүруге жақсы. Сонымен қатар, қысқы 
шиналар басқа жолдармен қозғалғанда 
жазғы және барлық маусымдық шиналарға 
жол береді. 

Шинадағы ауа қысымының
мониторинг жүйесі (TPMS)
(егер орнатылған болса)

Шинадағы ауа қысымының мониторинг жүйесі 
жүргізушіге егер шинадағы ауа қысымы 
төмендеген болса, әрбір дөңгелекте орнатылған 
қадағалар сигнал арқылы ескертетін хабарлама 
береді. Шиналардағы ауа қысымының 
мониторинг жүйесі тек  жүріп келе жатқан 
автокөлікте ғана жұмыс істейді. Сонымен 
қатар, бұл жүйе шинадағы ауа қысымының 
күрт төмендеуі бойынша дереу әрекет 
етпеуі мүмкін (мысалы, жарылған кезде, 
үшкір затқа соғылған кезде). 
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Егер Сіз шиналардағы ауа қысымын жылы 
көлікжайда реттейтін болсаңыз, ал одан 
кейін автокөлікті температура ай-тарлықтай 
төмен болғанда далаға шығар-саңыз, онда 
шиналар ішіндегі ауа қысы-мының 
төмендеуі шиналардағы ауа қы-сымының 
төмендігін ескерту шамының қосылуына 
әкелуі мүмкін. Бұндай мәсе-ленің орын 
алуына жол бермеу үшін жылы 
көлікжайда шиналардағы ауа қысымын 
реттеу кезінде шиналарды тақтайшада 
көрсетілген шамадан ар-тық қысымға 
дейін үріңіз. Дәлірек айт-қанда, оларды 
қосымша 6,9 кПа дейін (көлікжайдағы 
температура мен сырттағы 
температураның арасындағы 
айырмашылықтың әрбір 5,6°С (10°F) 
шаққанда 0,07 кгс./см2) үріңіз. Келтіріл-
ген мысал бойынша кестеде көлікжай-
дағы температура 15,5°C (60°F) болған 
кездегі сырттағы ауа температура-сының 
әр түрлі мәндеріне сәйкес келетін 
шинадағы ауа қысымының талап етілетін 
мәндері көрсетілген. 
Мысал  
Шина өлшемі: 225/60R17 99V. Шинадағы 
ауаның номиналды қысымы: Алдыңғы 
дөңгелектері: 220 кПа (2,2  кгс./ см2;  шаршы 
дюймге 32 фунт). 
Артқы дөңгелектері: 210 кПа (2,1 кгс./ см2; 
шаршы дюймге 30 фунт). 
Көлікжайдағы температура: 15,5°С (60 °F). 

 

Сырттағы 
ауаның 

температурасы 

Реттелген қысым 
[кПа (кгс./см2; фунт шаршы 

дюймге)] 

Алдыңғы 
дөңгелектері 

Артқы 
дөңгелектері 

-1 °С (30 °F) 240 (2,4; 35) 230 (2,3; 33) 

-12 °С (10 °F) 255 (2,55; 37) 240 (2,4; 35) 

-23°С (-10 °F) 270 (2,7; 39) 255 (2,55; 37) 

 
Егер жылы көлікжайда шиналардағы ауа 
қысымын реттегеннен кейін авто-көліктің 
сырттағы ауаның температу-расы төмен 
болғандағы қозғалысы ба-рысында 
шиналардағы қысымның тө-мендігін 
ескертетін шам қосылса, жоға-рыда 
сипатталғандай реттеуді қайта 
орындаңыз. Содан кейін автокөлікті 
кемінде 40 ш./сағ.(25 миль/ сағ.) дейін 
екпіндетіңіз және бірнеше минуттан кейін 
шинадағы ауаның төмендігін білдіретін 
ескерту шамының сөнгеніне көз жеткізіңіз. 
Егер шинадағы ауаның қысымының 
төмендігін ескерту шамы сөнбейтін болса, 
шинадағы ауаның қысымының 
мониторингі жүйесінің жұмысы дұрыс 
болмауы мүмкін. Мұндай жағдайда жүйені 
тексеру үшін Сізге SUBARU дилеріне 
мүмкіндігінше тезірек баруға кеңес 
береміз. 

Қозғалыс кезінде шина мен жол бетінің ара-
сындағы үйкеліс шинаның қызуына әкеледі. 
Шинадағы ауа қысымының төмендігін ес-
керту шамы қосылған соң сырттағы ауа 
температурасының немесе шинадағы ауа 
температурасының артуынан туындаған 
шинадағы ауа қысымының кез келген 
жоғарылауы шинадағы ауаның қысымының 
төмендігін білдіретін шамның сөнуіне әкеліп 
соқтыруы мүмкін. 

Дөңгелектерді ауыстыру кезінде (мыса-
лы, қысқы шиналарға ауысу кезінде) 
жүйені қайта баптау және TPMS жүйе-
сінің жаңа қысымтығындарын жаңа 
дөңгелектерге орнату талап етіледі. Біз 
бұл жұмыстарды SUBARU дилерінде 
артқы дөңгелектерді ауыстырумен қатар 
орындауға кеңес береміз. 

Сатылым нарықтарындағы кейбір 
дөңгелекті дискілерге TPMS жүйесінің 
қысымтығындарын орнату мүмкін 
болмауы ықтимал. Тиісінше, дөңгелектерді 
ауыстыру кезінде (мысалы, қысқы 
шиналарға ауысқан кезде) стандартты 
жиынтықта орнатылған бөлшектің нөмірі бар 
дөңгелек дискілерін пайдаланыңыз. TPMS 
жүйесінің жұмыс істеп тұрған төрт 
қақпақшасы/ қадағалары болмаса TPMS 
жүйесі толыққанды жұмыс істемейді және 
аспаптар комбинациясындағы ескерту 
шамы шамамен бір минут бойы 
жыпылықтағаннан кейін үздіксіз жанатын 
болады. 
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Шиналарды ауыстыру кезінде шина-
лардағы қысымға мониторинг жүйесінің 
қалыпты жұмысын жалғастыруға кепілдік 
беретін реттеу талап етіледі. Тиісінше, 
дөңгелекті ауыстырған жағдайдағыдай, 
біз бұл жұмыстарды Сіздің SUBARU 
дилерінде орындауыңызды нұсқаймыз.  

 Шиналардың күйін тексеру 

Күн сайын автокөліктің шиналарының 
айтарлықтай зақымдарының жоқтығын, 
сондай-ақ қыстырылып қалған шегелер 
мен тастардың жоқтығын тексеріңіз. 
Соған қоса шиналардың шамадан тыс 
тозуын тексеріңіз. 

• Егер шиналардағы ауаның
төменгі қысымының ескерту
шамы оталдыру құлпын "ON"
қалпына ауыстырғаннан кейін
қысқа уақытқа қосылмаса
немесе шам шамамен бір минут
бойы жыпылықтаудан соң
үздіксіз жанып тұрса, біз 
SUBARU дилерінде 
шиналардағы ауа қысымының 
мониторинг жүйесін 
мүмкіндігінше тез арада тексеру 
керектігін ескертеміз. 

• Егер бұл шам қозғалыс кезінде
жанса, ешқандай жағдайда
бірден тежемеңіз. Оның орнына
мынадай қадамдарды
орындаңыз. Керісінше жағдайда
автокөліктің қатты зақымдануы
және жарақат алып қалу
ықтимал.

• Егер қосалқы дөңгелек орнатыл-
са немесе ауыстырылған дөңге-
лектің жиегіне түпнұсқа қысым
қадағасы/ таратқыш орнатылған
болса, шинадағы ауаның қысы-
мының төмендігін ескерту шамы
бір минут бойы жыпылықтаған-
нан кейін үздіксіз жанатын бола-
ды. Бұл TPMS жүйесінің барлық
төрт дөңгелекті бақылауға қабі-
летті емес екенін көрсетеді. Біз
Сіздің шина мен қадағаны ауыс-
тыру және/немесе жүйені қайта
баптау үшін SUBARU дилеріне
барынша дереу арада хабарлас-
қаныңыздың дұрыс екендігін ес-
кертеміз. Егер шам шамамен бір
минут бойы жыпылықтаудан соң
үздіксіз жанып тұрса, жүйені
тексеру үшін SUBARU дилеріне
хабарласыңыз.

(1) Қозғалысты түзу бағытта,
жылдамдықты бірте - бірте
баяулата отырып
жалғастырыңыз.

(2) Содан кейін байыппен жол
шетіне шығып, қауіпсіз жерде
тұрақтаңыз.

(3) Жүргізуші жағынан есіктің
тірегінде орналасқан
шиналар туралы ақпараты
бар кестеде келтірілген
САЛҚЫН шиналардағы
қысымның үш мәнінен
(қалыпты, тиеу кезінде, 
сүйреу кезінде) ең сайкес 
келетін қысымға дейін 
реттеңіз және қысымды 
тексеріңіз. 

Егер бұл шам шинадағы қысымды 
реттегеннен кейін қозғалыс 
кезінде жануды жалғастырса, 
шинаның  айтарлықтай 
зақымдануы мүмкін және қатты 
жылымдануы ауаның жылдам 
ағуына әкелуі ықтимал.  Егер 
шинаның желі шыққан болса, 
"Егер шинаның желі шықса" 
бөлімін қараңыз 9-7. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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Қандай да бір кемшіліктер анықталған 
жағдайда, біз Сізге SUBARU дилеріне 
дереу арада хабарласуды ұсынамыз. 

ЕСКЕРТПЕ 
• Жиектасқа ұрғаннан кейін немесе 

автокөлікті ауыр жағдайларда 
(мысалы, шоқалақ жолдармен жүру) 
пайдаланғаннан кейін Сіздің 
автокөлігіңіздің дискілері мен 
шиналары көзге көрінбейтін зақым 
алуы мүмкін. Мұндай зақымдардың 
нәтижелері белгілі бір уақыт өткеннен 
кейін байқалатын болады. Жиектасқа 
шығып кетуден сақ болыңыз, 
жолдағы ойыққа түсіп кетуден 
сақтаныңыз және шоқалақ жолдармен 
жүрмеңіз. Егер мұндай жағдайдан 
құтылу мүмкін болмаса, жаяу 
жүргіншінің жылдамдығына дейін 
автокөліктің қозғалысының 
жылдамдығын төмендетіңіз, 
жиектастар мен басқа да 
кедергілерден тік бұрышпен кесе 
өтуге тырысыңыз. Сонымен қатар, 
Сіздің автокөлігіңіздің шиналары 
тұрақ кезінде жиектасқа қатты жақын 
болмауын қадағалаңыз. 

• Егер Сіз автокөлігіңіздің 
қозғалысы кезінде ерекше дірілді 
сезсеңіз немесе тікелей қозғалыс 
кезінде автокөлікті рөл арқылы 
біркелкі ұстап тұру қиын болса, 
онда бұл  

автокөліктің шиналарының және/ 
немесе дискілерінің бірінің зақым-
далғанын білдіруі мүмкін. Мұндай 
жағдайларда, біз Сізге жедел арада 
автокөлікті тексеру үшін жақын 
жердегі SUBARU ресми дилеріне 
жетуіңізге кеңес береміз. 

 
 Шиналардағы қысым 

және шиналардың тозуы 
Шиналардағы ауаның дұрыс қысымын 
ұстап тұру сізге олардың қызмет ету 
мерзімін барынша ұзартуға мүмкіндік 
береді. Сонымен қатар, бұл Сіздің 
автокөлігіңіздің жақсы сапасын қамтамасыз 
етуге қажетті шарттардың бірі болып табылады. 
Айына кемінде бір рет (мысалы, жанармай 
құю кезінде), сондай-ақ әрбір алыс сапарға 
шығу алдында әр шинадағы ауа қысымын 
тексеріңіз және қажет болса реттеңіз 
(қосалқы дөңгелектің шинасын қоса алғанда 
- егер жиынтықта болса). 

 

 
Шиналар туралы ақпараты бар тақтайша 

Қысымды тек шина суық болғанда тексеру 
керек. Өлшеу үшін манометрді пайдалана 
отырып, арнайы тақтайшада келтірілген 
норма шамасына сәйкес шиналардағы 
қысымды реттеңіз. Шиналар туралы 
ақпараты бар тақтайша жүргізуші жақтағы 
ортаңғы тіректе орналастырылған 

Тіпті жақын жерлерге барғаннан кейін де 
шина қызады, ал олардағы ауа қысымы 
артады. Сонымен қатар, шинадағы ауа 
қысымы сырттағы ауаның температурасына 
байланысты. Неғұрлым тиімдісі жолға шығу 
алдында ашық жерде шинадағы ауа 
қысымын тексеру. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

800362 



Техникалық қызмет көрсету және жөндеу  11-41 

- ЖАЛҒАСЫ -

Шина қызған кезде оның ішіндегі ауа 
ұлғаяды, нәтижесінде шинадағы ауа қысымы 
артады. Ішінен ауаны шығару арқылы 
қателесіп қысымды төмендетіп алмау үшін 
аса сақ болыңыз. 

• Шинадағы ауа қысымының дұрыс
болуы (протектордың тозуы - біркелкі)

• Желі шыққан шина
(протектордың шеттері тозған)

ЕСКЕРТПЕ 
• Шина қызған кезде, ондағы

ауа қысымы шамамен 30 кПа дейін
(0,3 кгс./см2, шаршы дюймге 4,3 фунт)
артады.

• Егер автокөлік кем дегенде 3 сағат
қозғалыссыз тұрған болса немесе 1,6
ш. (1 миль) аз қашықтықты жүрген
болса шиналар салқын деп саналады.

Шинадағы ауа қысымының дұрыс болмауы 
Сіздің автокөлігіңіздің маневрлігі мен 
сапардың жайлылығын нашарлатып қана 
қоймай, шиналардың жылдам тозуына да  
ықпал етеді. 

Жол жабынына ілінісу — жақсы, автокөлік 
рөл бұрылысына сай қозғалады. Тербеліске 
кедергісі - төмен, бұл жанармайдың аз 
жұмсалуын қамтамасыз етеді. 

Тербеліске кедергісі - жоғары, бұл жанармайдың 
көп жұмсалуына әкеліп соқтырады.  

Шинадағы ауа қысымын реттеу 
үшін жылы шиналардан ауа 
шығармаңыз. Бұл шиналардағы 
ауа қысымының төмендеуіне 
соқтырады. 

В00050 
В00051 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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• Шинадағы ауаның қысымы шамадан 
тыс жоғары (протектордың ортасы 
тозған) 

дөңгелектердің күйін тексеру және оларды 
теңдестіру бойынша жұмыстарды жүргізу үшін 
SUBARU дилеріне хабарласуды ұсынамыз. 
Оның үстіне дөңгелектерді теңдестіруді 
шиналарды жөндеу және ауыстырудан 
кейін жүргізу керек. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Жүрісінің жайлылығы - төмен. Оның үстіне 
шина автокөлікке жол жамылғысының тегіс 
болмауы салдарынан болатын әсерді 
күшейтеді, бұл автокөліктің зақымдануына 
әкелуі мүмкін. 

Егер шина туралы ақпараты бар 
тақтайшада толық жүктемемен қозғалу 
кезіндегі және тіркемені тіркеп сүйреу 
кезіндегі шинадағы ауаның нормативтік 
қысымы келтірілсе, онда Сіздің 
автокөлігіңіздің ағымдағы жүктемелік 
режіміне сәйкес шинадағы қысымды 
реттеңіз. 

 Дөңгелектерді теңдестіру  
Сіздің автокөлігіңіздің барлық дөңге-лектері 
автокөлікті құрастыру кезінде дұрыс 
теңдестірілген, бірақ автокөлікті пайдалану 
кезінде шиналардың тозу шамасына қарай 
дөңгелектердің тең-дестірілімі бұзылуы 
мүмкін. Дөңге-лектердің теңдестірілімінің 
бұзылуы белгілі жылдамдықтарда рөл 
дөңгелегінің дірілінің, сондай - ақ автокөліктің 
түзу қозғалыстан ауытқуының себебі болып 
табылады. Соған қоса, дөңгелектердің 
теңдестірілімінің бұзылуы басқару 
жүйесіндегі кемшіліктерге және авто-
көліктің аспасының зақымдалуына, сондай - 
ақ шиналардың әр түрлі тозуына себеп 
болуы мүмкін. Дөңге-лектердің 
теңдестірілімінің дұрысты-ғына қатысты 
күмәніңіз болса, біз Сізге  

 
 
 

ЕСКЕРТПЕ 
Бір сызық бойымен түзу қозғалыстың  
оңтайлы тұрақтылығын, сондай - ақ 
бұрылыстардағы орнықтылықты 
қамтамасыз ету үшін Сіздің автокө-
лігіңіздің аспасының конструк-
циясында әрбір дөңгелек басқа 
дөңгелекке қарағанда да, жол бетіне 
қарағанда да белгілі бір бұрышпен 
орнатылатындай жағдай көзделген. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В00052 

Шинадағы қысым өте төмен 
болғанда жоғары жылдамдықпен 
қозғалу шиналардың жылдам 
қызуына және деформациясына 
әкелуі мүмкін. Температураның күрт 
артуы протектордың қабаттануына 
және шинаның бұзылуына әкелуі 
мүмкін. Осының нәтижесінде 
автокөлікті бақылаудан айырылып, 
салдарынан апаттың туындауы 
мүмкін. 

Дөңгелектерді орнату бұрышта-
рының бұзылуы шинаның қатты 
тозуына ғана емес, сонымен қатар 
автокөліктің тұрақтылы-ғының 
төмендеуіне әкеледі. Шиналардың 
шамадан тыс тозуы анықталған 
кезде біз Сізге SUBARU ресми 
дилеріне баруға кеңес береміз. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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АНАЗАР АУДАРЫҢЫЗ Тозу индикаторлары  Шиналардың айналу бағыты

1) Жаңа протектор.
2) Тозған протектор.
3) Протектордың тозу индикаторы.

Әрбір шинаның тозу индикаторы бар, ол 
шинаның протекторының жырашығы 1,6 
мм. (0,063 дюйм) дейін азайған кезде 
көрінеді. Тозу индикаторының тұтас 
көлденең жолағы көрінген кезде шинаны 
ауыстыру қажет. 

ЕСКЕРТПЕ 
Жалпы қауіпсіздік мақсатында  
шина протекторларының жағдайын 
үнемі тексеріп отырыңыз, 
шиналарды тозу индикаторлары 
көрінгенге дейін ауыстырған абзал. 

Бүйір бетінде көрсетілген шиналардың 
айналу бағытының үлгісі 
1) Алдыңғы бағыт.

Егер шиналардың белгілі бір айналу бағыты 
болса, бүйір бетінде көр-сетілген 
бағыттаманы пайдаланыңыз.  

Дөңгелектерді орнату кезінде бағыт-тама 
алға қарай  бағытталуы тиіс. 

3 

ВОО327 

Тозу индикаторының көрінуі 
шинаның тозу деңгейінің шартты 
шамадан артық екендігін және 
шинаның дереу арада 
ауыстырылуының керектігін 
білдіруі мүмкін. Егер осындай 
шинамен автокөлікті пайдалануды 
жалғастыратын болсаңыз, онда 
жоғары жылдамдықпен жүргенде 
ауа-райы жағдайы ылғалды болса 
автокөлік акважоспарлау режіміне 
ауысып кетуі мүмкін. Осының 
нәтижесінде автокөлікті 
бақылаудан айырылып, 
салдарынан апаттың туындауы 
мүмкін. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 



 

1 

 Шиналардың орнын
ауыстыру

ЕСКЕРТПЕ 

.. біркелкі емес тозған шиналарды ауыстыруды 
жүзеге асыру қажет. 
Шамамен 1 000 ш. (600 миль) жуық жүрістен 
кейін дөңгелектерді бекіту сақиналарын 
тексеріңіз және  босаған сақиналарды 
бекітіңіз. 

Желі шыққан шинаға арналған 
жөндеу жиынтығы бар моделдерде 
дөңгелектерді ауыстыру белгілі 
қиындық тудыруы мүмкін. 
Шиналарды ауыстыру жұмыстарын 
орындау үшін біз Сізге өзіңіздің 
SUBARU дилеріңізге хабарласуды 
ұсынамыз. 5

 Шиналарды ауыстыру
Дискілер мен шиналар автокөлік 
конструкциясының маңызды және ажырамас 
бөлшектері болып табылады, оларды еркін 
түрде айырбастауға болмайды. Автокөліктің 
стандартты жиынтығының құрамына кіретін 
шиналар Сіздің автокөлігіңіздің үздік жүріске 
бейімділік сипаттамаларын және жайлылық-
ты үйлестіретін, сондай-ақ Сіздің автокөлі-
гіңізді ұзақ уақытқа жарамды ететін оңтай-лы 
пайдаланушылық қасиеттерін қамтама- туралы 
ақпараты бар тақтайшада келтірілген 
нормативтік талаптарға сәйкес болуы өте 
маңызды. 

-----------
...... У 

1 

-  
Айналу бағытын анықтаусыз 
төрт шинамен жабдықталған 
автокөліктер 
1) Алдыңғы бағыт.

-
-
----- 

- 

 
 

Бір бағытты шиналармен жабдықталған 
автокөліктер 
1) Алдыңғы бағыт.
Әдетте, әртүрлі дөңгелектегі шиналардың
тозуы әртүрлі. Әрбір шинаның қызмет ету
мерзімін ұзарту және олардың біркелк
тозуын қамтамасыз ету үшін оларды
әрбір 10 000 (6 200 миль) шақырым жүріс
сайын орындармен ауыстырып отыру
керек. Шиналарды ауыстырған сайын 
олардың қалыптарын жоғарыда берілген
суретке сәйкес реттеңіз. 
Шиналардың орындарын ауыстырумен
бір мезгілде зақымдалған шиналарды
сондай-ақ, сыз етеді. Сіздің
автокөлігіңіздің әрбір шинасының
әрқайсысына есептелген өлшемі
конструкциясы, шектік жылдамдығы және
жүктемесі шиналар  

Белгіленген өлшемдерге сәйкес келмейтін 
шиналарды пайдалану автокөліктің 
басқарылуын, жолдың жайлылығын 
төмендетеді, автокөліктің тежегіштік 
сипаттамасын нашарлатады, спидометр 
мен одометр көрсеткіштерінде кемшіліктің 
болуына себеп болады. Бұл ретте 
автокөліктің дөңгелегі мен шанағының 
арасындағы саңылау 
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дұрыс қалыптаспай, осы автокөлік үшін 
қарастырылған саңғалдың өзгеруіне 
әкеліп соқтырады. 

Барлық төрт шинаның өндірушісі, 
маркасы (протекторының суреті), 
конструкциясы мен өлшемі бірдей  болуы 
тиіс. Шиналарды ауыстыру кезінде біз Сізге 
автокөлігіңіздің стандартты жиынтығына 
кіретін шиналарға ұқсас түрлерін ғана 
пайдалануды ұсынамыз. SUBARU 
автокөлігін пайдалану қауіпсіздігін 
арттыру үшін барлық шиналарды бір 
мезгілде ауыстыру ұсынылады.  Дискілерді ауыстыру 

Дискілерді олардың зақымдануына 
немесе басқа да себептерге байланысты 
ауыстыру барысында жаңа дискілердің 
сипаттамалары автокөліктің стандартты 
жиынтығына кіретін дискілердің 
сипаттамаларына сай екендігіне көз 
жеткізіңіз. Жаңа дискілерді Сіз SUBARU 
дилерінен сатып ала аласыз. 

• Тек радиалды шиналарды
ғана пайдаланыңыз.
Радиалдық және диагональ
немесе диаго-наль-
қаусырмалы шиналарды 
қатарынан пайдалануға жол 
бермеңіз. Бұл автокөліктің 
басқарылуына қауіпті әсер 
етуі және апатқа әкелуі 
мүмкін. 

(g) Маркасы (протектордың
суреті).

(h) Тозу дәрежесі.
(А) - (d) позицияларына 
қатысты шиналар туралы 
ақпарат көрсетілген 
тақтайшадағы талаптарды 
сақтау керек. Шиналар туралы 
ақпараты бар кесте жүргізуші 
есігіндегі тіректе орналасқан. 
Егер барлық төрт шина (a) - 
(h) параметрлері бойынша
бірдей болмаса, бұл Сіздің 
автокөлігіңіздің 
трансмиссиясының күрделі 
механикалық зақымдануына 
алып келеді және келесі 
факторларға әсер етеді. 
- Жүріс сипаттамалары.
- Басқарылуы.
- Тежелуі.
- Спидометрдің/одометрдің

калибрленуі.
- Шанақ пен шиналардың

арасындағы
саңылау.

Сондай-ақ бұл қауіпті болуы 
мүмкін және апатқа әкеліп 
соқтыруы мүмкін. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

 Шинаны (шиналарды) 
ауыстыру немесе орнату 
кезінде барлық төрт 
шинаның мынадай 
параметрлері бірдей болуы 
тиіс. 
(а) Өлшемі. 
(Ь) Шеңбердің ұзындығы. 
(с) Шекті жылдамдықтың 

белгіленуі. 
(d) Жүктеме индексі.
(е) Конструкциясы.
(f) Өндірушісі.
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ЕСКЕРТПЕ 
Кез келген дискіні алып тастағаннан  
және ауыстырғаннан кейін немесе шина 
зақымдалғаннан кейін шамамен 1 000 
шақырым (600 миль) жүргеннен кейін 
дөңгелектерді бекіту сақиналарының 
тартылуын міндетті түрде тексеріңіз. 
Босаған сақиналарын бекітілген тарту 
күшіне сай тартыңыз. 

Жеңіл балқитын дискілер 
 

 

Жеңіл балқитын дискілер оңай созыла-ды 
және механикалық зақымдарға бейім. 
Қауіпсіз жүрісті және осындай дискілердің 
қалыпты пайдаланушылық сипаттамаларын 
қамтамасыз ету үшін, сондай - ақ олардың 
сыртқы түрін сақтау үшін олармен жұмыс 
істеу кезінде сақ болу керек. 
• Кез келген дискіні алып тастағаннан және 

ауыстырғаннан кейін немесе ши-на 
зақымдалғаннан кейін шамамен 1000 (600 
миль) шақырым жүргеннен кейін 
дөңгелектерді бекіту сақиналары-ның 
тартылуын міндетті түрде тексе-ріңіз. 
Босаған сақиналарын бекітілген тарту 
күшіне сай тартыңыз. 

• Майды бұрандалы бөліктерге, дөңге-
лектерді бекіту сақиналарына немесе 
дискілердің конустық бетте-ріне 
жақпаңыз. 

• Дискілердің шығып тұрған өткір заттарға 
немесе жолжиекке үйкелуіне жол 
бермеңіз. 

• Сырғанап кетуге қарсы шынжыр-ларды 
орнату кезінде олардың барлық шина 
бойынша біркелкі таралуын қамтамасыз 
етіңіз, өйткені олар дискінің үстін сызып 
кетуі мүмкін. 

• Дөңгелектерді бекіту сақиналарын, 
теңдестіру салмақшасын немесе 
ортаңғы қалпақтарын ауыстыру кезінде 
біз  

Сізге SUBARU жеңіл балқитын дискілерге 
арналған түпнұсқа қосалқы бөлшектерін 
пайдалануды ұсынамыз. Техникалық сипаттамалары 

Сіздің автокөлігіңізде 
пайдалануға сай келетін 
дискілерді ғана пайдаланыңыз. 
Осы талаптарға сай келмейтін 
дискілер тежегіш суппортының 
жұмысына кедергі келтіруі, 
сондай - ақ бұрылыстарда 
дөңгелектердің қуыстары мен 
шиналардың үйкелуіне әкеліп 
соқтыруы мүмкін. Осының 
нәтижесінде автокөлікті 
бақылаудан айырылып, 
салдарынан апаттың туындауы 
мүмкін. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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Шыны жуатын сұйықтық 
тін ескерту индикаторы қосылады. Бұл 
орын алған кезде шыны жуатын 
сұйықтықты келесі тәсілмен құйыңыз.  

Оның қату температурасы төменде 
келтірілген кестеде көрсетілген сұйылту 
дәрежесіне байланысты.

сұйықтықты былайша құйыңыз: кестедегі араластыру дәрежесіне байланысты бола

Шыны жуатын 
сұйықтықтың 

концентрациясы 
Удал 

Қату 
температурас
ы 

30% -12 °С (10,4 °F)

50% -20 °С (-4 °F) 

100% -45 °С (-49 °F) 

Шыны жуатын сұйықтық мөлшерінің 
төмендігін ескерту индикаторы 

Егер бакта қалған шыны жуғыш 
сұйықтықтың мөлшері аз болса, жел 
әйнегінің шынысын жуатын сұйықтықтың 
мөлшерінің аздығын білдіре- 

1) "FULL" белгісі.

Шыны жуатын сұйықтық багының 
мойнының қақпағын алыңыз, содан кейін 
"FULL" белгісіне дейін шыны жуатын 
сұйықтықты толтырыңыз. 
Арнайы шыны жуатын сұйықтықты 
пайдаланыңыз. Арнайы шыны жуатын 
сұйықтық болмаған жағдайда таза суды 
пайдаланыңыз. 
Қыста су қататын жерлерде арнайы 
қатпайтын шыны жуатын сұйықтықты 
пайдаланыңыз. SUBARU ұсынған түпнұсқа 
шыны жуатын сұйықтығының құрамында 
58,5% метил спирті және 41,5% беттік-
белсенді заттар бар. 

 

Қоршаған ауа температурасына сәйкес 
сұйықтықтың концентрациясын келтіру кезінде 
шыны жуғышқа арналған сұйықтықтың қатып 
қалуын болдырмау мақсатында жоғарыда 
көрсетілген кесте бойынша қату 
температурасын тексеріңіз. Егер Сіз бакқа 
бұрын құйылған концентрациядан өзге 
концентрациядағы сұйықтықты құйсаңыз, 
шыны жуғыштың багы мен бүріккіштері 
арасындағы түтікті жаңа сұйықтықпен жуу үшін 
аздаған уақытқа жуғышты қосып қойыңыз. 
Әйтпесе, егер түтіктерде қалған 
сұйықтықтың концентрациясы сыртқы 
ауаның белгіленген температурасы үшін 
қажетті мөлшерден аз болса, онда ол қатып 
қалуы салдарынан бүріккіштердің қалыпты 
жұмысына кедергі келтіруі мүмкін. 

 

В01583 

Шыны жуатын сұйықтық ретінде 
қозғалтқышты салқындататын 
сұйықтықты ешқашан 
пайдаланбаңыз, өйткені ол 
автокөліктің лак - бояулы 
жабынын зақымдауы мүмкін. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
Шыны жуғыш 
сұйықтықтың 

концентрациясы 
Қату температурасы 

30 % -12 °С (10,4 °F)

50 % -20 °С (-4 °F)

100 % -45 °С (-49 °F)
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Шыны тазартқыштың 
щөткелерін ауыстыру  
Жел әйнегіне немесе шыны та-зартқыштың 
щөткесіне жәндіктердің, балауыздың, 
майдың және басқа да заттардың жабысуы 
шыны тазарт-қыштың жұмысының 
біркелкілігінің бұзылуына және шыны 
бетінде лас жолақтардың пайда болуына 
әкеліп соғады. Егер шынының бетінде оны 
шыны жуғыш жуғаннан кейін кір жолақ 
қалса немесе шыны тазартқыш дұрыс 
жұмыс істемесе жел қағатын шынының 
(немесе артқы шынының) сыртқы бетін, 
сондай - ақ шыны тазартқыштың 
щөткелерін бейтарап жуу құралы 
ерітіндісінің көмегімен немесе ысқыштың 
немесе жұмсақ шүберектің көмегімен 
орташа абразивті тазарту құралымен 
тазалаңыз. Тазалағаннан кейін жел әйнегін 
және шыны тазартқыштың щөткелерін таза 
сумен шайыңыз. Жел әйнегі сумен 
жуылғаннан кейін бетінде тамшы түзілмесе 
жел әйнегі таза болып саналады. 

 

• Шыны тазартқыштың щөткесін 
жанармаймен немесе ерітінді-
мен (мысалы, бояуға арналған 
сұйылтқышпен немесе бензин-
мен) тазартпаңыз. Бұл олардың 
жұмысын нашарлатады. 

Шыны жуғыш сұйықтықтың 
концентрациясын сыртқы ауа 
температурасына сәйкес 
келтіріңіз. Концентрация сай 
келмейтін болса жел әйнегіне 
шашыратылған сұйықтық қатып, 
Сіздің көруіңізді нашарлатуы, 
сондай - ақ бактың ішінде қатып 
қалуы мүмкін. 

• Егер Сіз алдыңғы орындықтағы 
жолаушы жақтағы шыны таза-
ртқыштың иінтірегін көтергіңіз 
келсе, алдымен жүргізуші 
жақтағы шыны тазартқыштың 
иінтірегін көтеріңіз. Керісінше 
жағдайда жүргізуші жақтағы 
және алдыңғы орындықтағы 
жолаушылар жақтағы шыны 
тазартқыштар бір-біріне тиіп, 
салдарынан сызаттардың 
пайда болуы мүмкін. 

• Алдыңғы орындықтағы шыны 
тазартқыштың иінтірегін  жүргі-
зуші жақтағы шыны тазартқыш-
тың иінтірегін өз қалпына кел-
тірмес бұрын, бастапқы күйіне 
бұрыңыз. Керісінше жағдайда 
жүргізуші жақтағы және алдың-
ғы орындықтағы жолаушылар 
жақтағы шыны тазартқыштар 
бір-біріне тиіп, салдарынан 
сызаттардың пайда болуы 
мүмкін. 

• Шыны тазартқыштың иінтірек-
терінен щөткесін алу кезінде 
шыны тазартқыштың иінтірек-
терін қайтадан шыныға қарай 
түсірмеңіз. Керісінше жағдайда 
жел әйнегінің беті сызылып 
қалуы мүмкін. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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 Жел әйнегінің шыны 
тазартқышының щөткесі 

1. Шыны тазартқыштың иінтірегін жел
әйнегінен алыстатыңыз.

 Жел әйнегінің шыны 
тазартқышының резеңке 
таспасы 

Егер Сіз жоғарыда көрсетілген тәсілмен 
шыныдағы жолақтарды кетіре алмасаңыз, 
шыны тазартқыштың щөткелерін  төменде 
сипатталған амалмен ауыстырыңыз. 1) Қақпақты ашыңыз. 

2) Шыны тазартқыштың щөткесін төмен қарай 
тартыңыз. 

2. Қақпағын ашып және щөткесін суретте
көрсетілген бағытта тартып, шыны
тазартқыштың щөткесін алыңыз.

3. Шыны тазартқыштың щөткесін шыны
тазартқыштың иінтірегіне орнатыңыз.
Оның мұқият бекітілгендігіне көз
жеткізіңіз.

4. Шыны тазартқыштың иінтірегін қолмен
ұстап тұрып, оны шыныға қарай
ақырындап түсіріңіз.

1) Ұстаушы. 

1. Шыны тазартқыштың щөткесінің резеңке
таспасының бекітілген жағын қолыңызда
ұстай отырып, резеңке таспадағы
бекіткіштер ұстауыштан шыққанша
күштеп тартыңыз.

В00730 

В00814 

1 

/ 

• Шыны тазартқыштың иінтірек-
терін жел әйнегіне қайта көтеру
кезінде оларды қолмен ұстай
отырып, ұқыппен түсіріңіз. Сіз
шыны тазартқыштың
иінтіректері жел әйнегінің бетіне
тек серіппенің әсерінен ғана
түсірілуіне жол бермеуіңіз
керек. Әйтпесе, шыны 
тазартқыштың иінтіректері 
деформациялануы мүмкін және 
/ немесе жел әйнегінің беті 
сызылуы мүмкін. 
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4. Шыны тазартқыш щөткесінің резеңке 
таспасындағы пластмасса ұстағыштың 
табандарын біріктіріңіз және орнына 
резеңке таспаны орнатыңыз. Егер 
резеңке таспаның мұқият бекітілуі 
қамтамасыз етілмесе, шыны 
тазартқыштың щөткесі жел әйнегін 
сызып тастауы мүмкін. 

 
 
 
 
 
 

1) Металл бағыттаушы. 

2. Егер щөткенің жаңа резеңке таспасы 
екі металл бағыттаушымен 
жабдықталмаса, оларды шыны 
тазартқыш щөткесінің ескі резеңке 
таспасынан босатып алып, жаңасына 
орнатыңыз. 

 
 
 
 
 

3. Шыны тазартқыш щөткесінің резеңке 
таспасындағы пластмасса ұстағыш-тың 
табандарын біріктіріңіз және орнына 
резеңке таспаны орнатыңыз. 

 

 Артқы шынының шыны 
тазартқышының щөткесі 
(Outback)  

1. Шыны тазартқыштың иінтірегін артқы 
шыныдан алыстатыңыз. 

 
 
 
 
 

 
2. Шыны тазартқыштың щөткесін сағат 

тіліне қарсы бұрыңыз. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В00504 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В00815 

В00816 

2 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В00061 

1) Табан. 
2) Шектеуіш. 
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 Артқы шынының шыны 
тазартқышының щөткесінің  
резеңке таспасы (Outback) 

3. Шыны тазартқыштың щөткесін
иінтіректен алып тастау үшін оны
өзіңізге қарай тартыңыз.

4. Шыны тазартқыштың щөткесін шыны 
тазартқыштың иінтірегіне орнатыңыз. 
Оның мұқият бекітілгендігіне көз
жеткізіңіз.

5. Шыны тазартқыштың иінтірегін қолмен
ұстап тұрып, оны шыныға қарай
ақырындап түсіріңіз.

1. Шыны тазартқыштың щөткесінің резеңке
таспасының шетінен оны пластмассалық
ұстағыштан ажырату үшін тартыңыз.

2. Күш сала отырып пластмасса 
ұстағышынан шыны тазартқыштың 
щөткесінің резеңкесін алып тастаңыз. 

1) Металл бағыттаушы.

062 

700017

В00064 

В00505 
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3. Егер щөткенің жаңа резеңке таспасы екі 
металл бағыттаушымен жабдықталмаса, 
оларды шыны тазартқыш щөткесінің ескі 
резеңке таспасынан алып, жаңасына 
орнатыңыз. 

Аккумуляторлық батарея 
 

 

 Аккумуляторлық 
батареяны пайдалану  
кезіндегі сақтық шаралары! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Шыны тазартқыш щөткесінің резеңке 
таспасындағы пластмасса ұстағыштың 
табандарын біріктіріңіз және орнына 
резеңке таспаны орнатыңыз. 

Пластмасса ұстағыштың ұшында орналасқан 
бекіткіштердің көмегімен жаңа резеңке 
таспаның екі ұшын мұқият бекітіңіз. Егер 
резеңке таспаның мұқият бекітілуі 
қамтамасыз етілмесе, артқы шыныны шыны 
тазартқыштың щөткесі сызып тастауы 
мүмкін. 
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 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

 Автокөлігіңіздің аккумуляторлық 
батареясынан тікелей жақын 
жерде жұмыс істеген кезде көзді 
қорғау құралдарын міндетті түрде 
киіңіз. Электролиттің құрамында 
көзге тиген кезде көру қабілетінен 
айыруы мүмкін күкірт қышқылы 
бар. Сонымен қатар, 
аккумуляторлық батарея тез 
тұтанатын және өте жарылыс 
қауіпті газ - сутегін бөледі. 

Осы нұсқаулармен мұқият 
танысыңыз 

Аккумуляторлық батареяны қауіпсіз 
және тиісті күтуді қамтамасыз ету 
мақсатында аккумуляторлық 
батареямен жұмыс жүргізу немесе 
оны тексеру алдында келтірілген 
сақтық шараларымен мұқият 
танысыңыз. 

ҚоКүннрғаныс көзілдірігін 
киіңіз 
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Оттан сақтаңыз! 

Аккумуляторлық батареямен жұ-мыс 
басталар алдында немесе оған 
тікелей жақын жерде жұмыс жүргізер 
алдында барлық шылым-ды, сіріңке 
мен оттықтарды сөнді-ріңіз. 
Аккумуляторлық батареяның 
жанында электр ұшқындарының 
пайда болуына, сондай-ақ оның 
жанында тез тұтанатын заттардың 
болуына жол бермеңіз. Аккумуля-тор 
батареясы тез тұтанғыш және 
төтенше жарылыс қауіпті сутегін 
бөлетіндіктен, аккумулятор бата-
реясының жанында ұшқын шашы-
рауының пайда болуы немесе оның 
жанында жабық от көздерінің болуы 
жарылысқа әкелуі мүмкін. 
Сіздің автокөлігіңіздің аккумуля-
торлық батареясына жақын жер-де 
жұмыс жүргізу кезінде оның 
клеммасының (+) және ( -) металл 
аспаптарымен тұйықталуына, 
сондай – ақ автокөлік шанағымен 
оның оң клеммасының (+) 
тұйықталуына жол бермеңіз. Бұл 
ретте ұшқын разрядтарының 
пайда болуымен ілесе жүретін 
қысқа тұйықталу пайда болады, 
бұл өз кезегінде жарылыстың 
себебі болуы мүмкін. 

Электролит ауыз қуысына, өңешке 
немесе асқазанға кез-дейсоқ 
түскен кезде бірден сүт немесе көп 
мөлшерде су ішу керек, содан 
кейін медициналық көмекке 
жүгінген дұрыс. 
Электролит - күйдіргіш сұйықтық. 
Электролиттің тамшылары Сіздің 
автокөлігіңіздің боялған беттеріне 
немесе қаптау матасына түскен 
кезде, көп мөлшердегі сумен 
жуыңыз. 

   Балалардан сақтаңыз! 

Аккумуляторлық батареяларға 
қызмет көрсету жұмыстарын оны-
мен жұмыс істеу кезіндегі ықтимал 
қауіптер туралы хабардар адам-дар 
жүргізуі тиіс. Балалардың 
аккумулятор батареясының жа-
нында болуына жол бермеу үшін 
ерекше сақтық шараларын қолда-
ныңыз. Аккумуляторлық батарея-
ларды тиісінше пайдаланбау көру 
қабілетінің жоғалуына және күйікке 
әкелуі мүмкін. 

Көзді қорғау бұл газдың жануы 
кезінде өмірлік маңызы бар 
қажеттілік болып табылады. 

Электролит құрамында күкірт 
қышқылы бар 

Электролит құрамында күкірт 
қышқылы бар болғандықтан, 
аккумулятор батареясының жағ-
дайын тексеру кезінде көзді қор-
ғауға арналған құралдарды және 
қорғаныш қолғапты міндетті түр-
де киіңіз. Аккумуляторлық 
батареяның аударылуына және 
механикалық соққылануына жол 
бермеңіз, бұл одан электролиттің 
ағуына әкелуі мүмкін. 
Ешқандай жағдайда Сіздің тері-
ңізге, көзіңізге немесе киіміңізге 
электролиттің тиуіне жол бер-
меңіз, себебі бұл күйікке және 
көру қабілетін жоғалтуға әкелуі 
мүмкін.Егер электролиттің 
шашырандысы Сіздің теріңізге, 
көзіңізге немесе киіміңізге түссе, 
дереу арада оны көп мөлшердегі 
ағынды сумен шайыңыз. Егер 
электролиттің шашырандысы 
Сіздің көзіңізге түссе, дереу 
медициналық көмекке жүгініңіз. 
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Сақтандырғыштар 
 
 
 
 
 

 
 

1) Қақпақ. 
2) Жоғарғы мөлшер. 
3) Төменгі мөлшер. 

Аккумуляторлық батареяның қалыпты 
жұмыс істеуі үшін электролит мөлшерін 
үнемі тексеру қажет емес, сондай - ақ 
дистилденген суды толтырудың да қажеті 
жоқ.  
Сонымен қатар, егер электролит мөлшері 
төменгі мөлшер белгісінен төмен болса, 
қақпақты алып тастаңыз. Жоғарғы мөлшер 
белгісіне дейін дистилденген суды құйыңыз. 
 

 

Сақтандырғыштардың конструкциясы 
электр сымдары мен электр 
жабдықтарының зақымдануын 
болдырмау үшін электр жүктемелері 
кезінде олардың балқығыш 
жалғастыруыштарын балқытуды 
қарастырады. Сақтандырғыштар 
сақтандырғыштардың екі блогында 
болады. 

 

 
 

 

Аккумуляторлық батареяны 
қуаттау кезінде қуаттау тоғы 10 А 
аспауы тиіс, әйтпесе бұл 
аккумуляторлық батареяның 
қызмет ету мерзімін қысқартуға 
әкелуі мүмкін. 

Сақтандырғышты ауыстырған кезде 
жаңа сақтандырғыштың 
номиналының үлкен болуына жол 
бермеңіз, сондай - ақ сақтандырғыш 
ретінде әр түрлі қол материалдарын 
қолданбаңыз, себебі екі жағдайда 
да бұл  айтарлықтай зақымдарға 
немесе өртке әкелуі мүмкін. 

Аккумуляторлық батареямен 
жұмыс істеудің алдында ұшқын 
разрядтарының пайда болуын 
болдырмау немесе оған тікелей 
жақын жерде жұмыс жүргізбеу 
үшін барлық сақиналарды, қол 
сағаттарын және басқа да 
металл әшекейлері мен 
аксессуарларды шешіп 
тастаңыз. 

Жарылыс қауіпі! 
 
Қуаттау кезінде аккумуляторлық 
батареялар тез тұтанатын және 
өте жарылыс қауіпті газ-сутегін 
бөледі. Жарылыстың алдын алу 
үшін Сіздің автокөлігіңіздің 
аккумуляторлық батареясын 
жақсы желдетілетін жабдықпен 
қуаттаңыз,  сондай - ақ оның 
жанында тез тұтанатын заттардың 
болуына жол бермеңіз. 

 
 
 
 
 
 
 

2 
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 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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Сақтандырғыштарға арналған пинцет 
мотор бөлігінде орналасқан 
сақтандырғыштардың басты блогында 
сақталады. 

Олардың бірі аспаптар панелінің 
астындағы қақпақтың сыртында 
орналасқан. Қақпақты алу үшін оны 
өзіңізге қарай тартыңыз. 

Басқасы (сақтандырғыштың бас блогы) 
мотор бөлігінде орналасқан. 

1) Қосалқы сақтандырғыштар.

Қосалқы сақтандырғыштар мотор 
бөлігінде орналасқан 
сақтандырғыштардың басты блогында 
сақталады. 1) Жарамды сақтандырғыш.

2) Жанып кеткен сақтандырғыш.

Егер қандай да бір шамдар, қосалқы электр 
жабдықтары немесе басқа электрлік басқа-ру 
органдары жұмыс істемесе, тиісті сақтан-
дырғыштың күйін тексеріңіз. Ал сақтандыр-ғыш 
жанып кетсе, жаңасына ауыстырыңыз. 
1. Автокөліктің барлық электр 

құрылғыларын өшіру үшін оталдыру 
құлпын "LOCK"/"OFF" бағытына бұрыңыз. 

2. Қақпақты алыңыз.
3. Сақтандырғыштың қайсысының қызып

кеткенін анықтаңыз. Сақтандырғыш-
тардың әрбір блогының қақпағының ішкі
жағын тексеріңіз, сондай-ақ
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"Балқыма сақтандырғыштар және олар 
қорғайтын электрлік тізбектер" бөлімін 
қараңыз 12-13. 

Қосымша жабдықтарды 
орнату 

Шамдарды ауыстыру 
 

 

 
 

 
4. Сақтандырғыштар үшін арнайы 

қарастырылған пинцеттің көмегімен 
сақтандырғышты алыңыз. 

5. Сақтандырғыштың күйін тексеріңіз. 
Егер ол жанып кетсе, оны сол 
номиналы бар қосалқы 
сақтандырғышпен ауыстырыңыз. 

6. Қандай да бір сақтандырғыштың 
қайта жануы қорғалуын осы 
сақтандырғыш қамтамасыз ететін 
электрлік тізбекте кемшіліктің барын 
білдіреді. Мұндай жағдайда жөндеу 
жүргізу үшін Сізге SUBARU дилеріне 
хабарласуды ұсынамыз. 

 

Сіздің автокөлігіңізге тұманға қарсы 
шамдарды, сондай - ақ басқа да электр 
жабдықтарын орнатар алдында біз Сізге 
SUBARU дилерімен кеңесіп алуды 
ұсынамыз. Егер мұндай қосымша 
жабдықты орнату дұрыс жүргізілмесе 
немесе егер ол осы автокөлікке 
арналмаған болса, онда бұл жабдық 
автокөліктің электрондық жүйелерінің 
істен шығуына себеп болуы мүмкін. Біз 
Сіздің автокөлігіңізге тек түпнұсқа 
SUBARU қосымша жабдығын орнатуға 
кеңес береміз. 
Сонымен қатар, біз Сізге міндетті түрде  
Сіздің автокөлікке радиоқабылдағышты 
орнату алдында SUBARU дилеріне 
кеңесу үшін хабарласуды ұсынамыз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В00975 

Жанып тұрған шамдар өте ыстық 
болуы мүмкін. Шамдарды 
ауыстырар алдында жарықты 
сөндіріп, шамдар суығанша 
күтіңіз. Әйтпесе, күйік алу қаупі 
бар. 

• Техникалық сипаттамаларға 
сәйкес келетін қуаттағы жаңа 
шамдарды ғана ауыстырыңыз. 
Басқа қуатты шамдарды 
пайдалану өртке әкелуі мүмкін. 
Шам қуатының номиналды 
мәндері туралы ақпарат алу 
үшін "Пайдаланылатын 
шамдардың тізбесі" бөлімін 
қараңыз 12-19. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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 Шамның жақынға 
түсірілетін жарығының 
шырақтары 
(жарықдиодтық шамдары 
бар моделдер) 

Жарықдиодтық шамдардың ескерту 
шырағы 

Жарықдиодты шам жарамсыз болған 
жағдайда жарықдиодты шамдардың 
ескерту шамдары қосылады. Біз Сіздің 
автокөлігіңізді диагностикалау бойынша 
жұмыстарды жүргізу үшін SUBARU 
дилеріне мүмкіндік пайда бола салысымен 
баруға кеңес береміз. 

 Галогендік шырақтары 
бар шамдар 

ЕСКЕРТПЕ 
• Шамдардың жарық шоғырының

деңгейін реттеу қажет болса, оны 
орнату барысында біз Сізге 
SUBARU дилеріне хабарласуды 
ұсынамыз. 

• Шамдарды ауыстыру белгілі
қиындық тудырады. Шамды 
ауыстыру қажет болғанда біз Сізге 
SUBARU дилеріне 
хабарласуыңызды ұсынамыз. 

Жұмыс кезінде галогендік шамдар 
қатты қызады. Мұндай 
шамдардың бетін қолмен немесе 
май қолғаптармен ұстаған кезде 
шамдардың шыны колбалары 
жарылуы мүмкін, өйткені, май 
қалдықтары немесе саусақтардың 
іздері колбаның басқа жеріне 
қарағанда қатты қызады. Шамның 
шыны колбасындағы майдың 
қалдықтары немесе саусақтардың 
іздері спиртке малынған жұмсақ 
шүберекпен мұқият тазартылуы 
тиіс. 

• Шамның шыны бөлігін жалаңаш
қолмен ұстамаңыз. Егер 
шамның шыны бөлігінен 
ұстамау мүмкін болмаса, оны 
таза құрғақ шүберекпен ұстаңыз, 
бұл шамға ылғал мен майды 
түсірмейді. Шамның шыны 
колбасындағы майдың 
қалдықтары немесе 
саусақтардың іздері спиртке 
малынған жұмсақ  шүберекпен 
мұқият тазартылуы тиіс. 
Сонымен қатар, шамда 
сызаттар пайда болса немесе 
ол құлаған жағдайда, оның 
жарылуы немесе атылуы 
мүмкін. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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Шамдарды ауыстыру үшін келесі 
қадамдарды орындаңыз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шамның жақынға түсірілетін жарығының 
шырағы (жарықдиодты шамы жоқ 
моделдер) 
1) Электрлік қосқыш. 
2) Бекіткіш. 

 

Шамның алысқа түсірілетін жарығының шамы  

1. Электрлік қосқышты шамнан 
ажыратыңыз. Шамның жақынға 
түсірілетін жарығының шамын 
ауыстыру барысында қосқышты 
ажырату алдында бекіткіштен 
электрлік қосқышты алып тастаңыз. 

 

Шамның жақынға түсірілетін 
жарығының шырағы (жарықдиодты 
шамы жоқ моделдер) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Шамның алысқа түсірілетін жарығының шамы  

2. Шамды блок-шамнан сағат тілінің 
бағытына қарсы бұрып, босатып 
алыңыз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 В01485 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В01486 
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3. Шамды жаңасына ауыстырыңыз.
Шамның бетіне тимеуін қадағалаңыз.

4. Шырақты шамға орнату үшін оны сағат
тілі бойынша киліккенше бұрыңыз.

5. Электрлік ұяшықты қосыңыз.

 Бұрылыстың алдыңғы 
көрсеткіші 

 Тұманға қарсы шамдар 
(Седан) 

Жиынтықтағы тұманға қарсы шамдарды 
ауыстыру үшін біз Сіздің өзіңіздің 
SUBARU дилеріңізге хабарласуды 
ұсынамыз. 

 Тұманға қарсы шамдар 
(Outback) 

ЕСКЕРТПЕ 
Шамдарды ауыстыру 
белгілі қиындық тудырады. Шамды 
ауыстыру қажет болғанда біз Сіздің 
SUBARU дилеріне хабарласуыңызды 
ұсынамыз. 

3. Электрлік ұяшықты ажыратыңыз.

1. Патронды сағат тіліне қарсы бұрып,
оны сыртқа тартыңыз.

2. Шамды патроннан алып, оны
жаңасына ауыстырыңыз.

1. Бекіткіштерді алыңыз.
2. Қанат астарын

айқарыңыз.

1) Тұманға қарсы шамның шырағы.

4. Шамды алыңыз.
5. Шамды жаңасына ауыстырыңыз.
6. Шамды ауыстырғаннан кейін қосалқы

қанатты орнына салыңыз.

В01489 

В01513 

В01796 



11-60 Техникалық қызмет көрсету және жөндеу   
 

 

 

 Артқы біріктірілген шамдар 
 Седан 

ЕСКЕРТПЕ 
Шамдарды ауыстыру  
белгілі қиындық тудырады. Шамды 
ауыстыру қажет болғанда біз Сіздің 
SUBARU дилеріне хабарласуыңызды 
ұсынамыз. 

 

1. Сөмкеге арналған ілгекті сағат тілінің 
бағытына қарсы 90 градусқа бұрыңыз 
да, алып тастаңыз. 

 

 
2. Жүкартқыштың ішкі әрлемесінің панелін 

кері бұрыңыз. 
 

 
1) Бұрылыстың артқы көрсеткішінің шамы 

3. Артқы аралас шамдардың шырақтарын 
ұстауышты, сағат   

тілінің бағытына қарсы бұрай отырып 
алыңыз. Қажет болған жағдайда 
тістеуікті пайдаланыңыз. 

4. Шамды ұстауыштан алып, оны 
жаңасына ауыстырыңыз. 

5. Шырақтың ұстауышын артқы аралас 
шамның ұстауышына бекітіп, толық 
бекітілгенге дейін сағат тілінің 
бағытымен бұрыңыз. 

6. Жүкартқыштың әрлемесіне қақпағын 
мұқият орнатыңыз. 

7. Сөмкеге арналған ілгекті орнына 
бекітіңіз. 

 Outback 
 

1. Бекіткіштерді алыңыз. Бекіткіштерді алу 
тәртібі туралы ақпарат алу үшін "С" 
түрлі бекіткіштер" бөлімін қараңыз 11-12. 

 
 
 
 

1 
 

\ 
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2. Қақпақты алыңыз.

3. Жоғарғы және төменгі бұрандаларды
босатыңыз.

1) Бұрылыстың артқы көрсеткішінің шамы. 

5. Артқы аралас шамдардың шырақтарын
ұстауышты, сағат тілінің бағытына қарсы
бұрай отырып алыңыз.

6. Шамды ұстауыштан алып, оны
жаңасына ауыстырыңыз.

7. Шырақтың ұстауышын артқы аралас
шамның ұстауышына бекітіп, толық
бекітілгенге дейін сағат тілінің
бағытымен бұрыңыз.

8. Аралас жарықшамдағы екі шығыңқы жерді
автокөліктің шанағындағы тиісті 
бекіткіштерге мұқият бекітілгенше 
жылжытып, артқы аралас шамды орнына 
салыңыз. 

4. Артқы аралас шамды тек артқа қарай 
жылжытыңыз және оны автокөліктен 
босатып алыңыз.

L 
В01520 

В01523 

L 
В01520 
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9. Жоғарғы және төменгі бұрандаларды 
тартып бекітіңіз.  

10. Бүйір қақпақты орнына орнатыңыз. 
 
 Артқы жүріс 

жарықшамы (Седан) 
ЕСКЕРТПЕ 
Шамдарды ауыстыру  
белгілі қиындық тудырады. Шамды 
ауыстыру қажет болғанда біз Сіздің 
SUBARU дилеріне хабарласуыңызды 
ұсынамыз. 

1. Жүкартқышты ашыңыз. 

 

 
3. Шамның патронын сағат тіліне қарсы 

бұрыңыз және оны шығарып алыңыз. 
4. Шамды патроннан алып, оны жаңасына 

ауыстырыңыз. 
5. Шам патронын сағат тілімен орнатыңыз. 
6. Электрлік ұяшықты қосыңыз. 
7. Жүкартқыштың ішкі әрлемесін орнына 

салыңыз.  

 Артқы жүріс жарықшамы 
(Outback) 

 

1. Иінтірек ретінде тік бұрауышты 
пайдалана отырып, шамның қақпағын 
жоғарыда келтірілген суретте 
көрсетілгендей кигізіңіз және жүк арту 
бөлігінің есігінің қаптамасынан қақпақты 
алып тастаңыз. 

 
 
 
 

2. Жүкартқыштың ішкі әрлемесінің бекіткіші 
мен иінсабын босатып алу арқылы 
жүкартқыштың ішкі әрлемесін алып 
тастаңыз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В01548 
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4. Шам патронын сағат тілімен орнатыңыз.
5. Жүк арту бөлігінің есігіне шам қақпағын

орнатыңыз.

2. Шамның патронын сағат тіліне қарсы
бұрыңыз және оны шығарып алыңыз.

 Артқы тұманға қарсы 
жарықшам (Outback) 

ЕСКЕРТПЕ 
Шамдарды ауыстыру 
белгілі қиындық тудырады. Шамды 
ауыстыру қажет болғанда біз Сіздің 
SUBARU дилеріне хабарласуыңызды 
ұсынамыз. 

2. Шамның патронын сағат тіліне қарсы
бұрыңыз және оны шығарып алыңыз.

3. Шамды патроннан алып, оны жаңасына
ауыстырыңыз.

1. Бұранданы бұрай отырып, артқы
бампердің ішіндегі шамның қақпағын
алыңыз. 3. Шамды патроннан алып, оны жаңасына

ауыстырыңыз.

ВО1 525 

В01576 

В01577 
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4. Шам патронын сағат тілімен орнатыңыз. 
5. Шамның қақпағын орнына орнатыңыз. 

 
 Нөмірлік белгіге жарық 

түсіретін жарықшам  
 Седан 

ЕСКЕРТПЕ 
Шамдарды ауыстыру  
белгілі қиындық тудырады. Шамды 
ауыстыру қажет болғанда біз Сіздің 
SUBARU дилеріне хабарласуыңызды 
ұсынамыз. 

1. Жүкартқышты ашыңыз. 

босатып, жүкартқыштың ішкі әрлемесін 
алып тастаңыз. 

 

 
3. Шамның патронын сағат тіліне қарсы 

бұыаңыз және оны шығарып алыңыз. 
4. Шамды патроннан алып, оны жаңасына 

ауыстырыңыз. 
5. Шам патронын сағат тілімен орнатыңыз. 
6. Жүкартқыштың ішкі әрлемесін орнына 

салыңыз.  

 Outback 
 

1. Алу үшін, нөмірлік белгіге жарық түсіру 
шырағының шамын сыртқа тартып, 
содан кейін оны шығарып алу қажет. 

 
 
 
 
 

2. Жүкартқыштың бекіткіші мен иінсабын 
суретте көрсетілгендей  
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2. Шамның патронын сағат тіліне қарсы
бұрыңыз және оны шығарып алыңыз.

3. Шамды патроннан шығарып алыңыз.
4. Жаңа шамды орнатыңыз.
5. Шамның патронын және нөмір белгісіне

жарық түсіретін шамды орнына 
орнатыңыз. 

 Салонды жарықтандыру 
плафоны 

 Нүктелі шамдар 

1. Шетін тегіс бұрауышпен кигізе отырып
шашыратқышты алып тастаңыз.

2. Шамды оның жиегіндегі тегіс жерлер
тігінен тұратындай етіп бұрыңыз.

3. Шамды алу үшін оны өзіңізге қарай
тартыңыз.

4. Жаңа шамды орнатыңыз.
5. Шашыратқыштарды орнына орнатыңыз.

 Күннен қорғайтын 
күнқағардағы айнаны 
жарықтандыру плафоны 

 Ашық қалған есіктің 
сигнал шамы 

 

В00890 

В00951 

Шамды ауыстыру қысқа 
тұйықталуға әкелуі мүмкін. 
Сонымен қатар, шамды 
ауыстырғанда күйік алу мүмкін, 
өйткені шам өте ыстық болуы 
мүмкін. Шамды ауыстыру үшін 
SUBARU дилеріне хабарласуды 
ұсынамыз. 

Шамды ауыстырғанда күйік алу 
мүмкін, өйткені шам өте ыстық 
болуы мүмкін. Шамды ауыстыру 
үшін SUBARU дилеріне 
хабарласуды ұсынамыз. 

Шамды ауыстырғанда күйік алу 
мүмкін, өйткені шам өте ыстық 
болуы мүмкін. Шамды ауыстыру 
үшін SUBARU дилеріне 
хабарласуды ұсынамыз. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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 Жүк арту бөлігін 
жарықтандыру плафоны 
(Outback) 

3.  Жаңа шамды орнатыңыз. 
4.  Шашыратқыштарды орнына 

  орнатыңыз. 
 

 Жүкартқышты 
жарықтандыру плафоны 
(Седан) 

 
 

 
 
 
 
 
 

1. Шетін тегіс бұрағышпен кигізе отырып 
шашыратқышты алып тастаңыз. 

 

 
2. Шамды патроннан шығарып алыңыз. 

 
1. Жүкартқыштың қақпағын ашыңыз. 

 

 
2. Ілгектерді ажырату үшін жүкартқыш-тың 

жарықтандырғышының пла-фонының 
бүйірлерінен басып, оны төмен қарай оң 
жаққа тартыңыз. 

3. Электрлік қосқышының тоғасын 
ажыратып, жүкартқыштың 
жарықтандырғышының плафонын алып 
тастаңыз. 

 

 
4. Шашыратқыштың тоғасын тегіс 

бұрауышпен кигізе отырып, 
шашыратқышты алып тастаңыз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01580 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

700079 
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\) 
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Шамды ауыстырғанда күйік алу 
мүмкін, өйткені шам өте ыстық 
болуы мүмкін. Шамды ауыстыру 
үшін SUBARU дилеріне 
хабарласуды ұсынамыз. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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5. Шамды алыңыз.
6. Жаңа шамды орнатыңыз.
7. Шашыратқыштарды орнына орнатыңыз.
8. Электрлік ұяшықты қосыңыз.
9. Жүкартқыштың жарықтандырғышының

плафонын орнына салыңыз. 

 Автокөлікті 
жарықтандыру 
құрылғыларының басқа 
да шамдары  

Автокөліктің жарықтандырғыш 
жабдықтарының басқа шамдарын 
ауыстыру белгілі қиындық тудыруы 
мүмкін. Шамды ауыстыру қажет 
болған жағдайда біз Сізге өзіңіздің 
SUBARU дилеріңізге хабарласуды 
ұсынамыз. 

Қуаттау элементін ауыстыру 
Келесі жағдайлар қашықтықтан басқару 
салпыншағының/ қашықтықтан басқару 
таратқышының қуаттау элементінің 
отырғандығын білдіреді. 
• Қашықтықтан басқару функциясының

тұрақсыз жұмысы.
• Есіктердің құлыптарын қашықтықтан

басқару жүйесінің тұрақсыз қолданылу
аймағы.

• Қашықтықтан басқару таратқышының
стандартты әрекет ету аймағы шегінде
болған кезде дұрыс жұмыс істемеуі.

Қуаттау элементін жаңасына ауыстырыңыз. 
 
 Сақтық шаралары 

Қуаттау элементтерін жұтуға 
тыйым салынады - химиялық күйік 
алу қаупі бар 

Бұл таңба пайдаланушыға 
жабдыққа қосымша ұсынылып 
отырған әдебиетте пайдалану 
жөніндегі маңызды 
нұсқаулықтардың бар екендігін 
ескертуге арналған. 

_А АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

(Қашықтықтан басқару пульті бар 
моделдер) Бұл бұйымда 
"таблетка" түріндегі қуаттау 
элементі бар. "Таблетка" түріндегі 
қуаттау элементі жұтылған 
жағдайда, ол 2 сағат ішінде-ақ 
күшті ішкі күйіктерді тудыруы және 
тіпті өлімге әкелуі мүмкін. 
Жаңа және қолданылған қуаттау 
элементтерін балалардың қолы 
жетімсіз жерде сақтаңыз. 
Егер қуаттау элементінің бөлігі 
сенімсіз болса, бұйымды 
пайдалануды тоқтатыңыз және 
оны балалардың қолы жетімсіз 
жерде ұстаңыз. 
Егер Сіз қуаттау элементі ішке 
кеткен немесе ағзалардың біріне 
кірді деп ойласаңыз, дереу 
медициналық көмекке жүгініңіз. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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ЕСКЕРТПЕ 
• Ескі қуаттау элементтерін басқа 

жаңасына немесе өндіруші 
ұсынған ұқсас элементке  
алмастырыңыз. 

• Пайдаланылған қуаттау 
элементтерінің кәдеге жарату 
жергілікті заңнамаға сәйкес 
жүргізілуі тиіс. 

• Электролиттің ағып кетуін 
болдырмау үшін, орнату кезінде қуат 
көзін дұрыс ұстаңыз. Клеммаларын 
майыстырып алмау үшін сақ 
болыңыз.  Бұл жарамсыздыққа 
әкелуі мүмкін. 

• Біз қашықтықтан қол жеткізу кілтінің 
қуаттау элементін SUBARU 
дилерінде ауыстыруға кеңес 
береміз. 

• Ауыстыру кезінде тек жаңа қуаттау 
элементін пайдаланыңыз. 

• Қуаттау элементін ауыстырғаннан 
кейін қашықтықтан басқару 
салпыншағының/ қашықтықтан 
басқару таратқышының жұмысының 
дұрыстығына көз жеткізіңіз. 

 Қашықтықтан басқару 
салпыншағының қуаттау 
элементін ауыстыру 

 

Қашықтықтан басқару салпыншағының 
қақпағын ашу немесе орнына қайта 
салу барысында пластик бөлігінің 
бетінен шығып тұрмайтындығына және 
дұрыс беттестірілгендігіне көз 
жеткізіңіз. 

Қуаттау элементі: "таблетка" түріндегі 
қуаттау элементі CR2032. 

 

 
1) Бекіткіштің түймесі. 
2) Апаттық кілт. 

1. Апаттық кілтті алыңыз. 

 
1 

 
 
 
 
 

2 
 

202500 

• Шамадан тыс қызып кетуіне, 
тігінен түсетін күн сәулесінің, 
оттың және т. б. әсеріне 
ұшыратылуына жол бермеңіз. 

құралдарының таңбалауы бар 
және таңбалауы жоқ түрлері бар. 

• Қуаттау элементін ауыстырған 
кезде қашықтықтан басқару 
салпыншағына/ қашықтықтан 
басқару таратқышына, сондай - ақ 
оның ішіне шаңның, майдың 
немесе судың кіруіне жол 
бермеңіз. 

• Қуаттау элементін ауыстырар 
алдында статикалық электр 
қуатын алып тастаңыз. 

• Қуаттау элементін ауыстырған 
кезде қашықтықтан басқару 
салпыншағының/ қашықтықтан 
басқару таратқышының баспа 
тақшасына тимеу және зиян 
келтірмеу үшін аса сақ болыңыз. 

• Балалардың қуаттау элементін 
және бұзып алынған бөлшектерді 
ұстауына жол бермеңіз, себебі 
балалар оларды жұтып қоюы 
мүмкін. 

• Қуаттау элементі дұрыс 
орнатылмаған жағдайда жарылыс 
қаупі туындайды. Қуаттау 
элементін ауыстырған кезде, тек 
сол үлгідегі немесе соған балама 
қуаттау элементтерін 
пайдаланыңыз. 

  басқару  • Қашықтықтанн
   

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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- ЖАЛҒАСЫ -

2. Винил үлбірмен немесе шүберекпен
оралған жалпақ бұрауыштың
көмегімен қуат көзін алып тастаңыз.

3. Тегіс бұрауышты винил үлбірмен
немесе шүберекпен орап, қақпақты
шешу үшін бұрағышты тесігіне
салыңыз. 4. Жаңа қуаттау элементін суретте

көрсетілгендей, оның оң (+) жағы
жоғары қаратылатындай етіп салыңыз.

5. Кетіктері мен шығып тұрған жерлерін
беттестіріп, қашықтықтан басқару
салпыншағының қақпағын орнатыңыз.

ВО15 38 

В01546 

В01547 

В01542 



11-70 Техникалық қызмет көрсету және жөндеу   
 

 

 

 Қашықтықтан басқару 
таратқышының қуаттау 
элементін ауыстыру 

 

 
1. Тегіс бұрауыштың көмегімен кілттің 

басынан алыңыз. 

2. Кілттің басынан таратқыштың корпусын 
алып тастаңыз. 

 

 
3. Таратқыштың корпусын ашыңыз, ілгекті 

ажыратыңыз.  

4. Жаңа қуаттау элементінің теріс ( - ) жағы 
жоғары қаратылғанына көз жеткізгеннен 
кейін ескі қуаттау элементін жаңасына 
(CR1620 түрі немесе баламалы түрі) 
ауыстырыңыз. 

5. Корпусындағы ілгектерді іліп, 
таратқыштың корпусын жалғаңыз. 

6. Таратқыштың корпусын кілттің басына 
орнатыңыз. 

7. Басының алынып тасталған жартысын 
орнатыңыз. 

Қуаттау элементін ауыстырғаннан 
кейін қашықтықтан басқару 
таратқышын қашықтықтан басқару 
жүйесін басқару блогымен синхрондау 
қажет. Блокты синхрондау үшін " " 
немесе " " түймесін алты рет 
басыңыз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Теріс ( - ) жағы жоғары қаратылуы тиіс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВО1401 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВО1224 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВО1400 

 
 
 
 

1 
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Техникалық сипаттамалары 
Техникалық сипаттамалардың деректері алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін. 

 

 Өлшемдері 
 Седан 

мм. (дюйм) 
 

Позициясы 2.5 L моделдері 3.6 L моделдері 

Жетек жүйесі AWD 

Трансмиссия түрі CVT 

Габариттік ұзындығы 4 800 (189,0) 

Габариттік ені 1 840 (72,4) 

Габариттік биіктігі 1 500 (59,1) 

Дөңгелектер базасы 2 750 (108,3) 

 
Жолтабанның ені 

Алдыңғы дөңгелектері 1 580 (62,2) 

Артқы дөңгелектері 1 595 (62,8) 

Саңғалы *1 150 (5,9) 

* 1 Автокөлік бос болғанда өлшенген. CVT: 
сатысыз трансмиссия. 
AWD: толық жетек. 
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 Outback
мм. (дюйм) 

Позицияс
ы 

Жол саңғалы 200 мм. (7,9 дюйм) моделдер Жол саңғалы 213 мм. (8,4 дюйм) моделдер 

Бензиндік 
қозғалтқышы 
бар моделдер 

Дизелдік қозғалтқышы бар моделдер 
Бензиндік қозғалтқышы бар моделдер Дизелдік 

қозғалтқышы 
бар моделдер 2.5 L моделдер 3.6 L моделдер 

Жетек жүйесі AWD 

Трансмиссия түрі CVT МТ CVT CVT CVT 

Габариттік ұзындығы 4 820 (189,8) 

Габариттік ені 1 840 (72,4) 

Габариттік биіктігі 1 605 (63,2) 1 675 (65,9) 

Дөңгелектер базасы 2 745 (108,1) 

Жолтаба
нның ені 

Алдыңғы 
дөңгелектері 

1 575 (62,0) 1 570 (61,8) 

Артқы 
дөңгелектері 

1 590 (62,6) 1 585 (62,4) 

Саңғалы *1 200 (7,9) 213(8,4) 

* 1 Автокөлік бос болғанда өлшенген. МТ:
механикалық трансмиссия. 
CVT: сатысыз трансмиссия. 
AWD: толық жетек. 
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 Қозғалтқыш 

Қозғалтқыштың моделі 

Жанармай қозғалтқышы Дизелдік қозғалтқыш  

FB25 
(2.5 L, жоғарыда орналасқан екі тарату 
білігі бар (DOHC) құбыр үрлеуішінсіз) 

EZ36 
(3.6 L, жоғарыда орналасқан екі тарату 
білігі бар (DOHC) құбыр үрлеуішінсіз) 

ЕЕ20 
(2.0 L, жоғарыда орналасқан екі тарату 
білігі бар (DOHC) құбыр үрлеуішімен) 

Қозғалтқыш түрі 

Көлденең-оппозитті, төрт цилиндрлі, төрт 
циклді бензиндік  сұйықтықпен 
салқындатылатын қозғалтқыш 

Көлденең-оппозитті, алты цилиндрлі, 
төрт циклді бензиндік  сұйықтықпен 

салқындатылатын қозғалтқыш 

Көлденең-оппозитті, төрт цилиндрлі, төрт 
циклді дизелдік сұйықтықпен 

салқындатылатын қозғалтқыш 

Қозғалтқыштың жұмыстық 
көлемі, см3 2 498 3 630 1 998 

Цилиндр диаметрі x 
мікбасының жүрісі, мм. (дюйм) 

94,0 х 90,0 
(3,70 х 3,54) 

92,0 х 91,0 
(3,62 х  3,58) 

86,0 х 86,0 
(3,39 х 3,39) 

Қысу дәрежесі 10,3 : 1 10,5 : 1 15,2 : 1 

Оталдыру тәртібі 1-3-2-4 1-6-3-2-5-4 1-3-2-4

 Жанармай 
Жанармайға қойылатын талаптар* Жанармай багының 

сыйымдылығы 

Бензиндік 
қозғалтқышы 
бар моделдер 

Жанармай түрі Этилденбеген бензин 

60 л. (15,9 АҚШ галлоны;  
13,2 ағылшын галлоны) 

Октандық саны 
зерттеушілік әдіс бойынша 

Аустралияға арналған моделдер 91 немесе одан жоғары 

Аустралияға арналған моделдерден 
басқа 

95 немесе одан жоғары 

Жанармайдағы 
этанолдың құрамы 

 Еуропа елдеріне арналған моделдер 
10% дейін немесе  
Е5, Е10 затбелгісі бар 
жанармай 

Еуропа елдеріне арналған 
моделдерден басқа 

10% дейін 

Дизелдік қозғалтқышы 
бар моделдер EN590, 87 стандартына сәйкес келетін немесе оған баламалы дизелдік жанармай  

* Неғұрлым толық ақпарат алу үшін "Жанармай" бөлімін қараңыз 7-3.
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 Мотор майы 
Тексеру, қосымша құю және ауыстыру рәсімдерін, сондай-ақ басқа да қосымша мәліметтерді "Мотор майы" бөлімінен қараңыз 11-18. 

ЕСКЕРТПЕ 
Май мен май сүзгісін ауыстыру рәсімін тиісті түрде арнайы дайындалған маман жүзеге  
асыруы тиіс. Қызмет көрсетуді жүргізу үшін SUBARU дилеріне хабарласуды ұсынамыз. 

 Рұқсат етілген мотор майы
Міндетті түрде SUBARU рұқсат еткен мотор майын пайдаланыңыз. Неғұрлым толық ақпарат алу үшін біз Сізге SUBARU дилеріне 
хабарласуды ұсынамыз. 
Рұқсат етілген мотор майы болмаған жағдайда келесі бетте сипатталған баламалы мотор майын пайдаланыңыз. 
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  Балама мотор майы 
SUBARU рұқсат етілген мотор майы болмаған жағдайда келесі балама майдың пайдаланылуы мүмкін. 

ЕСКЕРТПЕ 
Мұнда көрсетілген шамалар нормативтік болып табылады. Ауыстыру үшін қажетті мөлшерінің температураға және  
басқа да факторларға байланысты сәл өзгеше болуы мүмкін.  

 2.5 L моделдері  
 

Майдың 
санаты 

SAE бойынша тұтқырлығы  
және қолдану температурасы Майдың көлемі 

  0W-20, SW-30 және SW-40 мотор 
майларының пайдаланылуы мүмкін. 

• Майды толтырып  
L деңгейінен F деңгейіне 
дейін құю: 1,0 л. (1,1 АҚШ 
кварты; 
0,9 ағылшын кварты). 

• Майды ауыстыру 
және май сүзгісін ауыстыру 
4,8 л. (5,1 АҚШ кварты; 
4,2 ағылшын кварты). 

  
FOR 

GASOLIN
E 

ENGINES 

0W-20* мотор майы зауытта құйылған 
майға балама келеді  
және үнемділіктің жақсы 
сипаттамаларына  
қол жеткізуге, суық ауа-райында іске 
қосуға мүмкіндік береді. 

 
ZOM0377 

 
"RESOURCE CONSERVING" жазуы бар 
API жіктемесі бойынша SN (Америка 
мұнай өнеркәсібі институты); 

 
ZOM0293 

 
немесе ILSAC (Майлау материалдарының 

сипаттамалары жөніндегі халықаралық 
консультативтік комитет) сертификаттау 
белгісі бойынша анықтауға болатын 
ILSAC жіктемесі бойынша GF-5 (көп 
бұрышты жұлдыз белгісі); 

 
* ұсынылған. 

 немесе   

 АСЕА жіктемесі бойынша А3 немесе А5 
(Еуропалық автокөлік өндірушілерінің 
қауымдастығы) 
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 3.6 L моделі

Майдың санаты SAE бойынша тұтқырлығы  
және қолдану температурасы 

Мотор майының көлемі 

FOR 
GASOLIN

E 
ENGINES 

ZОМОЗ77 ZOM0293 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
немесе 
АСЕА жіктемесі бойынша А3 немесе А5 
(Еуропалық автомобиль өндірушілерінің 
қауымдастығы) 

5W-30 және 5W-40 мотор майлары 
пайдаланылуы мүмкін. 
5W-30* мотор майы зауытта құйылған 
майға балама келеді және  
қозғалтқыштың жақсы жұмыстық 
сипаттамаларына қол жеткізу мен 
оның қорғалуын қамтамасыз етуге 
мүмкіндік береді. 

• Майды толтырып 
L деңгейінен F деңгейіне 
дейін құю: 
1,0 л. (1,1 АҚШ кварты; 
0,9 ағылшын кварты). 

• Майды ауыстыру 
және май сүзгісін ауыстыру:
6,5 л. (6.9 АҚШ кварты; 
5, 7 ағылшын кварты). 

"RESOURCE 
CONSERVING" жазуы бар 
API жіктемесі бойынша SN 
(Америка мұнай 
өнеркәсібі институты) 

немесе ILSAC (Майлау 
материалдарының 
сипаттамалары жөніндегі 
халықаралық консультативтік 
комитет) сертификаттау 
белгісі бойынша анықтауға 
болатын ILSAC жіктемесі 
бойынша GF-5 (көп бұрышты 
жұлдыз белгісі)
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 Дизелдік қозғалтқышы бар моделдер 
 

Майдың санаты SAE бойынша тұтқырлығы және қолдану температурасы Мотор майының көлемі 

 
 
 
 
 

АСЕА жіктемесі бойынша С2 немесе 
С3 (Еуропалық автомобиль 

өндірушілерінің қауымдастығы) 

0W-30 және 5W-30 мотор майлары пайдаланылуы мүмкін. 0W-
20* мотор майы зауытта құйылған майға балама келеді және 
үнемділіктің жақсы сипаттамасына және суық ауа-райында іске 
қосуға мүмкіндік береді. 

* ұсынылған. 

- Майды L деңгейінен F деңгейіне дейін толтыру: 
1,0 л. (1,1 АҚШ кварты; 0,9 ағылшын кварты). 

- Май және май сүзгісін ауыстыру: 
5,9 л. (6,2 АҚШ кварты; 5,2 ағылшын кварты). 
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 Алдыңғы және артқы дифференциалдардың механикалық трансмиссиясына арналған май 
Май Механикалық трансмиссияға арналған май 

Майдың санаты • SUBARU Extra МТ*3 

• API жіктемесі бойынша GL-5 (75W-90)*4

Майдың көлемі *1 3,3 л. (3,5 АҚШ кварты; 2,9 ағылшын кварты) 

Түсініктеме*2 "Механикалық трансмиссияға арналған май" 11-31 

* 1 Көрсетілген май мөлшері нормативтік болып табылады. Ауыстыру үшін қажетті мөлшері температураға және басқа да факторларға байланысты сәл өзгеше болуы
мүмкін. Трансмиссияға май құйылғаннан кейін оның деңгейін тексеру қажет. 

*2 Техникалық қызмет көрсету және жөндеу туралы толық ақпарат аталған бөлімде берілген.
* 3 Зауытта құйылған майға баламалы.
* 4 Сіз майдың бұл түрін механикалық трансмиссия үшін пайдалана аласыз. Алайда, майдың осы түрін пайдалану автокөліктің жұмысының тиімділігі мен

үнемділігін нашарлатады. 



 

 

12-10  Техникалық сипаттамалары 
 
 

Май 
Алдыңғы дифференциалға арналған май (CVT 

бар моделдер) Артқы дифференциалға арналған май 

 
Майдың санаты • SUBARU Ехtга мт·3 

• API жіктемесі бойынша GL-5 (75W-90) 

Седан (2.5 L моделдері) • SUBARU Ехtга мт·3 
• API жіктемесі бойынша GL-5 (75W-90) 

Басқа моделдер  API жіктемесі бойынша GL-5 

    • 75W-90*    

    • 90    

   
·с 

 
-зо 

 
 

-20 -10 10 20 

 
 
 
30 

 
 

40 

 

   1 
1      1 1     1 1 1              1            1 1 1 11  

SAE бойынша тұтқырлығы   "F -20 О 20 40 60 80  100  

және қолдану температурасы     
90    

        
 
 

ZOM0450 

    * ұсынылған.    

 

Майдың көлемі*1 

2.5 L моделдері 
1,2 л. (1,3 АҚШ кварты; 
1,1 ағылшын кварты) 

 
 

0,8 л. (0,8 АҚШ кварты; 0,7 ағылшын кварты) 

Басқа моделдер  104 л. (1,5 АҚШ кварты; 
1,2 ағылшын кварты) 

 
Түсініктеме*2 

"Алдыңғы дифференциалға арналған май (CVT 
бар моделдер) және артқы дифференциалға 
арналған май" 11-31 

"Алдыңғы дифференциалға арналған май (CVT бар моделдер) және артқы 
дифференциалға арналған май" 11-31 

* 1 Көрсетілген май көлемі нормативтік болып табылады. Ауыстыру үшін қажетті мөлшері температураға және басқа да факторларға байланысты сәл өзгеше 
болуы мүмкін. Трансмиссияға май құйылғаннан кейін оның деңгейін тексеру қажет. 

*2 Техникалық қызмет көрсету және жөндеу туралы толық ақпарат аталған бөлімде берілген. 
* 3 Зауытта құйылған майға баламалы. 
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• Жұмыстық сұйықтықтар
Жұмыстық сұйықтық Сұйықтықтың түрі*1 Сұйықтықтың көлемі*2 Түсініктеме*3 

Сатысыз трансмиссияға 
арналған сұйықтық (CVT бар 
моделдер) 

Біз Сізге өзіңіздің SUBARU 
дилеріңізбен кеңесуді ұсынамыз. 

2.5 L моделдері 

11,7 л. (12,4 АҚШ кварты; 
10,3 ағылшын кварты)*4
11,3 л. (11,9 АҚШ кварты; 
9,9 ағылшын кварты)*5

"Сатысыз трансмиссияға арналған 
сұйықтық" 11-31 

Басқа моделдер  
12,7 л. (13,4 АҚШ кварты; 
11,2 ағылшын кварты) 

Тежегіш сұйықтығы 
FMVSS № 116, DOT 3 немесе DOT 4 
тежегіш сұйықтығы  'Тежегіш сұйықтығы" 11-32 

Ілінісу жүйесіне арналған 
сұйықтық (МТ бар моделдер) 

FMVSS № 116, DOT 3 немесе DOT 4 
тежегіш сұйықтығы  

"Ілінісу жүйесіне арналған сұйықтық 
(МТ бар моделдер)" 11-33 

* 1 Сұйықтықтың көрсетілген түрлерінің бірін пайдаланыңыз.
* 2 Көрсетілген сұйықтық мөлшері нормативтік болып табылады . Ауыстыру үшін қажетті мөлшері температураға және басқа да факторларға байланысты сәл

өзгеше болуы мүмкін. 
*3 Техникалық қызмет көрсету және жөндеу туралы толық ақпарат аталған бөлімде берілген.
* 4 CVTF салқындатқышы бар моделдер.
*5 CVTF салқындатқышы жоқ моделдер

• Қозғалтқыштың салқындатқыш сұйықтығы
Автокөліктің моделі Салқындатқыш сұйықтықтың көлемі Салқындатқыш 

сұйықтықтың түрі 

2.5 L моделдері CVT бар 
моделдер 

7,7 л. (8,1 АҚШ кварты; 6,8 ағылшын кварты) 

SUBARU Super 
Coolant 

3.6 L моделдер 
Оң жақтан басқарылатын моделдер CVT бар 

моделдер 
7,1 л. (7,5 АҚШ кварты; 6,2 ағылшын кварты) 

Сол жақтан басқарылатын моделдер CVT бар 
моделдер 

7,0 л. (7,4 АҚШ кварты; 6,2 ағылшын кварты) 

Дизелдік қозғалтқышы бар моделдер 
CVT бар 
моделдер 

8,3 л. (8,8 АҚШ кварты; 7,3 ағылшын кварты) 

CVT бар 
моделдер 

8,2 л. (8,7 АҚШ кварты; 7,2 ағылшын кварты) 

Салқындатқыш сұйықтықтың көрсетілген мөлшері нормативтік болып табылады. Ауыстыру үшін қажетті мөлшері температураға және басқа да факторларға 
байланысты сәл өзгеше болуы мүмкін. Техникалық қызмет көрсету мен жөндеуге қатысты толығырақ ақпарат алу үшін "Салқындату жүйесі" бөлімін қараңыз 11-25. 
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 Электрлік жүйе

Аккумуляторлық батареяның түрі 

2.5 L моделдері 
Қозғалтқышты автоматты түрде іске 
қосу/тоқтату жүйесі бар моделдер Q-85R

Басқа моделдер  55D23R 

3.6 L моделдер 95D26R 

Дизелдік қозғалтқышы бар моделдер S-95R

Генератор 
Бензиндік қозғалтқышы бар моделдер 

2.5 L моделдері 12 В-150 А 

3.6 L моделдері 12 В-130 А 

Дизелдік қозғалтқышы бар моделдер 
CVT бар моделдер 12 В-150 А 

CVT бар моделдер 12В-170А 

Оталдыру шырақтары 
(бензиндік қозғалтқышы бар 
моделдер) 

3.6 L моделдері SILFR6C11 (NGK) 

2.5 L моделдері SILZKAR7B11 (NGK) 

 Шиналар 
Позицияс

ы 
Уақытша қосалқы дөңгелек Әдеттегі шиналар 

Шинаның өлшемі 205/55R17 215/60R17 Шиналардың техникалық сипаттамасы туралы, атап айтқанда, шинаның 
өлшемі, жүктелу индексі және жылдамдық санаты жайлы ақпарат алу 
үшін жүргізуші жағындағы ортаңғы тіректе орналасқан шиналардың 

қысымы туралы ақпараты бар тақтайшаны қараңыз. 
Шинадағы қысым (суық шинадағы  ұсынылған 
қысым) 

290 кПа 
(2,9 кгс./см2, шаршы дюймге 42 фунт. ) 

Дөңгелекті бекіту сақиналарын тарту сәті 120 Нм (12 кгс./м. 89 фунт-күш-фут)*1 *2 

* 1 Мұндай тарту сәті баллон кілтінің ұшына түсірілетін күштің шамамен 40-50 кгс тең (88-110 фунт-күш). Егер Сіз дөңгелектерді бекіту сақиналарын өз бетіңізше 
тартып бұраған болсаңыз, мүмкіндік пайда бола салысымен олардың тартылу сәтін автокөлікке техникалық қызмет көрсету бекетінде тексеріңіз. 

* 2 Дөңгелекті бекіту сақиналарын тарту рәсімі туралы ақпарат алу үшін "Желі шыққан дөңгелекті ауыстыру" бөлімін қараңыз 9-7.
 Тежегіш дискілер
Егер Сізге тежегіш дискілердің шекті пайдалану мөлшері және оларды өлшеу әдістері туралы ақпарат қажет болса, біз Сізге SUBARU дилерінен 
кеңес алуды ұсынамыз.  



- ЖАЛҒАСЫ -

Техникалық сипаттамалары 12-13 

Балқыма сақтандырғыштар және олар қорғайтын 
электрлік тізбектер 

 Автокөліктің салонында орналасқан сақтандырғыштар блогы 

СОО247 
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1 

  

 
 

 

Нөмірі Номиналы  Нөмірі Номиналы  
сақтан- сақтан- Қорғалатын электр тізбегі  сақтан- сақтан- Қорғалатын электр тізбегі дырғыштың   

дырғыштың   дырғыштың    дырғыштың    
7,5 А Стартердің релесі 16 20А  Артқы оң жақтағы есіктің электрлік шыны 

көтергіші 
2 20А Электр қуаты розеткасы 

Радиатордың негізгі желдеткішінің релесі, 17 7,5А Қашықтықтан басқарылатын сыртқы айналар  
3 7,5 А радиатордың қосалқы желдеткішінің релесі 

  18 7,5А Стоп-сигналдардың релесі, шамдардың 
жарық шоғырының деңгейін автоматты 
реттегіш 

4 15 А Аудиожүйе, навигация жүйесі 
  

Электрлік шыны көтергіштердің 
ауыстырып-қосқышы,              шыны 
тазартқыштың щөткесінің антимұздан- 
              ғышының релесі

5 15 А Аралас ауыстырып-қосқыш, рөл 
колонкасын бұғаттау құлпы 

 
 

6 20А Артқы сол жақтағы есіктің электрлік шыны көтергіші 

 

9 7,5 А Аксессуарлардың электрлік қуат тізбегі 21 20А алдыңғы орындықтағы жолаушы жақта 

Тежегіш жүйесінің релесі, VDC жүйесі, 22 15 А Артқы орындықтарды жылыту
 

10 7,5 А рөлдік басқарудың электрлік үдеткіші      
Электрлік шыны көтергіштер 24 20А Электрлік шыны көтергіштер 
(негізгі сақтандырғыш 1) (негізгі сақтандырғыш 2)   

12 7,5 А Стартердің релесі 
  

 
  

13 
   

 
  

  

 

11 30А 

7 10 А Тұтатқыш, электр қуаты розеткасы 20 10 АҚауіпсіздік жастықтары(негізгі сақтандырғыш)
 

8 15 А Кондиционер 
 

Алдыңғы есіктің электрлік шыны көтергіші, 

 

 
 

14 

 

7,5А Орталық басқару блогы 

26 10 А Резервтік тізбек     (салонды  
                   жарықтандырғыш.,опциялық жабдық және т.б.  

  
15 7,5 А Аспаптар комбинациясы 27 15 А Шыны тазартқыштың щөткелерінің антимұзданғышы   

 

19 7,5А 

Сақтан- дырғыш 
орнынатылмаған 
орнынатылмаған 

25 
Сақтан- дырғыш 
орнынатылмаған 
орнынатылмаған 

23 10 А Күндізгі жүріс шамдары 
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Нөмірі    Номиналы 
сақтандыр-   сақтан- 
  ғыштың    дырғыштың 

28 7,5 А 

29 20А 

  - 
30  

31 7,5 А 

32 15 А 

33 7,5А 

34 7,5 А 

Қорғалатын электр тізбегі 

Артқы тұманға қарсы шамның релесі 

Алдыңғы орындық жолаушысы жақтағы алдыңғы 
есіктің электрлік шыны көтергіші 2 

 
 

 

Қашықтықтан басқару жүйесі  

Алдыңғы орындықтарды жылытқыш 

Қозғалтқышты іске қосу/тоқтату түймесі  

Опциялық жабдыққа арналған электрлік 

қуаттау 

35 20А Төбедегі қақпақты терезе 

36 
  

 

37 7,5А Стоп-сигналдары 

38 7,5А EyeSight жүйесіне арналған камера 

Сақтан- дырғыш 
орнынатылмаған 
орнынатылмаған 

Сақтан- дырғыш 
орнынатылмаған 
орнынатылмаған 
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 Мотор бөлігінде орналасқан сақтандырғыштар панелі 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Басты сақтандырғыш. 
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- ЖАЛҒАСЫ -

Нөмірі 
сақтан-

дырғыштың 

Номиналы - 
сақтан-

дырғыштың 
Қорғалатын электр тізбегі 

1 7,5 А Оң жақтағы дыбыстық сигнал 
2 7,5А Сол жақтағы дыбыстық сигнал 
3 10 А Жарықтандыру 
4 10 А Артқы аралас шамдар 
5 15 А Оң жақ шам, жақынға түсірілетін жарық 
6 15 А Сол жақ шам, жақынға түсірілетін жарық 
7 10 А Оң жақ шам, алысқа түсірілетін жарық 
8 10 А Сол жақ шам, алысқа түсірілетін жарық 
9 7,5 А Деректер алмасу блогы (Ресейге арналған 

моделдер) 
10 15 А Ортаңғы басқару блогы (есік құлыптары) 
10 15 А Ортаңғы басқару блогы (есік құлыптары) 
11 10 А Қозғалтқышты автоматты түрде іске қосу/ 

тоқтату жүйесі (2.5 L моделдері 
12 7,5 А Генератор 
13 20А Жанармай сорғышы 
14 15 А Апаттық жарық сигналы 
15 30А Навигация жүйесі, шыны тазартқыштың 

шеткасының антимұзданғышы, төбедегі 
қақпақты терезе 

7,5 А Қозғалтқышты басқару блогы 
17 7,5А Деректерді беру ұяшығы 
18 Сақтандыр-

дырғыш 
орнатылмаған 

Нөмірі 
сақтан-

дырғыштың 

Номиналы - 
сақтан-

дырғыштың 
Қорғалатын электр тізбегі 

19 20А VB3.4 (дизелдік қозғалтқышы бар моделдер) 
20 20 А*1 

25 А*2 
Оттегінің қадағасы 

21 15 А Қозғалтқышты басқару блогы 
22 15 А Электрондық дросселдік жапқыштың релесі  
23 15 А Қозғалтқышты басқару блогы 
24 15 А Енгізу жүйесі 
25 20 А*3

15 А*4 
VB1.2*3

Қозғалтқышты басқару блогы, пайдаланылған 
газдардың қақпағы *4 

26 7,5 А 
28 Сақтандыр-

дырғыш 
орнатылмаған

29 30А Резервтік тізбек (ортаңғы басқару блогы) 
30 7,5 А Тордың белсенді жапқышы (2.5 L моделдері) 
31 25А Қосалқы желдеткіш релесі 
32 25А Негізгі желдеткіш релесі 
33 30А ABS жүйесін басқару блогы 

VDC жүйесін басқару блогы 
34 20А Аудиожүйе, навигация жүйесі 
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Нөмірі 
сақтан-

дырғыштың 

Номиналы - 
сақтан-

дырғыштың 
Қорғалатын электр тізбегі 

35 25А Артқы шыныны жылытқыш 
36 15 А Салонның желдеткіші релесі 
37 15 А Салонның желдеткіші релесі 
38 10 А Оң жақтағы тұманға қарсы шам 
39 10 А Сол жақтағы тұманға қарсы шам  
40 Сақтандыр-

дырғыш 
орнатылмаған 

 

41 15 А Рөл дөңгелегін жылыту 
42 15 А Артқы шынының шыны тазартқышы және 

жуғышы 
43 15 А Жел әйнегін жуғыш, шамдарды жуғыш 
44 30А Жел әйнегінің шыны тазартқышы  
45 Сақтандыр-

дырғыш 
орнатылмаған 

 

*1 3.6 L моделдерінен басқа  
*2 3.6 L моделдері  
*3 Дизелдік қозғалтқышы бар моделдер 

*4 Бензиндік қозғалтқышы бар моделдер 
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- ЖАЛҒАСЫ -

J 

Пайдаланылатын шамдардың тізбесі 

 

 

ЕСКЕРТПЕ 
• Әріптермен белгіленген шамдар жарықдиодты болып табылады. Оларды ауыстыру қажет болған жағдайда

біз Сізге
өзіңіздің SUBARU дилеріңізге хабарласуыңызды ұсынамыз.

• Жарықдиодты шамдары бар моделдерде алдыңғы бұрылыс көрсеткішінің орналасуы суретте көрсетілгендегіден сәл
өзгеше.

СОО352 

G Н 15 

Е 9 F 

3 
1 

4 5 
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Қуаты           Шамның түрі 

1) Шамның алысқа түсірілетін жарығының шамы 
(жарықдиодты шамдары жоқ моделдер) 12 В-60 Вт               НВЗ  

2) Шамның жақынға түсірілетін жарығының шамы 12 В-55 Вт Н11 
(жарықдиодты шамдары жоқ моделдер) 

 

3) Нүктелі жарықшамының шырағы 12 В-8 Вт  
4) Салонды жарықтандыру плафонының шамы 12 В-8 Вт 

5)  Есіктің ашық қалғандығын білдіретін сигналды шамның 
шырағы  

12 В-5 Вт W5W 

6) Бұрылыс көрсеткішінің алдыңғы шамы  12В-21Вт WY21W 

7) Тұманға қарсы шамның шырағы (Outback) 12 В - 19 Вт Н16 

8) Айнаны жарықтандыру плафонының шамы 12В-2 Вт 
күннен қорғайтын күнқағарда 

9) Жүк арту бөлігін жарықтандыру плафонының шамы (Outback) 12 В - 13 Вт 

10) Артқы тұманға қарсы шамның шырағы  12В-21Вт W21W 

 
 
 
 

14) Артқы тұманға қарсы шамның шырағы  12В-21Вт  W21W 
(оң жақтан басқарылатын моделдер) (Outback) 

15) Жүкартқышты жарықтандыру плафонының шамы (Седан) 12 В - 3,8 Вт 

16) Артқы жүріс шамының шырағы 12 В - 16 Вт  W16W  
(оң жақтан басқарылатын моделдер) (Седан) 

17) Нөмірлік белгіге жарық түсіретін жарықшамның шырағы (Седан) 12 В - 5 Вт W5W 

18) Артқы жүріс шамының шырағы 12 В - 16 Вт W16W 
(сол жақтан басқарылатын моделдер) (Седан) 

19) Бұрылыстың артқы көрсеткішінің шамы (Седан) 12В-21Вт WY21W 

(сол жақтан басқарылатын моделдер) (Outback)  

11) Нөмірлік белгіге жарық түсіретін шамның шырағы  (Outback) 12 В- 5 Вт W5W 

12) Артқы жүріс шамының шырағы (Outback) 12 В - 16 Вт W16W 

13) Бұрылыстың артқы көрсеткішінің шамы (Outback) 12В-21Вт WY21W 
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Қуаты    Шамның түрі 

А) Шамдардың жақынға және алысқа түсірілетін жарығының шырағы  
(жарықдиодты шамдары бар моделдер) — — 

В) Тұманға қарсы шамның шырағы (Седан) 

С) Алдыңғы габаритті жарықшамның шырағы және күндізгі жүріс  
шамдарының шырағы  — — 

О) Бұрылыстың бүйірлік көрсеткішінің шамы  — — 

Е) Жоғарғы стоп-сигнал шамы (Outback)  — — 

F) Артқы габариттік шамның/ жоғарғы стоп-сигналдың шамы (Outback) — — 

G) Жоғарғы стоп-сигналдың шамы(Седан) — — 

Жасыл шынысы бар моделдер — — 

Шынысының реңі өзгертілген моделдер — — 

Н) Артқы габариттік жарықшамның/ стоп-сигналдың шамы (Седан) — — 

I) Артқы тұманға қарсы шамның шырағы 

(сол жақтан басқарылатын моделдер) (Седан) — — 

J) Артқы тұманға қарсы шамның шырағы 

 (оң жақтан басқарылатын моделдер) (Седан) — — 

Жанып тұрған шамдар өте ыстық 
болуы мүмкін. Шамдарды 
ауыстырар алдында жарықты 
сөндіріп, шамдар суығанша 
күтіңіз. Әйтпесе, күйік алу қаупі 
бар. 

Шамдарды тек жаңа, қуаты 
техникалық сипаттамаларына 
сәйкес келетін түрлеріне ғана 
ауыстырыңыз. Қуаты басқа 
шамдарды пайдалану өртке әкелуі 
мүмкін. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
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Автокөлікті сәйкестендіру 1)  Автокөлікті сәйкестендіру нөмірі. 
1) Сәйкестендіру тақтайшасы (Еуропа 

елдеріне арналған моделдер). 
2) Шиналардағы қысымның нормативтік 

шамаларының тақтайшасы. 
3) Шығарылған жылы көрсетілген 

тақтайша (Таяу Шығыс елдеріне 
арналған моделдер). 

4) Модель нөмірі көрсетілген 
тақтайша (жалпы моделдер). 

5) Дайындалған күні көрсетілген 
тақтайша (Аустралияға арналған 
моделдер). 

6) ADR талаптарына сәйкестік туралы 
тақтайша (Аустралияға арналған 
моделдер). 

7) Жанармай туралы ақпараты бар тақтайша. 
8) Ауа кондиционерінің тақтайшасы. 

9) Автокөліктің сәйкестендіру нөмірі бар 
тақтайша  
(егер орнатылған болса). 

10) Сәйкестендіру тақтайшасы 
(Ресейге арналған моделдер). 
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- ЖАЛҒАСЫ -

Сәйкестендіру 
тақтайшасы (Ресейге 
арналған моделдер) 

Дайындалған күні туралы 
ақпарат (Аустралияға 
арналған моделдер) 

 Анықтама 
"ДАЙЫНДАЛҒАН КҮНІ" шанақ пен күш 
тіркесімі жиналған, ал автокөлік орнынан 
жүрген және конвейерден алынған 
күнтізбелік ай және жыл болып табылады. 

                     Қосымша ақпарат  13-3 

Таяу Шығыс елдеріне 
арналған моделдерге ақпарат 

 Дайындалған жылы 
және шығарылған елі 

 Орналасуы 

Сәйкестендіру тақтайшасы суретте 
көрсетілгендей, сол жақтағы ортаңғы 
тіреуіште орналасқан. Сіздің автокөлігіңіз дайындалған күнтізбелік 

жылы және шығарылған елі  "Шығарылған 
жыл көрсетілген тақтайшада" көрсетілген, 
ол жүргізуші жақтағы ортаңғы тіреуішке 
бекітілген. 

"Дайындалған күні" көрсетілген тақтайша 
суретте көрсетілгендей, сол жақтағы ортаңғы 
тіреуіште орналасқан. 
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 Қозғалтқыштың иінді білігінің белгілі бір айналу жиілігі 
кезіндегі қозғалтқыштың шектік жылдамдығы, 
максималды айналу сәті және максималды қуаты 

Седан 
 

 
Моделі 

2.5 L 3.6 L 

СVТ СVТ 

Шектік жылдамдығы, ш./сағ. (миль/сағ.) 210(130) 240 (149) 

Максималды айналу сәті Нм (кгс./м.; 
фунт-күш-фут) / айн./мин. 235 (24,0; 173)/4 ООО 350 (35,7; 258)/4 400 

Қозғалтқыштың максималды қуаты кВт 
(метр. л. с.; л. с.) / айн./мин. 129 (175; 173)/5 800 191 (260; 256)/6 ООО 

• Жоғарыда келтірілген сипаттамалар GSO-ISO-1585-2008 сапа стандарттарына сәйкес өлшенген 
сандық мәндер болып табылады. 

• Жоғарыда келтірілген сипаттамалар октандық саны 95 болатын бензин үшін өлшенген сандық мәндер 
болып табылады (зерттеу әдісі бойынша анықталған октандық сан). 

 
Outback 

 

 
Моделі 

2.5 L 3.6 L 

СVТ СVТ 

Шектік жылдамдығы, ш./сағ. (миль/ сағ.) 198 (123) 235 (146) 

Максималды айналу сәті Нм (кгс-м; 
фунт-күш-фут) / айн./мин. 235 (24,0; 173)/4 ООО 350 (35,7; 258)/4 400 

Қозғалтқыштың максималды қуаты кВт 
(метр. л. с.; л. с.) / айн./мин. 129 (175; 173)/5 800 191 (260; 256)/6 ООО 

• Жоғарыда келтірілген сипаттамалар GSO-ISO-1585-2008 сапа стандарттарына сәйкес өлшенген 
сандық мәндер болып табылады. 

• Жоғарыда келтірілген сипаттамалар октандық саны 95 болатын бензин үшін өлшенген сандық мәндер 
болып табылады (зерттеу әдісі бойынша анықталған октандық сан). 
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 Шиналар 
Шинаның өлшемі*1 225/55R17 97V 225/50R18 95W 225/65R17 102Н 225/60R18 100V 

Қысым•1•2 
кПа (кгс./см2; шаршы дюймге фунт)] 

Алдыңғы 
дөңгелектері 

230 (2,3; 33) 230 (2,3; 33) 240 (2,4; 35) 230 (2,3; 33) 

Артқы дөңгелектері 220 (2,2; 32) 220 (2,2; 32) 230 (2,3; 33) 220 (2,2; 32) 

* 1 Қосалқы дөңгелек туралы ақпарат "Уақытша қосалқы дөңгелек" бөлімінде келтірілген 12-12.
* 2 Жоғарыдағы кестеде көрсетілген қысымның мәні қалыпты жағдайлар үшін қарастырылған. Егер автокөлік толық тиелген болса немесе тіркемені тіркеп сүйретсе,

жүргізуші есігінің тірегінде орналасқан шиналардағы қысым туралы ақпарат бар тақтайшада көрсетілген шамаға сәйкес шинадағы қысымды реттеңіз. 

ЕСКЕРТПЕ 
Дөңгелектерді бекіту сақиналарын тарту сәті туралы ақпарат алу үшін "Шиналар" бөлімін қараңыз 12-12.
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• Жанармайды үнемдеу  
бойынша ұсыныстар 

 
Төменде берілген нұсқауларды Сіздің 
автокөлігіңіздің жанармайды жұмсауын 
азайту үшін, сондай-ақ СО2 шығару 
деңгейін төмендету үшін сақтаңыз. 
• Автокөлікті оқиғаға байланысты бас- 
• қарыңыз. 
• Автокөлікке мерзімдік техникалық 

қызмет көрсетуді жүргізіңіз. 
• Жүргізу барысында абайсыздыққа 

жол бермеңіз.  
• Шамадан тыс жоғары жылдамдықпен 

жүрмеңіз. 
• Шинадағы ауа қысымын қажетті 

деңгейде ұстаңыз. 
• Автокөліктің қозғалтқышының бос 

жүріс режімінде жұмыс жасау уақытын 
барынша азайтыңыз.  

• Шамадан тыс ауыр жүкті 
тасымалдамаңыз. 
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Радио және телекоммуникациялық байланысы бар құрылғыларға қатысты 
қойылатын 1999/5 / ЕО  Директивасының талаптарына сәйкестік туралы 
Декларациясы. 

 Иммобилайзер 
 Түйменің көмегімен қозғалтқышты іске қосу/тоқтату функциясы қарастырылған қашықтықтан басқару жүйесі

бар моделдер

D00715 



13-8 Қосымша ақпарат

Орысша 
Осы арқылы SUBARU CORPORATION 
SSPIMB02 құрылғысы 1999/ 5/ ЕО 
Директивасының негізгі талаптарына және 
басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін 
мәлімдейді.  

English 
Hereby, SUBARU CORPORATION, de 
clares that this SSPIMB02 is in 
compliance with the essential 
requirements and other relevant 
provisions of Directive 1999/5/ ЕС. 

Suomi 
SUBARU CORPORATION vakuuttaa ta 
ten etta SSPIMB02 tyyppinen laite оп 
direktiivin 1999/5/ЕУ oleellisten vaatimus 
ten ja sita koskevien direktiivin muiden 
ehtojen mukainen. 

Nederlands 
HierЬij verklaart SUBARU CORPORA 
TION dat het toestel SSPIMB02 in over 
eenstemming is met de essentiёle eisen 
еп de andere relevante bepalingen van 
richtlijn 1999/5/EG. 

Fran9ais 
Par la presente SUBARU CORPORA 
TION declare que l'appareil SSPIMB02 
est conforme aux exigences essentielles 
et aux autres dispositions pertinentes de 
la directive 1999/5/СЕ. 

D00716 

Svenska 
Harmed intygar SUBARU CORPORA 
TION att denna SSPIMB02 star I бver 
ensstammelse med de vasentliga egen 
skapskrav och бvriga relevanta bestam 
melser som framgar av direktiv 1999/5/ 
EG. 

Dansk 
Undertegnede SUBARU CORPORATION 
erklaэrer herved, at f0lgende udstyr 
SSPIMB02 overholder de vaэsentlige 
krav og 0vrige relevante krav i direktiv 
1999/5/ EF. 

Deutsch 
Hiermit erklart SUBARU 
CORPORATION, dass sich das Gerat 
SSPIMB02 in Ober einstimmung mit den 
grundlegenden An forderungen und den 
Obrigen einschlagi gen Bestimmungen 
der Richtlinie 1999/5/ EG befindet. 

Елл11v1кс'i 
МЕ THN ПАРОУLА SUBARU COR 
PORATION ЛHЛQNEI OTI SSPIMB02 
LYMMOPФQNETAI ПРШ TIL OYLIO 
ЛEIL AПAITHLEIL KAI TIL ЛОIПЕL 
LXETIKEL ЛIATA::EIL THL ОЛНГIАL 
1999/5/ЕК. 

D00717 D00718 

Сап la presente SUBARU CORPORA 
TION dichiara che questo SSPIMB02 е 
conforme ai requisiti essenziali ed alle 
altre disposizioni pertinenti staЬilite dalla 
direttiva 1999/5/СЕ. 

Espaiiol 
Рог medio de la presente SUBARU COR- 
PORATION declara que el SSPIMB02 
cumple сап los requisitos esenciales у 
cualesquiera otras disposiciones aplic 
aЫes о exigiЫes de la Directiva 1999/5/ 
СЕ. 

Portugues 
SUBARU CORPORATION declara que 
este SSPIMB02 esta conforme com os 
requisitos essenciais е outras 
disposiyбes da Directiva 1999/5/СЕ. 

Malti 
Hawnhekk, SUBARU CORPORATION, 
jiddikjara li dan SSPIMB02 jikkonforma 
mal-ntigijiet essenzjali u ma 
provvedimenti onrajn relevanti li hemm 
fid-Dirrettiva 1999/5/ЕС. 

ltaliano 
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islenska 
Нег mеб lysir SUBARU CORPORATION 
yfir pvi аб SSPIMB02 er i samпcsmi viб 
grunnkrбfur og aбrar krбfur, sem gerбar 
eru i tilskipun 1999/5/ЕС. 

Norsk 
SUBARU CORPORATION erklaэrer 
herved at utstyret SSPIMB02 er i samsvar 
med de grunnleggende krav og 0vrige 
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. 

бълrарски 
С настоящего, SUBARU CORPORA 
TION, декларира, че SSPIMB02 е в 
съответствие със съществените изиск 
вания и другите приложими 
разпоредби на Директива 1999/5/ЕС. 

Romana 
Prin prezenta, SUBARU 
CORPORATION, declara са aparatul 
SSPIMB02 este in conformitate cu 
cerin\ele esen\iale :;;i cu alte prevederi 
pertinente ale Directivei 1999/5/СЕ. 

D0072 1 

Slovensёina 
SUBARU CORPORATION izjavlja, da je 
ta SSPIMB02 v skladu z Ьistvenimi 
zahte vami in ostalimi relevantnimi 
dolocili dir ektive 1999/5/ES. 

Lietuviц kalba 
Siuo SUBARU CORPORATION 
deklaruo ja, kad sis SSPIMB02 atitinka 
esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/ЕВ 
Direktyvos nuostatas. 

Latviesu valoda 
Аг so SUBARU CORPORATION deklare, 
ka SSPIMB02 atЬilst Direktтvas 
1999/5/ЕК botiskajam prasTbam un 
citiem ar to saistтtajiem noteikumiem. 

Polski 
Niniejszym SUBARU CORPORATION 
os wiadcza, ze SSPIMB02 jest zgodny z 
zasadniczymi wymogami oraz pozostaly 
mi stosownymi postanowieniami Dyrekty 
wy 1999/5/ЕС. 

D00720 

Eesti keel 
Kaesolevaga kinnitab SUBARU COR 
PORATION seadme SSPIMB02 
vastavust direktiivi 1999/5/ЕО 
pбhinбuetele ja nime tatud direktiivist 
tulenevatele teistele asja kohastele 
satetele. 

Magyar 
Alulfrott, SUBARU CORPORATION nyi 
latkozom, hogy а SSPIMB02 megfelel а 
vonatkoz6 alapvetб kovetelmenyeknek es 
az 1999/5/ЕС iranyelv egyeb 
elбirasainak. 

Slovenёina 
SUBARU CORPORATION tymto vyhla 
suje, ze SSPIMB02 spfna zakladne 
pozia davky а vsetky prislusne 
ustanovenia Smernice 1999/5/ES. 

ёestina 
SUBARU CORPORATION timto prohla 
suje, ze tento SSPIMB02 je ve shode se 
zakladnimi pozadavky а dalsimi prislus 
nymi ustanovenimi smernice 1999/5/ES. 

D00719 



13-10 Қосымша ақпарат

 Түйменің көмегімен
қозғалтқышты іске қосу/
тоқтату функциясы
қарастырылған
қашықтықтан басқару
жүйесі жоқ моделдер

Орысша 
Осы арқылы Tokai Rika Со., Ltd. Rl-38BFH 
құрылғысы  1999/5 / ЕО Директивасының 
негізгі талаптары мен басқа да тиісті 
ережелеріне сәйкес келетіндігін мәлімдейді. 

D00723 

D00722 D00322 
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Eesti keel 
Kaesolevaga kinnitab Tokai Rika Со., Ltd. 
seadme Rl-38BFH vastavust direktiivi 
1999/5/ЕО pбhinбuetele ja nimetatud di 
rektiivist tulenevatele teistele asjakohas 
tele satetele. 

Magyar 
Alulfrott, Tokai Rika Со., Ltd. nyilatkozom, 
hogy а Rl-38BFH megfelel а vonatkoz6 
alapvetб kovetelmenyeknek es az 1999/5/ 
ЕС iranyelv egyeb elбirasainak. 

Slovencina 
Tokai Rika Со., Ltd. tymto vyhlasuje, ze 
Rl-38BFH spina zakladne poziadavky а 
vsetky prislusne ustanovenia Smernice 
1999/5/ES. 

Cestina 
Tokai Rika Со., Ltd. timto prohlasuje, ze 
tento Rl-38BFH je ve shode se zakladnimi 
pozadavky а dalsimi prislusnymi ustano 
venimi smernice 1999/5/ES. 

D00325 D0032 4 

Рог medio de la presente Tokai Rika Со., 
Ltd. declara que el Rl-38BFH cumple con 
los requisitos esenciales у cualesquiera 
otras disposiciones aplicaЫes о exigiЫes 
de la Directiva 1999/5/СЕ. 

Portuguёs 
Tokai Rika Со., Ltd. declara que este Rl- 
38BFH esta conforme com os requisitos 
essenciais е outras disposigбes da Direc 
tiva 1999/5/СЕ. 

Malti 
Hawnhekk, Tokai Rika Со., Ltd., jiddikjara 
li dan Rl-38BFH jikkonforma mal-litigijiet 
essenzjali u ma provvedimenti olirajn 
relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/ЕС. 

Con la presente Tokai Rika Со., Ltd. 
dichiara che questo Rl-38BFH е conforme 
ai requisiti essenziali ed alle altre disposi 
zioni pertinenti staЬilite dalla direttiva 
1999/5/СЕ. 

Espaiiol 

ltaliano Svenska 
Harmed intygar Tokai Rika Со., Ltd. att 
denna Rl-38BFH star I overensstammelse 
med de vasentliga egenskapskrav och 
ovriga relevanta bestammelser som fram 
gar av direktiv 1999/5/EG. 

Dansk 
Undertegnede Tokai Rika Со., Ltd. erklaэ 
rer herved, at f0lgende udstyr Rl-38BFH 
overholder de vaэsentlige krav og 0vrige 
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. 

Deutsch 
Hiermit erklart Tokai Rika Со., Ltd., dass 
sich das Gerat Rl-38BFH in Obereinstim 
mung mit den grundlegenden Anforde 
rungen und den ubrigen einschlagigen 
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG 
befindet. 

ЕЛ.ЛГ)VIКО 
МЕ THN ПАРОУЕА Tokai Rika Со., 
Ltd. ЛНЛОNЕI OTI Rl-38BFH 
EYMMOPФONETAI ПРОЕ TIE 
OYEIOЛEIE AПAITHEEIE KAI TIE 
ЛОIПЕЕ EXETIKEE ЛIATA::EIE ТНЕ 
ОЛНПАЕ 1999/5/ЕК. 

D00323 
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Црногорски jезик 
Ovim, Tokai Rika Со., Ltd., izjavljuje da 
ovaj Rl-38BFH je uskladen sa Ьitnim 
zahtjevima i drugim relevantnim odred 
bama Direktive 1999/5/ЕС. 

Hrvatski 
Ovim Tokai Rika Со., Ltd., izjavljuje da je 
Rl-38BFH u sklau s Ьitnim zahtjevima i 
drugim relevantпim odredbama Direktive 
1999/5/ЕС i Pravilnika о RiТТ opremi (NN 
25/2012). 

Cpncки/srpski 
Ovim, Tokai Rika Со., Ltd., deklarise da je 
Rl-38BFH u skladu sa osnovnim zahte 
vima i ostalim relevantnim odredbama 
Direktive 1999/5/ЕС. 

Shqip 
Nepermjet kesaj, Tokai Rika Со., Ltd., 
deklaroj qe ky Rl-38BFH eshte пе pajtim 
me kerkesat thelbesore dhe dispozitat е 
tjera perkatese te Direktives 1999/5/ЕС. 

 
 
 
 

D00328 

islenska 
Нег mеб lysir Tokai Rika Со., Ltd. yfir pvi 
аб Rl-38BFH er r samraэmi viб grunnkrбf 
ur og абгаг krбfur, sem gerбar eru r 
tilskipun 1999/5/ЕС. 

Norsk 
Tokai Rika Со., Ltd. erklaэrer herved at 
utstyret Rl-38BFH er i samsvar med de 
grunnleggende krav og 0vrige relevante 
krav i direktiv 1999/5/EF. 

български 
С настоящето, Tokai Rika Со., Ltd., 
декларира, че Rl-38BFH е в съответ 
ствие със съществените изисквания и 
другите приложими разпоредби на 
Директива 1999/5/ЕС. 

Romiina 
Prin prezenta, Tokai Rika Со., Ltd., de 
clara са aparatul Rl-38BFH este in con 
formitate cu cerin\ele esen\iale i cu alte 
prevederi pertineпte ale Directivei 1999/5/ 
СЕ. 

 
 
 

D00327 

Slovensёina 
Tokai Rika Со., Ltd. izjavlja, da je ta Rl- 
38BFH v skladu z Ьistvenimi zahtevami 
in ostalimi relevantnimi doloёili direktive 
1999/5/ES. 

Lietuviч kalba 
Siuo Tokai Rika Со., Ltd. deklaruoja, kad 
sis Rl-38BFH atitinka esminius reikalavi 
mus ir kitas 1999/5/ЕВ Direktyvos nuosta 
tas. 

Latviesu valoda 
Аг so Tokai Rika Со., Ltd. deklare, ka Rl- 
38BFH atЬilst Direktтvas 1999/5/ЕК boti 
skajam prasTbam un citiem ar to saistтta 
jiem noteikumiem. 

Polski 
Niniejszym Tokai Rika Со., Ltd. oswiad 
cza, ze Rl-38BFH jest zgodny z zasadni 
czymi wymogami oraz pozostalymi sto 
sownymi postanowieniami Dyrektywy 
1999/5/ЕС. 

 
 
 
 

D00326 
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СӘЙКЕСТІК ДЕКЛАРАЦИЯСЫН (DoC) 
келесі сілтеме бойынша қарай 
аласыз: http://www.tokai-rika.co.jp/pc/ 

 Түйменің көмегімен 
қозғалтқышты іске 
қосу/тоқтату функциясы 
қарастырылған қашықтықтан 
басқару жүйесі  

Орысша 
Осы арқылы DENSO КОРПОРАЦИЯСЫ 
14АНК құрылғысы 1999/5 / ЕО 
Директивасының негізгі талаптарына және 
басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін 
мәлімдейді. 

• SRVD жүйесі
СӘЙКЕСТІК ДЕКЛАРАЦИЯСЫНЫҢ соңғы 
нұсқасын (DoC) мына жерден таба аласыз. 
Декларацияның мекенжайы: 
http://continental.automotive 
approvals.de/index.php?produkt=SRR2-A 

0700 
Орысша 
Осы арқылы CONTINENTAL компаниясы 
SRR2-A құрылғысы 1999/5 / ЕО 
Директивасының негізгі талаптарына және 
басқа да тиісті ережелеріне сәйкес 
келетінін мәлімдейді. 

D 00390 

D00724 

http://www.tokai-rika.co.jp/pc/
http://continental.automotive/
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Con la presente CONТINENTAL dichiara 
che questo SRR2-A е conforme ai requi 
siti essenziali ed alle altre disposizioni 
pertinenti staЬilite dalla direttiva 1999/5/ 
СЕ. 

Espaiiol 
Por medio de la presente CONТINENTAL 
declara que el SRR2-A cumple con los 
requisitos esenciales у cualesquiera otras 
disposiciones aplicaЫes о exigiЫes de la 
Directiva 1999/5/СЕ. 

Portugues 
CONТINENTAL declara que este SRR2-A 
esta conforme com os requisitos essenci 
ais е outras disposii;бes da Directiva 
1999/5/СЕ. 

Malti 
Hawnhekk, CONТINENTAL, jiddikjara li 
dan SRR2-A jikkonforma mal-litigijiet es 
senzjali u ma provvedimenti olirajn rele 
vanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/ЕС. 

ltaliano 

D00370 ОЛНГIАL 1999/5/ЕК. 

Svenska 
Harmed intygar CONTINENTAL att denna 
SRR2-A star I overensstammelse med de 
vasentliga egenskapskrav och ovriga re 
levanta bestammelser som framgar av 
direktiv 1999/5/EG. 

Dansk 
Undertegnede CONTINENTAL erklaэrer 
herved, at f0lgende udstyr SRR2-A over 
holder de vaэsentlige krav og 0vrige 
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. 

Deutsch 
Hiermit erklart CONTINENTAL, dass sich 
das Gerat SRR2-A in Obereinstimmung 
mit den grundlegenden Anforderungen 
und den ubrigen einschlagigen Bestim 
mungen der Richtlinie 1999/5/EG befin 
det. 

ЕЛЛГ)VIКСI 
МЕ THN ПАРОУLА 
CONTINENTAL ЛH/\ONEI OTI 
SRR2-A LYMMOPФONETAI 
ПРОL TIL OYLIOЛEIL 
AПAITHLEIL  KAI TIL 

      

English 
Hereby, CONТINENTAL, declares that 
this SRR2-A is in compliance with the 
essential requirements and other relevant 
provisions of Directive 1999/5/ЕС. 

Suomi 
CONТINENTAL vakuuttaa taten etta 
SRR2-A tyyppinen laite on direktiivin 
1999/5/ЕУ oleellisten vaatimusten ja sita 
koskevien direktiivin muiden ehtojen 
mu kainen. 

Nederlands 
Hierbij verklaart CONТINENTAL dat het 
toestel SRR2-A in overeenstemming is 
met de essentiёle eisen en de andere 
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/ 
EG. 

Fran!,ais 
Par la presente CONTINENTAL declare 
que l'appareil SRR2-A est conforme aux 
exigences essentielles et aux autres dis 
positions pertinentes de la directive 
1999/5/СЕ. 

 
D00369 
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Eesti keel 
Kaesolevaga kinnitab CONTINENTAL 
seadme SRR2-A vastavust direktiivi 
1999/5/ЕО pбhinбuetele ja nimetatud di 
rektiivist tulenevatele teistele asjakohas 
tele satetele. 

Magyar 
Alulirott, CONТINENTAL nyilatkozom, 
hogy а SRR2-A megfelel а vonatkoz6 
alapvetб k6vetelmenyeknek es az 1999/5/ 
ЕС iranyelv egyeb elбirasainak. 

Slovencina 
CONTINENTAL tymto vyhlasuje, ze 
SRR2-A sp1na zakladne poziadavky а 
vsetky prfslusne ustanovenia Smernice 
1999/5/ES. 

ёestina 
CONTINENTAL tfmto prohlasuje, ze tento 
SRR2-A je ve shode se zakladnimi 
pozadavky а dalsimi prislusnymi ustano 
venimi smernice 1999/5/ES. 

D00372 

Slovensёina 
CONTINENTAL izjavlja, da je ta SRR2-A 
v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi 
relevantnimi dolocili direktive 1999/5/ES. 

Lietuviч kalba 
Siuo CONTINENTAL deklaruoja, kad sis 
SRR2-A atitinka esminius reikalavimus ir 
kitas 1999/5/ЕВ Direktyvos nuostatas. 

Latviesu valoda 
Аг so CONТINENTAL deklare, ka SRR2-
A atЬilst Direktтvas 1999/5/ЕК botiskajam 
prasTbam un citiem аг to saistтtajiem 
noteikumiem. 

Polski 
Niniejszym CONTINENTAL oswiadcza, ze 
SRR2-A jest zgodny z zasadniczymi wy 
mogami огаz pozostalymi stosownymi 
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/ЕС. 

D00373 

1slenska 
Нег meo lysir CONTINENTAL yfir pvi ао 
SRR2-A ег i samraэmi vio grunnkr6fur og 
aorar kr6fur, sem geroar егu i tilskipun 
1999/5/ЕС. 

Norsk 
CONТINENTAL erklaэrer herved at utsty 
ret SRR2-A ег i samsvar med de grunn 
leggende krav og 121vrige relevante krav i 
direktiv 1999/5/EF. 

бълrарски 
С настоящето, CONTINENTAL, декла 
рира, че SRR2-A е в съответствие със 
съществените изисквания и другите 
приложими разпоредби на Директива 
1999/5/ЕС. 

Romana 
Prin prezenta, CONТINENTAL, declara са 
aparatul SRR2-A este in conformitate cu 
cerintele esentiale 1;,i cu alte prevederi 
pertinente ale Directivei 1999/5/СЕ. 

D00374 
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Bosanski 
Ovim, CONTINENTAL, izjavljuje da ovaj 
SRR2-Aje uskladen sa bitnim zahtjevima 
i drugim relevantnim odredbama Direktive 
1999/5/ЕС. 

Hrvatski 
Ovim CONТINENTAL, izjavljuje da je 
SRR2-A u sklau s bitnim zahtjevima i 
drugim relevantnim odredbama Direktive 
1999/5/ЕС i Pravilnika о RiП opremi (NN 
25/2012). 

D00375 
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Радиотехникалық жабдықтар Директивасының  
нормаларына сәйкестік Декларациясы (2014/53/EU) 

 "Таблетка" түріндегі қуаттау элементін ауыстыру кезіндегі сақтық шаралары 
Бұл таңба пайдаланушыға жабдыққа қосымша ұсынылып отырған әдебиетте пайдалану жөніндегі маңызды нұсқаулықтардың бар екендігін ескертуге арналған. 
Қашықтықтан басқару құралдарының ескертпе таңбалауы бар және таңбалауы жоқ түрлері бар. 
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ - Қуаттау элементі дұрыс орнатылмаған жағдайда жарылыс қаупі туындайды. Қуаттау элементін ауыстырған кезде, тек сол үлгідегі немесе соған балама қуаттау элементтерін пайдаланыңыз.    
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ - Шамадан тыс қызып кетуіне жол бермеңіз,  тігінен түсетін күн сәулесінің, оттың және т. б. әсеріне ұшыратпаңыз.  
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
Қуаттау элементтерін жұтуға тыйым салынады - химиялық күйік алу қаупі бар 
(Қашықтықтан басқару пульті бар моделдер) Бұл бұйымда "таблетка" түріндегі қуаттау элементі бар     "Таблетка" түріндегі қуаттау элементі жұтылған жағдайда ол  2 сағат ішінде-ақ күшті ішкі күйіктерді тудыруы және 
тіпті өлімге әкелуі мүмкін. 
Жаңа және қолданылған қуаттау элементтерін балалардың қолы жетімсіз жерде сақтаңыз. 
Егер қуаттау элементінің бөлігі сенімсіз болса, бұйымды пайдалануды тоқтатыңыз және оны балалардың қолы жетімсіз жерде ұстаңыз. 
Егер Сіз қуаттау элементі ішке кеткен немесе ағзағалардың біріне кірді деп ойласаңыз, дереу медициналық көмекке жүгініңіз. 
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D00708 

This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the 
appliance. 

There are Ьoth remote keyless products with caution marking and those with по caution marking. 
CAUTION - Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent typeJ 
CAUTION - Do not exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.J 

WARNING 
Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard 
(The remote coпtrol supplied wilh) This product contains а coin/button cell battery. lf the coin/buttoп cell battery is swallowed, il сап cause severe internal 
burns in JUS! 2 hours and сап lead to death 
Кеер new and used batleties away from children. 
lf lhe battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children 
lf you think batleries might have Ьееn swallowedor placed inside any part of the body, seek immediale medical attention. 
Този символ има за цел да предупреди потребителя за наличието на важни инструкции за експлоатация и гюддръжка (обслужване) в листовката, 
придружаваща уреда 

Има два дистанционни безключови продукта с предупредителна маркировка и такива без предупредителна маркировка 
ВНИМАНИЕ - Опасност от експлозия при неправилна nодмяна. Да се подменя само със същия или еквивалентен вид.J 
ВНИМАНИЕ -Да  не се излага на висока температура, ката например слънчева светлина, огън или други подобниJ. ЕСКЕРТУ 
Да не се поrлъща батерията, Опасност от изгаряне с химикали 
(Дистанционното управление, доставяно с) Този продукт съдържа клетъчна батерия монета/копче 
При поrлъщане клетъчната батерия монетаlкопчеможе да причини сериозни вътрешни изrаряния само за 2 часа и може да предизвика 
смърт Новите и използваните батерии да се пазят далече от достъпа на деца. 
Ако отделението за батериите не се затваря добре. спрете да използвате продукта и го пазете далече от достъпа на деца 
Ако смятате, че батериите може да са били погълнати или попаднали в която и да било част от тялото, незабавно потърсете медицинскапомощ 

. Tento symЬol upozorr'"iuje uZ:ivatele па dUleZ:ite pokyny pro provoz а UdГZ:bu (servis) v dokumentaci doprovazejicf spotГeЬiC 

Existuji dЭ.lkove produkly Ьеz klЭ.ves s vyznaCenym upozornenim i Ьеz vyznaCeneho upozorneni. 
UPOZORNEN[- Pokud je baterie nespravne vymenena, hrozi nebezpeCi vyьuchu. Vymer'iujte pouze za stejny nebo ekvivalentni typJ 
UPOZORNEN[- Nevystavujte vysok'{m teplotam, napf. od slunce, ohne а podobne.J 

VAROVAN1 
Nepolykejle balerii, hrozf nebezpecf poleplanf 
(Dodane dillkove ovl8d3nf) Tenlo produkl obsahuje krюflikovou balerii. Pokud knoflikovou baterii spolknete, mui:e zpllsoЬit zava.Zne poleptflni vnitГnfch orgЭnU 
JiZ za 2 hodiny а mUZe zp(lsoЬit i smrt 
Nove i pou:Z.ite baterie uchovavejle mimo dosah d!Эti. 
Pokud nelze prostor pro baterii fadne uzavrrt, pi'estal'\te produkt pou:Z.ivat а ulo:Z.le jej mimo dosah detr. 
Pokud se domnivi3te, Z.e doSlo ke spolknuli baterie, nеЬо jejimu vniknuli do jak8koliv ёasli lёla, okamZitё vyhle dejle1€kaГskou pomoc. 



13-20 Қосымша ақпарат

Dette symbol skal g0re brugeren opmaэrksom рЭ lilstedevaэrelsen af vigtige Ьetjenings- og vedligeholdelses(service)instruktioner i brugervejledningen, derf0lger 
med apparatel. 

Der er bflde fjernbetjente  noglefri  produkter  med  forsigtighedsmaэrk n ing  og  uden  nogen  forsigtighedsmaэrkning. FO RSIGTIG - Fare fог eksplosion, hvis 
batteriel udskiftes forkert. Udskift kuп med samme eller lilsvarende type J UFORSIGТI G - mi.'i ikke udsaэttes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller
ligпende.J 
ADVARSEL 
Undg8 at indlage batleriet, kemisk brandfare 
(Fjernbetjeningen medf01ger) Dette produkt indeholder et rrюnt-/knapcellebatteri. 
Hvis mont-/knapcellebalteriet sluges kan det forarsage alvot1ige indre forbrrendinger рЭ kun 2 timer og medf121re d121dsfald OpЬevar nye og brugle batterier adskill fra 
b121rn 
Hvis batterirummet ikke kan lukkes sikkert, skal du stoppe med at bruge produktet  og  opbevare  det  adskill fra b0rn Hvis du tror, а! batterier kan vaэre Ыevet 
slugt eller placerel inde i en del af kroppen, skal du straks s121ge laэgehjaэlp. 

. Dieses SymЬol soll dеп Benutzer aufwichtige Bedienungs- und lnstandhaltungs(Wartungs)-Anweisungen in den Unterlagen des Gerats aufmerksam machen 

Es giЬt sowohl schШssellose Fernprodukte mit und ohne Vorsicht-Kennzeichnung. 

VORSICHT - Explosionsgefahr, wenn die Batterie nicht ordnungsgemiЭ.11ersetzt wird. Nur mit demselben oder 8.hnlichem Тур ersetzen J 
VORSICHT - Nichl zu starker warme wie Sonneneinslrahlung, Feuer о. а aussetzen.J] WARNUNG 

Ballerie nichl verschlucken, Veratzungsgefahr 
(Die Fernbedienung bzw.) Dieses Produkt enthiзlt eine Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie innerhalb von nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen und 
zum Tod fuhren 
Neue und gebrauchle Batterien von Kindern fernhalten 
Wenn das Batteriefach nicht sicheг schlier1t, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. 
Wenn Sie den Verdachl haben, dass die Batterien verschluckt oder in einen Teil des KOrpers platziert worden sind, suchen Sie sofort 8rzlliche Hilfe. 

See sUmЬol annab kasutajale m8rku olulise tбо- ja hooldusjuhendite olemasolust seadmega kaasasolevas kirjanduses 

Kaugjuhitavad vбtmeta tooted оп nii hoiatusmi:irgisega kui ka ilma selleta 
HOIAT US! Patarei valel paigaldamisel tekib plahvatusoht. Asendage ainult sama vбi vбrdvaarse tl.ШblgaJ HOIAT US! Arge ji:itke liigse kuumuse, 
n8iteks pi:iikesepaiste, tule vбi muu taolise katte.J 
HOIATUSI 

Arge neelake patareid, sбdvitusoht 
(Kaasaantud kaugjuhtimispult) Toode sisaldab nOOppatareid. NOOppatarei neelamisel vбib see kбigest paari tunni jooksul pбhjustada tбsiseid sisemisi pёiletusi ja lбppeda surmaga. 
Hoida uued ning kasutatud patareid lastele k8ttesaamatuskohas. 
Kui patareiosa ei sulge korтalikult, lбpetage toote kasutamine ja hoidke seda lastele kattesaamatus kohas Patareide neelamise vбi keha sisse 
asetamise ohu korral pбorduge viivitamatult arsti poole 

D00709 
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Аuт6 то о-Uµ оЛо акоттб txE1 va ЕvГ)µцхiюЕ1 то хрГ)отГ) 6л uтт6pxouv О-Г)µаvт1кt<; oбr)yfE<; ую ТГ) Лшоuруiа ка1 ТГ) auvтr')pг,ori (atp <;) ОТГ)V тЕкµГ)рiWО-ГJ поu ouvoбrOr1 П1 aucrкшr;. 

Yп6pxouv проУ6vта ТГJЛЕХЩ>ЮµоО xwpi<; кЛl:1/'if (keyless) µе crr')µavari пpoooxtic; ка xwpi<; ar')µavari пpoaoxti<; 
ПРОIОХН - Кivt"iuvo,;; аv6,;рЛЕ Г)<; атт6 шqюЛµtvri OVТll(Oт6oтaori тГ)<; µпатарiщ. Хрr о1µотто11)Он: µбvо µттатарiа iOюu ti юOOUvaµou тUпоu .Л ПРОIОХН - MГJV aqir')vпe rктt8E1µtvri ТГJ аuакшr')
сн: uп ::р Л1кr') 8Ерµокрааfа, бпw<; crтr1v 6µюri r люкr') aiп1vorx,Лfa, ш: rотfн; qiwт16c; ктЛ J 

ПРОЕlдОПОIНLН 
Кiv5uvo<_; xriµ1шU tушUµато,;; апб TГJV катОшюr ТГ]<; µттатарiщ 
(То пopEx6µrvo тr лrхе1рютr')рю) Аuт6 то ттроlбv пtp1Ext1 µia отроууuЛГ) µттотарiо тl!ттоu шuµпю\J 
IE ПЕрiттп.uот11шт6ттоо-г1с; ПJ<; µттатарiQ(;, uп6рхЕ1 кfvi5uvo va прокЛГJВоUv 00J3apci юwтEp1i,;ci ЕукаUµатаоЕ 2 µ6Л1 WpE , та опоiа µтторЕi va Eivai 0аvатГJ<р6ра. Кратr')ат.: щ кaiv0Upy1E каI щ 
ХРГJО1µопо1Г)µi:vЕ µттатарiЕ µакр1сi апб па1б1сi. 
Av ГJ e кri ТГJ µпатарfа,:; бЕv кЛс:fvс:1 калсi, атаµатl'1<пс: va xpricr1µoпo1c:fтc: то пpo"f6v ка1<рuЛсi п: то µакр1сi ап6 па1б1сi. 
Av пютЕUпЕ 6т1 uпcipx.:1 п.:pfптwari va Exouv катап1Еf va txouv l3ciЛE1 µю µпатарfа аЕ ксiпою аГ)µЕfо тоu аWµатб,:; тощ, ГJТ атЕ aµtaw,:; ютр1к l30 8Ею. 

Este s[mЬolo pretende alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de operaci6n у mantenimiento (servicio} en la documentaci6n que acompafia al aparato 

Existen produclos de acceso remoto con marca de precauci6n у sin marca de precauci6n. 
PRECAUCl6N - Peligro de explosi6n si la pila se sustituye incorrectamente. Sustituir solo iХ)Г el misrrю tiiX) о equivalente.,J] PRECAUCl6N - No exiX)ner а excesivo 
calor corrю por ejemplo la luz solar, fuego о similares.n 

AVISO 
No ingerir la pila, Peligro de quemaduras quimicas 
(EI mando а distancia suministrado con) Este producto contiene una pila de bot6n. Si se traga la pila de Ьоtбn, puede provocar quemaduras internas graves en solo 2 horas, lo que puede provocar la muerte. 
Mantenga las pilas nuevas у usadas fuera del alcance de los nirios. 
Si el compar1imiento de la pila по se cerrara de forma segura, deje de usar el producto у mantengalo  fuera del alcance  de los nifios Si considera que las pilas podrian haberse 
tragado о siluado dentro de cualquier par1e del cuerpo busque atenci6n m!Эdica inmediata 

Се symЬole esl desline а aler1er l'ulilisateur de la presence d'instruclions importanles d'utilisalion el de mainlenance (service) dans la documentalion accompagnant le disiX)sitif. 

11 existe des produits sans cle а distance avec un marquage d'aver1issement et des produits sans marquage d'avertissement. 
ATTENТION - 11 existe un risque d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacee. Remplacer uniquement avec un type identique ou E!quivalent. ..Jj 

ATTENТION - Ne pas exposer а une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre.n
AVER ТISSEMENT 
Ne pas ingerer la batlerie, Risque de brulage chimique 
(La 1eIecommande esl fournie avec) Се produit conlient une pile еп forme de pi8ce de monnaie I bouton 
Si cette pile Ьouton est avalee, elle peut provoquer en moins de 2 heures de graves brulures internes pouvant entrainer la IТЮГ!. Conservez les piles neuves et usees hors de la portee 
des enfants 
Si le compar1iment de la batterie ne se ferme pas de mani8re securisee, cessez d'utiliser le produit et gardez-le hors de la portee des enfants. 

Si vous pensez que les piles ont pu etre avalE!es ou placees а Гinterieur de n'impot1e quelle partie du corps, consultez immedialement un medecin.

D00710 
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Questo simЬolo awene l'utente della presenza di impon:anti istruzioni рег l'uso е la manutenzione nel materiale illustrativo allegato all'apparecchiatura 

 

1 prodotti con telecomando possono presentare о meno indicazioni di attenzione. 
ATTENZIONE: se la batteria viene sostituita in modo errato sussiste il pericolo di esplosione. Sostituire solo con lo stesso tipo о equivalente..!J ATTENZIONE: поп esporre а calore eccessivo (raggi direlli del 
sole, fuoco ecc.}.JJ 

A VVERTENZA 
Non ingerire la batteria poich8 sussiste il pericolo di bruciature di origine chimica 
(11 telecomando in dotazioпe а) Questo prodotto coпtiene una batteria а bottone. L'e..,entuale ingestioпe della batteria а Ьottone potrebbe provocare gravi bruciature inlerne in sole 2 ore е pu6 pol1.are alla morte 
Tenere le batterie nuove е usate lontano dalla portata dei bamЬini. 
Se lo scomparto della batteria non viene chiuso bene, interrompere l'utilizzo del prodotto е tenerlo lontano dalla porlata dei bamЬini Se si ritiene che le batterie 
potrebbero essere state ingerite о inserile in pal1.i del corpo, rivolgersi immediatamente а un medico 

Sis simbols ir paredzets, lai bridinЭtu lieto JU, ka iericei pievienotaja literatora ir svarigi norMTjumi par lietoSanu un (tehnisko) apkopi 

 
DaZiem lvadТЬas bezatslegas produktiem ir bridinajuma mar\sejums, bet citiem ta nav. 

UZMANiB U! Nepareizi nomainol bateriju, rodas spradziena risks. Mainiet tikai pret tada paSa vai lidzvel1.Tga tipa baleriju.J UZMANi BUI Nepak[aujiet karslumam, pietneram, 
saules gaismai, ugunij u tml.J 

BRTDINAJUMS 
Bateriju nedrikst norтt. Pastav Tmiska apdeguma risks 
Sis produlds (komplekta iek\auta talvadTbas pults) satur podzioelementa tipa bateriju. Ja sт baterija tiek norтta, jau divu stundu laika ta var izraisTt smagus iekSejus apdegumus un navi 
SargЭ.Jietjaunas un lielolas baleriJa s по ьerniem 
Ja baleriju nodalijumu nevar stingri aizven, pЭl1.rauciet produkta lietoSanu un sargЭjiet to по ьerniem. 
Ja jums ir aizdomas, ka baterijas ir norTtas vai ievietotas jebkura еrmщш da[a, nekavejolies versielies pie arsta 

 
Siuo simЬoliu naudotojas informuojamas, kad su prietaisu pateiktuose dokumentuose pateikiama svarЬiч naudojilYIO ir prie Z.iUros (technines prieZ.iU ros) instrukcijч 

 

Nuotolinio Ьeraktio valdymo gaminai gali b0li su jspejamtIOju Zenklu arba Ье jo. 
mEMESIO. Netinkamai pakeitus maitini1YIO elementq, gresia sprogimo pavojus. Keiskite tik to paties arba lygiavertio tipo maitinimo elementu.J  0 1:MESIO. Saugokite nuo didelio karSCio, 

pvz., saul8s Sviesos, ugnies ir panJ 
Dl:.MESIO 
Nenurykite maitinimo elemento, cheminio nudegimo pavojus 
Siame gaminyJe (su JUO pateiktame nuotolinio valdymo pulte) yra diskinis mailinimo elementas. Nurijus diskinj mailinimo elementq, vos per 2 valandas jis gali sukelti smarkius vidinius nudegimus, kelianCius ZCities 
pavOJl!- 
Saugokite naujus ir panaudotus maitinimo elementus nuo vaiklj. 
Jei maitinilYIO elemento skyrelis netinkamai ul.sidaro, nebenaudokite gaminio ir saugokile j[ nuo vaik4. 
Jei manote, kad maitinimo elementas galejo buti nurytas arba kitaip pateko j Ьеt kokiq k0no dalj, nedelsdami kreipkites j gydytojus. 

 
D00711 



Қосымша ақпарат  13-23 

- ЖАЛҒАСЫ -

Ovaj simЬol ima svrhu upozoriti korisnika па postojanje vaZ.nih uputa za uporabu i odrZavanje (servisiranje} u dokumentaciji koja je isporuCena uz uгебаj. 

PosloJe daljinski proizvodi bez kljuta s oznakom opreza i oni Ьеz oznake opreza 
OPREZ - Opasnost od eksploziJe ukoliko se umetne neispravna bateriJa. Zamijenile bateriju samo istom ili ekvivalentnom..!] 
OPREZ - Nem ojte izlagati prekomjernoj loplini poput sunCevih zraka, valre i sliC no.J 

UPOZORENJE 
Nemojte gutati bateriju, Opasnost od kemijskog sagorijevanja 
(Daljinski upravljaC isporuCen). Ovaj proizvod sadrfi bateriju u oЬliku gumba/kovanice. Ukoliko se baterija u oЫiku gumba/kovanice proguta, moZe uzrokova ti ozЬiljne unutarnje opekline u samo 2 sata i moZe dovesti 
do smt1i. 
DГZite nove i raЫjene baterije podalje od dohvata djece 
Ako pretinac za baterije nije Cvrsto zatvoren, prestanile koristiti proizvod i dГZit e ga podalje od dohvata djece 
Ako smatrate da je doSlo do gutanja baterije ili da je опа dospjela unutar Ьilo kojeg dijela tijela, zatraZ.ite hilnu medicinsku pomOC. 

Ez а szimЬ6Ium arra szolg8I, hogy figyelmeztesse а felhaszn8161 а k8szul8khez mell8kelt dokument8ci6ban taI8Ihat6, fontos Uzemeltetesi es karbantartasi (szervizelёsi) utasftЭsokr6I. 

• Vigyazat!" jelzessel elI8tott es . Vigyazat!" jelzes n8IkШi tavoli kulcsmentes termёkek is rendelkezёsre 8IInak VIGYf:,.:z.дТ! - Az elem helylelen cserёje 
roЬЬan8sveszёlyes. Csak azonos vagy egyen8r18k0 tipusra cserёlje.J VIGYAzA Т! - Ne tegye ki tlllzotl hбhatasnak, p8IdЭul napf8nynek, tuznek stbJ

FIGYELMEZTETES! 
Ne nyelje le az elemet, vegyi 898s vesz8Iye 811 fenn! 
А term8k (mellё Ьiztositolt t8vir8nyft6 ) gomЬelemmel rendelkezik. А gombelem lenyelёs eseten slllyos belsб ёgёst okozhat mindбssze 2 6r8n ЬеЮI, ami hal8Ihoz vezethet
Tartsa tavol gyermekektl'>I az Llj es haszn8It elemeket.
На az elemlat16 nem z8r6dik ЬizlonsЭgosan, ne hasznЭlja tov8bb а termёket es tartsa !Эvol gyennekek tбl. 
На azt gyan1tja, hogy valaki mE!gis lenyelt egy elemet vagy az mas mбdon а testE!be kerUlt, haladE!ktalanul forduljon orvostюz. 

Dan is-simЬolu hu intenzjonat Ьiех iwissi lill-utent dwar il-preZenza ta' istruиjonijiet importanti dwar it-1haddim u I-manutenzjoni (servicing) fil-letteratura li takkumpanja t-taghmir. 

Hemm kemm prodotti remote keyless Ьi twissijiet ta' lшwtela, u dawk. mingliajr twissijiet ta' kawtela. 
ATTENZJONI - Periklu ta' spluZ.Joni Jekk il-batterija ma tinЬidilx kif suppost. IЬdel Ьiss b'batteriJa lal-istess tip jew ta' tip ekwivalenli. .!] ATTENZJONI- Tespoпix ghal shana el::l::essiva 
bhal dawl tax-xemx, nar Je w affariJiet simili. .!] 

TWISSIJA 
ТiЫах il-batterija, Periklu ta' l'lruq Kimiku (lr-remote control fornut maghha). Dan il-prodott fih batterija tat-tip coin/button cell. Jekk il-batterija coin/buttoп cell tinbela', tista' tikkaw:za tiruq intern severf'saghtejn u tista' twassal 
gtiall-mewt 
.Z:omm batte riji godda u uZali ·1 Ьoghod mit-tfal. 
Jekk il-kompat1iment tal-batterija ma jinghalqax tajjeb, tkomplix tuZa I-prodott u Zommu '1 Ьogtюd mil-tfal 
Jekk tahseb li I-batteriJi setghu nЬelghu jew tpo.r:r:ew fi kwalunkwe par1i tal-;:isem, filtex attenzjoni medika immedjata 
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Dil symbool is bedoekJ om de gebruiker alteпl te maken ор de aanwezigheid vап belangrijke bedieпiпgs- еп onderhoudsinslructies in de literatuur die Ьij hel loestel Ьijgeleverd is. 

 

Er zijn zowel externe sleutelloze producten met waarschuwingsmarkering en die zonder waarschuwingsmarkering. VOORZICHTIG -. Explosiegevaar als de batterij 
onjuist wordt vervangen. Alleen vervangen mel hetzelfde type.J VOORZICHТIG - Niel Ыootstellen aan overmatige hitte, zoals zon, vuur of dergelijkeJ 

WAARSCHUWING 
De batterij пiel inslikkeп, gevaar voor chemische brandwonden 
(De afstandsЬediening is meegeleverd) Dil product beval een knoopcelballeriJ. Als de krкюpcel ballerij wordt ingeslikt, kan deze Ьinnen 2 uur emstige interne brandwonden veroorzaken met de dood als gevolg. 
Houd nieuwe en gebruikte ballerijen weg van kiпdегеп 
Als het batt.erijcomparliment niel goed sluit. stop dan met het product le gebruiken en houd het weg van kinderen. 
Als u deпkt dat batterijen iпgeslikl werden of in hel lichaam geplaatst werden, rтюеt u onmiddellijk medische hulp zoeken 

теn symЬOI ma na celu zwrOcenie uwagi uZytkownika na wazne wskazOw ki dotyczqce obsJugi lub konserwacji (serwisowania), zawarte w dokumentacji dolqczonej do urzqdzenia. 

 
Niekt6re bezkluczykowe urд1dzenia do obslugi zdalnej opatrzone sq przestrogq, а niek:tOre nie 

PRZESTR OGA -  Nieprawidlowa wymiana baterii grozi wybuchem. Baleri!;! naleZy wymieniat wy!qcznie na baleri tego samego lub r61,;nowaZneg o l ypuJ PRZESTROGA- Nie narazac па dzialanie wysokich temperatur, 
пр. na promienie sloneczne, ogieri itp..!] 

OST RZE.2:ENI E 
Nie polykaC baterii - ryzyko oparzenia chemicznego 
(Pilol zdalnego sterowania doslarczany z) lym urzqdzeniem jest zasilany baleriq pastylkowq/guzikowq. 
Polkni!;!Cie baterii pastylkowej/guzikowej moze w ciqgu zaledwie 2 godzin spowodowaCpowaZne oparzenia wewn!;!lrzne, kt6re mogq prowadziC do Smierci. Nowe i zuZyte baterie nale.Zy przechowywat poza 
zasi!;!giem dzieci. 
Je:Zeli komora baterii si!;! nie domyka nale:Zy zaprzestat u:Zywania urzqdzenia i przechowywat go poza zasi!;!giem dzieci 
JeZeli \\l)'St!;!puje podeJrzenie polk:ni!;!cia baterii lub umieszczenia jej w Jakiejkolwiek CZ!;!Sci ciala. naleZy bezzwlocznie zasi!;!gnq6 porady lekarskieJ 

 
Pretende-se que este slmbolo alerte о ulilizador para а presen9a de importantes instru900s de ореrщ: о е de manuten9 0 (servi90) па literatura que acompanha oaparelho. 

 

Exislem produtos remolos sem chave lanlo сот marcщ:ao de advertёncia como sem marcar;;ao de advertencia 
CUIDADO - Perigo de explosao caso а bateria seja substituida de forma incorreta. Substitua apenas por outra igual ou equivalente J CUIDADO - Nao expor а fontes de calor excessivo tais 
como о sol, fogo ou semelhante.J 

AVISO 
Nao ingerir а pilha: Perigo de Queimadura рог Substancias Quimicas(O comando inclui uma pilha) 
Esle produlo contem uma pilha lipo moeda11юlao. Caso esla pilha lipo moeda/Ьolao seja engolida, poder8 provocar queimaduras inlernas graves em apenas 2 horas, podendo conduzir а morte 
Mantenha as pilhas novas е usadas longe das crian9as. 
Caso о compartimento da pilha па.о feche corretamente,  pare de usar о produlo е manlenha-o afaslado das crian9as. Caso achar que uma pilha podera ter sido 
engolida alojada em qualquer parte do corpo, procure aten980 mE!dica imediata 
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Acesl simЬol are rolul de а alerla utilizatorul de prezenta unor importanle instructiuni de operare i intrel;inere (servisare) in documentajia саге inso1;e te aparalul 

Exista at8t prOOuse fйrй cheie, comandate de la distantй, cu marcaj de alenl;ioпare, с81 i fйrй marcaj de aleп\ionare. ATENTIE - Pericol de explozie 
daca bateria este Tnlocuit8 incorect. inlocuф doar cu acela i lip sau unul echivalent.J ATENTIE - Nu expuneti la caldura excesiva, cum ar fi сеа provenita de la 
razele soarelui, foc sau similare.J AVERТISMENT 
Nu ingerati bateria, peticol de arsuri chimice 
Produsul (sau lelecomanda livra!Э. cu el) contine о baterie tip nasture. Daca aceasta esle inghititЭ., poate cauza arsuri interne severe, in doar 2 ore, put§nd conduce ladeces 
Nu 18.sati baleriile noi sau uzate la indemilna copiilor 
Daca comparlimenlul bateriei nu se inchide in siguranja, орrф ulilizarea produsului i depozilaji-1 feril de copii Daca credeji са bateriile au fost 
inghфte sau plasate in orice parte а corpului, solicila\i imedial asistenta medicalЭ 

Tento symЬol slLlii ako upozornenie а informuje pouiivateГa, ie v sprie..,odnom dokumente k zariadeniu sLI u\ledene dбleiit8 pokyny k prevadzke а Lldribe (servisu) zariadenia 

Niektore dial'kovo ovladane ЬezkГUёove produkly sU oznaCene symЬolom .POZOR" 
POZOR! - Ak sa batE!ria vymeni nespravne, hrozi nebezpeCenst"o ..,yьuchu, Ako nahradnU bateriu pouiivajte len rovnaky alebo ekvivalentny typ bat8rie J PO ZO R! - Zariadenie nesmie byt' vystavovane 

pбsoЬeniu nadmernej leploty, ako naprfklad vplyvom slneCnE!ho Ziarenia, ohi'ia аlеЬо podobnYmi vplyvmiJ VAROVANIE 
Bateria sa nesmie dostaf do organizmu, inak hrozi nebezpeёenstvo chemickych popalenin. 
sucast'ou produktu а dial'koveho ovladania sll mincove cl3nkove baterie. V pripade prehltnutia baterie mбZe prist' vnlltornYm popaleninam v priebehu 2 hodin, klore mбi:u spбsoЫt' smri'. 
Nove aj pou:zite bat8rie nesmU byl' v dosahu deti 
Ak Je uzatll3ranie priehradky na batE!riu poSkoden8, produkt sa nesmie d'aleJ pou.Zival' а nesmie byt' v dosahu detf 
Ak mate podozrenie, Ze diefa batefiu prehltlo alel:ю sa bat8ria inYm spбsol:юm dostala do organizmu, okam.Zite vyhl'adajte lek8.rsku pomoc. 

Та simbol uporabnika opominja па navodila v zvezi z delovanjem in vzdr:Zevanjem (servisiranjem) v literaturi, ki je priloZ.ena napravi 

Oddaljeni izdelki brez tipk lahko imajo opozorilo, ali рапе 
PO ZO R - Се baterije пе zamenjate pravilno, lahko eksplodira. Zamenjajte samo z isitm, ali ekvivalentnim tipom.J POZOR - Ne izpostavlJajte П10Cnim 
virom loplote, kotje sonCna svetloba, ogenj ali podobno.J 

OPOZORILO 
Baterije se пе sme zauiiti, obstaja nevarnost kemiCnih opeklin. 
(Daljinski upravljalec, ki je priloien) temu izdelku vsebuje ploStato celiёno baterijo. Pogoltnjena baterija lahko povzrOCi resne notranje opekline in v roku dveh ur lahko privede do smrtnih poSkodb 
Nove in poraЫjene baterije hranite izven dosega otrok. 
Се se predal za baterije пе zapira pravilno, izdelek prenehajte uporaЫjati in ga hranite izven dosega otrok. 
Се sumite, da je baterija pogoltnjena ali kakor koli vdela v notranJost telesa, nemudoma poiScite zdravniSko pornoc 
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.  
тaman merkin tarkoituksena on ilmoittaa kё.yШ ijЭlle laitteen mukana toimitetuista tarkeista kayttb- ja kunnossapito (huolto) -ohjeista 

 
Ne ovat seka avaimettomia eta.tuo tt eita, joissa on varoitusmerkinta., etta avaimettomia eta.tuotteita, joissa ei ole varoitusmerkin!M HUOMIO: rЭ.jЭ.hd y svaara, jos paristo vaihdelaan 
v88rin. Vaihda k8yteltyjen paristojen tilalle vain saman tai vastaavan tyypin paristojaJ HUOM IO: а1а altista liialliselle kuumuudelle, kuten auringonvalolle, tulelle tai vastaavalleJ 

VAROITUS 
АIЭ niele parisloa sillЭ paristo aiheuttaa kemiallisen palovamman vaaran 
T3m8 tuote (sen mukaпa toimitetlu kaukos88.din) sis81ta3 nappipariston. Jos nappiparisto  niell88n, se voi aiheuttaa 11a ka11ia  siS8isi8 palo11ammoja 11ain 2 tunnissa Ja 11oi johtaa kuolemoan. 
Pida uudetja k8ytetyl paristol poissa lasten uloltu11ilta 
Jos paristolokero ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen kёyt\6 ja pidё se poissa lasten ulollu11ilta. 
Jos luulet, ettajoku оп niellyt pariston tai еШi paristo оп joutunutjonnekin kehon sisЭlle, kЭЭnny heli 188k8rin puoleen. 

. 
 

Denna symЬol аг a11sedd att gбra an11Эndaren uppmЭrksam ре'\ att det finns 11iktiga bruks- och underha11san11isningar i den lilleratur som levererades med apparaten. 
 

Det finns bade fJ8rr styrda nyckelfria produkler med 11arningsst8mpel   och de utan 11arningsst8mpel 
IAKTTA FбRSIКТIGHET - om batteriet ersatts med fel batterityp finns risk for explosion. Eгsatt endast med samma eller likvЭrdig typ J IAKTTA FORSIKTIGH ET - fЭr eJ utsattas f6r 
stark 118.rme, s<'isom solsken, eld eller liknande..!] 

VARNING 
S118.lj ej batteriet, d8 det finns risk f6r kemiska brannskador 
Fjiэ.rrkontrollen som levereras med denna produkl inneh.Э.lle r ett knappcellsbatleri.. 
Om elt knappcellsbatteri sviэ.ljs, kan det рЭ endast 2 timmar orsaka allvarliga invarles brannskador och aven leda lill dodsfall. на.11 nya och anvanda batterier bor1a frc'\n 
barn. 
Om inte batterifackel slangs ordentligt Ьоr produk ten inte an118ndas. Den b6r ocks<'i hЭllas bor1a frЭn barn Uppsбk IЭkare omedelbar1 om du 
misstanker att batterier hаг svalls eller placerats inuli ni3gon del а11 kroppen 

. Pessu takni er retla6 а6 1ata notandann vita af nrerveru mikilvregra notkunar- og vi6halds- (pj6nustu-} lek'\beininga i skjбlunum sem fylgja heimilistrekinu 

 
Par eru breбi fjarstYr6ar, lykillausar 11drur mOO 11ar U6ar merkingu og 116rur mеб engri 11ar U6armer kingu 

VARLl-0 - Hretta а sprengingu ef rafhlal'!an ег endurnyju6 а rangan h8tl. EndurnYjac'!u a ins me6 sбmu ес"!а jafngildri tegund.J VARLl-0 - Ekki hafa Ьerskjalda0 gagn11arl 
6h6flegum hita eins og s61skini, ek:Ji, еОа pviumliku. Л 

VIDVORUN 

Ekki bor0a rafhlMuna, hc:etta а efnabruna. Pessi 11ara 
(og fJarst'y'ringin sem fylgir henni) inniheldur hnapparafhloclu. Ef hnapparafhla6an er gleypt getur роо 11aldi\':\ alvarlegum inn11ortis bruna i3 al'!eins 2 klukkustundum 
og getur leitl lil dauбa 
Нaltu nYjum og nolu6um гafhloc"!um fr8 Ьornum. 
Ef rafhldouh61M lokast ekki tryggilega skaltu hc:etta аО nota 11druna og halda henni frfl Ьornum 
Ef pu heldur а\':\ rafhlёc"!ur hafi veri\':\ gleyptar е6а komi6 fyrir einhvernssta6ar innan likamans skaltu samstundis leita lreknisa\':\sto6ar 
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Dette symЬolet skal gj0re brukeren klar оvег tilstedevaэrelsen av viktige drifts- og vedlikeholdsanvisninger (serviceanvisninger) i litteraturen som f0lger med apparatel. 

Del finnes ЬЭdе eksterпe knappl0se produkler med forsiktighelsmerker og uten forsikighetsmerker. 
FORSIКТIG - Eksplosjoпsfare hvis batteriel skiftes ut feil. Skal Ьаге skifles ut med samme eller tilsvarende type..! FO RSIКТ IG - lkke utsett for h0ye 
temperaturer som f.eks. sollys, ild og lignende.,! 

ADVARSEL 

Batle riet ma ikke svelges, kjemisk branпfare
(Fjernkontrollen som leveres med ) dette produktet inneholder et knappcellebatl.eri. Hvis knappcellebatteriet svelges, kan det medf0re alvor1ig indre forbrenning рЭ bare to timer, og kan medf0re d0d 
Nye og brukte balle rier skal oppbevares utilgjengelig for barn 

Hvis batterirommet ikke lukkes riktig, mfl du slutte а bruke batteriet og holde det unna barn

Hvis du lror batteriene kan ha Ыill svelgel eller endl орр i en kroppsdel, mд. du opps0ke lege umiddelbart. 

та an tsiombail seo beartaithe lena chur in illl don Usд.ideoir gurЬ ann do lhreoracha labhachlac ha oibriUchЭin agus cothabhc1Ia (seirbhisilhe) san c1bhar I8itheoireachla а ghabhann leisan bhfearas 

Is ann do chiantЭirgf gan eochair а bhfuil marcanna raЬhaidh orthu agus nach bhfuil marcanna rabhaidh orthu агаоn. 
RABHADH - Beidh baol pl8asclha ann mЭ at hshol Э.lhraftear an cadhnra go micheart. N8 halhshol8thair an cadhnra ach leis an gcine8I cadhnra c8anna nб lena ctюmhionann. J] 
RABHADH - N8 f8g faoi theas iomarcach, amhail solas na grf:!ine, tine, n8 а leitheid.J RABHADH 

N.Э. hith an cadhnra. Beidh baol d6 cheimicigh ann 

та cadhnra cnapchille (sa tЭirge seo/sa chianrialtЭn а thЭinig leis an t8irge seo). ма shlogtar an cadhnra cnapchille, f8adfaidh se bheith ina chUis le dбnna
inmhe8nacha tromchUiseacha agus le ьаs taobh istigh de 2 uair an chloig Coinnigh cadhnrai nua agus 
UsЭidle агаоn amach 6 leanai 
Mura ndl.lnann an urrann chadhnra go daingean, f:!irigh as an 18irge а Us.Зid agus coinnigh amach 6 leanai е. 
ма cheapann tl.l gur slogadh cadhnrai n6 gur cuireadh isteach sa chorp iad ar bhealach ar Ьilh, cuir fюs ar dhoch!Uir I8ithreach Ьопn 

Dёst SymЬOI soll de Benotzer ор wichteg Bedienungs- а Maintenanceuweisungen an den nnerlage vum Apparat opmierksam maachen. 

Et gёtt esouwuel schlёssellos Fernprodukler mat an ouni Oppassen-Kennzeechnung 
OPPASSEN - Explosiounsgefor, wann d'Batterie net uerdnungsgem8iss ersat gёtt. Nёmme mat deem selwechten oder ahnlechen Тур ersetzen.!] OPPASSEN - Net ze staarker waeгmt ew8i 
Sonnenastralung, Feier о. а. aussetzen.J 

WARNUNG 
D'Batterie net verschl8cken, Veгatzungsgefor 
(D'Тelecommande bzw.) Dёst Produkt enthi:ilt eng Knappzellebatterie. Wann d'Knappzellebatterie verschlOCkt gё tt, ka se bannent nёmmen 2 Stonne schw8ier ёnner Verbrennunge verursaachen an zum Doud f8ieren 
Nei а gebraucht Batteriё vu Kanner ewechhalen 
Wann d'Batteriefach net sOCher schleisst. verwennt d'Produkl net m8i an haalt el vu Kanner ewech 
Wann Dir de Verdacht hutt, datt d'Batteriё verschl8ckt oder an engem Deel vum Kierper plac8iert gi sinn, gitt direkt bei den Dokter. 

D00728 
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 Автокөлік есіктерінің 
құлыптарын қашықтықтан 
басқару жүйесіндегі 
таратқыш 

Радиотехникалық жабдық жұмыс істейтін 
жиілік диапазоны: 433,92 МГц. 
Радиотехникалық жабдық жұмыс істейтін 
жиілік диапазонында берілетін 
радиосигналдың максималды  қуаты: 80,5 
дБмкВ/м. -3 м-ге. 
Өндіруші:SUBARU CORPORATION. 
Мекенжайы: 1-1, Subaru-cho, Ota-shi, Gunma 
ken, 373-8555, Japan 

D00612 

[RU] Осы арқылы ALPSELECTRIC CO.,LТD. TB1G077 радиотехникалық жабдығы  
2014/53 /ЕО Директивасының талаптарына сәйкес келетіндігін растайды. 
ЕО Директивасының нормаларына сәйкестік Декларациясының толық мәтініне келесі Интернет мекенжайында 
қолжетімді:   
http://www.alps.com/products/common/pdf/HandUnitfТB1G077.pdf 

Орысша 

http://www.alps.com/products/common/pdf/HandUnitf%D0%A2B1G077.pdf
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D006 13 

[ЕТ] 
Estonian 

Kaesolevaga deklareerib ALPS ELECTRIC CO.,LTD., et kaesolev raadioseadme tuup ТВ1G077 
vastab direktiivi 2014/53/EL nбuetele. 
ELi vastavusdeklaratsiooni taielik tekst оп kattesaadav jeirgmisel internet!aadressil: 
htto://www.alos.com/oroducts/commonlodf/HandUniVTB1G077.odf 

[EL] 
Greek 

Mr т v ттароОаа о/ ALPS ELECTRIC СО ,LTD , ё Лwvri 6Т1 о раёIое оттЛIаµ6<; ТВ1G077 ттЛ роi т v об уiа 
2014/53/ЕЕ. 
То пЛ рt:<;; кEfµEvo тri<;; б Лwor,t; ouµµ6pq,wari<;; ЕЕ бютf0с:тш aтriv ак6Лоu8Г] ютооЕЛ[Оа ато бюбiктuо: 
http://www.alps.com/products/commonlpdf/HandUniVTB1G077.pdf 

[ES] 
Spanish 

Рог la presente, ALPS ELECTRIC CO"LTD" declara que el tipo de equipa radioelectrico ТВ1G077 
es conforme сап la Directiva 2014/53/UE. 
EI texto completo de la declaraci6n UE de conformidad esta disponiЫe еп la direcciбn lnternet siguieпte: 
http://\/'fWIN.alps.com/products/oommon/pdf/HandUnit/TB1G077.pdf 

[FR] 
French 

Le soussigne, ALPS ELECTRIC CO.,LTD., declare que l'equipement radioelectrique du type ТВ1G077 est conforme а la
directive 2014/53/UE. 
Le texte complet de la dE!claration UE de confarmite est disponiЫe а l'adresse internet suivante: 
httP:l/www.alos.com/oroducts/commonlodf/HandUniVTB1G077.Pdf 

[IТ] 
ltalian 

11 fabbricante, ALPS ELECTRIC CO.,LТО., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TB1G077 
е conforme alla direttiva 2014/53/UE. 
11 testo completo della dichiarazione di conformita UE е disponiblle al seguente indirizzo lnternet:
http:l/www.alps.com/products/commonlpdf/HandUniVTB1G077.pdf 

[LV] 
Latvian 

Аг so ALPS ELECTRIC CO.,LTD., deklare, ka radioiekarta ТВ1G077 atbllst Direktivai 2014/53/ES. Pilns ES atЬilstтbas 
deklaracijas teksts ir pieejams Sada interneta vietne: http:J/www.alps.com/products/commonlpdf/HandUniVTB1G077.pdf 

http://www.alos.com/oroducts/commonlodf/HandUniVTB1G077.odf
http://www.alos.com/oroducts/commonlodf/HandUniVTB1G077.odf
http://www.alps.com/products/commonlpdf/HandUniVTB1G077.pdf
http://www.alos.com/oroducts/commonlodf/HandUniVTB1G077.Pdf
http://www.alos.com/oroducts/commonlodf/HandUniVTB1G077.Pdf
http://www.alps.com/products/commonlpdf/HandUniVTB1G077.pdf
http://www.alps.com/products/commonlpdf/HandUniVTB1G077.pdf
http://www.alps.com/products/commonlpdf/HandUniVTB1G077.pdf
http://www.alps.com/products/commonlpdf/HandUniVTB1G077.pdf
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[LT] 
Lithuanian 

As, ALPS ELECTRIC CO"LTD., patvi inu, kad radijo irengini4 tipas TB1G077 atitinka Direktyv,i 2014153/ES. 
Visas ES ati1ikties deklaracijos tekstas prieinamas Siuo iпterneto adresu: 
htto:liwww.alos.com/oroductslcommon/odflHandUnit/ТB1G077.odf 

[HR] 
Croatian 

ALPS ELECTRIC CO.,LTD" ovime izIavlIuIe da Je rad1Iska oprema t1pa TB1G077 u skladu s Direktivom 
2014/53/EU. 
Cjeloviti tekst EU izjave о sukladnosti dostupan je па sljedeCoj internetskoj adresi: 
http:llwww.alps.com/products/commonlpdflHandUnit/ТB1G077.pdf 

[HU] 
Hungarian 

ALPS ELECTRIC СО.,LTD., igazolJa. hogy а ТВ1G077 tipusu radi6berendezes megfelel 
а 2014/53/EU iranyelvпek 
Az EU-megfelelбsёgi nyilatkozat teljes szбvege elёrhetб а kбvetkezб iпternetes cimen: 
http:llwww.alps.com/productslcommonlpdflHandUniUTB1G077.pdf 

[МТ] 
Maltese 

В'dап, ALPS ELECTRIC CO.,LTD., niddikjara li dan it-tip ta' taglimir tar-radju ТВ1G077 
hu,va konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. 
lt-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformita tal-UE huwa disponibЫi fdan 1-indirizz tal-lnternet li gej: 
htto:liwww.alos.com/oroducts/commonlodflHandUniUTB1GD77.odf 

[NL] 
Dutch 

HierЬij verklaar ik, ALPS ELECTRIC CO.,LTD., dat het type radioapparatuur ТВ1G077 conform is met Richtliin 
2014153/EU. 
Ое volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd ор het volgende internetadres: 
http://www.alps.com/products/commonlpdflHandUniUTB1GD77.pdf 

[PL] 
Polish 

ALPS ELECTRIC CO.,LTD., niniejszym oswiadcza, ze typ urzqdzenia radiowego TB1G077 jest zgodny z 
dyrektyw,i 2014153/UE. 
Pelny tekst deklaracji zgodnoSci UE jest dost pny pod nast pujc1.cym adresem internetowym: 
http://www.alos.com/oroductslcommonlodflHandUnit/ТB1GD77.odf 

http://www.alos.com/oroductslcommon/odflHandUnit/%D0%A2B1G077.odf
http://www.alps.com/products/commonlpdflHandUnit/%D0%A2B1G077.pdf
http://www.alps.com/productslcommonlpdflHandUniUTB1G077.pdf
http://www.alos.com/oroducts/commonlodflHandUniUTB1GD77.odf
http://www.alps.com/products/commonlpdflHandUniUTB1GD77.pdf
http://www.alos.com/oroductslcommonlodflHandUnit/%D0%A2B1GD77.odf
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[РТ] 
Por1uguese 

О(а) abaixo assinado(a) ALPS ELECTRIC CO.,LТО., declara que о presente tipo de equipamento de radio 
TB1G077 esta em conformidade сот а Diretiva 2014/53/UE.
О texto integral da declarщ:ao de confarmidade esta disponivel по seguinte endere90 de lnternet: 
http://www.alps.com/products/common/pdf/HandUnitlТB1G077.pdf 

[RO] 
Romanian 

Prin prezenta, ALPS ELECTRIC CO.,LТО., declara са tipul de echipamente radio TB1G077 
este Тп conformitate cu Directiva 2014/53/UE. 
Textul integral al declara1iei UE de conformitate este disponibll la uгmatoarea adresa internet: 
http://www.alps.com/products/common/pdf/HandUnitlТB1G077.pdf 

[SK] 
Slovak 

ALPS ELECTRIC CO.,LТО., tymto vyhlasuje, ze radiove zariadenie typu TB1G077 je 
v sUlade so smernicou 2014/53/EU. 
IJplne EIJ vyhlBsenie о zhode je k dispozfcii па tejto iпternetovej adrese: 
htto://www.alos.com/oroducts/common/odf/HandUnitlТB1G077.odf 

[SL] 
Slovenian 

ALPS ELECTRIC CO.,LТО., potrjuje, da je tip radijske opreme ТВ1G077 skladen z Direktivo 2014/53/EU. 
Celotno besedilo izjave EU о skladnosti je па voljo па naslednjem spletnem naslovu: 
http://www.alps.com/products/common/pdf/HandUnitlТB1G077.pdf 

[FI] 
Finish 

ALPS ELECTRIC CO.,LТО., vakuuttaa, etta radiolaitetyyppi ТВ1G077 on direktiivin 2014/53/EU 
mukainen. 
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen taysimittainen teksti оп saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: 
http://www.alps.com/products/common/pdf/HandUnitlТB1G077.pdf 

[SV] 
Swedish 

Harmed forsakrar ALPS ELECTRIC CO.,LТО., att denna typ av radioutrustning TB1G077 
ёverensstammer med direktiv 2014/53/EU. 
Den fullstandiga texten till EU-fёrsakran om ёverensstammelse finns р8 fёljande webbadress: 
http://www.alps.com/products/common/pdf/HandUnitlТB1G077.pdf 
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http://www.alps.com/products/common/pdf/HandUnitl%D0%A2B1G077.pdf
http://www.alps.com/products/common/pdf/HandUnitl%D0%A2B1G077.Pdf
http://www.alos.com/oroducts/common/odf/HandUnitl%D0%A2B1G077.odf
http://www.alos.com/oroducts/common/odf/HandUnitl%D0%A2B1G077.odf
http://www.alps.com/products/common/pdf/HandUnitl%D0%A2B1G077.Pdf
http://www.alps.com/products/common/pdf/HandUnitl%D0%A2B1G077.pdf
http://www.alps.com/products/common/pdf/HandUnitl%D0%A2B1G077.pdf
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[IS] 
lcelandic 

Нег, ALPS ELECTRIC CO.,LТО., lysir yfir аб radi6bunaбur tegund TB1G077 ег i samrremi viб tilskipun 
2014/53/ESB. 
The fullur texti af ESB-samrremisyfirlYsing er i bo6i а eftiriarandi veffangi: 
http://WNW.alps.com/products/common/pdf/HandUnitГТB1G077.pdf 

[NO] 
Norvvegian 

Herved ALPS ELECTRIC CO.,LТО., erklrerer at radioutstyr type TB1G077 ег i samsvar med direktiv 
2014/53/EU. 

Den fullstendige teksten i EU-erklrering er tilgjengelig рЭ f0lgende intemettadresse: 
http:J/www.alps.com/productsJcommon/pdf/HandUпit/ТB1 GO77.pdf 

[GLE] 
lrish 

OearЬhaionn ALPS ELECTRIC  CO"LTD. leis seo go bhfuil ап cineal trealaimh  raidi6 ТВ1G077 in oiriuint le Treoir 
2014/53/АЕ. 
ТВ teacs ioml8n ап DearЬhaithe Comhreireachta АЕ le fЭil ag ап seoladh ldirlin seo а leanas· 
http://W№N.alps.com/products/common/pdflHandUnitГТB1G077.pdf 

[LTZ] 
Luxembourgish 

Heimatter deklareiert ALPS ELECTRIC CO.,LТО., datt d'Funkanlage vum Тур TB1G077 
konform mat der Direktiv 2O14/53/EU sinn. 
Den integra1en Text vuп der EU-KonformitёitserklЭ.rung ass ар folgender lnternetadress ze fannen: 
http://W№N.alps.com/productslcommon/pdf/HandUnit/ТB1G077.pdf 

http://wnw.alps.com/products/common/pdf/HandUnit%D0%93%D0%A2B1G077.pdf
http://www.alps.com/productsJcommon/pdf/HandU%D0%BFit/%D0%A2B1GO77.pdf
http://w/
http://w/
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 Автокөлік есіктерінің 
құлыптарын қашықтықтан 
басқару жүйесіндегі 
қабылдағыш 

Радиотехникалық жабдық жұмыс істейтін 
жиілік диапазоны: 433,92 МГц. 
Өндіруші: SUBARU CORPORATION. 
Мекенжайы: 1-1 , Subaru-cho, Ota-shi, 
Gunma ken, 373-8555, Japan 

D00617 

Осы арқылы ALPS ELECTRIC CO. LTD. ТВ1G049 түріндегі радиотехникалық жабдық  2014/53/ЕО 
Директивасының талаптарына сәйкес келетінін мәлімдейді.  
ЕО Директивасының нормаларына сәйкестік Декларациясының толық мәтініне келесі Интернет мекенжайында 
қолжетімді:   
http://www.alps.com/products/common/pdf/Tuner/ТD1G049.pdf 

[KZ] 
Қазақша 

http://www.alps.com/products/common/pdf/Tuner/%D0%A2D1G049.pdf
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[EL] 
Greek 

м, щv ттароОаа о/ ALPS ELECTRIC CO.,LТО., б ЛWVEI 6п о рабю, оттЛюµ6<; TD1G049 
ттЛ роi T V об уiа 2014/53/ЕЕ. 
То пЛГ]рЕс;: кEiµEvo тric;: ОГ]Лwот с;: auµµ6pq>wcrГ}c;: ЕЕ Оютf8па crтriv aк6Aoueri ютоаЕЛiОа ото Оюбiктuо: 
http://www.alas.com/products/common/pdf/Тuner/ТD1G049.pdf 

[ES] 
Spanish 

Рог la presente, ALPS ELECTRIC CO.,LТО., declara que el tipo de equipo radioelectrico TD1G049 
es conforme соп la Oirectiva 2014/53/UE. 
EI texto completo de la declaraci6n UE de conformidad esta d!sponiЫe en !а direcci6n lnternet siguiente: 
htta://www.alas.com/aroducts/common/adf/Тuner/ТD1G049.adf 

[FR] 
French 

Le soussigne, ALPS ELECTRIC CO.,LТО., declare que l'equipement radioelectrique du type TD1G049 

est conforme а la directive 2014/53/UE. 
Le texte complet de la declaration UE de conformite est disponiЫe а l'adresse internet suivante: 
http://www.alps.com/aroducts/common/pdf/Тuner/ТD1G049.pdf 

[IТ] 
ltalian 

11 fabbricante, ALPS ELECTRIC CO.,LТО., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TD1G049 
е conforme alla direttiva 2014/53/UE. 
11 testo completo della dichiarazione di conformita UE е disponiblle al seguente indirizzo lnternet:
http://W№N.al1Js.com/1Jroducts/common/pdf/Тuner/ТD1G049.pdf 

[LV] 
Latvian 

Аг so ALPS ELECTRIC CO.,LТО., deklarё, ka radioiekarta TD1G049 atЬilst Direktfvai 2014/53/ES. Pilns ES atЫlstтbas 
deklaracijas teksts ir pieejams Sada interпeta vietпё: http://www.alps.com/products/common/pdf/Тuner/ТD1G049.pdf 

[LT] 
Lithuanian 

As, ALPS ELECTRIC CO.,LТО., patvirtinu, kad radijo jrengini4 tipas TD1G049 atitinka Direktyv 2014/53/ES. 
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas Siuo interneto adresu: 
http://www.alos.com/oroducts/common/pdf/Тuner/ТD1G049.pdf 

http://www.alas.com/products/common/pdf/%D0%A2uner/%D0%A2D1G049.pdf
http://www.alas.com/aroducts/common/adf/%D0%A2uner/%D0%A2D1G049.adf
http://www.alas.com/aroducts/common/adf/%D0%A2uner/%D0%A2D1G049.adf
http://www.alps.com/aroducts/common/pdf/%D0%A2uner/%D0%A2D1G049.pdf
http://w/
http://www.alps.com/products/common/pdf/%D0%A2uner/%D0%A2D1G049.pdf
http://www.alos.com/oroducts/common/pdf/%D0%A2uner/%D0%A2D1G049.pdf
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[HR] 
Croatian 

ALPS ELECTRIC CO.,LТО., ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TD1G049 u skladu s Direktivom 
2014/53/EU. 
Cjeloviti tekst EU izjave о sukladnosti dostupan je па sljedetoj internetskoj adresi: 
http://WNW.alPs.com/products/common/pdf!Тuner!ТD1 G049.Pdf 

[HU] 
Hungarian 

ALPS ELECTRIC CO.,LТО., igazolja, hogy а TD1G049 tipusu radiбberendezes megfelel а 2014/53/EU 
iranyelvnek. 
Az EU-megfelelбsegi nyilatkozat teljes szбvege elerhet6 а kбvetkezб internetes cimen: 
http://www.alos.com/productslcommonlpdffТunerfТD1G049.Pdf 

[МТ] 
Maltese 

B'dan, ALPS ELECTRIC CO.,LТО., niddikjara li dan it-tip ta' taфmir tar-radju TD1G049 
huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. 
lt-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformita tal-UE huwa disponibЫi fdan 1-indirizz tal-lnternet li gej: 
htto://www.alos.comloroductslcommonlodffТunerfТD1G049.odf 

[NL] 
Dutch 

HierЬij verklaar ik, ALPS ELECTRIC CO.,LТО., dat het type radioapparatuur TD1G049 conform is met 
Richtlijn 201415ЗIEU. 
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd ор het valgende internetadres: 
http://www.alos.comlproducts/common/pdffТunerfТD1G049.pdf 

[PL] 
Polish 

ALPS ELECTRIC CO.,LТО., niniejszym oswiadcza, ze typ urz dzenia radiowego TD1G049 jest zgodny z dyrektyw 
20141531UE. 
Реfпу tekst deklaracji zgodnoSci UE jest dost pny pod nast puj cym adresem internetowym: 
htto:l/www.alos.comloroductslcommonlodffТunerfТD1G049.odf 

[РТ] 
Por1uguese 

О(а) abaixo assinado(a) ALPS ELECTRIC CO.,LТО., declara que о preseпte tipo de equipameпto de rЭdio 
TD1G049 esta em conformidade com а Diretiva 2014/53/UE. 
О texto integral da declarщ:ao de conformidade esta disponivel по seguinte endereco de lnternet: 
http:l/www.alps.comlproductslcommonlpdffТunerfТD1G049.pdf 

http://wnw.alps.com/products/common/pdf!%D0%A2uner!%D0%A2D1G049.Pdf
http://www.alos.com/productslcommonlpdff%D0%A2unerf%D0%A2D1G049.Pdf
http://www.alos.comloroductslcommonlodff%D1%82unerf%D1%82d1g049.odf/
http://www.alos.comlproducts/common/pdff%D0%A2unerf%D0%A2D1G049.pdf
http://www.alos.comloroductslcommonlodff%D1%82unerf%D1%82d1g049.odf/
http://www.alps.comlproductslcommonlpdff%D1%82unerf%D1%82d1g049.pdf/
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[RO] 
Romaпian 

Prin prezenta, ALPS ELECTRIC CO.,LTD., declara са tipul de echipamente radio TD1G049 
este in conformitate cu Directiva 2014/53/UE. 
Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibll la urm8toarea adresa internet: 
http://www.alps.com/products/common/pdf/Тuner/ТD1G049.pdf 

[SK] 
Slovak 

ALPS ELECTRIC CO"LTD., tymto vyhlasuje, ze radiove zariadenie typu TD1G049 je 
v sUlade so smernicou 2014/53/EU. 
\Jplne El.l vyhlЭsenie о zhode je k dispozicii па tejto internetovej adrese: 
htto://www.alos.com/oroducts/common/odf/Тuner/ТD1G049.odf 

[SL] 
Slovenian 

ALPS ELECTRIC CO"LTD" potrjuje, da je tip radijske opreme TD1G049 skladen z Direktivo 2014/53/EU. 
Celotno besedilo izjave EU о skladnosti je па voljo па naslednjem spletnem naslovu: 
htto://www.alos.com/oroducts/common/odf/Тuner/ТD1G049.odf 

[FI] 
Finish 

ALPS ELECTRIC CO.,LTD., vakuuttaa, etta radiolaitetyyppi TD1G049 оп direktiivin 2014/53/EU 
mukainen. 
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen taysimittaineп teksti оп saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: 
http://'N'NW.alps.com/products/common/pdffТuner!ТD1G049.pdf 

[SV] 
Swedish 

Harmed fбrsakrar ALPS ELECTRIC CO.,LTD., att denna typ av radioutrustning TD1G049 
overensstammer med direktiv 2014/53/EU. 
Den fullstandiga texten till EU-fбrsBkran om бvereпsstammelse fiппs рЗ fбljaпde webbadress: 
htto://www.alos.com/oroducts/common/odf/Тuner/ТD1G049.odf 

[IS] 
lcelaпdic 

Нег, ALPS ELECTRIC CO.,LTD., lysir yfir ас radi6bunaCur tegund TD1G049 ег i samraemi vi6 tilskipun 
20141531ESB. 
The fullur tex1i af ESB-samrremisyfirl:{sing er i botli а eftiriarandi veffangi: 
htto:l/www.alos.com/oroducts/common/odf/Тuner/ТD1G049.odf 

http://www.alps.com/products/common/pdf/%D0%A2uner/%D0%A2D1G049.pdf
http://www.alos.com/oroducts/common/odf/%D0%A2uner/%D0%A2D1G049.odf
http://www.alos.com/oroducts/common/odf/%D0%A2uner/%D0%A2D1G049.odf
http://www.alos.com/oroducts/common/odf/%D0%A2uner/%D0%A2D1G049.odf
http://www.alos.com/oroducts/common/odf/%D0%A2uner/%D0%A2D1G049.odf
http://www.alos.com/oroducts/common/odf/%D0%A2uner/%D0%A2D1G049.odf
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 Түйменің көмегімен
қозғалтқышты іске
қосу/тоқтату функциясы
қарастырылған
қашықтықтан басқару
жүйесі

Таратқыш: 
Моделі: 14АНК. 

Жұмыс жиілігі: 433,92 МГц. 
Максималды шығыс қуаты (тиімді 
сәуле шығару қуаты): 0,03 мВт. 

Өндіруші: DENSO CORPORATION. 
Мекенжайы: 1-1, Showa-cho, Kariya-shi , 
Aichi ken, 448-8661, Japan 

ЕСКЕРТПЕ 
• Пайдаланылған қуаттау элементтерін

кәдеге жарату жергілікті заңнамаға
сәйкес жүргізілуі тиіс.

• Ескі қуаттау элементтерін басқа
жаңасына немесе өндіруші ұсынған
ұқсас элементке ауыстырыңыз.

D0062 1 
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Subaru DENSO 14АНК түріндегі радиотехникалық жабдық 2014/53/ЕО 
директивасының талаптарына сәйкес келетінін мәлімдейді. 
ЕО Директивасының нормаларына сәйкестік Декларациясының 
толық мәтініне келесі Интернет мекенжайында қолжетімді:   
https://1/'/WW.denso .co. jp /en/c ontactus / form /dod in de x.html 

D0060 1 

D00602 D006 03 

Heгmed e-rk.l rer DENSO CORPORATION, at rediщ1dstyrstypen 
14АНК er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU 
EU·overensstemmelseserklaэringens fulde tekst kan findes ре! 
folgende in\emetadresse: 
https://www.denso.co.jplen/contactuslform/doc/inde.x.html 

Hiermit erklan DENSO CORPORATION, dass dег Funkanlagentyp 
14АНК dег Richtlinie 2014/SЗIEU entspricht. 
Dег vollstandige Te.xt der EU-Konformitatserklarung ist unter der 
folgencten lntemetedresse verfOgber 
https://www.denso.co.jplentcontactuslform/doc/inde.x.html 

МЕ П]\1 ттаро(юа o/ri DENSO CORPORATION, OriЛtiJVEI (HI о 
р:1бюt оттЛ10µ6'; 14АНК ттАnроi щv 0011yia 2014/53/ЕЕ 
То пA pt:i; кciµcvo тri.:;; 5f1Awori,; cruµµ6p({IWQJ],; ЕЕ 1:\ атi0ста1 0111v 
aкOЛoueri юто<дМОО ото \Jiaбiктuo 
https://www.denso_co.jplen/contactuslform/doc/inde.x.html 

11 fabbгicante, DENSOCORPORATION, dichiara che il t:ipodi apparecchiatura 
radio 14АНК е  conforme alla  direttiva  2014153/UE. 11 testo completo della 
dichiarazione di conformita UE е disponih-ile al seguente indirizzo lnternet 
https:Пwww.denso_co_jp/en/contactuslform/doc!inde.x.html 

Рог la presente, OENSO CORPORATION decJara que el tipo de equipo 
redioel8ctrico 14АНК es. conforme con le Directive 2014/SЗJUE 
EI texto compJeto de la dec!araciOn UE de conformidad esta 
disponiЫe en la direcci6n lnteme1 siguiente 
https:J,WNW.denso_GQ_jp/enfcontactuslformfdoc/inde.x.hlml 

 

О(а) abaixo assinado(a) DENSO CORPORATION declara que о 
presente tipo de eqLIipamento de radio 14АНК esta em conformidade 
com а Direliva 20·14/53/UE 
О texto integral da declarayao de coпformidade esta disponfvel 
по seguinte eпdereyo de lntemet 
https:!fwww.denso.co.jpien/contactus/form/doc/index:.html 

B'dan, DENSO CORPORATION, пiddikjara li dan it-tip ta' tagf'lmir 
tar-radju 14АНК huwa koпformi mad-Direttiva 2014/53/UE 
lt-test kollu tad--dikjarazzjoni ta' konformita tal-UE huwa 
disponibЫi Гdап l-il:1diriи tal-lnterпet li Oej 
https://w-нw.denso.co.Jpten/contactus/formldoc/index.html 

Kaesolevaga deklareerib DENSO CORPORATION, et kaesolev 
raadioseadme tuup 14АНК vastab direkШvi 2014/53/EL пбuetele 
Eli -vastavLIsdeklaratsiooni taielik tekst on kattesaadav jargmisel 
iпternetiaadressil 
httpsЛw-нw.denso.co.jpГen/contactuslform/doc/index.html 

OENSO CORPORATION igazolja, hogy а 14АНК tipuso 
rildiOberendezes megfelel а 2014/53/EU irilnyelvnek 
Az. EU-nюgfelelбsegi nyilatkozat teljes szovege el0rhetб а k.Ovetkezб 
internetes clmen 
https://www.denso.co.jplen/contactus/formldoc/index:.html 

DENSO CORPORATION tymto vyhlasuje, Ze rildiove zariadenie 
typu 14AHKje v sulade so smernicou 2014153/ElJ 
Llplne ElJ vyhlf.lsenie о zhOOe je k dis zicii паte1to internetovej 
adrese https:!/www.deпso.co.jplel1/contactuslform/doc/index:.html 

 

Hereby, DENSO CORPORATION dec!ares that the radio equipment 
type 14АНК is in compliance with Directive 2014153/EU. 
The full text of the EU declaration of conformity is availaЫe at the 
following intemet address 
https:J/www.denso.co.jpten/contactus/form/doc/index.html 

DENSO CORPORATION vakuuttaa, etta radiolaitetyyppj 14АНК 
оп direktiivin 2014/53/EU mukainen 
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen taysimittainen teksti 
on saata-villa seuraa-vassa internetosoitteessa 
https:J/www.denso.eo.jp/en/contactus/form/doc/index.html 

HierЫj 'v'erklaar ik, OENSO CORPORATION, dat het type 
radioapparatuur 14АНК conform is met Richtlijn 2014153/EU. 
Ое 'v'Olledige tekst 'v'an de EU-conformiteits'v'erklaring kan worden 
geraadpleegd ор het 'v'Olgende intemetadres 
https://www.denso.eo.jp/en/contactus/form/doc/index.html 

Le soussigne, DENSO CORPORATION, d8clare que I'8quipement 
radio8Iectrique du type 14АНК est conforme а la directi'v'e 2014/53/UE 
Le texte complet de la declaration UE de conformite est disponiЫe 
а l'adresse intemet sui'v'ante 
https:J/www.denso.eo.jp/en/contactus/form/doc/index.html 

Harmed fOr5akrar DENSO CORPORATION att denna typ a'v' 
radioutrustning 14АНК 0-verensstammer med direkli'v' 2014/53/EU 
Den fullstandiga texten till EU-forsakran om O'v'erensstammelse finns рА 
fбljande webbadrеss 
https://www.denso.eo.jp/en/contactus/form/doc/index.html 

 

http://www.denso.co.jplen/contactuslform/doc/inde.x.html
http://www.denso.co.jplentcontactuslform/doc/inde.x.html
http://www.denso.co.jpten/contactus/form/doc/index.html
http://www.denso.eo.jp/en/contactus/form/doc/index.html
http://www.denso.eo.jp/en/contactus/form/doc/index.html
http://www.denso.eo.jp/en/contactus/form/doc/index.html
http://www.denso.eo.jp/en/contactus/form/doc/index.html
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Қосымша ақпарат 13-39 

СӘЙКЕСТІК ДЕКЛАРАЦИЯСЫНЫҢ соңғы 
нұсқасын (DoC) мына жерден таба аласыз: 
https://www.denso.co.jp/en/contactus/ 
form/doc/index.html 

D00604 D00605 

http://www.denso.co.jp/en/contactus/
http://www.denso.co.jp/en/contactus/
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 Төмен жиілікті сәулелегіш  
Таратқыш:  
Моделі: FJ17-1. 

Жұмыс жиілігі: 134,2 кГц. Максималды 
шығыс қуаты ( тиімді сәулелену 
қуаты): 6,195 мВт. 

Өндіруші: SUBARU CORPORATION. 
Мекенжайы: 1-1, Subaru-cho, Ota-shi, Gunma 
ken, 373-8555, Japan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D00595 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D00596 

Осы SUBARU CORPORATION FJ17-1 түріндегі радиотехникалық 
жабдықтың 2014/53/ЕО директивасының талаптарына сәйкес 
келетінін мәлімдейді. 
ЕО Директивасының нормаларына сәйкестік декларациясының 
толық мәтініне келесі Интернет мекен-жайында қолжетімді: 
https://www.denso.eo.jp/en/contactus/form/dociindex.html 

http://www.denso.eo.jp/en/contactus/form/dociindex.html
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D00597 D00598 D00599 

Нег me6 IYsir SUBARU CORPORATION  yfir pvi а6 FJ17-1 
er  f samп:emi vi0 grunnkrбfur og sem ger6ar 
eru f tilskipun 2014/53/EU. 
SamraэmisyfirlYsing er einnig aбgengileg а eftirfarandi vefslM :
https://www.denso.eo.jp/en/contactus/form/doc/index.hlml 

SUBARU CORPORATION erklaэrer at FJ17-1 er i overensstemmelse 
med direktiv 2014/53/EU. 
Samsvarserklaэringen i fulltekst er tilgjengelig рЭ f0lgende 
internettadresse: 
https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html 

С настоящото SUBARU CORPORATION декларира, че този тип 
радиосъоръжение FJ17-1 ев съответствие с Директива 
2014/53/ЕС 
Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие 
може да се намери на следния интернет адрес: 
https://W1NW.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.ht
ml 

Prin prezenta, SUBARU CORPORATION declara са tipul de
echipamente radio FJ17-1 este in conformilate cu Directiva 2014/53/UE. 
Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la 
urmatoarea adresa internet· 
hltps:/(W1NW.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.hlml 

Ovim, SUBARU CORPORATION, izjavljuje da ovaj FJ17-1 je uskladen 
sa bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 
1999/5/ЕС 

Тfmto SUBARU CORPORATION prohlaSuje, Ze typ ri3diov8ho zaГizenf 
FJ17-1 je v souladu se smёrnici 2014/53/EU. 
Upln8 zniэnf EU prohla§enf о shodiэ je k dispozici па t8to 
internetove adrese· 
https://www.denso.eo.jp/en/contactus/form/doc/index.hlml 

SUBARU CORPORATION potrjuje, daje tip radijske opreme FJ17-1 
skladen z Direktivo 2014/53/EU. 
Celotno besedilo izjave EU о skladnosti je па voljo па naslednjem 
spletnem naslovu: 
https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html 

As, SUBARU CORPORATION, patvirtinu, kad radijo jrenginЩ lipas 
FJ17-1 atitinka Direktyvq 2014/53/ES. 
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas Siuo interneto adresu· 
hltps://W1NW.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.hlml 

Аг So SUBARU CORPORATION deklarё, ka radioiekarta FJ17-1 
atbilst Direktтvai 2014/53/ES. 
Pilns ES atbllstiЬas deklar cijas teksts ir pieejams SЭdЭ interneta vietne· 
hltps://W1NW.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.hlml 

SUBARU CORPORATION niniejszym oSwiadcza, Ze typ urzqdzenia 
radiowego FJ17-1 jest zgodny z dyrektywf:j 2014/53/UE. 
Pelny tekst deklaracji zgodnoSci UE jest dost pny pod nast puj<::jcym 
adresem internetowym: 
https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html 

О(а) abaixo assinado(a) SUBARU CORPORATION declara que о 
presente tipo de equipamento de rЭdio FJ17-1 esta em conformidade 
com а Diretiva 2014/53/UE. 
О texto integral da declarщ:ao de conformidade esta disponfvel 
по seguinte endereyo de lnternet: 
https://www.denso.eo.jp/en/contactus/form/doc/index.html 

B'dan, SUBARU CORPORATION, niddikjara li dan it-tip ta' tagflmir 
tar-radju FJ17-1 huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. 
lt-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformita tal-UE huwa 
disponibЫi fdan I-indirizz tal-lnternet li Qej: 
https://www.denso.eo.jp/en/contactus/form/doc/index.html 

кaesolevaga deklareerib SUBARU CORPORATION, et kЭesolev 
raadioseadme ШUр FJ17-1 vastab direktiivi 2014/53/EL nбuetele. 
Eli vastavusdeklaratsiooni t8ielik tekst оп k8ttesaadav j8rgmisel 
internetiaadressil: 
https://www.denso.eo.jp/en/conlactus/form/doc/index.hlml 

SUBARU CORPORATION igazolja, hogy а FJ17-1 tipusll 
radi6berendezes megfelel а 2014/53/EU ir8.nyelvnek. 
Az EU-megfelelбsegi nyilatkozat teljes szбvege ellЭrhetб а kбvetkezб 
internetes cimen: 
https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html 

SUBARU CORPORATION tymto vyhlasuje, Ze radiove zariadenie 
typu FJ17-1 je v slllade so smernicou 2014/53/E(J 
UplnlЭ EU vyhlilsenie о zhode je k dispozfcii па tejto internelovej adrese: 
https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html 

http://www.denso.eo.jp/en/contactus/form/doc/index.hlml
http://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html
http://www.denso.eo.jp/en/contactus/form/doc/index.hlml
http://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html
http://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html
http://www.denso.eo.jp/en/contactus/form/doc/index.html
http://www.denso.eo.jp/en/contactus/form/doc/index.html
http://www.denso.eo.jp/en/conlactus/form/doc/index.hlml
http://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html
http://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html
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СӘЙКЕСТІК ДЕКЛАРАЦИЯСЫНЫҢ соңғы 
нұсқасын (DoC) мына жерден таба 
аласыз: 
https://www.denso.co.jp/en/contactus/ 
form/doc/index.html 

 
 Иммобилайзер 
 Түйменің көмегімен қозғалтқышты 

іске қосу/тоқтату функциясы 
қарастырылған қашықтықтан 
басқару жүйесі бар моделдер   

   

 

 

Subaru CORPORATION SSPIMB02 түріндегі радиотехникалық жабдықтың 2014153/ЕО 
директивасының талаптарына сәйкес келетінін мәлімдейді. 

 
ЕО Директивасының нормаларына сәйкестік Декларациясының толық 
мәтініне келесі Интернет мекен-жайында қолжетімді:  ht 
tp://www.subaru.eu/owner  

 
Жиілік диапазоны: 119 - 135 кГц. 
Радиосигналдың максималды қуаты: 10 м. шаққанда 55 дВмкАfм  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D00600 

 

 
 

  

 

 

 

http://www.denso.co.jp/en/contactus/
http://www.denso.co.jp/en/contactus/
http://www.subaru.eu/owner
http://www.subaru.eu/owner
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D00607 

i 

D00608 D00609 

SUBARU CORPORATION potrjuje. daje lip radijske opreme SSPIMB02 sklarlen z D;rektivo 2014153/EU 

CelotooЬe&ediloizjav EU oskladnostijenavoljonanasleOOje1nsplet.-.emnasiovu 
httpЛ1w,w.s.ubaru.eul owner 

FrekvenCni pas 119-135 kHz 

№jve!':ja rrюC rad1Jske frekvence: 55 cEµA/m @10m 

lt-testkollu tad-dikjarazzjonita'konfor miti\ tal-UE hL№adi sponiЬЬlird illl l-ildirizztal-ln!ernetliaej 
hJtp/lW1,WSLlhiJГlt'l'O'NDer 

TiOOisviб119-135kHz 

нamarks(1tvarpsbylgjutlOOi:55dBµNm@1Dn1 

Нiermt erklart SUBARU CORPORATION, dass der Furlkoolagentyp SSPIMВ02 der Richtlinie 
2014153/EU entspricht 

Der \lOllstandigeTextd erEU-K ooformitatserklЗfung ist LJ11ter derf ol geпden lnterneta dresse verfUgЬar 
1111p11w,,w§lltJar e•Jfolvг1rr 

FreqU€'ПZbart<J:119·135kHz 
At,gestшhlte maxim le Sendeleistuпg. 55 dBµNm@1Dm 

i6 вi RU CORPORATION prohla uje. le typ radiovetю zarrzenl SSPIMB02je v s.ouladu se smernicl
5 

Uplrteztiв1IEUprohlMenlostюdi',jekdis,юziciriatetointernetoveadrese 
t,ttplWl-.w.s.t1Ьflft1eJ.1m,ner 

Kmit0Ctovepasrrю:119-135kHz 
Maxirl\alnl radiolrekveocnr vyt,::on: 55 dBµA/m @10m 

О(а1 al:>aixo assilado(a, SUBARU CORPORAТION declara q1ie о pre&enle ti!IO de equipamento de ri>dio 
SSPIMB02estaemconrormidadeoornaDiretiva2014/5Зi\.lE 

Otextoin!egraldadeclara,;a:odeconlormidadeestildispooivelnoseguinteeпderey0delnternet   
http l'w.•",;,· s1Ф,;,r11e 11oy,ner 

BendadelreqLJenaa:119-135kHz 

Pole!1c:iarт1 xirrnd!!radiafr"qLJeпcias.55dBµMп@10rn 

;i;:   v\      rk ,           UBARU  CORPORATION, а! rзdioudstyrstypen SSPIMB02 er i overensstemmelse med 
1 

EU-overensstemrnelseserkloorinwnafuldetekstkilllf1rt<Jespiaf01Qendeinter1'1€tadresse 
http)lw..wыJЬarueulo'"'"""' 

Frekvensb nd: 119- 135 kHz 

мaksimalradiolrekvensef!e t:55dBµAJm@1()n 

М, т v пщюU<ю а/ SUBARU CORPORATION, 5 AWv,i 6т1 о роОю, опllюµ&; SSPIMB02 п).Гjр()i I v 
OO/lyicr201415ЗIEE 

То ттАl\рес; ,iµ,vo щ; бriЛw,щ; ouµµбp<pworк ЕЕ бютi8пш ,п , а 6А ююаsАiОО ою ооiш!О 
http)t,,,:;,wsubarueLJ19wner 

ZWv cruxvo, тwv: 119- 135 kHz 

мtун:пn юх<J<; роiжюuхvотn,щ 55 dBµNm @1Dm

11 faЬ/Jricilllte, SUBARU CORPORATION. dichiil<a ct!e j tipo di apparecchiatl1fa radio SSPIMB02 е 
confonnealladirettiva201415ЗIUE 

lltestocompletodeladichiarazionediconlormitauEedisponiЫleillseglienteindirizzolnternet 
http1м.,,,.,..s,JЬarlJe111owner 

Banda dilr equenza:119-135kHz 

Potenza mas ma radiolreq,Jenza: 55 dBµNn1@10m 

EI texto completo de 1а dedarild6n UE de con!Ofmidad esta disponiЫe en la direcci6n lnternetsi uiente 
Гlltp"/NN Ж StJhan1e11'0,.,11er 

вamadelrecL1encia119-135kHz 

Potencia m.ixima de шdiofreruenc:ia: 55 dBµA/m@10m 

K"1.'solevi!ga del;:liYee<ib SIJBARU CORPORAТION. et kaesolev raadiosea<.Jtne t1щр SSPIМВ02 vastab 
d.-el<tiM201415З,IELnб\Jetf"e 

Fl1vasta\l\Jsdel;:larats<>001t1i°"ikt0>kstonk1ittasaadavJ,;,-gm,sel1nternet1aacJress1I   
h11г ''w,, w .,; ,/m r· e•1/1,11er 

Sagedusriba:119-135kHz 

Maksimaal.-.e saate,6irnsus 55 dBµNm@10m 

SUBARU CORPORATION igazolja, hc<;Jy а SSPIMB02 tlpus(J rJ.di6Ьere11dezes meglelel а 2014153,IEU 
iГciny vnek 

Al. EU-niegff"el(Js<'oi n,i atkozat teljesszoveQe elerhet() а kovetkez(j internetes cirrien 
http11,,,., .w  sooar11 ftol'o,   vner 

Frekvenciasav:119-135kHz 

Maxirтlali jelerбssВQ: 55 dBµNm @10m 

; 0 RPORATION l:imto v asuje, !е ri>diove zc1<iadenie typu SSPIMВ02 j,e sll ade so 
smemioou 

1 

UplneEUvyhlii&emeozhodejekcllspozlciinatejtoiltemetovejacJrese 
http'ilw+,\,'}"ha''flliO•',ner 

Frekven(11epasmo 119-135kHz 

Maxim,ilny rildiofrekveni:n:i v)'kon 55 cE Alm@10m 

14 RU CORPORATION, patvirt inu, kad radijo !fenginiu_ tipas SSPIMBD2 
atitillka D etctyva_ 

Visas ES atilikties deklaraQjos teks1as prieiriamas Siuo ilterneto adresu 
httpl1W1w,sцьa,11eч/owner 

Da!n;чjtюsta:119-135kHz 

Didliausia radijo daZ11iч galia 55 dBµNm@1Dm

 
p;1nsESatb1lstibasdeklarOOjasteksts.-pieejamsSa:da:internetaV1etOO 
http.llwww.subaru.eu/owrier 

Frekve11Cujo&la119-135kHz 

Maksima:l radiolrekventujauda:55d8jJA/m@10m 

SUBARU CORPORATION nir.iejszym o wiadcza. ze typ urщdzenia radiowesl() SSPIMB02 jest zgodny, 
dy1eklY,.v<1201415ЗIUE 

Pe!ny tekst deklaracji zgodooSQ UE jest dost pny pod nasЩpujeJ:Cym adresem inlerneto....ym 
http"l/\,, w .s ,ь , 1 е1l9y,per

Zakrescz.<;!Slolli"'oSci:119-135kHz 

мaksymalna тое cz stotlr'IIOSci radiowej 55 dBµNm @10m 

http://www.subaru.eu/owrier
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Мекенжайы: 1-1, Subaru-cho, Ota-shi, 
Gunma 373-8555, Japan 

 Түйменің көмегімен 
қозғалтқышты іске қосу/ тоқтату 
функциясы қарастырылған 
қашықтықтан басқару жүйесі жоқ 
моделдер 

 
 

 

Осы арқылы ТОКАI RIКA СО., LTD R-38BFH түріндегі радиотехникалық жабдықтың 
2014/53/ЕО Директивасының талаптарына сәйкестігін растайды. 

 
ЕО Директивасының нормаларына сәйкестік Декларациясының толық мәтініне  
 келесі Интернет мекен-жайында қолжетімді: 
 hltp:llwww.toka i-rika .eo . jp/pc 

 
Жиілік диапазоны: 119 - 135 кГц. 
Радиосигналдың максималды қуаты: 55 дВмкА/м на 10 м . 

  

 

 

 

 

 

  

 

http://www.tokai-rika.eo.jp/pc
http://www.tokai-rika.eo.jp/pc
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ЕО: 
Мекенжайы: 3-260 Toyota, Oguchi-cho, 
Niwagun, Aichi 480-0195, Japan 

D00629 

 
 

   

Ме апе te kёtij dDkumenli, ТСЖАI RIКA СО. LTD. deklaron se tipi i radiopajisjes RI-ЗSBFH eshl 00 
perputhIemeDirektiven2014i53/EU 

 
 
 
 
 
 
Breziifrekuencёs:119-135kHz 
Fuqia makыmale е radiofrekuences: 55dBµNm@1!!m 

 

: СО , LTD. IYsir pvi her me6 yfir а6 fjarskiptataaki6 al ger6 Rl-38BFH er i samra,mi vi6 tilskip<J 
1 

 
011 ESB-sa,nra,misyfirlj'sir>ginertiltaaka e it1arandivefskю 
http:liwww.tokai-rika.oo.jJ/pc 
 
 
нamarks Utvarps.ЬylgjLItiбr,i 55rl3µNm @1Dm 

 

Tinto TOKAI RIKA СО., LTD. prohiaSuje. Ze typ radioveho zaflzenl RI-ЗSBFH je v s.ouladu se smernici 

201415З/ЕU 
 
Upln0 zГ\eni EU prohl 5eni о shC>d je k dispozici м teto inl('fnetove OOrese 
hltp.111-л,wtokai-rika.cojp/pc 

 
KmitoCtovepaыrю:119-135kHz 
MaximiolniradiolrekveГКni vYkon: 55dBµAlm @10m 

 
TOKAI RIKACO., LTD. potrjuje, daje tip radjske opreme RI-ЗSBFH skladen, Direkrivo 2014153/EU 
 
CelotnobesOOiloizjaveEUoskLi!drюstijenavoljonana ednjemspk,tnemnaslovu 
http:r,i;.w,v. tokai-ril<:a.co._i:Jlp c 

 
Frek,er.lnipas:119-135kHz 
Najvetjamdradijskelrekvence:5odBµAlm@10m 

 М, TOKAI RIKACO., LTD., patvittinu, kad radijojrenginiч tipas RI-ЗSBFH atitinka Direkryva_2D14l53/ES 
 
VisasESatitikties deklaraGijostekstasprieinam as siuointerneto OOreы, 
http:llw..vwtolшi-rika.co.j,lpc 

Datniчj, юsta 119-135kHz 

[);d!Iausiaradijoda!niчgalia:55dBµNm@10m 

   
 

PilnsESatЬilstТЬasdeklarOOjaslekstsirpieejamsMdainternetavietOO 
http:llwww.tokai-rika.co.JPlpc 

 
Frekver.tu jo-sla : 119-135 kHz 
Maksimala radiolrekventujalJda: 55dBµA/m@10m 

 ТОКАI RIKA со. LTD. r.inie_iszym osw,aacza. ze typ urzi/dzenia ,aoowego RI-ЗSBFH _iest zgodny z 
dyrektyw<12014/53/UE 

 
Pelny tekst deklaracji zgodno c; UEjest dost pny pod nast pujqcym adresem internetowym 
http:li w..'l'н.to kai-rika.oo.jpipc 
 
Zakrescz <1stotli woSci:119 -135 kHz 
Maksymalпa moc cz stot woSci radiowej: 55dBµNm @10m 

 

: А СО. 1.ТО. erklaarer herv!Od at radioot&tyrtypen RI-З8BFH er i samsv,,,- n,ed <!;rektive 
1 

 
HeletekstenavEU-samsvarserkl,ы,ngenkanlesesp!idetf0lgendenettstedet 
http:,i. 0 .-:w.tokai-rika.oo.jplpc 
 
 
Maksimal radiofrekvenselfekt: 55dBµAlm @1Dm 

 с ><ЭС"ТОЯЩО"ТО ТСЖАI RIКA СО., LTD. Аек.nарира, '*' "ТОЗИ П' IП раАИОСЪDJ}ЪЖение RI-ЗSBFH е в 
съо-тв е-тс-твие сДи реп ива2014153/ЕС 
 

на ЕС де1ларациRта за сьответствие мшIш Аа се намери на сrкщни интернет 
 
 
 

РаАИС>Чесю   -тнаnен-т    а:11Ч-      135  kНz 
Максимална раАиочестатна мощнаст: 55dBµNm@10m 
 
=   i    :    :      t   ,          )u      КACO   ..  LTD.  declara  са  tiplll de echipamente  rOOio  Rl-38BFH  este  \n  

conformitate 0 
 
Textul integralзl declaratiei UEdeC011fonnitate estedispOlliЬitla unn to,,,-eaadres,'! ir>terriet 
htlpJl w ,м tol;ai-rika.co. jp/pc 

 l :;luКAI RIКA СО., LTD. pot,rduje da je rar:lio-oprerna tipa Rl-
38BFH u skladu sa DireklivOll 

 
 
PotpunitekstEUdeklшacijeousa11laSenostidostupanjenaslijedOCojinterneladresi 
httpcilv.ww.tokai-tika.oo.jplpc 
 
FrekvencijskiDJ}segc119-135kHz 
Maksim tna radio frek'Юncijska snaga: 55dBµAlm@10m 

 

: з d СО LTD. ol'ime iz.javljuje da _ie r iIOijska oprerna tipa RI-ЗSBFH u Я::ladu s Direkt;vorт 
1 

 
CjelovitItekstEUizjaveosukladnostidostupanjeriasljedeC0jinternetskojadrв5"     
http:1\.....,,.,.._t o ai-rika co.jplpc 

 
Frekvencijskipoias:119-135kHz 
Maksimalna RF snaga: 55dBµAlm@1Dm 

 
: AI RIKA СО.. LTD. potvrduje da je radio-oprema t,pa Rl-38BFH u skl.adu sa Direktivorт 

15 
 
PotpunitekstEUdeklaп>cijeousaglaSerюstidostupanjenasledei:ojinternetadresi 
http:i/www.tolшi-rika. eo.jp/pc 

 
Frekventniopseg:119-1З5kHz 
Maksimalnaradio-frekvent..,snaga:55dBµAlm@1Dn1 

 
ТСЖАI RIКA СО, LTD.• 1 bu Ьelqeyle telsiz cihaz1 torOnOn Rl-38BFH 2014/53/EU nolu Direktif 00 uyumlu 
oИui),.mu beyanet mektedir 

 
АВ ,Iygunluk beyanInIn tam metr\i ne a <l{iIOaki internetatlresinden ula al!ilirsiniz 
htlp·1rм_,w tol;ai-rika.co.jplpc 

 
Frekansbandi:119-1351:Hz 
Maksimum rad о frekoos liCU: 55dBµNm @10m 

 

http://www.tokai-rika.oo.jj/pc
http://www.tokai-rika.co.jplpc/
http://www.tol%D1%88i-rika.eo.jp/pc
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• SRVD жүйесі
ЕО НОРМАЛАРЫНА СӘЙКЕСТІКТІҢ 
ОҢАЙЛАТЫЛҒАН ДЕКЛАРАЦИЯСЫ 

Осылайша ADC Automotive Distance Control Systems GmbH , SRR 3-А түріндегі радиотехникалық жабдықтардың 2014/53/ЕО Директивасының талаптарына сәйкестігін растайды. ЕО Директивасының нормаларына сәйкестік 
Декларациясының толық мәтіні келесі Интернет мекенжайында қолжетімді:   
http://con tinen tal.automotive-approva ls.com/ 

Радиотехникалық жабдық жұмыс істейтін жиілік диапазоны: 
24 ,05 - 24 ,25 ГГ ц . 

Радиотехникалық жабдық жұмыс істейтін жиілік диапазонында берілетін радиосигналдың максималды қуаты: 

Изотропты сәулелеудің шектік тиімді қуаты 100 мВт (20 дБм). 

D00689 

http://continental.automotive-approva/
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LIHTSUSTATUD EL1 
VASTAVUSDEKLA 
RATSIOON 

Kaesolevaga deklareerib ADC Automotive Distance Control Systems GmbH, et kae 
solev raadioseadme tuOp SRR 3-А vastab direktiivi 2014/53/EL nбuetele. Eli vasta 
vusdeklaratsiooni taielik tekst on kattesaadav jargmisel internetiaadressil· 
http://continental.automotive-aporovals.com/ 

 Sagedusriba(d), millel raadioseade toOtab: 
24.05-24.25 GHz 

 Raadioseadme toosagedus(t)el edastatav maksimaalne saatevбimsus· 
100mW (20 dBm1 Peak EIRP 

 

DECLARATION UE 
DE CONFORMIТE 
SIMPLJFIEE 

Le soussigne, ADC Automotive Distaпce Control Systems GmbH, d0clare que 
l'equipement radioelectrique du type SRR 3-А est conforme а la directive 
2014/53/UE. Le texte complet de la dE!claration UE de conformite est dlsponiЫe а 
l'adresse internet suivante: 
http://continental.automotive-approvals.com/ 

 Bandes de fr0quences utilis0es par I'0quipement radio0Iectrique 
24.05-24.25 GHz 

 Puissance de radiofrE!quence maximale transmise sur les bandes de frE!quences utili 
sees par l'E!quipement radioE!lectrique· 
100mW (20 dBm) Peak EIRP 

 
АПЛОУПЕУМЕNН 
лнлоrн 
IYMMOPФO.IHI ЕЕ 

МЕ ТГ)v пapol.laa  о/Г] ADC Automotive  Distance Contral Systems  GmbH,  ОГ)Лtiм.:1 6т1 
о рабrоЕ оттЛюµб ; SRR  3-А  пЛripof  тriv  oбriyfa  2014/53/ЕЕ.  То  пМрЕt; кEfµEvo  П]t; 
O Лwaric; auµµ6p<pwa11i;; ЕЕ бютi8Ета1 aтriv aк6Aou8ri ютоаЕАiба ато бюбiктuо· 
htto://coпtiпепtal.automotive-ap рrovaIs.com/ 

 01 l;tllvE<;; auxvoт тwv ощ опоiЕ<;; AшoupyEi о рабюЕ опЛюµб<;; 
24.05-24.25 GHz 

 11 µtyютri рабюГ]АЕктр1к юxUi;; ащ (WvE<;; auxvoт тwv ащ опоiЕ<;; AшoupyEi о 
раб10Е опЛюµ6<;;: 
100mW (20 dBm) Peak EIRP 

 

POJEDNOSTAVLJE 
NA EU IZJAVA О 
SUKLADNOSTI 

ADC Automotive Distance Coпtrol Systems GmbH ovime izjavljuje da je radijska 
oprema tipa SRR 3-А u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave о 
sukladnosti dostupan je па sljedeCoj internetskoj adresi 
htto://continental.automotive-aoorovals.com/ 

 Frekvencijski pojas (frekvencijski pojasi) u kojem (kojima) radijska oprema radi 
24.05-24.25 GHz 

 NajveCa radiofrekvencijska snaga koja se prenosi u frekvencijskom pojasu 
(frekvencijskim pojasima) u kojem (kojima) radijska oprema radi 
100mW (20 dBm) Peak EIRP 

 

SIMPLIFIED EU 
DECLARATION OF 
CONFORMIТY 

Hereby, ADC Automotive Distance Control Systems GmbH declares that the radio 
equipment type SRR 3-А is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of 
the EU declaration of conformity is availaЫe at the following iпternet address 
http://continenta1.automoti ve-approvals.сот/ 

 Frequency band(s) in which the radio equipment operates· 
24.05-24.25 GHz 

 Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the 
radio equioment ooerates: 

 100mW (20 dBm) Peak EIRP 

 

DICHIARAZIONE DI 
CONFORMIТA UE 
SEMPL1FICATA 

11 fabbricante, ADC Automotive Distance  Control Systems  GmbH, dichiara  che il tipo di 
apparecchiatura radio SRR 3-А е conforme alla direttiva 2014/53/UE. 11 testo com 
pleto della dichiarazione di conformita UE е disponibile al seguente indirizzo lnternet 
htto://continental.automotive-aoorovals.com/ 

 Bande di frequenza di funzionamento dell'apparecchiatura radio· 
24.05-24.25 GHz 

 Massima potenza а radiofrequenza trasmessa nelle bande di frequenza in cui орега 
l'apparecchiatura radio· 
100mW (20 dBm) Peak EIRP 

 

http://continental.automotive-aporovals.com/
http://continental.automotive-approvals.com/
http://continenta1.automotive-approvals.%D1%81%D0%BE%D1%82/
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DIKJARAZZJONI 
SSIMPLIFIКATA ТА' 
KONFORMПA TAL 
UE 

B'dan, ADC Automotive Distance Control Systems GmbH, niddikjara li dan it-tip ta' 
tagПmir tar-radju SRR 3-А huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. lt-test kollu tad 
dikjarazzjoni ta' konformita tal-UE huwa disponibЫi fdan I-indirizz tal-lnternet li gej" 
http://continental.automotive-approvals.com/ 
II-medda/meded tal-frekwenza li jandem fihom it-tagПmir tar-radju:
24.05-24.25 GHz
II-potenza massima tal-frekwenza tar-radju trazmessa fil-medda/meded tal 
frekwenza li JaMem fihom it-tagflmir tar- radju 
100mW (20 dBm) Peak EIRP 

VIENKARSOTA ES 
ATBILSTiBAS 
DEKLARACIJA 

Аг So ADC Automotive Distance  Control Systems GmbH deklarё, ka  radioiekarta 
SRR 3-А atЬilst Direktтvai 2014/53/ES. Pilns ES atЬilstтbas deklaracijas teksts ir pi 
eejams SЭ.da interneta vietne· 
http://continental.automotive-approvals.com/ 
FrekvenCu joslu(-as), kura(-as) radioiekartas darbojas: 
24.05-24.25 GHz 
FrekvenCu josla(-3s), kura(-as) darЬojas radioiekMas, maksim.Э.lo parraidTta signala 
jaudu. 
100mW 120 dBm) Peak EIRP 

SUPAPRASTINTA 
ES AТITIKTIES 
DEKLARACIJA 

AS, ADC Automotive Dtstance Control Systems GmbH, patvirtinu, kad radijo irenginiч 
tipas SRR 3-А atitinka Direktyvq 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas 
prieinamas Siuo interneto adresu 
http://continental.automotive-approvals.com/ 
DaZniч juosta (-os), kurioje (-iose) veikia radijo irenginiai 
24.05-24.25 GHz 
Did.tiausia radijo datniч galia, perduodama toje (tose) da.tniч juostoje (-ose), kurioje 
(-iose) veikia radijo irenginiai: 
100mW (20 dBm) Peak EIRP 

VEREENVOUDIGDE 
EU 
CONFORMIТEITSV 
ERKLARING 

Hierbij verklaar ik, ADC Automotive Distance Control Systems GmbH, dat het type 
radioapparatuur SRR 3-А conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst 
van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd ар het volgende 
internetadres: 
htto://continental.automotive-aoorovals.com/ 
Frequentieband(en) waarin de radioapparatuur functioneert 
24.05-24.25 GHz 
Maximaal radiofrequent vermogen uitgezonden in de frequentieband(en) waarin de 
radioapparatuur functioneert 
100mW 120 dBm\ Peak EIRP 

EGYSZERUSITEП 
EU 
MEGFELEL6SEG
1 NYILATKOZAT 

ADC Automotive Distance Control Systems GmbH igazolja, hogy а SRR 3-А tfpusU 
radiбberendezE!s megfelel а 2014/53/EU irЭnyelvnek. Az EU-megfelelбsE!gi nyilat 
kozat teljes szovege elE!rhetб а kovetkezб internetes cimen· 
htto://continental.automotive-aoorovals.com/ 
Az(ok) а frekvenciasi3v(ok), amely(ek)en а rЭdiбberendezE!s m0kбdik 
24.05-24.25 GHz 
Az. abban а frekvenciasavban vagy azokban а frekvenciasavokban tovabЫtott max 
imi3I1s jelerбssE!g, amely(ek)ben а ri3di6berendezes Uzemel 
100mW (20 dBm) Peak EIRP 

UPROSZCZONA 
DEKLARACJA 
ZGODNOSCI UE 

ADC Automotive Distance Control Systems GmbH niniejszym oSwiadcza, Ze typ 
urzqdzenia radiowego SRR 3-А jest zgodny z dyrektywq 2014/53/UE. Pe/ny tekst 
deklaracji zgodnoSci UE jest dost pny pod nast pujqcym adresem internetowym 
http://continental.automotive-approvals.com/ 
Zakresu(-6w) cz stotliwoSci, w ktбrym (kt6rych) pracuje urzqdzenie radiowe· 
24.05-24.25 GHz 
Maksymalnej mocy cz stotliwoSci radiowej emitowanej w zakresie(-ach) cz stotli 
woSci, w kt6rym (kt6rych) pracuje urzc1.dzenie radiowe· 
100mW 120 dBm) Peak EIRP 

http://continental.automotive-approvals.com/
http://continental.automotive-approvals.com/
http://continental.automotive-approvals.com/
http://continental.automotive-approvals.com/
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YKSINKERTAISTET 
TUEU 
VAATIMUSTENMUK 
AISUUSVдKUUTUS 

ADC Automotive Distance Coпtrol Systems GmbH vakuuttaa, etta radiolaitetyyppi 
SRR 3-А uг1 direktiiviп 2014/53/EU rr1Ukc"1i11er1. EU 
vaatimustenmukaisuusvakuutukseп taysimittaineп teksti оп saatavilla seuraa\'assa 
intemetosoitteessa: 
htto.//coпlir1eпtal.c1u\011юtive-c1ppruval1::a.corп/ 

 Radiotaajuude t, joilla radiolaite toimii: 
24.05-24.25 GHz 

 Suurin mahdollinen lahetysteho radiotaajuuksilla, JOilla radiolaite toirnii: 
100mW (20 dBm) Peak EIRP 

 

DECLARATIA UE 
DE 
CONFORMrfATE 
SIMPLIFICATA 

Priп prezeпta, ADC Automoti1,e Distance Control Syste111s G111bH declaгa са tipul de 
echipanen1e radio SRR 3.д este ln conformila1e cu Directi·,a 2014/53JUE. Textul in· 
tegral al declaratiei UE de coпformitate este disponibil la urmi3toarea adresa interпet: 
http://con:inental.automoli\1e·approvals.com/ 

 Banda 1benzile) de frecven\e iп саге fuпctioneaza ech pameпlul radio: 
24.05--24.25 GHz 

 Puterea Пlaxiпl.3 de radiofrecventa tra11smisiэ. iп banda (Ьenzile) de frecver1te in саге 
functioneaziэ. echipamenlul radio: 
100mV'J (20 dBm) Peak EIRP 

 

POENOSTAVLJENA 
IZJAVAEUO 
SKLADNOSТI 

ADC Automotive  Distance Control Systems GmbH роt  ще, da je  tip radijske  opreme 
kk 3-А skladen z LJIrektIvo 2U14/.':i3fl::U. Celotno besedIlo IzJave 1::U о skladnostI Je 
па volJo па naslednjem spletnem naslovu: 
http://continental.automotive-approvals.com/ 

 Frekventni pas ali pasovi, па katerih deluje radijska oprema: 
24.05-2L.25 GHz 

 NajveCja energija za radijsko frekvenco, preneseno ро frekvenCпem pasu ali paso 
vih, na katerih radijska oprema deluje: 
100111\f\/ (20 dBm) Peak EIRP 

 

DECLARA<;AO UE 
DE 
CONFORMIDADE 
SIMPLIFICADA 

О(а) abaixo assinado(a) ADC ALAomotive Dislance Control Systems GmbH declara 
que о prese1te tipo de equipamento de radio SRR 3-А esta em conformIdade com а 
Direti,,a 201 4.153/UE_ О texto inlegral da declarayao de conformidade esta 
disponfvel no segu1nte endere,;o de lnternet: 
http:J/con:inental.aLItomotive-approvals.com/ 

 A(s) banda(s) de frequёncias em que о equipamento ,je radio fuпciona 
24.05-24.25 GHz 

 А potencia milxima de radiofrequёncias :ransmitida na(s) banda(s) de frequёncias 
епl que о equiparnento de rildio funcioпa 
100mVJ (20 dBm) Peak EIRP 

 

ZJEDNODUSENE 
EIJ VYHLASENIE О 
ZHODE 

ADC Automotive Distance Control Systems GmbH tymto vyhlasuje, Ze r0diove 
zariadenie typu SRR 3-Aje v slJlade so smernicou 2014.'53/EU_ Up1ne ElJ 
vyhl3senie о zhode je k dispozlc:ii па tejto interneto,.:ej adrese 
http://c'Jntinental.automotive-approvals.com/ 

 Frekvencne pasmo resp. pasma, v ktorych radiov·e zariadenie рrасще· 
24.05-24.25 GHz 

 Mвxi'llAlny ·ysokofr1,kvenr:ny vykon prenfl.Sвny \'rl frekvenr:nom pAsme; resp 
pasmach, v ktorych radiov·e zariadenie pracuje· 
100m\ J (20 dBm', Peak EIRP 

 

FORENKLAD EU· 
FORSAKRAN ОМ 
ёVERENSSTAMM
E LSE 

Hanned  fбrsakrar  ADC  Automotive  Distance  Coпtrol  Syslems  GmbH  а\1 denпa  typ 
av radioutrustning SRR 3-А  overensstammer  med  direktiv  2014/53/EU.  Den 
fullstar1diga texten till EU-f0rsakran 0111 б\iereпsstan1111else finns р fbljande 
webbadress: 
h1to:/fcoпtineI1ta1.automoti ve-approvais_со n1/ 

 Det eller de frekvensband dar radioutrustningeп arbetar 
24.05-24.25 GHz 

 Den maximala radiofrekvenseffekt som 0verfбrs iпom det eller de frekvensband dar 
radioutrustningen агЬеtаг: 
100rпW (20 dB111) Peak EIRP 

 

http://continental.automotive-approvals.com/
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D00693 

EINFOLDUfl ESB 
SAMR.<EMISYFIRLY 
SING 

Нег meo lysir ADC Automotive Distance Control Systems GmbH pvf yfir, ас fjarskip- tabunaбurinn аб 
gerC SRR 3-А ег i samrээmi viC tilskipun 20141531 ESB. Textinn i 
fullri lengd um Samrээmisyfirlysingu ESB er al\gengilegur а eftirfarandi veflangi:
http://continental.automotive-approvals.com/ 
Bandbreidd(ir), sem fJarskiptabunaбurinn starfar i: 
24.05-24.25 GHz 

Hamarks fJarskiptationi sendIstyrkleIka i bandbre1ddinni/bandbreiddunum sem IJar- skiptabunaourinn 
starfar i: 
100mW (20 dBm) Peak EIRP 

BASITLE TIRILMI АВ 
UYGUNLUK BEYANI 

l§bu belge ile, ADC Automotive Distance Control Systems GmbH §irketi SRR 3-А tipi radyo ekipman1nIn 
2014/53/АВ sayIlI direktife uygun oldugunu Ьеуап eder. АВ uy- guпluk beyan1n1n tam metni a§ag1daki 
iпterпet adresinde mevcuttur: 
httD:ilcontinental.automotive-aDDrovals.com/ 

Radyo cihazInIn 9alI§tIgI frekans bandI/bantlaп: 24.05-
24.25 GHz 
Radyo ekipmanInIn 9alI§tIgI frekans bandInda/bantlaпnda iletilen maksimum radyo frekans1 gucu: 
100mW (20 dBm) Peak EIRP 

http://continental.automotive-approvals.com/
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 Шинадағы ауа қысымының мониторинг жүйесі
Қазақша KZ Өндіруші: Schrader Electronics Ltd. 

Мекенжайы: 11 Technology Park, Belfast Road, Antrim BT41 1QS, Northern lreland United Kingdom Үлгі нөмірі: SHRЗ. 
Жиілігі: 433,92 МГц. Қуаты: • 
23,1 дБм. 
Осылайша Schrader Electroncs Ltd SHRЗ түріндегі радиотехникалық жабдықтың 2014/53/ЕО Директивасының талаптарына 
сәйкес келетінін мәлімдейді. 
ЕО Директивасының нормаларына сәйкестік Декларациясының толық мәтіні келесі Интернет мекенжайында қолжетімді:   
http://www.tpmseuroshop.com /documents /declaration _conformities 

D00 6 94 

http://www.tpmseuroshop.com/documents/declaration_conformities
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D00695 

Danish 

DA 

Hermed erklrerer Schrader Electronics Ltd., at radioudstyrstypen SHRЗ ег i overensstemmelse med direktiv 2014/53/Ш 
EU-overensstemmelseserklreringens fulde tekst kanfiпdes р.3. fиlgende internetadresse: 
http://www.tpmseuroshор.com / documents/declaratiоп_conformities 

Dutch 
HierbU verklaar ik, Schrader Electronics Ltd., dat het type radioapparatuur SHRЗ conform is  met  RichtlUn  2014/53/EU De volledige tekst van de EU-
conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd ор het volgende internetadres: 
http://www.tpmseurosh ор.com / documents/declaratiоп_conform ities 

NL 

German 
Hiermit erklart Schrader Electronics Ltd., dass der Funkanlagentyp SHRЗ der Richtlinie 2014/53/EU entspricht Der vollstandige 
Text der EU-Konformit.Э.tserkl.Э.rung ist unter der folgenden Internetadresse verfi.igbar· http://www.tpmseuroshор.com / 
documents/declaratiоп_conform ities 

DE 

Estonian 

ЕТ 

Kiiesolevaga deklareerib Schrader Electronics Ltd., et kiiesolev raadioseadme tuUp SHRЗ vastab direktiivi 2014/53/EL п бuetele. 
Eli vastavusdeklaratsiooni taielik tekst оп kiittesaadav jargmise1 internetiaadressil· 
http://www.tpmseurosh ор.com / documents/declaratiоп_conform ities 

Finish FI 

Schrader Electronics Ltd. vakuuttaa, ettii radiolaitetyyppi SHRЗ оп direktiivin 2014/53/EU mukainen. 
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen taysimittainen teksti оп saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: 
http://www.tpmseuroshор.com / documents/declaratiоп_conform ities 

http://www.tpmseurosh%D0%BE%D1%80.com/
http://www.tpmseurosh%D0%BE%D1%80.com/
http://www.tpmseurosh%D0%BE%D1%80.com/
http://www.tpmseurosh%D0%BE%D1%80.com/
http://www.tpmseurosh%D0%BE%D1%80.com/
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French 

 
 
 
 

FR 

 
Le soussigпe, Schrader Electronics Ltd., declare que l'l':quipement radioelectrique du type SHRЗ est conforme а la 
directive 2014/53/UE. 
Le texte complet de la d6olaration UE de conformite est disponiЫe а l'adresse internet suivante: 
http://www.tpmseuroshop.com/documents/declaration_conformities 

 
 
 
 
 
Greek 

 
 
 
 
 
EL 

М Е т; 77 V 7[ а р об а а о/ 1J Schrader Electronics Ltd., О 'Г/ А (JJ V Е l 6 т; l о р а О l о Е /; о 7С ,l l аµ 

6, SHRЗ n ,l рос r V о о ru, 2014/53/Е Е. 
То 7rAi/pcc;;кciµcvo 1:11c;;Oi/Awa11c;;auµµ6pфwu77c;;EE Otccri8cтat ar:7711 
ик6Л.оu8ТJ taraucЛ.cOa uz:-a дtадiк1:uо: 
http://www.tpmseuroshop.com/documents/ declaratiоп_conform ities 

 
 
 
 
Hunuarian 

 
 
 
 
HU 

 
Schrader Electroпics Ltd. igazoUa, hogy а SHRЗ tfpusU r<l.diбbereпdezes megfelel а 2014/53/EU  iriinyelvnek. Az EU-megfelelбsegi 
nyilatkozat teUes szOvege elerhetб а kбvetkezб internetes clmen: http://www.tpmseuroshop.com/documents/ 
declaratiоп_conform ities 

 
 
 
 
Italian 

 
 
 
 
IT 

11 fabbricante, Schrader Electronics Ltd., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio SHRЗ е conforme alla direttiva 
2014/53/UE. 
11 testo completo della dichiarazione di conformit.З. UE е disponibile al seguente indirizzo lnternet: 
http://www.tpmseuroshop.com/documents/ declaration_conform ities 

 
 
 
 
Latvian 

 
 
 
 
LV 

 

Аг So Schrader Electronics Ltd. deklare, ka radioiekarta SHRЗ atЬilst Direkt1vai 2014/53/ES. Pilns ES 
atЬilst1bas deklaracijas teksts ir pieejams Sada interneta vietne: 
http://www.tpmseuroshop.com/documents/declaration_conformities 

 
 
 
 
Lithuanian 

 
 
 
 
LТ 

 
AS, Schrader Electronics Ltd., patvirtinu, kad гафjо Lrenginiц tipas SHRЗ atitinka Direktyvц_ 2014/53/ES. Visas ES 
atitikties deklaracijos tekstas prieinamas Siuo interneto adresu: http://www.tpmseuroshop.com/documents/ 
declaratiоп_conform ities 

http://www.tpmseuroshop.com/documents/declaration_conformities
http://www.tpmseuroshop.com/documents/declarati%D0%BE%D0%BF_conformities
http://www.tpmseuroshop.com/documents/declarati%D0%BE%D0%BF_conformities
http://www.tpmseuroshop.com/documents/declarati%D0%BE%D0%BF_conformities
http://www.tpmseuroshop.com/documents/declaration_conformities
http://www.tpmseuroshop.com/documents/declaration_conformities
http://www.tpmseuroshop.com/documents/declarati%D0%BE%D0%BF_conformities
http://www.tpmseuroshop.com/documents/declarati%D0%BE%D0%BF_conformities
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D00697 

Maltese мт 

B'dan, Schrader Electronics Ltd., niddikjara li dan it-tip ta' tagflmir taг-radju SHRЗ huwa konformi mad-Direttiva 
2014/53/UE. 
lt-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformitil tal-UE huwa disponibЫi fdan 1-indirizz tal-Internet li gej: 
http://www.tpmseuroshор.com / documents/ declaration_conform ities 

Polish PL 

Schrader Electroпics Ltd. niniejszym oSwiadcza, Ze typ urzq_dzenia radiowego SHRЗ jest zgodny z dyrektyw,t 
2014/53/UE. 
Petny tekst deklaracji zgodnoSci UE jest dost pny pod nast pцjc1.cym adresem internetowym 
http://www.tpmseuroshор.com / documents/ declaratioп_conform ities 

Portu.,.uese РТ 

О(а) abaixo assinado(a) Schrader Electronics Ltd. declara que о presente tipo de equipamento de ri:ldio SHRЗ esta em conformidade com а Diretiva 2014/53/UE. 
О texto integral da declarayao de conformidade esta disponfvel по seguinte enderet;:o de lnternet: http://www.tpmseuroshор.com/ documents/ 
declaration_conformities 

Romanian RO 

Prin prezenta. Schrader Electronics Ltd. declara са tipul de echipamente radio SHRЗ este Тп conformitate cu Directiva 

2014/53/UE 
Textul integral al declara--;:iei UE de conformitate  este disponiЬil la urmatoarea adresa internet· http://www.tpmseuroshор.com/ documents/ 
declaration_conformities 

Slovak SK 

Schrader Electronics Ltd. tYmto vyhlasuje. Z.e r.idiove zariadenie typu SHRЗ je v sUlade so smernicou 2014/53/ELJ. 
Llplne EIJ vyhliisenie о zhodeje k dispozlcii па tejto internetovej adrese· http://www.tpmseuroshор.com/ documents/ 
declaration_conformities 

Slovenian SL 

Schrader Electronics Ltd. potrjuje. daje tip radijske opreme SHRЗ skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU о 
skladnosti je па voljo па naslednjem spletnem naslovu· http://www.tpmseuroshор.com/ documents/ declaratioп_conformities 

Sweedish 

sv 

Harmed fOrsakrar Schrader Electronics Ltd. att denna typ av radioutrustnin g SHRЗ Overensstammer med direktiv 

2014/53/EU 
Den fullstandiga texten till EU-fOrs.Зkran om Overensstammelse finns pli fOUande webbadress: http://www.tpmseuroshop.com/documents/ 
declaration_conformities 

http://www.tpmseurosh%D0%BE%D1%80.com/
http://www.tpmseurosh%D0%BE%D1%80.com/
http://www.tpmseurosh%D0%BE%D1%80.com/
http://www.tpmseurosh%D0%BE%D1%80.com/
http://www.tpmseurosh%D0%BE%D1%80.com/
http://www.tpmseurosh%D0%BE%D1%80.com/
http://www.tpmseuroshop.com/documents/declaration_conformities
http://www.tpmseuroshop.com/documents/declaration_conformities
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Complies with 
IMDA Standards 

DA103352 

Complies with 
IMDA Standards 

DA103352 
ALPS TB1G077 

D00572 

Техникалық ақпарат 

 Сингапурға арналған 
моделдер 

 Қашықтықтан басқару салпыншағы

 Есіктердің құлыптарын
қашықтықтан басқару жүйесінің
таратқышы

 Түйменің көмегімен 
қозғалтқышты іске қосу/ 
тоқтату функциясы 
қарастырылған қашықтықтан 
басқару жүйесі бар 
моделдерге арналған 
иммобилайзер 

SUBARU SSPIMB02 

D00529 

Complies with 
IMDA Standards 

DA103352 

OENSO14AHK 

D00574 
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Complies with 
IMDA Standards 

Complies with 
IMDA Standards 

DA103352 

 Түйменің көмегімен қозғалтқышты
іске қосу/ тоқтату функциясы
қарастырылған қашықтықтан
басқару жүйесі жоқ моделдерге
арналған иммобилайзер

 SRVD жүйесі

 Панамаға арналған моделдер 
• Қашықтықтан басқару салпыншағы. 
• Түйменің көмегімен қозғалтқышты іске/

қосу тоқтату функциясы қарастырылған
қашықтықтан басқару жүйесі.

• Түйменің көмегімен қозғалтқышты іске/
қосу тоқтату функциясы қарастырылған
қашықтықтан басқару жүйесі жоқ
моделдерге арналған иммобилайзер.

FCC сәйкестендіру коды: Y8PFJ17-1 . 
FCC сәйкестендіру коды: HYQ14AHK. 
FCC сәйкестендіру коды: MOZRl-38BFH. 

ЕСКЕРТПЕ 
Бұл құрылғы FCC Ережелерінің 15-
бөлімінің талаптарына сәйкес келеді. 
Пайдалану мынадай шарттарды 
орындау арқылы жүзеге  

асырылады: (1) Бұл құрылғы зиянды 
кедергі тудырмайды және (2) бұл 
құрылғы кез келген қабылданатын 
кедергі жағдайында жұмыс жасай алады, 
құжаттамалық рұқсаттан тыс пайдалану 
салдарынан туындайтын кедергіні қоса 
алғанда. 

 Доминика Республикасына 
арналған моделдер 

• Қашықтықтан басқару салпыншағы.
• Түйменің көмегімен қозғалтқышты іске/

қосу тоқтату функциясы қарастырылған
қашықтықтан басқару жүйесі.

• Түйменің көмегімен қозғалтқышты іске/
қосу тоқтату функциясы қарастырылған
қашықтықтан басқару жүйесі бар
моделдерге арналған иммобилайзер.

• Түйменің көмегімен қозғалтқышты іске/
қосу тоқтату функциясы қарастырылған
қашықтықтан басқару жүйесі жоқ
моделдерге арналған иммобилайзер.

FCC сәйкестендіру коды: HYQ14AHK. 
FCC сәйкестендіру коды: Y8PFJ17-1 . 
FCC сәйкестендіру коды: Y8PSSPIMB02 . 
FCC сәйкестендіру коды: MOZRl-
38BFH. 

FСС ЕСКЕРТУІ 
Анық түрде үйлесімділік үшін 
жауапты тарап мақұлдамаған 
өзгерістер немесе модификация-
лар қолданушыны  жабдықты 
пайдалану құқығынан айыруы 
мүмкін. 

D00585 

D00543 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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• Сербияға арналған моделдер 
 Шинадағы ауа қысымына мониторинг 

жүйесі 
 
 
 
 
 

ЕСКЕРТПЕ 
Бұл құрылғы FCC Ережелерінің  
15-бөлімінің талаптарына сәйкес келеді. 
Пайдалану келесі екі шартты 
орындай отырып жүзеге 
асырылады: (1) Бұл құрылғы зиянды 
кедергі тудырмайды және (2) бұл 
құрылғы кез келген қабылданатын 
кедергі жағдайында жұмыс жасай 
алады, құжаттамалық рұқсаттан тыс 
пайдалану салдарынан туындайтын 
кедергіні қоса алғанда. 

 
 
 
 
 
 

  Қашықтықтан басқару салпыншағы 

 
 
 

 Есіктердің құлыптарын қашықтықтан 
басқару жүйесінің таратқышы 

МОДЕЛІ: TB1G077. 
МОДЕЛІ: TD1G049. 

 000454 

15 ИО11 

14АНК 
000455 

DENSO 

FCC ЕСКЕРТУІ 
Анық түрде үйлесімділік үшін 
жауапты тарап мақұлдамаған 
өзгерістер немесе модификация-
лар қолданушыны  жабдықты 
пайдалану құқығынан айыруы 
мүмкін. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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 Вьетнамға арналған 
моделдер 

 Шинадағы ауа қысымына
мониторинг жүйесі

 Есіктердің құлыптарын
қашықтықтан басқару
жүйесінің таратқышы

 Түйменің көмегімен қозғалтқышты
іске/ қосу тоқтату функциясы 
қарастырылған қашықтықтан басқару 
жүйесі   

 SRVD жүйесі

 Қашықтықтан басқару салпыншағы

ICT 

D00394 

ICT 

D00534 

ICT 

D00535 

ICT 

D00535 
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 Түйменің көмегімен қозғалтқышты 
іске/ қосу тоқтату функциясы 
қарастырылған қашықтықтан 
басқару жүйесі бар моделдерге 
арналған иммобилайзер  

 

 Филиппинге арналған 
моделдер 

 Шинадағы ауа қысымына 
мониторинг жүйесі 

 Малайзияға арналған 
моделдер 

 Шинадағы ауа қысымына мониторинг 
жүйесі 

 

 

 
 
 
 
 

ICT 
 

D00534 

 
NTC 

Туре Approved 
No.: ESD -161 3 247С 

 
D00588 D00494 

о 
мс:мс: 
CIDF15000486 
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 Тайваньға арналған 
моделдер 

 Қашықтықтан басқару салпыншағы

 Түйменің көмегімен
қозғалтқышты іске/ қосу тоқтату
функциясы қарастырылған
қашықтықтан басқару жүйесі

 Түйменің көмегімен қозғалтқышты
іске/ қосу тоқтату функциясы
қарастырылған қашықтықтан
басқару жүйесі бар моделдерге
арналған иммобилайзер
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  Түйменің көмегімен қозғалтқышты    
іске/ қосу тоқтату функциясы 
қарастырылған қашықтықтан басқару 
жүйесі жоқ моделдерге арналған 
иммобилайзер     

                                                                      

 Иорданияға арналған моделдер 
 Шинадағы ауа қысымына 

мониторинг жүйесі 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Қашықтықтан басқару салпыншағы 

 
 
 
 

TRC/LPD/2015/246 
 
 
 
 

D00456 

  Автокөліктің есіктерін 
қашықтықтан басқару жүйесінің 
қабылдағышы 

 
 
 
 

TRC No. TRC/LPD/2016/327 
 
 
 
 

D00589 
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 Есіктердің құлыптарын
қашықтықтан басқару
жүйесінің таратқышы

 Аргентинаға арналған 
моделдер 

 Қашықтықтан басқару салпыншағы

 Шинадағы ауа қысымына
мониторинг жүйесі

 Есіктердің құлыптарын
қашықтықтан басқару
жүйесінің таратқышы



Ямайкаға арналған 
моделдер 

 Қашықтықтан басқару салпыншағы

Бұл құрылғы түрі Ямайкадағы 
сертификаттаудан өткен: SMA-14AHK . 

 Түйменің көмегімен қозғалтқышты іске/
қосу тоқтату функциясы
қарастырылған қашықтықтан басқару
жүйесі

Бұл құрылғы түрі Ямайкадағы 
сертификаттаудан өткен: SMA-FJ17-1. 

DENSO 
14АНК 

COMISIDN NACIONAL 
DE COMUNICACIONES 

ID : Н-15252 

D00457 

TRC approved the Keyless Transmitter апd Receiver. 

ALPS ELECTRIC Со., LТD. 
MODEL: TB1G077 
TRC/LPD/2015/296 

ALPS ELECTRIC Со., LTD. 
MODEL: ТD1G049 
TRC/LPD/2015/297 

D00459 

ALPS ELECTRIC СО., LTD. 
MODEL: TB1G077 
Country of origin: Japan, Mexico 

COMISIDN NACIONAL 
DE COMUNICACIONES 

Н-15369 

D00458 

CNC ID: Н-16483 

D00590 



13-64 Қосымша ақпарат 
 

 

 

 Түйменің көмегімен қозғалтқышты 
іске/ қосу тоқтату функциясы 
қарастырылған қашықтықтан 
басқару жүйесі бар моделдерге 
арналған  иммобилайзер  

Бұл құрылғы түрі Ямайкадағы 
сертификаттаудан өткен: SMA, 
жабдықтың сәйкестендіргіші құрылғыда 
орналастырылған. 

 Түйменің көмегімен қозғалтқышты 
іске/ қосу тоқтату функциясы 
қарастырылған қашықтықтан басқару 
жүйесі жоқ моделдерге арналған  
иммобилайзер 

Бұл құрылғы түрі Ямайкадағы 
сертификаттаудан өткен: SMA, 
жабдықтың сәйкестендіргіші құрылғыда 
орналастырылған. 

 Есіктердің құлыптарын қашықтықтан 
басқару жүйесінің таратқышы 

Бұл құрылғы түрі Ямайкадағы 
сертификаттаудан өткен: SMA-
"TB1G077". 
Бұл құрылғы түрі Ямайкадағы 
сертификаттаудан өткен: SMA-
"TD1G049". 

 Доминика Достастығына 
арналған моделдер 

• Қашықтықтан басқару салпыншағы. 

СӘЙКЕСТІК ДЕКЛАРАЦИЯСЫНЫҢ соңғы 
нұсқасын (DoC) мына жерден таба аласыз: 
http://www.globaldenso.com/en/products/ 
oem/index.html 

 

 
Осылайша DENSO КОРПОРАЦИЯСЫ 
14АНК құрылғысы 1999/5 / ЕО 
Директивасының негізгі талаптарына 
және басқа да тиісті ережелеріне сәйкес 
келетінін мәлімдейді. 

• Түйменің көмегімен қозғалтқышты іске/ 
қосу тоқтату функциясы қарастырылған 
қашықтықтан басқару жүйесі. 

FCC сәйкестендіру коды: Y8PFJ17-1 . 

ЕСКЕРТПЕ 
Бұл құрылғы FCC Ережелерінің  
15-бөлімінің талаптарына сәйкес келеді. 
Пайдалану келесі екі шартты орындай 
отырып жүзеге асыры-лады: (1) Бұл 
құрылғы зиянды кедергі тудырмайды 
және (2) бұл құрылғы кез келген 
қабылданатын кедергі жағдайында  

жұмыс жасай алады, құжаттамалық 
рұқсаттан тыс пайдалану 
салдарынан туындайтын кедергіні 
қоса алғанда. 
 

 
 

 

FCC ЕСКЕРТУІ 
Анық түрде үйлесімділік үшін 
жауапты тарап мақұлдамаған 
өзгерістер немесе 
модификациялар қолданушыны  
жабдықты пайдалану құқығынан 
айыруы мүмкін. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

http://www.globaldenso.com/en/products/
http://www.globaldenso.com/en/products/
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 Бразилияға арналған 
моделдер 

 Қашықтықтан басқару салпыншағы

 Түйменің көмегімен
қозғалтқышты іске/ қосу тоқтату
функциясы қарастырылған
қашықтықтан басқару жүйесі

 Түйменің көмегімен қозғалтқышты
іске/ қосу тоқтату функциясы
қарастырылған қашықтықтан
басқару жүйесі бар моделдерге
арналған иммобилайзер

Este equipamento estJE homologado pela'\NATEL de 
acordo сот os procedimentos regulameпtados pela 
ResoluO' o 242 /2000 е atende aos requisitos t0cnicos 
aplicados. 

Este equipamento opera em carJEter secundJErio, isto 
121, П8 О tem direito а proteoa o contra interferCEncia 
prejudicial , mesmo de estaD1es do mesmo tipo, е пао pode 
causar interferCEncia а sistemas operando em carA::ter 
primA::rio. 

D00282 

2574-15-1732 

D00622 

Este equipamento estJE homologado pela'\NATEL de 
асогdо com os procedimentos regulamentados pela 
Resoluo •o 242/2000 е atende aos requisitos t0cnicos 
aplicados. 

Este equipamento орега em carJEter secund.4:rio, isto 121, nэ 
о tem direito а proteD8 o contra interferCEncia prejudicial , mesmo de estao 1es    do  
mesmo tipo, е nэ  о pode causar interferCEncia а sistemas operando em carkter 
primJErio. 

D00282 

Este equipamento estJE homologado pela'\NATEL de 
acordo сот os procedimeпtos regulamentados pela 
ResoluO' o 242 /2000 е atende aos requisitos t0cnicos 
aplicados. 

Este equipamento орега em carJEter secundJErio , isto 0 , 
nэ  о tem direito а prote0 8 o сопtга interferCEпcia prejudicial 
, mesmo de esta o 1es do mesmo tipo, е пэо pode causar 
interferCIЛcia а sistemas operando em carJEter primlErio. 

D00282 
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D00283 

Modelo: SSPIMB02 
 
 

0736-14-9819 
 
 

(01)07898499100898 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D00295 

Modelo : Rl-38BFH 
 
 

0569-14-3559 
 
 

(01)07898499100881 

 
  Түйменің көмегімен қозғалтқышты 

іске/ қосу тоқтату функциясы 
қарастырылған қашықтықтан 
басқару жүйесі жоқ моделдерге 
арналған иммобилайзер 

 
 

Este equipamento est'E homologadopela'\NATEL de 
acordo сот os proced imentos regu lamentados pela 
ResoluD' o 242 /2000 е atende aos requisitos t0cnicos 
aplicados. 

 
Este equipamento opera em carA:ter secundA:rio, isto 0, 
пэ  о tem direito а prote oa o сопtга interferCEпcia 
prejudicia l, mesmo de esta 0 1es do mesmo tipo, е пао 
pode causar interferCEпc ia а sistemas operando em 
carA:ter primJErio. 

 
 
 

D00282 
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 Шинадағы ауа қысымына
мониторинг жүйесі

 Есіктердің құлыптарын
қашықтықтан басқару
жүйесінің таратқышы

TB1G077 

 SRVD жүйесі

 ОАР арналған моделдер
 Қашықтықтан басқару салпыншағы

TD1G049 

D 00466 

ТА- 2015 /1695 

APPROVED 

D 0046 4 

ТА- 20151661 
Approved 

D 0059 1 

02769-16-08001 

D00465 

ТА- 2015 /1745 

APPROVED 

D 00395 

ТА- 2011/1350 
Approved 
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R 
D 00 287 

 Кедендік Одақ елдеріне 
арналған моделдер 

Есіктердің құлыптарын 
қашықтықтан басқару 
жүйесінің таратқышы 

Шинадағы ауа қысымына 
мониторинг жүйесі 

 Украинаға арналған моделдер 
 Шинадағы ауа қысымына мониторинг

жүйесі

R 
МОДЕЛІ: TB1G077 
МОДЕЛІ: TD1G049 
ALPS ELECTRIC СО., LTD. 
Шығарылған елі: Жапония, 
Мексика. 
Жиілік диапазоны: 433,92 МГц 
Модуляция түрі: жиіліктік 
манипуляция 

D00725 

109 

D00470 

EAC 
EAC 
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 Парагвайға арналған моделдер  Израилге арналған моделдер 
• Автокөлік есіктерінің  Есіктердің құлыптарын қашықтықтан басқару жүйесінің таратқышы

құлыптарын қашықтықтан басқару
жүйесінің таратқышы

Сертификат нөмірі: 2015-09-1-0000269. 
Өндіруші: ALPS ELECTRIC СО., LTD. 
Сатушы: Tokyo Motors S.A. 
Мекенжайы: Av. Eusebio Ayala No. 4649 Km. 
5 1/2 Asuncion , Paraguay. 

• Қашықтықтан басқару салпыншағы.
• Түйменің көмегімен қозғалтқышты іске

қосу/тоқтату функциясы
қарастырылған қашықтықтан басқару
жүйесі.

Сатушы: Tokyo Motors S.A. 
Мекенжайы: Av. Eusebio Ayala No. 4649 Km. 
5 1/2 Asuncion, Paraguay. 

D00623 

: ALPS ELECTRIC СО., 
LTD 
. TB1G077 
· TD1G049 

Manufacturer: 
Model:  
Model: 
Country: 
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OMAN-TRA 
TRA/TA-R/2851/15 

D080134 
D00523 

 Шинадағы ауа қысымына мониторинг
жүйесі

 Оманға арналған моделдер 
Есіктердің құлыптарын  Шинадағы ауа қысымына 
қашықтықтан басқару жүйесінің   мониторинг жүйесі  
таратқышы 

Қабылдағыш 

OMAN TRA 
TA-R/3416/16 
D080134 

D00489 

D00472 

OMAN-TRA 
TRA/TA-R/2853/15 
D080134 

For service part packing 

мое: 51-56188

D00592 
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MODEL: TB1G077 

D00492 

MODEL: TD1G049 

D00476 

 БАӘ арналған 
моделдер 

Есіктердің құлыптарын 
қашықтықтан басқару 
жүйесінің таратқышы 

Шинадағы ауа қысымына 
мониторинг жүйесі 

 Нигерияға арналған 
моделдер 

Есіктердің құлыптарын қашықтықтан 
басқару жүйесінің таратқышы 

Қабылдағыш Қабылдағыш 

 Connection and use of this communications 
equipment is permitted Ьу the Nigerian 

Communications Commission 

TRA 
REGISTERED No. 

ER41647/15 

DEALER No. 
0034163/10 

D00491 

Connection and use of this communications 
equipment is permitted Ьу the Nigerian 

Communications Commission 

TRA 
REGISTERED No 

ER42093/15 

DEALERNo: 
0034163/10 

D00474 

TRA     
REGISTERED 
No: ER47291 

DEALER No: 
DA0047074 

D00593 
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MODEL: FJ17-1 
MODEL: 14АНК 

D00624 

Қашықтықтан басқару салпыншағы 
Түйменің көмегімен қозғалтқышты 
іске/ қосу тоқтату функциясы 
қарастырылған қашықтықтан басқару 
жүйесі. 

Connection and use of this communications 
equipment is permitted Ьу the Nigerian C ommunicat 

ions C om mission 

 Бахрейнге арналған 
моделдер 

Есіктердің құлыптарын 
қашықтықтан басқару жүйесінің 
таратқышы 
ALPS ELECTRIC СО., LТО. 
МОДЕЛІ: TB1G077. 
МОДЕЛІ: TO1G049. 

 Багам аралдарына 
арналған моделдер 

Есіктердің құлыптарын 
қашықтықтан басқару жүйесінің 
таратқышы 
ALPS ELECTRIC СО., LТО. 
МОДЕЛІ: TB1G077. 
FCC сәйкестендіру коды: 
CWTB1G077. 

 Боливия / Британдық 
Виргин аралдарына 
арналған моделдер 

Есіктердің құлыптарын қашықтан 
басқару жүйесінің таратқышы  FCC 
сәйкестендіру коды: CWTB1G077. 

ЕСКЕРТПЕ 
Бұл құрылғы FCC Ережелерінің 
15-бөлімінің талаптарына сәйкес
келеді. Пайдалану келесі екі шартты
орындай отырып жүзеге
асырылады: (1) Бұл құрылғы
зиянды кедергі тудырмайды және (2)
бұл құрылғы кез келген
қабылданатын кедергі жағдайында
жұмыс жасай алады, құжаттамалық
рұқсаттан тыс пайдалану
салдарынан туындайтын кедергіні
қоса алғанда.

FCC ЕСКЕРТУІ 
Анық түрде үйлесімділік үшін 
жауапты тарап мақұлдамаған 
өзгерістер немесе 
модификациялар қолданушыны  
жабдықты пайдалану құқығынан 
айыруы мүмкін. 

 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 
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- ЖАЛҒАСЫ -

 Индонезияға арналған 
моделдер 
Есіктердің құлыптарын қашықтықтан 
басқару жүйесінің таратқышы 

Қабылдағыш 

46763/SDPPl/2016 
1710 

D00625 

46762/SDPPl/2016 
1710 

D00532 
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А 
Апаттық жарық сигналы .............................................................. 3-9 
Аккумуляторлық батарея ...................................... 9-23, 11-52 

Разрядталудың ескерту шамы ............................................ 3-21 
Разрядталуды болдырмау функциясы .................. 2-8, 3-9 

Тежегіштердің бұғаттауға қарсы жүйесі .................................. 7-33 
Жел әйнегінің шыны тазартқышының щөткесінің 
антимұзданғышы.................................................................3-90 
Аудиожүйе .................................................................................... 5-1 

Б 
Жүкартқыш ................................................................................. 2-35 

Ашу .............................................................. 2-17, 2-27, 2-36 
Ашу/ жабу .............................................................................. 2-36 

Төбеге орнатылатын жүкартқыш ............................................. 8-19 
Жүк арту бөлігі............................................................................ 2-37 

Құлыптау /ашу ....................................................................... 2-37 
Жарықтандыру ........................................................................ 6-3 
Ашу........................................................................ 2-17, 2-27 
Перде ..................................................................................... 6-16 

Дөңгелектерді теңдестіру  ....................................................... 11-42 
Балалар қауіпсіздігі ......................................................................... 5 
Сатысыз трансмиссия ............................................................... 7-20 
Есіктерді бұғаттау ...................................................... 2-9, 2-31 
Қашықтықтан басқару салпыншағы ......................................... 2-10 

Салпыншақтың жұмысындағы іркілістер кезіндегі әрекеттер
 ................................................................................................ 9-33 
Тіркеп сүйреу  
Автокөлікті ............................................................................. 9-28 

     Тіркемені.........................................................................8-24  
Сүйреу және бекіту ілгектері/ тесіктері .................................... 9-28 
Құты ұстауыштар  ........................................................................ 6-8 

в 
Радиатордың желдеткіші ........................................................ 11-25 
Желдету ........................................................................................ 4-2 
Жел әйнегі 

Жылытқыш......................................................................... 4-10 
Жуғыш ................................................................................... 3-88 
Шыны тазартқыш ................................................ 3-86, 3-87 

Ауа жинағыш .................................................................... 4-10 
Ауаны тазарту жүйесінің ауа сүзгісі  ........................................ 4-13 
Қосалқы тұтқа............................................................................. 6-16 
Есіктерді таңдап ашу ................................................................. 2-27 

Г 
Кепілдік міндеттемелер .................................................................. 1 
Желі шыққан шинаны герметизациялау  ................................ 9-11 
Техникалық қызмет көрсету кестесі ........................................ 11-3 

 
Д 
Қадаға 

Жаңбырдың .......................................................................... 3-87 
Күн сәулесінің қарқындылығының ........................................ 4-7 
Радарлық .............................................................................. 7-75 
Шамдарды автоматты қосу/ 
сөндіру жүйесінің (жаңбыр/жарық қадағасы) .................... 3-67 
Салондағы ауа температурасының ..................................... 4-7 

Есіктер 
Автоматты түрде құлыптау ...............................2-20, 2-27  
Автоматты түрде құлыптау және ашу .................................. 2-8 
Есіктерді таңдап ашу ........................................................... 2-27 
Есік құлыптарын қашықтықтан басқару ............................. 2-25 
м ............................................................................................. 2 
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Қосарлап жабу ........................................................................... 2-28 
Жүрілген жолдың қос есептегіші.............................................. 3-11 
Апаттық жағдайдағы әрекеттер ............................................... 9-40 
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 ............................................................................................... 1-41 
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Жуғыш ................................................................................... 3-90 
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мүмкін екендігін ескерту ...................................................... 3-47 
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Кілттер .......................................................................................... 2-3 
Апаттық кілт ......................................................... 2-11, 9-34 
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Ашу .............................................................. 2-17, 2-27, 2-36 
Ашу/ жабу ............................................................................. 2-36 
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Май 
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Мотор бөлігі .............................................................................. 11-15 

Н 
Автокөліктің сыртқы бөлшектері ................................................. 14 
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Шынтақ тіреуіш .......................................................................... 1-17 
Орындықтарды жылыту ........................................................... 1-11 
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 ............................................................................................... 1-88 
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 жанармай 

АВТОЖАНАРМАЙ ҚҰЮ СТАНЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АНЫҚТАМАЛЫҚ АҚПАРАТ 
 

 

 Жанармай багының сыйымдылығы 
 Жанармай түрі 
Тек этилденбеген бензин. 

 Зерттеушілік әдіспен анықталған октандық сан  
Аустралияға арналған моделдер 
91 немесе одан көп ұсынылады. Қозғалтқыш пен автокөлік 
жұмысының оңтайлы сипаттамаларына қол жеткізу үшін 
тұтастай алғанда этилденбеген бензинді пайдалану ұсынылады.  
Аустралияға арналған үлгілерден басқа 
95 немесе одан көп ұсынылады. Октандық саны 95 немесе 
одан да көп этилденбеген бензин болмаған жағдайда октандық 
саны 90 немесе одан да көп этилденбеген бензинді пайдалануға 
болады. 
 Этанол қосылған бензин 

 Еуропа елдеріне арналған моделдер 
Е5, Е10 немесе құрамында 10% дейін этанол бар. 

 Еуропа елдеріне арналған моделдерден басқа 
Құрамында этанол мөлшері 10% дейін. 
 Дизелдік қозғалтқышы бар моделдер 
Тек EN590, 87 стандартына сәйкес келетін немесе оған 
баламалы дизель жанармайын пайдаланыңыз. 

60 л (15,9 АҚШ галлоны; 13,2 ағылшын галлоны). 
 
 Мотор майы 

Міндетті түрде SUBARU рұқсат еткен мотор майын 
пайдаланыңыз. Неғұрлым толық ақпарат алу үшін SUBARU 
дилеріне хабарласыңыз. 
Рұқсат етілген мотор майы болмаған жағдайда төменде сипатталған 
баламалы мотор майын пайдаланыңыз. 
 Бензиндік қозғалтқышы бар моделдер 
Тек мынадай майларды пайдаланыңыз: 
• "RESOURCE CONSERVING" жазуы бар API жіктемесі 

бойынша SN; 
• ILSAC сертификаттау белгісі бойынша анықтауға болатын 

ILSAC жіктемесі бойынша GF-5 (көп бұрышты жұлдыз белгісі); 
• АСЕА жіктемесі бойынша А3 немесе А5. 

Тұтқырлығы жөніндегі талаптар туралы толық ақпарат алу үшін 
"Мотор майы" бөлімін қараңыз 12-5. 
 Дизелдік қозғалтқышы бар моделдер 
АСЕА жіктемесі бойынша С2 немесе СЗ майларын ғана 
пайдаланыңыз. 

 Тұтқырлығы жөніндегі талаптар туралы неғұрлым толық ақпарат 
алу үшін "Дизелдік қозғалтқышы бар моделдер" бөлімін қараңыз  
12-8. 



АВТОЖАНАРМАЙ ҚҰЮ СТАНЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АНЫҚТАМАЛЫҚ АҚПАРАТ 

 Мотор майының көлемі 

Бензиндік қозғалтқышы бар моделдер 
Моделі 2.5 L 4,8 л. (5,1 АҚШ кварты; 4,2 ағылшын кварты) 

3.6 L моделдер 6,5 л (6,9 АҚШ кварты; 5,7 ағылшын кварты) 

Дизелдік қозғалтқышы бар моделдер 5,9 л (6,2 АҚШ кварты; 5,2 ағылшын кварты) 

Майдың көрсетілген мөлшері нормативтік болып табылады және мотор майын майлы сүзгішпен бірге ауыстыру жағдайы бойынша 
бағаланады. Мотор майын құйғаннан кейін оның мөлшерін сүңгіш көмегімен тексеру қажет. Техникалық қызмет көрсету мен жөндеуге 
қатысты неғұрлым толық ақпарат алу үшін "Мотор майы" бөлімін қараңыз 11-18. 

 Салқын шинадағы қысым 
Жүргізуші есігінің құлпын бекіткіштің астындағы ортаңғы тіректе орналасқан тақтайшаны қараңыз. 
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	ЕСКЕРТПЕ
	Артқы көрініс камерасы
	Алдыңғы шолу камерасы (егер орнатылған болса)/ бүйірінен шолу камерасы

	Қозғалтқышты іске қосу және автокөлікті басқару
	Сіздің автокөлігіңізді тұрақтату 7-43
	Еңістегі орнынан қозғалу кезіндегі көмек
	Шиналардағы ауа қысымына мониторинг жүйесі (TPMS) (егер орнатылған болса) 7-51
	TPMS жүйесінің экраны (егер орнатылған болса) 7-53
	TPMS жүйесі режімін орнату 7-53
	Круиз-бақылау жүйесі
	SRVD жүйесі (автокөліктің артындағы көлік
	Сапарға дайындық
	Қозғалтқышты іске қосу және тоқтату (түйменің көмегімен қозғалтқышты іске қосу/ тоқтату жүйесі жоқ моделдер)
	 Қозғалтқышты іске қосу/ тоқтату кезіндегі жалпы сақтық шаралары
	 Қозғалтқышты іске қосу

	ЕСКЕРТПЕ
	• Сақтық шаралары

	ЕСКЕРТПЕ
	ЕСКЕРТПЕ
	 Қозғалтқышты тоқтату
	 Қашықтықтан басқару салпыншағының жұмысындағы іркілістер кезіндегі әрекеттер
	  Автокөлік қозғалысының берілісті ауыстырып қосқан кездегі жылдамдығы

	ЕСКЕРТПЕ
	ЕСКЕРТПЕ
	ЕСКЕРТПЕ
	 Селектор иінтірегі

	ЕСКЕРТПЕ
	ЕСКЕРТПЕ
	ЕСКЕРТПЕ
	ЕСКЕРТПЕ
	 Қолша басқару режімін таңдау

	ЕСКЕРТПЕ
	ЕСКЕРТПЕ
	 "Іntelligent" режімі (1)
	 "Sport" (S) режімі
	  "Sport Sharp" (S#) режімі (3.6 L моделдері)
	 SШ-DRIVE жүйесінің ауыстырып-қосқыштары


	ЕСКЕРТПЕ
	Рөлді басқарудың үдеткіші
	Тежегіштер
	 Тежеу бойынша кеңестер
	 Тежегіш жүйесі
	 ABS жүйесінің өзіндік диагностикасы
	 ABS жүйесінің ескерту шамы

	EBD жүйесі (Тежеу күшінің таратылуының электрондық жүйесі)
	( EBD жүйесі жарамсыз болғандағы әрекеттер


	ЕСКЕРТПЕ
	 Еңіске түсіруді бақылау функциясы

	ЕСКЕРТПЕ
	Сіздің автокөлігіңізді тұрақтату
	 Электрлік тұрақ тежегіші

	ЕСКЕРТПЕ
	ЕСКЕРТПЕ
	ЕСКЕРТПЕ
	ЕСКЕРТПЕ
	 Тұрақтату бойынша кеңестер
	•  ( Еңістегі орнынан
	қозғалу кезіндегі көмек жүйесін іске қосу/ тоқтату тәртібі
	Шиналардағы ауа қысымына мониторинг жүйесі (TPMS) (егер орнатылған болса)
	  TPMS жүйесі режімін орнату


	ЕСКЕРТПЕ

	ЕСКЕРТПЕ
	  Круиз-бақылауды орнату
	 Круиз-бақылау жүйесін уақытша сөндіру
	 Круиз-бақылау жүйесін сөндіру
	 Круиз-бақылау режімінде қалыптастырылған жылдамдықты өзгерту
	 Круиз-бақылау жүйесінің индикаторы
	 Круиз-бақылауды орнату индикаторы
	 Жүйенің жұмысы
	ЕСКЕРТПЕ
	ЕСКЕРТПЕ
	ЕСКЕРТПЕ
	ЕСКЕРТПЕ
	ЕСКЕРТПЕ
	 Жүйенің функциялары

	ЕСКЕРТПЕ
	 Жүйенің жұмысы

	ЕСКЕРТПЕ
	 Жақындауды бақылау шамы/ SRVD жүйесінің дыбыстық ескерту сигналы

	ЕСКЕРТПЕ

	ЕСКЕРТПЕ
	 Радарлық қадағаларды пайдалану


	Жүргізу бойынша кеңестер
	Жаңа автокөліктің алғашқы 1 600 шақырымын (1 000 миль) жүріп төселту 8-2
	Жолсыздық жағдайында жүргізу 8-10
	Автокөлікті қыста басқару 8-12

	Автокөлікті ауа-райы суық болғанда пайдалану 8-12
	Еуропа елдеріне жеткізілетін автокөліктерге арналған  қосымша ақпарат 8-31
	Қозғалтқыш шығаратын газдар (улы газ)
	Каталитикалық бейтараптандырғыш
	Дизелдік күйе сүзгісі
	Автокөліктің техникалық күйін мерзімді тексеру
	ЕСКЕРТПЕ
	Автокөлікті шет елдерде басқару
	Толық жетекті автокөлікті басқару бойынша кеңестер
	 Седан
	 Outback

	Жолсыздық жағдайында жүргізу
	Седан
	 Автокөлікті ауа-райы суық болғанда пайдалану




	Legacy Outback 2018 Часть5 (kk) redactt
	 Қар және мұз басқан жолдармен жүру
	ЕСКЕРТПЕ
	 Коррозиядан қорғау
	 Қысқы шиналар
	 Автокөлікке бір мезгілде радиалды, диагоналды немесе диагоналды - буылған шина-ларды орнатпаңыз, себебі бұл автокөліктің басқарылуына қауіпті әсер етуі және апатқа әкелуі мүмкін.

	 Сырғанауға қарсы шынжырлар
	 Тұрып қалған автокөлікті қозғау

	ЕСКЕРТПЕ
	  Төбедегі кіріктірілген көлденең арқалықтары бар рейлингтер (Outback-егер орнатылған болса)
	( Көлденең арқалықтарға жүктерді тасымалдауға арналған айлабұйымдарды орнату.


	ЕСКЕРТПЕ
	 Автокөліктің төбесіндегі жүкартқыш жүкті тасымалдау кезінде Сіздің автокөлігіңіздің ауырлық орталығының биіктігінің өзгеретіндігін естен шығармаңыз, бұл автокөліктің жүріс сипаттамаларына теріс әсер етеді. Ұқыпты жүріңіз, орнынан шұғыл қозғалудан, к...
	( Көлденең арқалықтың қалпын өзгерту тәртібі
	( Көлденең арқалықтарды жинау тәртібі

	ЕСКЕРТПЕ
	Қозғалтқышты автоматты түрде іске қосу/ тоқтату жүйесі бар модел-дерде бұл жүйе тіркемені тіркеп сүйреу кезінде жұмыс істемейді.
	 2.5 L моделдері және дизелдік қозғалтқышы бар моделдер
	Техникалық сипаттамаларында көрсе-тілген тіркеменің салмағы тек теңіз дең-гейінен 1000 м. (3 250 фут) дейінгі биік-тіктерге қатысты. Үлкен биіктіктерде, теңіз деңгейінен жоғары биіктік артқан сайын қозғалтқыш қуаты төмендейді, бұл авто-көліктің тартым...
	ЕСКЕРТПЕ
	"Жалпы максималды салмақ" -  бұл "Автокөліктің максималды рұқсат етілген салмағының" және "Сүйре-тілетін тіркеменің ең жоғарғы рұқсат етілген салмағының"  қосындысы.

	  Егер сіз тіркемені сүйремейтін болсаңыз
	 Сыртқы айналар
	 Тіркеменің жарықтық сигналдары
	( Сапарға шығудан алдын
	( Тіркемені тіркеп сүйрейтін автокөлікті басқару
	( Автокөлікті еңістерде басқару
	( Еңістегі тұрақ

	 Еуропа елдеріне жеткізілетін автокөліктерге арналған қосымша ақпарат
	Сіздің автокөлігіңізді шұғыл  жағдайларда тұрақтату тәртібі 9-2
	Уақытша қосалқы дөңгелек  (егер жиынтықта болса) 9-2
	Егер шинаның желі шықса 9-7
	Қозғалтқышты сыртқы қуаттау көзінен іске қосу (басқа автокөліктің аккумуляторлық  батареясынан) 9-23
	Қозғалтқышты сыртқы аккумуляторлық  батареядан іске қосу тәртібі 9-26
	Қозғалтқыштың қызуы 9-27
	Автокөлікті жол үстіндегі дөңгелектерін көтерусіз  сүйрету 9-32

	Жүкартқыштың қақпағы (Седан) - егер  жүкартқыштың қақпағы ашылмаса 9-36


	ЕСКЕРТПЕ
	Уақытша қосалқы дөңгелек (егер жиынтықта болса)
	Бұл домкрат машина
	Сіздің автокөлігіңіздің жиынтығына мынадай пайдалану  барысында жөндеу құралдары кіреді.
	Сәйкестік декларациясы түпнұсқасы-
	ның көшірмесі 13-тарауда берілген.

	Егер шинаның желі шықса
	 Желі шыққан дөңгелекті ауыстыру
	( Желі шыққан дөңгелекті жөндеу жиынтығы бар моделдер
	( Желі шыққан дөңгелекті жөндеу жиынтығы жоқ моделдер



	ЕСКЕРТПЕ
	Домкратты пайдалану алдында

	ЕСКЕРТПЕ
	Егер Сіздің автокөлігіңіз уақытша
	( Желі шыққан шинаны герметизациялау тәртібі
	Қадам 1: Шинаға герметик пен ауаны айдау
	Қадам 2: Шинадағы ауа қысымын реттеу
	( Шиналардағы ауа
	қысымының мониторинг жүйесі (TPMS) (егер орнатылған болса)
	 TPMS жүйесінің экраны (егер орнатылған болса)
	 Егер қозғалтқыш қақпағының астынан бу шығатын болса
	  Егер қозғалтқыш қақпағының астынан бу шықпайтын болса
	Салқындатқыш сұйықтықты тексеру және оны толтырып құю тәртібі туралы толық ақпарат алу үшін "Қозғалтқыштың салқындату сұйықтығы" бөлімін қараңыз 11-26.

	Сүйрету
	 Сүйрету ілгектері және бекіту ілгектері/ тесіктері
	Алдыңғы сүйрету ілгегі
	Артқы сүйрету ілгегі

	(  Автокөлікті
	(  Автокөлікті жол үстіндегі дөңгелектерін
	Қашықтықтан басқару салпыншағы- қашықтықтан басқару салпыншағының жұмысындағы іркілістер кезіндегі әрекеттер
	( Есіктерді ашу және жабу
	( Электрлік қуаттау режімдерін ауыстырып қосу



	ЕСКЕРТПЕ
	  Қозғалтқышты іске қосу

	ЕСКЕРТПЕ
	Егер қозғалтқыш жоғарыда сипатталған рәсімдерді орындағаннан кейін де
	Жүк арту бөлігі есігінің электрлік жетегі - егер жүк арту бөлігі есігінің электрлік жетегі тиісінше жұмыс істемесе
	 Егер жүк арту бөлігі есігінің электрлік жетегі сөндірулі болса
	( Егер жүк арту бөлігінің есігі құлыптаулы болса
	(  Егер жүк арту бөлігінің есігі толық ашық күйде қатып қалса немесе соңына дейін жабылмаса

	• Егер жүк арту бөлігінің есігі жабылмайтын болса

	Жанармайдың толық жұмсалуы (дизелдік қозғалтқышы бар моделдер)
	Егер Сіздің автокөлік апатқа ұшыраса
	Қозғалтқышты түйменің көмегімен іске қосу/ тоқтату функциясы қарастырылған қашықтықтан басқару жүйесі жоқ моделдер
	2
	Қашықтықтан басқарылатын түйменің көмегімен қозғалтқышты іске қосу/тоқтату функциясы бар моделдер:
	 Апатқа ұшырағаннан кейін автоматты түрде құлыптау/ ашу операциясы (егер қарастырылған болса)


	ЕСКЕРТПЕ
	Автокөліктің сыртқы түріне күтім жасау
	Автокөлік шанағына күтім жасау 10-2
	Коррозиядан қорғау 10-5
	 Автокөлікті жуу
	( Автокөлікті жууға арналған жылы су беретін құрылғыны пайдалану

	 Жеңіл балқитын дискілерді тазалау
	 Коррозияның ең жиі кездесетін себептері
	 Коррозияның алдын алу шаралары
	Автокөліктің салонын тазалау
	 Синтетикалық былғары қаптамасы
	 Климат-бақылау жүйесінің және аудиожүйенің басқару панелдерін, аспаптар панелін, орталық консолді, аспаптар комбинациясы панелін, әртүрлі ауыстырып-қосқыштардың орналасу орындарын тазалау, сондай-ақ басқа да пластмасса беттер мен ажыратқыштарды тазарту
	Техникалық қызмет көрсету кестесі 11-3
	Техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізу кезіндегі сақтық шаралары 11-8
	Ілінісу басқышы (МТ бар моделдер)  11-35
	Тежегіш қалыптарын ауыстыру 11-36
	Шиналар мен дискілер 11-37
	Жеңіл балқитын дискілер 11-46
	Шыны жуатын сұйықтық 11-47
	Шыны тазартқыштың щөткелерін ауыстыру 11-48
	Аккумуляторлық батарея 11-52
	Сақтандырғыштар 11-54
	Қосымша жабдықты орнату  11-56
	Шамдарды ауыстыру 11-56
	Қуаттау элементін ауыстыру 11-67



	ЕСКЕРТПЕ
	ЕСКЕРТПЕ
	Техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізу кезіндегі сақтық шаралары
	 Мотор бөлігінде тексерунемесе техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды жүргізу алдында
	 Мотор бөлігінде тексеру немесе техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды жүргізу барысында

	Техникалық қызмет көрсету бойынша кеңестер
	 Бөлшектерді ауыстыру
	 Бекіткіштерді алу және орнату
	( Бекіткіштерді алу
	"А" және "D" түрлі бекіткіштер


	Мотор бөлігінің компоненттеріне жалпы шолу
	 L моделі
	 3.6 L моделі
	 Дизелдік қозғалтқышпен құбыр үрмесі бар моделдер
	 Мотор майының жұмсалуы
	  Май мөлшерін тексеру
	( Бензиндік қозғалтқыш



	ЕСКЕРТПЕ
	ЕСКЕРТПЕ
	\

	ЕСКЕРТПЕ
	Мотор майының төгілуін болдыр-мау үшін майды жоғарғы деңгей белгісінен көп құю қажет емес.

	ЕСКЕРТПЕ
	• Мотор майы мен май сүзгісін ауыстыруды жақсы білетін маманның орындауы тиіс. Мотор майы мен май сүзгісін ауыстыру үшін SUBARU  дилеріне хабарласыңыз. SUBARU дилерінің жақсы білетін механиктері осы жұмыстарды орындау кезінде арнайы құралдарды, қосалқ...

	ЕСКЕРТПЕ
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