


Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61237_1 
Bienvenue (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_0 

 

 

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулықта құжатты жазу кезіндегі техникалық сипаттамаларына негізделген, осы модельдің сипаттамасы 
берілген. Нұсқаулық автокөліктің осы моделінде орнатылған жабдықтардың (сериялық, сол сияқты қосымша) барлық түрін 
қамтиды, дегенмен де сіздің автомобильде оның болуы таңдалған опцияның жəне жеткізуші елдің жиынтықтауына 
байланысты болады.    
Сонымен қатар, нұсқаулықта Сізге оларды өндірудің алдағы кезеңінің ішінде автокөлікті жабдықтауды болжайтын жабдық 
туралы ақпарат кездесуі мүмкін. 
Пайдаланушы нұсқаулығындағы аспаптар қалқаншасындағы иллюстрациялар мен хабарламалар тек мысал ретінде ғана 
берілген.  

 
 

        Өз автокөлігіңізге қош келдіңіз!  
 

Автокөлікті пайдалану жəне қызмет көрсету жөніндегі осы нұсқаулықта Сізге: 
– автокөлікпен танысуға, оны дұрыс пайдалануға жəне оның мүмкіндіктерін барынша пайдалануға;  
– техникалық қызмет көрсету бойынша кеңестерді қарапайым, бірақ қатаң сақтау арқылы оның тиімді жұмысын сақтауға; 
– маманның араласуын талап етпейтін ұсақ ақауларды жылдам жоюға мүмкіндік беретін ақпараттар берілген.   
Сіз осы нұсқаулықты оқуға жұмсайтын аз ғана уақыт алған біліміңізбен, сондай-ақ Сіздің автокөліктің құрылымында қолданылған оның 
функционалдық мүмкіндіктері жəне техникалық жаңашылдықтары туралы алған біліміңізбен артығымен өтеледі. Егер Сізге автокөлік 
туралы қосымша ақпарат қажет болатын болса, өндіруші компанияның ресми диллерлік желісінің мамандары қажетті кез-келген 
кеңестерді беруге дайын.    

жəне автокөліктің белгілі бір жабдығына жазылған бұл шартты белгілер аталған жабдық жəне/немесе онымен 
жұмыс бойынша нұсқаулықтағы шектеулер туралы ақпаратпен танысу қажет екендігін білдіреді.  

➥Бұл символ нұсқаулық мəтінінің кез-келген тұсында аталған бетке сілтемені білдіреді. 
 
 
 

Аталған белгі нұсқаулықтың кез-келген тұсында қауіп туралы ескертуді немесе пайдалану қауіпсіздігі туралы 
ұсыныстарды білдіреді. 

 

Сіздің жаңа автокөлікпен шыққан сапарыңыз оң болсын!  
 

Француз тілінен аударылған. Автокөлікті өндіруші компанияның жазбаша рұқсатынсыз, тіпті ішінара болса да жаңғыртуға немесе аударуға тиым салынады.  
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Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61914_1 
Exterieur (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_0 

 

 

СЫРТҚЫ КӨРІНІСІ 
 
 

Артқы көрініс айналары 
➥1.68  

 
 
 

Электрлі əйнек көтергіштер 
➥3.14  
Жел əйнегінің шыны тазартқышы 
➥1.81  

Булануы ➥3.4 и ➥3.8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жарықтандыру аспаптары: 
жұмыс 
➥1.71  
Жарықтандыру аспаптары: 
алмастыру 
➥5.12  

 
 
 
 

  Жанармай құю ➥1.83

 
Кілт-карта: жалпы мəліметтер 
➥1.2  
Кілт-карта: пайдалану 
➥1.4  
Есіктерді жабу, ашу 
➥1.12  

Автокөлік шанағына күтім ➥4.14  
 
 
 

Шиналар ➥5.8  
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Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61921_1 
HaЬitacle (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_0 

 

 

САЛОНЫ 
 
 

Жүргізуші орнын 
реттеу ➥1.17 

Заттық бөлімшелер / салон 
жабдықтары ➥3.18 

 
 

Артқы көп орынды орындық 
➥3.24 

Артқы бас тірегіштер ➥3.23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алдыңғы орындықтар ➥1.16 

Алдыңғы орындықтардың бас тірегіштері 
➥1.15 

 
 
 

Балалар қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету жүйесі 
➥1.29 

Заттарды жүксалғыш бөлімшеде 
тасымалдау 
➥3.28 
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Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61915_1 
Poste de conduite (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_0 

 

 

ЖҮРГІЗУШІ ОРНЫ 
 
 
 
 

Аспаптар 
қалқаншасы ➥ 1.48 

 
Борттық компьютердің басқару органдары 
➥ 1.53 

 
 
 

Сыртқы жарықтандыру ➥ 1.71 
 
 

Мультимедиялық экран 
➥3.31 

 

Жылдамдықты реттеу жүйесі 
(«реттегіш») ➥ 2.32 
Жылдамдықты шектеу 
жүйесі («шектегіш) ➥2.30 

Капотты ашу ➥4.2 

 
 
 
 

Жылыту, желдету жəне ауа 
баптау жүйесі ➥3.8 

 
 
 

Рөл дөңгелегін реттеу 
➥1.64 

 
   Беріліс қорабының тұтқасы ➥2.9 

 
 
 

Тұрақ тежегіші ➥2.9 
 
 

Қозғалтқышты іске қосу 
жəне тоқтату түймешесі 
➥2.2 

 
 

Жылытумен орындық
(орындықтар)

  

➥ 1.16  
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Ai 
RUS_UD61916_1 

des а la conduite (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_0 

 

 

АВТОКӨЛІКТІ БАСҚАРУҒА КӨМЕК КӨРСЕТУ ЖҮЙЕЛЕРІ 
 
 
 

ABS (бұғаттауға қарсы жүйе) 
                          ESC (траекторияны тұрақтандыру жүйесі)  
                          Төтенше тежеу жүйесі                              

                     Өрге көтерілгенде көмек көрсету жүйесі 
➥ 2.21  

 
 
 

Соқыр аймақтарды бақылау 
жүйесі 
➥ 2.41  

Жылдамдықты шектеу жүйесі 
(«шектегіш») ➥ 2.30  

 

Тұрақ кезінде қашықтықты 
бақылау жүйесі  ➥ 2.37  

 
Артқы көрініс камерасы ➥ 2.39  

 
 

                           Айналмалы бейне шолу жүйесі 
➥ 2.47  

 
Жылдамдықты реттеу жүйесі 
(«реттегіш»)➥ 2.33   

 

Трансмиссия: толық жетек 
➥ 2.26  
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Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61917_1 
Securite а Ьord (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_0 

 

 

АВТОКӨЛІК ҚАУІПСІЗДІГІ 
 

Алдыңғы жолаушының қауіпсіздік 
көпшігін өшіру ➥ 1.43

 
 

Алдыңғы қауіпсіздік көпшіктері 
➥ 1.21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бүйірлік қауіпсіздік көпшіктері 
➥ 1.27 

 
 
 
 
 

Қауіпсіздік белдіктері ➥ 1.17 
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RUS_UD61918_1 
Identification (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_0 

 

 

АВТОКӨЛІКТІ СƏЙКЕСТЕНДІРУ, ТАҚТАШАЛАР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автокөліктің сəйкестендіру 
тақтайшасы ➥ 6.2 

 
 
 
 
 
 

Қозғалтқыштың сəйкестендіру 
тақтайшасы ➥ 6.3 

 
 
 
 

Шиналардағы қысым көрсеткіші 
бар затбелгі ➥ 4.10 
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Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61919_1 
Compartiment moteur (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_0 

 

 

МОТОР БӨЛІМІ (техникалық қызмет көрсету) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Əйнек  жуғыштарға 
арналған сұйықтық ➥ 4.7 

 
 

Салқындатқыш сұйықтық деңгейі 
➥ 4.7 

 

Мотор майына арналған құю 
м қақпағы ➥ 4.5 

 
 
 

Мотор майының деңгейін  

бақылау сүңгіші ➥ 4.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.8 
 

Тежегіш сұйықтығы➥ 4.7                                                 

Аккумулятор батареясы 
➥ 5.26 

Капотты ашу ➥ 4.2  



4.7                                                  

Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61920_1 
Depannage (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_0 

 

 

АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ 
 
 
 

Жел əйнегі 
тазартқыштарының 
щеткаларын ауыстыру 
 ➥ 5.29                                                                        
 Фара  шамдарын 
ауыстыру ➥ 5.12 
 
Автокөліктің алдыңғы 
жағындағы сүйреткіш 
құлақшаны бекіту орны 
➥ 5.31 

Шинаны жарылуы: 

Құралдар ➥ 5.4 

Қосалқы дөңгелек 

➥ 5.2    

Дөңгелек ауыстыру 

➥5.6 

 
 
 

Артқы əйнекті тазартқыш 
щеткасын ауыстыру ➥ 
5.29 

 
 

Артқы шамдарды ауыстыру 
➥ 5.14 

 
 
 

Автокөліктің артқы жағындағы 
сүйреткіш құлақшаны бекіту 
орны ➥ 5.31 

 
Сақтандырғыштар 
➥ 5.21 
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Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61238_1 
Filler NU (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_0 
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Jaune Noir Noir texte 

So 
RUS_UD61239_1 

mmaire General (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_0 

 

 

 
 
 

Тараулар  

Автокөлікпен танысу    ..........................................................  

Автокөлік жүргізу   ...............................................................  

Жайлылық   ............................................................................  

Техникалық қызмет көрсету  ..............................................  

Практикалық кеңестер   .......................................................  

Техникалық сипаттамалар  .................................................  

Əліпбилік көрсеткіш  ...........................................................  
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Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61240_1 
Filler NU (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_0 
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Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD65092_3 
Sommaire 1 (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

1-тарау. Автокөлікпен танысу 
 
 
 

Кілт-карта: жалпы мəліметтер, пайдалану.............................................................................................................1.2 
Есіктерді ашу жəне жабу .......................................................................................................................................1.10 
Шанақтың ашылатын элементтерін жабу, ашу ...................................................................................................1.12 
Қозғалыс кезінде құлыптарды автоматты түрде бұғаттау ................................................................................ 1.14 
Бас тірегіштер. Алдыңғы орындықтар .................................................................................................................. 1.15 
Қауіпсіздік белдіктері .............................................................................................................................................. 1.17 
Алдыңғы орындықтардың қауіпсіздік белдіктеріне қосымша пассивті қауіпсіздік құралдары ....................... 1.21 
Бүйірлік қауіпсіздік құрылғылары ..........................................................................................................................1.27 
Балалар қауіпсіздігі: жалпы мəліметтер .............................................................................................................. 1.29 

Балалар орындығын орнатуды таңдау .....................................................................................................  1.32 
Бала орындығын орнату: жалпы мəліметтер ...........................................................................................1.35 

Балалар орындығы: штаттық қауіпсіздік белдігімен немесе Isofix жүйесінің көмегімен бекіту  ...................... 1.37 
Балалар қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесі : алдыңғы жолаушының қауіпсіздік көпшігін  
қосу жəне сөндіру......................................................................................................................................... 1.43 

Сол жақты рөлдік басқарудағы автокөліктердің аспаптар панелі .................................................................... 1.46 
Дабыл шамдары ................................................................................................................................................... 1.48 
Дисплейлер жəне индикаторлар .......................................................................................................................... 1.52 
Борттық компьютер ................................................................................................................................................ 1.53 
Рөл дөңгелегі, меңгерікпен басқаруды күшейткіш ..............................................................................................1.64 
Уақыт жəне сыртқы ауаның температурасы  ........................................................................................................... 1.66 
Артқы көрініс айналары ......................................................................................................................................... 1.68 
Дыбыспен жəне жарықпен белгі беру ..................................................................................................................1.70 
Сыртқы жарықтандыру жəне дабыл аспаптары .................................................................................................1.71 
Фаралар жарығын түзету ...................................................................................................................................... 1.74 
Əйнектазартқыштар жəне əйнекжуғылар ............................................................................................................1.76 
Жанармай шаны ........................................................................................................................................................... 1.83 
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Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD65519_2 
Carte : generalites (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

 
 

Қуат беру элементінің қуаты 
таусылған кезде де Сіздің 
автомобильді жабу/ашу жəне 
қозғалтқышты іске қосу мүмкіндігіңіз 
сақталады ➥ 1.12 немесе ➥ 2.2. 

КІЛТ-КАРТА: жалпы мəліметтер (1/2) 

Кілт-карта қамтамасыз етеді: 
– шанақтың ашылатын элементтерін 

(салон жəне жүк бөлімінің есіктерін, 
жанармай шанының  құю қылтасының 
есігін) ашу/жабу; 

– қозғалтқышты іске қосу ➥ 2.2.  
 

Жұмыс істеу ұзақтығы 
қуат беру көзіне 
байланысты 

 
 
 

 ➥

 

5.19.

 

1 Шанақтың барлық ашылатын 
элементтерін ашу. 

2 Шанақтың барлық ашылатын

 
элементтерін жабу. 

3 Жүк бөлімінің есіктерін ашу/жабу. 
4 Қозғалтқышты қашықтан іске қосу. 

 
 
 

1.2 

 
Кілт-картаның əрекет ету аумағы 
Əрекет ету аумағы қоршаған жағдайға 
байланысты болады. Байқаусызда 
түймешеге басудың салдарынан 
есіктердің абайсызда ашылуын немесе 
жабылып қалуын болдырмау үшін кілт-
картаны абайлап пайдаланыңыз! 

 
Радиокедергілер 
Жақын маңдағы түрлі объектілерден 
немесе сол жиілікте жұмыс істеп тұрған 
аспаптардан туындаған кедергілердің 
салдарынан кілт-картаның жұмысы 
бұзылуы мүмкін.   

 

Автокөлік тоқтап тұрған 
немесе тоқтатқан кездегі 
жүргізушінің 
жауапкершілігі  
Автокөлікте бала, мүмкіндігі 

шектеулі ересек адам немесе жануар 
бар кезде автокөлікті тіпті қысқа 
мерзімге де тастап кетпеңіз. 
Олар, мысалы, қозғалтқышты іске 
қосу, əйнекті көтергіш секілді 
құрылғыларды қосу немесе есіктерді 
бұғаттау арқылы өздеріне немесе 
басқа адамдарға залал келтіруі 
мүмкін. 
Сонымен бірге жылы немесе ауа-
райы ашық күндері автокөлік 
салонынындағы температура өте тез 
көтерілетіндігін ескеру қажет.  
Ауыр жарақаттар немесе қайғылы 
оқиға қаупі бар.  

Тиісті типтегі қуат беру элементі 
қолданылатындығына, оның қуаты 
таусылмағандығына жəне дұрыс 
орнатылғандығына көз жеткізіңіз. Оның 
қызмет көрсету мерзімі шамамен 2 жыл: 
аспаптар қалқаншасында «КЛЮЧ-КАРТА 
РАЗРЯЖЕН» хабарламасы пайда болған 
жағдайдаоны ауыстыру қажет 
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КІЛТ-КАРТА: жалпы мəліметтер (2/2) 

Қосалқы кілтке қолжетімділік 6 
A аймағында баса отырып, корпустың 
артқы бөлігін төменге 5 жылжытыңыз. 

 
Кілтті пайдалану 
➥ 1.12. 
Кіріктірілген кілттің көмегімен 
автокөлікке мінгеннен кейін оны 
қайтадан кілт-карта ұяшығына 
орналастырыңыз, содан соң 
қозғалтқышты іске қосу үшін кілт-
картаны оқып алу құрылғысына 
орналастырыңыз. 

 
 
 
 

Кілт-картаға кіріктірілген 
механикалық кілт 
Кілт-карта жұмыс істемей қалған 
жағдайда, алдыңғы сол жақ есікті ашу 
жəне жабу үшін кіріктірілген қосалқы 
кілтті 6 пайдалануға болады: 
– кілт-картадағы қуат беру эелементінің, 

аккумулятор батареясының заряды 
біткен кезде жəне т.б.; 

– егер кілт-картаның жиілігінде басқа 
электр құрылғылар жұмыс істеп тұрған  
кезде 

– егер автокөлік күшті 
электрмагниттік кедергілер 
аймағында болса. 

 
 
 
 
 1.3 

6 

 
 
 

Ұсыныстар 
Картаны жылу, суық немесе ылғал 
көзіне жақындатпаңыз. 
Кілт-картаны ол байқаусызда 
деформациялануы немесе ақаулануы 
мүмкін орындарда (мысалы, 
шалбардың артқы қалтасында) 
сақтамаңыз. 

 
 Ауыстыру: қосалқы кілт-

картаны алу 
Кілт-картаны жоғалтқан немесе

 
қосалқы кілт-карта алу қажеттілігі

 
туындаған жағдайда тек ресми

 
дилерге ғана жүгініңіз. 
Кілт-картаны ауыстыру үшін

 
автокөлікті жəне оның барлық кілт

-
карталарын барлық жиынтықты

 
инициализациялау үшін ресми

 
дилердің сервис станциясына

 
жеткізіңіз.  
Бір автокөлік үшін 4 кілт-картаға дейін

 
пайдалануға болады. 
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 Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде 
картаның түймелері жұмыс істемейді. 
Апаттық дабылдың жыпықтау 
автомобильдің жай-күйін білдіреді:  
– бір рет жыпықтау автокөлік 

бұғаттаудан босатылғанын 
білдіреді; 

– екі рет жыпықтау автокөлік 
толықтай бұғатталғанын білдіреді. 

 
ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ТЕТІГІ БАР КІЛТ-КАРТА: пайдалану 

 

 
Шанақтың ашылатын  
элементтерін ашу 
1 түймешесіне басыңыз 
Есіктер құлпының ашылуы бұрылуды 
көрсетушінің апаттық дабыл режимінде 
бір рет қосылуымен қоса жүреді. 

 

1.4 

Шанақтың ашылатын 
элементтерін жабу 
2 жабу түймешесін басыңыз. Автокөліктің 
бұғатталуы апаттық дабыл шамдарының 
екі рет жыпықтауымен қоса жүреді. 
Егер шанақтың бір немесе бірнеше 
ашылатын элементтері (салонның 
немесе жүк бөлімінің есігі) ашық немесе 
тығыз жабылмаған болса, онда құлыптар 
жабылғаннан кейін артынша құлыптың 
ашылуы жүреді, ал апаттық дабыл беру 
іске қосылмайды.    

Тек жүк бөлімшесін ашу/жабу 
Жүк бөлімшесін ашу/жабу үшін 3 
түймешесіне басыңыз.  

 
Қозғалтқышты қашықтан 
іске қосу 
(автокөліктің жиынтықтылануына қарай) 

2  жабу түймешесін шамамен 2 секунд 
басып тұрыңыз, содан соң 4 
қозғалтқышты қашықтан іске қосу 
түймешесін шамамен 3 секунд басып 
тұрыңыз ➥ 2.2. 

 
Кілт-картаны таппау туралы 
хабарлама 

 
  

Егер қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған 
кезде жəне кілт-карта жоқ кезде есікті 
ашатын болса, ескерту ретінде «КЛЮЧ- 
КАРТА НЕ НАЙДЕНА» хабарламасы 
пайда болады жəне дыбыстық дабыл 
шығады. Автокөлік салонында жүйе 
кілт-картаны тапқан кезде ескерту 
жойылады.   
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Кілт-картаны, оның жұмысын бұзуы 
мүмкін басқа электрондық 
жабдықтардың (компьютер, телефон 
жəне т.б.) қасында қалдырмаңыз. 

«БОС ҚОЛДАР» ФУНКЦИЯСЫ БАР КІЛТ-КАРТА: пайдалану (1/5) 
Сіз автокөлікті жабу/ашудың 2 тəсілін 
пайдалана аласыз: 
– кілт-карта «бос қолдар» режимінде; 
– кіл-карта қашықтан басқару тетігі 
режимінде. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Кілт-картаны «бос қолдар» 
режимінде пайдалану 
Кілт-карта 1 қолжетімділік аймағында 
болған кезде кілт-картадағы түймешені 
баспай-ақ автокөлікті «бос қолдар» 
режимінде жабуға жəне ашуға болады.  
Ескерту. Егер автокөлік 8 күн бойы 
пайдаланылмаған болса «бос қолдар» 
режимі күту режміне ауысады. Оны 
қайтадан белсенділендіру үшін кілт-
картадағы бұғаттан шығару түймешесіне 
басыңыз. 

1.5  

Автокөлік тоқтап тұрған 
немесе тоқтатқан кездегі 
жүргізушінің 
жауапкершілігі  
Автокөлікте бала, мүмкіндігі 

шектеулі ересек адам немесе жануар 
бар кезде автокөлікті тіпті қысқа 
мерзімге де тастап кетпеңіз. 
Олар, мысалы, қозғалтқышты іске 
қосу, əйнекті көтергіш секілді 
құрылғыларды қосу немесе есіктерді 
бұғаттау арқылы өздеріне немесе 
басқа адамдарға залал келтіруі 
мүмкін. 
Сонымен бірге жылы немесе ауа-
райы ашық күндері автокөлік 
салонынындағы температура өте тез 
көтерілетіндігін ескеру қажет.  
ӨЛІМ ҚАУІП-ҚАТЕРІ НЕМЕСЕ АУЫР 
ЖАРАҚАТ ҚАУПІ. 
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«БОС ҚОЛДАР» ФУНКЦИЯСЫ БАР КІЛТ-КАРТА: пайдалану (2/5) 

«Бос қолдар» режимінде қашықтан жабу 

Бүйірлікесіктерді жəне жүк бөлімінің есігін 
жабыңыз жəне кілт-картаны өзіңізбен 
ұстап тұрып автокөліктен аулақтаңыз: Сіз 
əрекет ету аймағынан шыққан мезетте 
автокөлік автоматты түрде бұғатталады. 
Есіктің ашылуы апаттық дабыл 
шамдарының (бұрылуды 
көрсетушілердің) екі рет 
жыпықтауымен жəне алдыңғы жəне 
артқы габариттік шамдардың жануымен 
қоса жүреді.    
Жабылу дыбыстық дабылмен қоса 
жүреді. 
Автокөліктің жиынтықтылануына қарай 
мультимедиялық жүйе экранында 
қашықтан жабуды дыбыстық 
сүйемелдеуді қосуға немесе сөндіруге 
болады (мультимедиялық жабдықты

«Бос қолдар» режимінде қашықтан ашу  
Кілт-карта 1 аймағына енгізілген кезде 
автокөлік есіктері бұғаттан босатылады. 

 
Есіктер құлпының ашылуы бұрылуды 
көрсетушілердің жəне бұрылуды 
көрсетушілердің бүйір жақтағы 
қайталаушыларының апаттық дабыл 
режимінде бір рет жыпықтауымен қоса 
жүреді. 

 
 
 
 
 
 
 

1.6 

пайдалану жөніндегі нұсқаулықты 
қараңыз). 
Ескерту. Автокөлік есіктерін жабуға 
дабыл қабылданатын қашықтық 
қоршаған жағдайға байланысты болады. 

2 түймешесінің көмегімен «бос қолдар» 
режимінде жабу  
Егер Сіз кілт-карта олардың қасында 
болған кезде немесе өз автокөлігіңізді 
есік, оның ішінде жүк бөлімінің есіктері 
жабық тұрған кезде дыбыстық дабылды 
іске қоспай-ақ жапқыңыз келсе, онда 
алдыңғы есіктердің біріндегі тұтқадағы 2 
басыңыз. Автокөлік жабылады. 
Ескерту. Құлыптарды жабу үшін 1 кілт-
карта автокөліктің қасында болуы қажет. 
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«БОС ҚОЛДАР» ФУНКЦИЯСЫ БАР КІЛТ-КАРТА: пайдалану (3/5) 
 

 
  

Жабу жүйесінің ерекшеліктері 
Егер есіктердің бірі ашық немесе тығыз 
жабылмаған болса, онда Сіз 
автокөліктен кілт-картаның əрекет ету 
аймағынан шыққан кезде есіктер 
жабылмайды.   
Егер кілт-карта 1 табу аймағында 
болатын болса шамамен 15 минут ішінде 
қашықтан жабу функциясы сөнеді. 
Егер кілт-карта 3 аймағында болатын 
болса автокөлікті қашықтан жабу мүмкін 
емес.  

2 түймешесінің көмегімен «бос 
қолдар» режимінде ашу 
Егер кілт-карта 1 аймағында болса жəне 
автокөлік есіктері жабық тұрған болса, 
алдыңғы екі есіктердің біріндегі 
тұтқадағы, 2 түймешесін басыңыз: 
құлыптар бұғаттан шығады. 
Жүк бөлімінің есіктердегі түймешені 
басқан кезде автокөліктің барлық есіктері 
жəне жүк бөлімінің есіктері ашылады. 
Есіктердің ашылуы апаттық дабылдың 
бір рет жыпықтауымен жəне алдыңғы 
жəне артқы габариттік шамдардың 
жануымен қоса жүреді. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7  
  

Автокөлік тоқтап тұрған 
немесе тоқтатқан кездегі 
жүргізушінің 
жауапкершілігі  
Автокөлікте жануар, бала 

немесе мүмкіндігі шектеулі ересек 
адам бар кезде автокөлікті тіпті қысқа 
мерзімге де тастап кетпеңіз. 
Олар, мысалы, қозғалтқышты іске 
қосу, əйнекті көтергіш секілді 
құрылғыларды қосу немесе есіктерді 
бұғаттау арқылы өздеріне немесе 
басқа адамдарға залал келтіруі 
мүмкін. 
Сонымен бірге жылы немесе ауа-
райы ашық күндері автокөлік 
салонынындағы температура өте тез 
көтерілетіндігін ескеру қажет. 
ӨЛІМ ҚАУІП-ҚАТЕРІ НЕМЕСЕ АУЫР 
ЖАРАҚАТ ҚАУПІ. 
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«БОС ҚОЛДАР» ФУНКЦИЯСЫ БАР КІЛТ-КАРТА: пайдалану (4/5) 

«Бос қолдар» режимін іске қосу 
 
– 4 түймешесін басыңыз; 
– автокөліктің жиынтықтылануына қарай 

автокөлікке қолжетімділік функциясын 
«бос қолдар» режимінде  
мультимедиялық жүйе экранында 
қосуға болады (мультимедиялық 
жабдықты пайдалану жөніндегі 
нұсқаулықты қараңыз). 

4 немесе 5 түймешесінің көмегімен «бос 
қолдар» режимін қосу жəне сөндіру 
дыбыстық дабылмен сүйемелденеді. 

 
«Бос қолдар» автокөлікті 
қашықтан бұғаттау жəне бұғаттан 
шығару функциясын сөндіру/қосу 

«Бос қолдар» режимін сөндіру 
– 5 түймешесін басыңыз жəне оны 5 

секундтан 
артық уақыт басып тұрыңыз; 

– автокөліктің жиынтықтылануына қарай 
автокөлікке қолжетімділік функциясын 
«бос қолдар» режимінде 
мультимедиялық жүйе экранында 
сөндіруге болады (мультимедиялық 
жабдықты пайдалану жөніндегі 
нұсқаулықты қараңыз). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.8 

 
Автокөліктің жиынтықтылануына қарай 
автокөлікті «бос қолдар» режимінде 
қашықтан бұғаттау жəне бұғаттан шығару 
функциясын мультимедиялық жүйе 
экранында сөндіруге болады 
(мультимедиялық жабдықты пайдалану 
жөніндегі нұсқаулықты қараңыз). 
Автокөлікті «бос қолдар» режимінде 
қашықтан бұғаттау жəне бұғаттан шығару 
функциясын қосу үшін мультимедиялық 
жүйе экранынын пайдаланыңыз 
(мультимедиялық жабдықты пайдалану 
жөніндегі нұсқаулықты қараңыз) немесе  
5 түймешесін басыңыз жəне 5 секундтан 
артық уақыт басып тұрыңыз, сондан соң 
4 түймешесін басыңыз жəне 5 секундтан 
артық уақыт басып тұрыңыз. 

Егер қашықтан бұғаттау/бұғаттан шығару 
функциясы сөніп тұрған болса, онда «бос 
қолдар» режимі тек 2 түймешесін немесе 
5 түймешесін басу кезінде ғана жұмыс 
істейтін болады.  

  



Jaune Noir Noir texte 

mo 
RUS_UD65385_2 

Carte en de mains liЬres : utilisation (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

 
Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде 
кілт-карта түймелері жұмыс істемейді. 

«БОС ҚОЛДАР» ФУНКЦИЯСЫ БАР КІЛТ-КАРТА: пайдалану (5/5) 
Тек жүк бөлімшесін ғана ашу 
жəне жабу 
Тек жүк бөлімінің ғана есігін ашу жəне 
жабу үшін 6 түймешесіне басыңыз. 
Ескерту. Автокөлік есіктерін жабу 
жүргізілетін ең ұзақ қашықтық қоршаған 
жағдайға байланысты болады. 

 
Ерекшеліктер 
Автокөлікті бұғаттау жүргізілмейді, егер: 
– шанақтың ашылатын элементтерінің 

(салон немесе жүк бөлімінің есігі) 
бірі немесе бірнешеуі ашық немесе 
тығыз жабылмаса;

Кілт-картаны қашықтан басқару 
тетігі ретінде пайдалану 
Кілт-картаның көмегімен ашу 
4 түймешесіне басыңыз. 
Есіктер құлпының ашылуы бұрылуды 
көрсетушілердің жəне бұрылуды 
көрсетушілердің бүйір жақтағы 
қайталаушыларының апаттық дабыл 
режимінде бір рет жыпықтауымен қоса 
жүреді. 

 

Кілт-картаның көмегімен жабу 
Салонның есіктері жəне жүк бөлімінің 
есігі жабық тұрған кезде 5 түймешесіне 
басыңыз. Автокөлік жабылады. Апаттық 
дабылдың (бұрылуды көрсетушілердің) 
екі рет жыпықтауы автокөліктің 
бұғатталғандығын білдіреді. 

 
– кілт-карта 3 аймағында болса жəне 

табудың сыртқы аймағында басқа кілт-
карта жоқ болса, бұл арада автокөлік 
жылдам бұғатталады жəне дереу 
бұғаттан шығарылады, дегенмен де 
апаттық дабыл шамдары (бұрылуды 
көрсетушілер) жыпықтамайды. 

 
 
 
 
 
 
 

«Бос қолдар» кілт-картасын   
таппау туралы хабарлама 
Егер қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған 
кезде жəне кілт-карта жоқ кезде 3 əрекет 
ету аймағында есіктердің бірін ашатын 
жəне жабатын болса, ескерту ретінде 
«КЛЮЧ-КАРТА НЕ НАЙДЕНА»  хабарла- 
масы  пайда  болады.  Бұл,  мысалы,  Сіз 
қолында кілт-карта қалған жолаушыны 
автокөліктен түсіріп, өзіңіз одан əрі қарай 
жүруге ниеттенген кездегі жағдайды 
ескертуге мүмкіндік береді. 
Жүйе 3 аймағында кілт-картаны 
тапқаннан кейін ескерту жойылады. 
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Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61245_1 
Ouverture et fermeture des portes (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

Қауіпсіздік үшін есікті 
автокөлік тоқтап тұрған 
кезде ғана ашуға жəне 
жабуға рұқсат етіледі.  

ЕСІКТЕРДІ АШУ ЖƏНЕ ЖАБУ (1/2) 
 
 
 
 
 

 
 

Шанақтың ашылатын 
элементтерінің бірі 
жабылмағаны туралы ескерту  
Егер шанақтың ашылатын элементі 
(есіктердің бірі немесе жүксалғыштың 
қақпағы) ашық немесе тығыз 
жабылмаған болса, жылдамдық 
шамамен 20 км/сағатына деңгейіне 
жеткен кезде аспаптары қалқаншасына 
«ЖҮК САЛҒЫШ АШЫҚ» немесе «ЕСІК 
АШЫҚ» хабарламасы (шанақтың 
ашылатын элементттерінің нақты 
қайсысы ашық болуына қарай) 
шығарылады жəне дыбыстық дабыл 
беріледі.   

 
 
 Есіктерді сырттан ашу 

Егер есіктер бұғатталмаған болса, онда 
тұтқаны тартыңыз 1. 

 
«Бос қолдар» функциясы  бар  кілт

-
картаның ерекшелігі 
Есіктер бұғатталып тұрған кезде алдыңғы 
есіктің 1 тұтқасының 2 түймешесін 
басыңыз жəне оны өзіңізге қарай 
тартыңыз. 

 
 
 
 
 
 

1.10  

 

Ішкі жақтан ашу 
3 тұтқасынан ұстап тартыңыз. 

 Жарық сөндірілмегені туралы 
ескерту дыбыстық дабылы 
Егер Сіз сыртқы жарықтандыру 
аспаптарын іске қосулы қалпында 
қалдырып жəне автокөлікті сөндірсеңіз, 
онда есікті ашқан кезде ескертуші 
дыбыстық дабыл беріледі.    

 
  

Егер шанақтың ашылатын элементі 
(есіктердің бірі немесе жүксалғыштың 
қақпағы) ашық немесе тығыз жабылмаған 
болса, жылдамдық шамамен 20 
км/сағатына деңгейіне жеткен кезде 
аспаптары қалқаншасына «ОТКРЫТ 
БАГАЖНИК» немесе «ОТКРЫТА 
ДВЕРЬ» хабарламасы (шанақтың 
ашылатын элементттерінің нақты 
қайсысы ашық болуына қарай) 
шығарылады жəне дыбыстық дабыл 
беріледі.   



Jaune Noir Noir texte 

erture 
RUS_UD61245_1 

et fermeture des portes (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 Ouv 

 

 

ЕСІКТЕРДІ АШУ ЖƏНЕ ЖАБУ (2/2) 
 

Балалар қауіпсіздігі 
Артқы есікті іштен ашуды бұғаттау үшін 4 
иінтіректі жылжыту қажет жəне ішкі 
жақтан есіктердің бұғатталуының 
сенімділігін тексеру қажет.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.11  

Автокөлік тоқтап тұрған 
немесе тоқтаған кездегі 
жүргізушінің 
жауапкершілігі 
Автокөлікте бала, мүмкіндігі 

шектеулі ересек адам немесе жануар 
бар кезде кілтті тұтандыру тетігіне 
қалдырып, автокөлікті тіпті аз уақытқа 
да тастап кетпеңіз. 
Олар, мысалы, қозғалтқышты іске 
қосу, əйнекті көтергіш секілді 
құрылғыларды қосу немесе есіктерді 
бұғаттау арқылы өздеріне немесе 
басқа адамдарға залал келтіруі 
мүмкін. 
Сонымен бірге жылы немесе ауа-
райы ашық күндері автокөлік 
салонындағы температура өте тез 
көтерілетіндігін ескеру қажет. 

АУЫР ЖАРАҚАТ АЛЫП ҚАЛУ
 

ЖƏНЕ ӨЛІМГЕ АЛЫП КЕЛУ ҚАУПІ 
БАР  



Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD65461_2 
Verrouillage, Deverrouillage des portes (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

ШАНАҚТЫҢ АШЫЛАТЫН ЭЛЕМЕНТТЕРІН ЖАБУ, АШУ (1/2) 

Есіктерді сырттан жабу жəне 
ашу 
Бұл кілт-картаның көмегімен орындалады 
➥ 1.2. 
Белгілі бір жағдайларда кілт-карта 
жұмыс істемеуі мүмкін: 
– кілт-картаның қуат алу элементінің 

заряды таусылған, аккумулятор 
батареясының заряды таусылған 
жəне т.б.; 

– картаның жиілігінде басқа радиоаспап 
жұмыс істеп тұр (мысалы, ұялы 
телефон); 

– автокөлік күшті электрмагниттік 
кедергілер аймағында тұр.  

Егер бұл орын алған болса, онда: 
– алдыңғы сол жақ есікті ашу үшін 

картаға кіріктірілген кілтті 
пайдалануға; 

– əрбір есікті қолмен жабуға; 
– есіктерді сырттан жабу/ашу функциясын 

пайдалануға болады (келесі беттерді 
қараңыз). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.12 

Кілт-картаға кіріктірілген 1 
механикалық кілтті пайдалану 
1 кілтті 2 құлыпқа салыңыз жəне алдыңғы 
сол жақ есікті жабыңыз немесе ашыңыз. 
Автокөлікке отырған соң кілтті қайтадан 
кілт-картаға салыңыз.  

Есіктерді қолмен жабу 
Есік ашық тұрған кезде 3 бұранданы 
кілттің ұшымен бұрыңыз жəне есікті 
жабыңыз.  
Енді есікті сырттан ашу мүмкін емес 
болады.  
Есікті тек қана іштен ашуға немесе 
алдыңғы сол жақ есікке арналған кілтпен 
ғана ашу мүмкін болады. 
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lage, 
RUS_UD65461_2 

Deverrouillage des portes (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 Verrouil 

 

 

Автокөліктен шыққан кезде 
кілт-картаны салонға 
қалдырып кетпеңіз. 

Жүргізушінің жауапкершілігі 
Егер Сіз есіктер құлыптаулы 
қалпында жүруді ойласаңыз, 
бұл төтенше жағдайларда 
құтқарушылардың сырттан 
салонға кіруіне кедергі 
келтіруі мүмкін екендігін есте 
сақтаңыз.  

ШАНАҚТЫҢ АШЫЛАТЫН ЭЛЕМЕНТТЕРІН ЖАБУ, АШУ (2/2) 
 

 
Есіктерді іштен жабу, ашу 
4 сөндіргіш салонның жəне жүк 
бөлімінің барлық есіктерін, сонымен 
қатар автокөліктің жиынтықтылануына 
қарай – жанармай багының құю қылтасы-     

    ның  есігін  бір  мезетте  жабуды немесе 
ашуды қамтамасыз етеді.    
Егер шанақтың ашылатын 
элементтерінің бірі (бүйірлікесік немесе 
жүк бөлімінің есігі) ашық немесе тығыз 
жабылмаған болса, ашылатын 
элементтердің жылдам 
жабылуы/ашылуы жүзеге асады.   
Жүк бөлімінің есігін ашып қойып ұзын 
өлшемді заттарды тасымалдау кезінде 
шанақтың басқа ашылатын элементтерін 
бұғаттап қоюға болады: шанақтың басқа 
ашылатын элементтерін бұғаттау үшін  

қозғалтқыш іске қосылып тұрған кезде 
4 сөндіргішті 5 секундтан артық уақыт 
басып ұстап тұрыңыз. 

Кілт-картасыз шанақтың 
ашылатын элементтерін жабу  
Мысалы, қуат беру элементінің заряды 
таусылған кезде, кілт-карта уақытша 
жұмыс істемей тұрған кезде.  
Қозғалтқыш сөніп тұрған жəне 
шанақтың ашылатын элементінің бірі 
(салонның немесе жүк бөлімінің есігі) 
ашық тұрған кезде 4 сөндіргішті  5 
секундтан артық уақыт басып ұстап 
тұрыңыз. 
Есіктер жабылған соң шанақтың 
ашылатын элементтерінің барлығы 
жабылады. 
Автокөлікті сырттан тек автокөліктің 
қасындағы кілт-картаның немесе кілт-
картаға кіріктірілген қосалқы кілттің 
көмегімен ғана ашуға болады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шанақтың ашылатын 
элменеттері құлыптарының 
жағдайын білдіретін дабыл 
шамы 
Автокөлік оталып тұрған кезде 4 
сөндіргішке кіріктірілген жарық 
индикаторы Сізді шанақтың ашылатын 
элементтерінің жағдайы туралы 
ақпараттандырып тұрады: 
– егер олар құлыптаулы болса, онда 

дабыл шамы жанып тұрады; 
– егер олар ашық болса дабыл шамы 

жанып тұрмайды. 
Егер Сіз есіктерді құлыптайтын болсаңыз 
дабыл шамы жанып тұрса, ал содан соң 
сөнеді. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.13 
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RUS_UD61247_1 
Condamnation automatique des ouvrants en roulage (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

Жүргізушінің жауапкершілігі 
Егер Сіз есіктер құлыптаулы 
қалпында жүруді ойласаңыз, 
бұл төтенше жағдайларда 
құтқарушылардың сырттан 
салонға кіруіне кедергі 
келтіруі мүмкін екендігін есте 
сақтаңыз. 

ҚОЗҒАЛЫС КЕЗІНДЕ ҚҰЛЫПТАРДЫ АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ БҰҒАТТАУ 
Функцияларды 
қосу/сөндіру 
Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде 
1 түймешесін басыңыз жəне оны 
дыбыстық дабыл естігенген дейін 
шамамен 5 секунд басып ұстап тұрыңыз.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Əрекет қағидасы 
Автокөлік орнынан қозғалғаннан кейін 10 
км/сағ. дейінгі жылдамдық алғаннан кейін 
жүйе шанақтың ашылатын элементтерін 
автоматты түрде құлыптайды.  
Құлыптар ашылады: 
– есіктердің құлпын ашуға арналған 1 

түймешесін басу арқылы; 
– тоқтаған кезде, егер алдыңғы есікті 

ашатын болса. 
Ескерту. Ашып/жабылғаннан кейін, егер 
автокөлік 10 км/сағ. жылдамдығын 
алғаннан кейін есіктер қайтадан 
автоматты түрде бұғатталады.   

 
 
 
 

1.14 

Ақаулар 
Егер Сіз ақауларды (есіктердің 
құлыптары автоматты түрде 
бұғатталмайды, есіктерді бұғаттау 
кезінде 1 түймешесінің дабыл шамы 
жанбайды жəне т.б.) анықтаған 
болсаңыз, онда ең алдымен шанақтың 
барлық ашылатын элементтері жақсылап 
жабылып тұр ма екендігін тексеріңіз.   
Егер олар тығыз жабылып тұрса, онда 
өндіруші компанияның ресми дилерлік 
желісінің сервис станциясына жүгініңіз.   
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avant (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

 
 
Бас сүйегін қауіпсіздік 

жүйесінің элементі болып 
табылатындықтан, оның бар болуын 
жəне дұрыс орнатылуына бақылау 
жасаңыз: бас сүйегіштің жоғарғы 
ұшы бастың жоғарғы жағының 
деңгейінде, ал бас пен А Бас 
тірегіштің жоғарғы жағының 
арасындағы қашықтық  минималды 
болуы қажет. 

АЛДЫҢҒЫ ОРЫНДЫҚТАРДЫҢ БАС ТІРЕГІШТЕРІ 
Бас тірегішті алып тастау 
Бас тірегішті ең жоғарғы қалыпқа 
орнатыңыз (қажет болған жағдайда 
орындықтың арқалығын шалқайтыңыз). 1 
түймешесін басыңыз Бас тірегішті 
көтеріңіз жəне оны шығарып алыңыз. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Бас тірегішті көтеру 
Бас тірегішті жоғары қарай қажетті 
биіктікке дейін көтеріңіз. Сенімді түрде 
бекітілгендігін тексеріңіз.  

Бас тірегішті түсіру 
1 түймешені басыңыз жəне Бас тірегішті 
ұстап тұрып, оны қажетті биіктікке дейін 
түсіріңіз. Сенімді түрде бекітілгендігін 
тексеріңіз. 

Бас тірегішті орнату 
Бас тірегіштің бағыттаушы өзегін 
орындықтың арқалығындағы бағыттаушы 
төлкесінің қуысына салыңыз (қажет 
болған жағдайда арқалықты артқа 
шалқайтыңыз). Бас тірегішті тірелгенге 
дейін төмен түсіріңіз, содан соң 1 
түймешесін басыңыз жəне оны биіктігі 
бойынша реттеңіз. Орындықтың 
арқалығындағы бағыттаушы төлкедегі 2 
əрбір өзектің сенімді бекітілгендігіне көз 
жеткізіңіз.  
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Орындықтардың 
арқалықтарының берік 
орнатылуын бақылаңыз.  

Қауіпсіздік мақсатында 
орындықтарды реттеуді 
автокөлік қозғалмай тұрған 
кезде орындаңыз. 

Еденде (жүргізушінің алдындағы) 
ешқандай да зат жатпауы қажет, 
себебі жылдам тежеген кезде олар 
басқыштың астына түсіп кетуі мүмкін 
жəне басқыштардың жылжуына 
кедергі келтіруі мүмкін.   

Қауіпсіздік белдігі əрекетінің 
тиімділігін төмендетпеу үшін 
орындықтардың арқалығын 
қатты артқа 
шалқайтпауларыңызды 
сұраймыз. 

АЛДЫҢҒЫ ОРЫНДЫҚТАР 
 

Реттеу 
Қолжетімді реттеулер автокөліктің 
жиынтықтылануына байланысты болады.  

Орындықтарды алдыға немесе артқа 
жылжыту үшін  
Орындықтарды бұғаттан шығару үшін 1 
тұтқасын көтеріңіз. 
Орындықты өз қалауыңз бойынша 
орнатқаннан кейін тұтқаны жіберіңіз жəне 
орындықтың берік орнатылғанын 
тексеріңіз.   
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Орындықтың көпшігін көтеру немесе 
түсіру үшін 
2 иінтіректі қанша қажет болса сонша рет 
жоғары немесе төмен қарай жылжытыңыз. 

 
Орындық арқалығының еңкіштігін 
реттеу

 

3 тұтқаның көмегімен орындықтың 
арқалығын қажетті қалыпқа келтіріңіз.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Жылытумен орындық 
Автокөлік оталып тұрған кезде 4 
ажыратып-қосқышқа басыңыз, содан соң 
ол жерде дабыл шамы жанады.  
Температураны реттеуші жүйе жылыту 
қажет пе, жоқ па екендігін анықтайды. 
Функцияны сөндіру үшін 4 ажыратып-
қосқышқа басыңыз: ажыратып-
қосқыштағы дабыл шамы сөнеді.  
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Артқы қауіпсіздік белдігінің 
тиімділігін қамтамасыз ету үшін 
артқы орындықтардың берік 
бекітілгендігіне көзжеткізіңіз 
➥3.24. 

Дұрыс емес ретке келтірілген 
немесе дұрыс емес оралған 
қауіпсіздік белдігі апат 
кезінде жарақат алып 
қалудың себебі болуы 
мүмкін.  

Қауіпсіздік белдігін тек бір адам, бала 
немесе ересек адам үшін ғана 
пайдаланыңыз.  
Тіпті жүкті əйелдер де қауіпсіздік 
белдігін тағуы керек. Бұл жағдайда 
белдіктің астыңғы жамбас жақ 
тұстағы тарамы іштің астыңғы жағын 
қатты баспауын, бірақ аса қатты 
салбырап, бос тұрмауын бақылау 
үшін қажет.  

ҚАУІПСІЗДІК БЕЛДІКТЕРІ (1/4) 
Қозғалыс кезінде қауіпсіздікті сақтау 
мақсатында əрқашан қауіпсіздік белдігін 
тағыңыз. Сонымен бірге, қай елде 
жүрсеңіз сол елдің жол қозғалысы 
ережесін сақтаңыз. 

 
 

 

 
 
 

Қозғалтқышты іске қосар алдында 
жүргізуші орындығының қалпын, 
басқару бағанасының биіктігін жəне 
артқы көрініс айнасының қалпын 
реттеуді орындаңыз, содан соң 
барлық жолаушылар 
орындықтарының қалпын, 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін 
қауіпсіздік белдіктерін реттеуді 
орындаңыз. 

 
Жүргізушінің орнын реттеу 
- креслоға жайланып отырыңыз 

(пальто, күрте жəне т.с.с. шешіп). Бұл 
арқаның дұрыс қалпы үшін маңызды; 

- орындықтың қалпын 
басқыштарға қатысты реттеңіз. 
Орындық максималды түрде артқа 
жылжытылған болуы керек, бірақ 
ілінісу басқышын (механикалық беріліс 
қорапты автокөліктерде) жəне тежеуіш 
басқышын тірелгенге дейін басуға 
мүмкіндік болатындай қалыпта болу 
қажет. Орындықтың арқалығы рөлдегі 
қолдардың шынтақтары аздап бүгінкі 
болатын етіп орнатылуы қажет; 

- Бас тірегіштің қалпын ретке 
келтіріңіз. Қауіпсіздік үшін Сіздің 
басыңыз бен Бас тірегіштің 
арасындағы қашықтық минималды 
болуы қажет; 

- орындықтың қалпын биіктігі 
бойынша ретке келтіріңіз. 
Жүргізушінің орындығын дұрыс реттеу 
автокөлікте отырған кезде жан-жақты 
жақсы көруге мүмкіндік береді; 

- рөл дөңгелегінің қалпын ретке 
келтіріңіз. 

 
 
 

Қауіпсіздік белдігін ретке 
келтіру 
Орындыққа арқалыққа толықтай 
шалқайып отырыңыз. 
Белдіктің 1 иық жақ тармағы мойынның 
төменгі бөлігіне мүмкіндігінше жақын 
орналасуы керек, бірақ мойынның 
үстінде емес.   
Белдіктің 2 жамбас жақ тармағы мықынға 
тығыз жанасып жəне жамбасты ұстап 
тұруы керек. 
Қауіпсіздік белдігі денеге барынша тығыз 
жанасып тұруы қажет. Мысалы, 
автокөлікте жүрген кезде қалың киім 
кимеңіз, белдіктің астына қандай да бір 
заттарды жəне т.б. қоймаңыз.  
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ҚАУІПСІЗДІК БЕЛДІКТЕРІ (2/4) 
 

Белдікті тағу 
Баяу, жұлқыламай белдікті тартыңыз 
жəне 3 белдіктің айылбасын 5 құлыпқа 
салыңыз (3 айылбасты тартып көру 
арқылы белдіктің құлыпқа берік 
орнатылғанын тексеріңіз). 
Бұғатталып қалған жағдайда белдіктің     

 

бауын артқа қайтарыңыз жəне содан соң     
 

белдікті қайтадан тартыңыз.  
Егер Сіздің қауіпсіздік белдігіңіз 
толықтай бұғатталып қалған болса, 
онда белдікті баяу, бірақ қатты 
тартыңыз жəне оны шамамен 3 см 
тартыңыз. Катушкаға орау үшін белдікті 
жіберіңіз, содан оны қайтадан 
тартыңыз. 
Егер ақауды жою мүмкін болмаса 
өндіруші компанияның сервис 
орталығына жүгініңіз.   

1.18 

 
 

Қауіпсіздік
 
белдігі

 
тағылмаған

 жағдайдағы дабыл шамы 
Қозғалтқыш іске қосылғаннан кейін

 тағылмаған қауіпсіздік белдігінің
 орталық дисплейдегі жарық индикаторы
 үздіксіз жанып тұруын жалғастырады, 

содан соң, шамамен 20 км/сағатына
 жылдамдыққа жеткен соң, егер
 жүргізушінің жəне/немесе жолаушының
 қауіпсіздік белдігі əлі де болса
 тағылмаған болса, онда жыпықтау
 режиміне көшеді жəне осымен бір
 мезетте шамамен 2 дыбыстық дабыл
 беріледі.    

 
 
 

Алдыңғы орындықтардағы 
қауіпсіздік белдіктерін 
биіктігі бойынша ретке 
келтіру 
6 түймешесінің көмегімен қауіпсіздік 
белдігін белдіктің 1 иық жақ тармағы 
жоғарыда көрсетілгендей 
орналастындай етіп реттеңіз. 6  
түймешесіне басыңыз жəне белдікті 
көтеріңіз немесе түсіріңіз. Белдіктің 
орналасу қалпын реттеп алған соң, 
сенімді бекітілгендігіне көз жеткізіңіз.   

Бұғаттан шығару 
4 түймешені басыңыз, белдік катушкаға 
автоматты түрде оралады. Оны 
бағыттаңыз. 
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Артқы орындықтарды əрбір 
жылжытқаннан кейін артқы 
қауіпсіздік белдіктерінің 
дұрыс орнатылуын жəне 
дұрыс жұмыс істеуін 
тексеріңіз. 

Орындықтың оң жақ 
арқалығының жиналмалы 
бөлігі (1/3) еңкейіп тұрса 
немесе ISOFIX бекітпелі 
балаларға арналған кресло 
(ISOFIX креслосы бүйірлік 
қауіпсіздік белдігінің бауын 
зақымдауы мүмкін) оң жаққа 
орнатылған болса орталық 
отырғыштағы белдікті тағу 
қиындауы мүмкін. Қауіпсіздік 
белдігін тағар алдында тиісті 
айылбастар жəне 
белдіктердің бауы бос 
екендігіне көзжеткізіңіз.  

ҚАУІПСІЗДІК БЕЛДІКТЕРІ (3/4) 
 

  
 

 

Артқы орындықтағы бүйірлік 
қауіпсіздік белдіктері 
7 қауіпсіздік белдігін баяу тартыңыз жəне 
9 айылбасты 8 қызыл түсті құлыпқа сарт 
еткізіп бекітіңіз. 
Артқы бүйірлік орындықты қаттап салу 
алдында тиісті құлыптағы қауіпсіздік 
белдігінің айылбасын сарт еткізіп 
бекітіңіз. 
Бұл орындықтарды бастапқы қалпына 
келтіру кезінде қауіпсіздік белдігінің 
қысылып қалуының алдын алады.  
Барлық жағдайда қауіпсіздік 
белдіктерінің жұмысының дұрыстығын 
міндетті түрде тексеру қажет.  

Артқы орындықтағы ортаңғы 
қауіпсіздік белдігі 
(автокөліктің жиынтықтылануына 
байланысты) 
10 белдікті А ұяшығынан баяу тартып 
шығарыңыз. 
12 айылбасты 11  қара түсті тиісті 
құлыпқа сарт еткізіп бекітіңіз. 
13 сырғымалы айылбасты 14 қызыл түсті 
корпусқа шырт етіп салынғанша салңыз. 

Ескерту. Eгер қауіпсіздік белдігі 
пайдаланылмайтын болса 12 айылбасты 
А ойыққа салу қажет.  
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ҚАУІПСІЗДІК БЕЛДІКТЕРІ (4/4) 
Төменде келтірілген ақпарат автокөліктің алдыңғы жəне артқы орындықтарының қауіпсіздік белдіктеріне қатысты.  

 
 

– Автокөлікте орнатылған қауіпсіздік жүйесі элементтерінің (белдіктер мен орындықтар, сонымен қатар олардың 
бекіткіштері) құрылысына қандай да бір өзгерістер енгізуге қатаң тиым салынады. Ерекше жағдайларда (мысалы, бала 
орындығын орнату кезінде) өндіруші компанияның ресми дилерлік желісіне жүгініңіз.   

– Белдіктің денеге жабысып тұруын жеңілдету үшін түрлі құралдар (мысалы, киім ілуге арналған қыстырғыш, қысқыш жəне 
т.с.с) пайдаланбаңыз: аса бос тағылған қауіпсіздік белдігі төтенше жағдайлар кезінде жарақаттануға алып келуі мүмкін.  

– Ешқашан белдіктің иық жақ тармағын қолдың астымен немесе арқаның артымен өткізбеңіз. 
– Бірнеше адамды бір белдікпен бекітпеңіз жəне ешқандай жағдайда да Сіздің тізеңізде отырған балаңызбен бірге бір белдік 

тақпаңыз. 
– Қауіпсіздік белдігі ешқашан оралған болмауы керек. 
– Кедергімен соқтығысқаннан кейін тексеріңіз жəне қажет болған жағдайда қауіпсіздік белдіктерін ауыстырыңыз. Егер белдіктерде 

тозу немесе зақымдану белгісі (кесілу, сызат жəне т.с.с.) пайда болса қауіпсіздік белдіктерін ауыстыру қажет. 
– Артқы көп орындық орындықты қарапайым қалыпқа қайтарған кезде қауіпсіздік белдігінің жəне олардың құлпының дұрыс қалыпта 

болуын тексеріңіз. 
– Белдіктің айылбасы тиісті құлыпта бекітіліп тұрғандығын бақылаңыз.  
– Қауіпсіздік белдігінің құлпы аумағында, олардың жұмысына кедергі келтіруі мүмкін бөгде заттардың болмауына көз жеткізіңіз.  
– Қауіпсіздік белдігінің құлпының дұрыс орнатылуын қамтамасыз етіңіз (ол тығылып, жаншылып немесе қандай да бір зат немесе 

адаммен басылып тұрмауы керек). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.20  



Jaune Noir Noir texte 

ompl 
RUS_UD61252_1 

Dispositifs c ementaires а la ceinture avant (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

Жиынтықтылануына  қарай, автокөлік 
төмендегілермен жабдықталуы мүмкін: 
- қауіпсіздік белдіктерінің 

инерциялық катушкаларының 
кергіштері; 

- қауіпсіздік белдіктерінің иық жақ 
тармағының тартылуын 
күшеюін шектегіш; 

- жүргізуші мен алдыңғы 
жолаушының қауіпсіздік 
көпшіктері. 

Бетпе-бет соққы болған жағдайда бұл 
құрылғылар бір-бірінен бөлек те, сол 
сияқты барлығы бірге де іске қосылуы 
мүмкін.   
Бетпе-бет соққының күшіне 
байланысты іске қосылудың түрлі 
нұсқалары болуы мүмкін:  
– қауіпсіздік белдігін бұғатталуы; 
– қауіпсіздік белдігінің инерциялық 

катушкасының кергішінің іске 
қосылуы (белдіктің салбырап қалуын 
жою үшін); 

– қауіпсіздік көпшігін ашу. 

Қауіпсіздік белдіктерінің 
кергіштері 
Кергіштер, жолаушыны орындықта ұстай

 

отырып, қауіпсіздік белдіктерін денеге
 

қарай қысады жəне осылайша
 

қорғаныстың тиімділігін артырады.  
Оталып тұрған кезде қатты бетпе-бет

 

соққы болған кезде, соққының күшіне
 

байланысты, жүйе қауіпсіздік белдігінің
 

орағыш құрылғысының 1 кергішін іске
 

қосуы мүмкін, ол лезде қауіпсіздік
 

белдігін кереді. тартады. 
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– Жол-көлік апатынан кейін 
барлық бейтарап 
қауіпсіздік жүйесіне тексеру 
жүргізіңіз. 

– Пассивті қауіпсіздік жүйесінің кез-
келген бөлшегінің (қауіпсіздік 
белдіктерінің кергіштері, 
қауіпсіздік жастықтары, 
электрондық блоктар, электр 
сымдары) жұмысына кез-келген 
араласуға немесе оларды тіпті 
сондай маркадағы басқа 
автокөліктерге қолдануға қатаң 
тыйым салынған.   

– Өз бетінше іске қосылып кетуінің 
жəне мүмкін болар 
жарақаттанудың алдын-алу үшін 
қауіпсіздік жастығымен барлық 
жұмыстарды ресми дилердің 
сервистік станциясының 
қызметкерлері жүргізуі қажет.    

– Қауіпсіздік белдіктері кергіштерінің 
тұтатушысының электрлік 
сипаттамасын тексеруді қажетті 
жабдықтары бар білікті 
қызметкерлер ғана орындауы тиіс.   

– Сіздің автокөлікті кəдеге жарату 
кезінде белдіктердің кергіштерін 
жəне қауіпсіздік жастықтарының 
газгенераторларын демонтаждау 
үшін өндіруші компанияның 
ресми дилеріне жүгініңіз.  

АЛДЫҢҒЫ ОРЫНДЫҚТАРДЫҢ ҚАУІПСІЗДІК БЕЛДІКТЕРІНЕ ҚОСЫМША ПАССИВТІ ҚАУІПСІЗДІК 
ҚҰРАЛДАРЫ (1/6) 
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АЛДЫҢҒЫ ОРЫНДЫҚТАРДЫҢ ҚАУІПСІЗДІК БЕЛДІКТЕРІНЕ ҚОСЫМША ПАССИВТІ ҚАУІПСІЗДІК 
ҚҰРАЛДАРЫ (2/6) 

Қауіпсіздік белдіктерінің  
күшеюін шектеуші 
Бұл құрылғы белдіктің денеге 
қысымының күшін шектеу үшін соққының 
белгілі бір күші кезінде іске қосылады. 

 

Жүргізушінің жəне 
алдыңғы жолаушының 
қауіпсіздік көпшігі 
Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының 
орны қауіпсіздік көпшіктерімен 
жабдықталған. 
Рөл дөңгелегіндегі «Airbag», қауіпсіздік 
көпшігі орналасу аймағындағы аспаптар 
панеліндегі (А) жазба, сонымен қатар – 
автокөліктің жиынтықтылануына қарай – 
жел əйнегінің төменгі бөлігіндегі 
жапсырма осы жабдықтың автокөлікте 
бар екендігін растайды.     
Əрбір қауіпсіздік көпшігіна төмендегілер 
кіреді: 
– жүргізушіге арналған рөл дөңгелегінің 

күпшегінде немесе жолаушыға 
арналған аспаптар панеліндегі 
газгенераторлы қауіпсіздік көпшігі; 

– газгенератордың электр тұтатушыны 
басқарушы электр блок;
 

– аспаптар қалқаншасында 
орналасқан дабыл шамы. 
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Қауіпсіздік көпшіктері 
жүйесінде іске қосудың 
пиротехникалық қағидасы 
қолданылады. 

Бұл арқылы қауіпсіздік көпшігі іске 
қосылған кезде жылу өндірілетіні, 
түтін пайда болатыны (ол өрттің 
белгісі болып табылмайды) жəне 
жылдам тарсыл шығатыны туралы 
факт түсіндіріледі. Қауіпсіздік 
көпшіктері іске қосылған кезде лезде 
қампая жəне жайыла отырып, адамға 
жеңіл дене жарақатын келтіруі мүмкін.   
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АЛДЫҢҒЫ ОРЫНДЫҚТАРДЫҢ ҚАУІПСІЗДІК БЕЛДІКТЕРІНЕ ҚОСЫМША ПАССИВТІ ҚАУІПСІЗДІК 
ҚҰРАЛДАРЫ (3/6) 

 

 
 

 

Əрекет ету қағидасы 
Жүйе автокөлік оталып тұрған кезде ғана 
іске қосылады. 
Қатты маңдайлық соққы кезінде 
қауіпсіздік көпшіктері жылдам үрленеді. 
Бұл жүргізушінің басының немесе көкірек 
қуысының рөл дөңгелегіне жəне алдыңғы 
жолаушының аспаптар панеліне соғылу 
күшін жеңілдетеді. Тікелей соққыдан 
кейін, адамдар еш кедергісіз автокөліктен 
шығуы үшін, қауіпсіздік көпшіктері 
жылдам желі шығады.    

Ақаулар 
Аспаптар қалқаншасында дабыл

 

шамы оталған кезде бірнеше
 

секундқа жанады. 
Егер оталған кезде дабыл шамы жанбаса

 

немесе қозғалтқыш іске қосылып тұрған
 

кезде жанса, бұл қауіпсіздік жүйесіндегі
 

ақауды білдіреді. 
Өндіруші компанияның ресми дилерлік

 

желісінің сервистік станциясына жедел
 

түрде жүгініңіз. Дер кезінде жүгінбеу 
қорғаныстың тиімділігін төмендеуіне алып 
келуі мүмкін.  
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ҚҰРАЛДАРЫ (4/6) 

 

 
 

Кергіш немесе қауіпсіздік көпшігі 
мынадай жағдайларда іске қосылады. 
25 км/сағ. тең немесе одан жоғары 
жылдамдықпен келіп жылжымайтын 
кедергінің қатты (деформацияланбаған) 
бетіне маңдайлық соққы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.24 

Осындай салмақтағы немесе салмағы 
бұдан ауырырақ басқа автокөлікпен, 
40%-дан кем емес соққы аймағымен, екі 
автокөліктің қозғалыс жылдамдығы 40 
км/сағ. кем емес жылдамдық кезінде  
бетпе-бет соқтығысу. 

Осындай салмақтағы немесе салмағы 
бұдан ауырырақ басқа автокөлікпен, 
автокөліктің қозғалыс жылдамдығы 50 
км/сағ. жылдамдықта бүйірлік 
(қөлденең) соқтығысу (бар болған 
жағдайда, штаттық бүйірлік қауіпсіздік 
көпшіктері іске қосылады). 
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ҚҰРАЛДАРЫ (5/6) 

 

  
 

 

Белдіктерді кергіштер жəне қауіпсіздік 
көпшіктері мынадай жағдайларда да 
іске қосылуы мүмкін: 
– автокөліктің төменгі бөліктерімен 

соққылар, мысалы тротуардың шетіне; 
– шұңқырға түскен кезде; 
– құлаған немесе жерге қатты қонған 

түскен кезде; 
– тасқа соқтығысқан кезде; 
– басқа да осындай жағдайларда. 

Келесі жағдайларда белдіктердің 
кергіштері жəне қауіпсіздік көпшіктері 
іске қосылмай қалуы мүмкін: 
– артқы жақтан соққы болған кезде, 

 

соққы қатты болса да;   
– автокөлік аударылып қалған кезде; 

– автокөліктің алдыңғы немесе артқы 
бөлігіне бүйірлік соққы кезінде; 

– жүк көлігінің немесе тіркеменің артқы 
бөлігінің астына кірген кезде; 

– бұрышпен немесе жіңішке кедергіге 
соқтығысқан кезде; 

– басқа да осындай жағдайларда. 

Ескерту. Барлық келтірілген мысалдар 
жалпы сипатқа ие.  
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АЛДЫҢҒЫ ОРЫНДЫҚТАРДЫҢ ҚАУІПСІЗДІК БЕЛДІКТЕРІНЕ ҚОСЫМША ПАССИВТІ ҚАУІПСІЗДІК 
ҚҰРАЛДАРЫ (6/6) 
Төменде келтірілген ескертулер төтенше жағдайлар кезінде қауіпсіздік көпшіктеріның еш кедергісіз іске қосылуын қамтамасыз 
етуге жəне сондай жағдайларда ауыр жарақат алып қалу қаупінің алдын-алуға бағытталған.   

 
Жүргізушінің қауіпсіздікң көпшігіна қатысты ескерту 
– Рөл дөңгелегінің құрылысына жəне қауіпсіздік жүйесіне ешқандай да өзгеріс енгізбеңіз. 
– Рөл дөңгелегінің күпшегін жабуға тыйым салынады. 
– Рөл дөңгелегінің орталық панеліне ешқандай да бөгде заттар жапсырмаңыз (жұлдызшалар, логотиптер, сағат, телефон 

ұстауға арналған құрылғылар жəне т.б.). 
– Рөл дөңгелегін өз бетінше шешіп алуға тыйым салынады (бұл операцияны өндіруші компанияның ресми дилерлік желісінің 

сревистік станциясының білікті қызметкері орындауы қажет). 
– Автокөлікті жүргізу кезінде рөл дөңгелегіне тым жақын отырмаңыз: жүргізушінің дұрыс орналасуы кезінде, рөл дөңгелегіндегі 

жүргізушінің қолы аздап шынтақ тұсында бүгілген ➥ 1.17. Бұл қауіпсіздік көпшігіның ашылуына жəне дұрыс жұмысы үшін жеткілікті 
кеңістікті қамтамасыз етеді.  

 
Алдыңғы жолаушының қауіпсіздік көпшігіна қатысты ескерту  
– Аспаптар панелінің қауіпсіздік көпшігі орналасқан жеріне ешқандай да бөгде заттар бекітпеңіз жəне жапсырмаңыз (жұлдызшалар, 

логотиптер, сағат, телефон ұстауға арналған құрылғылар жəне т.б.). 
– Алдыңғы жолаушы мен аспаптар панелінің арасында ешқандай да заттар (қолшатыр, трост, пакеттер жəне т.с.с.) жəне жануар 

болмауы қажет. 
– Аспаптар панеліне жəне орындыққа аяғыңызды қоймаңыз, себебі бұл жарақат алып қалуыңызға алып келуі мүмкін. Жолаушыға 

əрдайым оның денесі (тізелері, қолдары, басы жəне т.б.) аспаптар панелінген жеткілікті қашықтықта орналасуын бақылау 
ұсынылады.   

– Балалар орындығын жəне жолаушы орындығын алғаннан кейін, соққы болған жағдайда қорғанысты қамтамасыз ету үшін, 
алдыңғы жолаушының пассивты қауіпсіздігі жүйесін қайтадан қосу қажет.     

АЛДЫҢҒЫ ЖОЛАУШЫНЫҢ ПАССИВТІ ҚАУІПСІЗДІКА ЖҮЙЕСІ СӨНДІРІЛМЕГЕН БОЛСА, БАЛАЛАР КРЕСЛОСЫН 
АЛДЫҢҒЫ ЖОЛАУШЫНЫҢ ОРЫНДЫҒЫНА ҚОЗҒАЛЫСҚА ҚАРАМА-ҚАРСЫ ОРНАТУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ ➥ 
1.43. 
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positif 
RUS_UD61253_1 

s de protection laterale (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 Dis 

 

 

Автокөліктің жиынтықталуына қарай, 
жел əйнегіндегі таңба автомобиль 
пассивті қауіпсіздіктің қосымша 
құралдарының жүйесімен 
жабдықталғандығын білдіреді 
(қауіпсіздік жастықтары, қауіпсіздік 
белдіктерінің кергіштері жəне т.с.с.). 

Бүйірлік қауіпсіздік жастықтарына қатысты ескерту 
Орындықтардың қабын орнату: қауіпсіздік жастықшалары бар 
орындықтар үшін арнайы қаптар талап етіледі. Мұндай қаптардың сатылымда 
бар екендігін ресми дилерден білуге болады. Басқа қаптарды (немесе 
басқа автокөлікке арналған қаптарды) пайдалану қауіпсіздік 
жастықшаларының қалыпты жұмысын бұзуы жəне Сіздің 
қауіпсіздігіңізге кері əсерін тигізуі мүмкін.  

 
– Алдыңғы жақта отырғыштың арқалығы, есіктің жəне салонның əрлеу 

элементтерінің арасында акссеруалар, заттар немесе үй жануарларын 
орналастыруға тыйым салынады. Орындықтың арқалығына бұйымдар мен 
киімдер ілмеңіз. Бұл қауіпсіздік жастығының дұрыс іске қосылуын бұзуы жəне ол 
ашылған кезде ауыр жарақат алып қалуға алып келуі мүмкін.  

– Орындықтар мен салон əрлеу элементтерін кез-келген бөлшектеуге жəне кез-
келген өзгертулерге тыйым салынады, мұны тек өндіруші компанияның ресми 
дилерлік желісінің сервис станциясының білікті қызметкері ғана орындауы қажет.     

БҮЙІРЛІК ҚАУІПСІЗДІК ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ 
Бүйірлік қауіпсіздік көпшіктері 
Əңгіме алдыңғы орындықтарға 
орнатылатын жəне автокөлікке қатты 
бүйірлік соққы кезінде, жүргізуші мен 
алдыңғы жолаушыны есік жақтан қорғай 
отырып іске қосылатын қауіпсіздік 
көпшіктері туралы болмақ.   
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RUS_UD61254_1 
Dispositifs de retenue complementaire (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

ПАССИВТІ ҚАУІПСІЗДІК ЖҮЙЕСІ 
Төменде келтірілген ескертулер төтенше жағдайлар кезінде қауіпсіздік көпшіктеріның еш кедергісіз іске қосылуын қамтамасыз 
етуге жəне сондай жағдайларда, сонымен қатар бөгде заттардан ауыр жарақат алып қалу қаупінің алдын-алуға бағытталған.  

 
Қауіпсіздік көпшігі төтенше жағдайларда қауіпсіздік белдігінің əрекетін толықтыруға арналған.  
Қауіпсіздік көпшігі жəне қауіпсіздік белдігі жалпы қауіпсіздік жүйесінің ажырамас бөлшегін білдіреді. Осылайша, əрқашан 
қауіпсіздік белдігін тағу қажет. Қауіпсіздік белдігін тақпау төтенше жағдайлар кезінде жүргізушінің жəне жолаушылардың 
ауыр жарақат алып қалуына алып келуі мүмкін. Қауіпсіздік көпшіктеріның іске қосылуынан жеңіл жарақат алып қалу 
мүмкіндігі əрқашан да болады десек те, бұл, сонымен қатар, қауіпсіздік көпшіктері іске қосылған кезде жарақаттану 
қаупін арттырады. 

Қауіпсіздік белдіктерінің кергіштері жəне қауіпсіздік көпшіктері автокөлік соқтығысқан барлық жағдайда іске қосыла бермейді. 
Сонымен, автокөлік аударылып қалған немесе артқы жақтан соққы (тіпті қатты соққы) болған жағдайда олар іске қосылмауы мүмкін..  
Автокөліктің астыңғы бөлігімен соққы болған кезде, мысалы, бордюрге, шұңқырға, тасқа жəне т.с.с. соқтығысу осы жүйелердің іске   
қосылуына алып келуі мүмкін. 

– Пассивті қауіпсіздік жүйесімен – қауіпсіздік көпшіктері, кергіштер, электрондық компоненттер, электр сымдары жəне т.б. – кез-
келген жұмыстар жүргізуге жəне оның жұмысына кез-келген араласуға қатаң тыйым салынған (жұмыстарды ресми дилерлік 
желінің білікті қызметкері орындаған жағдайдан басқа жағдайларда). 

– Жұмысқа жарамдылығын қамтамасыз ету жəне өздігінен іске қосылып кетуін болдырмау үшін қауіпсіздік жүйелерімен жұмысты 
өндіруші компанияның ресми дилерлік желісінің тек білікті қызметкерімен ғана орындалуы қажет.    

– Кез-келген жол-көлік апатынан, автокөлікті айдап кету немесе санкцияланбаған кіруден кейін қауіпсіздік мақсатында автокөліктің 
қауіпсіздік жүйесінің дұрыс жұмыс істеуін тексеру қажет.   

– Автокөлікті сату немесе уақытша пайдалануға беру кезінде жаңа иесіне қауіпсіздік көпшіктеріна қатысты барлық жоғарыда 
аталған шарттар туралы хабарлаңыз, сонымен қатар оған осы нұсқаулықты беріңіз.    

– Сіздің автокөлікті кəдеге жарату кезінде газгенераторларды жою процедурасын жүргізу үшін өндірушінің ресми дилерлік 
желісінің сервис станциясына жүгініңіз.  
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Есіктің ашылып кетуіне жол 
бермеу үшін есіктердің ішкі 
тұтқаларын «балалардан» 
бұғаттау функциясын 
пайдаланыңыз ➥1.10. 

Автокөлік 50 км/сағ. 
жылдамдықпен келіп 
кедергіге соқтығысуы 10 
емтр биіктіктен құлағанмен 
бірдей. Баланы қауіпсіздік 
белдігін тақпай 
тасымалдау – оны 
ересектердің қарауынсыз 5-
ші қабаттағы шарбағы жоқ 
балконға ойнауға  тастап 
кетумен тең!  

Баланы қолда ұстап отыруға тыйым 
салынған. Апат болған жағдайда Сіз 
өзіңіз қауіпсіздік белдігін тағынған 
болсаңыз да оны ұстап қала 
алмайсыз. Егер Сіздің автомобиль 
апатқа ұшыраған болса, балаларға 
арналған отырғышты ауыстырыңыз 
жəне қауіпсіздік белдіктерін, сонымен 
қатар ISOFIX бекіткішін тексеріңіз. 

БАЛАЛАР ҚАУІПСІЗДІГІ: жалпы мəліметтер (1/2) 

Балаларды тасымалдау 
Жол жағдайына қарамастан бала, 
ересек жолаушылар секілді орындыққа 
дұрыс орналасуы қажет жəне қауіпсіздік 
белдігін тағынған болуы керек. Сіз 
өзіңіз тасымалдаған бала үшін 
жауаптысыз. 
Бала – бұл миниатюрадағы ересек адам 
емес. Ол ерекше жарақат алып қалуға 
бейім, себебі оның бұлшықеттері жəне 
сүйектері өсу үстінде. Дегенмен де 
қауіпсіздік белдігі баланы тасымалдауға 
жеткіліксіз. Қажетті балаларға арналған 
орындық сатып алыңыз жəне оны дұрыс 
орналастырыңыз. 
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Автокөлік тотап тұрған  
немесе тоқтаған кездегі 
жүргізушінің жауапкершілігі 
Автокөлікте  бала,  мүмкіндігі 

шектеулі ересек адам немесе жануар 
бар кезде кілтті тұтандыру тетігіне 
қалдырып, автокөлікті тіпті аз уақытқа да 
тастап кетпеңіз. 
Олар, мысалы, қозғалтқышты іске қосу, 
əйнекті көтергіш секілді құрылғыларды 
қосу немесе есіктерді бұғаттау арқылы 
өздеріне немесе басқа адамдарға залал 
келтіруі мүмкін. 
Сонымен бірге жылы немесе ауа-
райы ашық күндері автокөлік 
салонындағы температура өте тез 
көтерілетіндігін ескеру қажет. 
Ауыр жарақат алу жəне өлім қаупі 
бар. 
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Securite enfants : generalites (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

БАЛАЛАР ҚАУІПСІЗДІГІ: жалпы мəліметтер (2/2) 

Балаларға арналған 
орындықты пайдалану 
Балаларға арналған орындық ұсынып 
отырған қорғаныс оның Сіздің баланы 
ұстай алу қабілетіне жəне оны дұрыс 
орналастырылуына байланысты болады. 
Дұрыс орналастырмау оқыстан тежеу 
немесе оқыс соққы кезінде Сіздің 
балаңыздың қорғанысын нашарлатады. 
Балаларға арналған орындықты сатып 
алмас бұрын ол Сіз орналасқан елдің 
нормаларына сəйкес келетіндігіне жəне 
Сіздің автокөлікке орналастыруға 
болатындығына көз жеткізіңіз. Сіздің 
автокөлік үшін ұсынылған балаларға 
арналған орындықтар туралы кеңес алу 
үшін өндіруші компанияның ресми 
дилеріне жүгініңіз.   

Балаларға арналған орындықты орнатар 
алдында осы нұсқаулықпен танысыңыз 
жəне соған сəйкес əрекет етеңіз. Орнату 
кезінде қиындық туындаған жағдайда 
жабдықты өндірушіге жүгініңіз. 
Нұсқаулықты орындықпен бірге 
сақтаңыз. 
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Ешқандай жағдайда да 
баланы автокөлікте жалғыз 
өзін қалдырмаңыз.  
Əрқашан балаңыздың 

қауіпсіздік белдігін тағуын жəне 
арнайы балалар белдігі немесе 
оның қауіпсіздік белдігі дұрыс 
реттелгендігін тексеріңіз. Баланы 
ешщқашан аса қалың киіммен 
киіндірмеңіз, соның салдарынан 
белдік денеге тығыз жанаспайды.  
Балаға басын немесе қолын 
терезеден шығаруына рұқсат етпеңіз.  
Автокөліктің қозғалысы кезінде (оның 
ішінде ұйықтап отырған кезде) 
балаңыз дұрыс қалыпта отыруын 
бақылаңыз. 

 
Өзіңіздің қауіпсіздік белдігіңізді тағу 
арқылы үлгі көрсетіңіз жəнге балаға 
мынаны үйретіңіз:  
– қауіпсіздік белдігін дұрыс тағуды; 
– автомобильге қозғалысқа қарама-

қарсы беттен кіруді жəне шығуды. 
Бұрын пайдаланылған жəне 
пайдалану жөніндегі нұсқаулығы жоқ 
балалар отырғышын пайдаланбаңыз.  
Ешқандай да бөгде зат балаларға 
арналған отырғышты орнатуға кедергі 
келтірмеуін бақылаңыз.  
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Securite ants : choix du siege enfant (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

БАЛАЛАР ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖҮЙЕСІ : балалар орындығын таңдау 
 

 

Арқалығы алдыға қарап орнатылатын 
балалар орындығы 
Ересек адамдарға қарағанда баланың 
басы массасының қатысы оның денесінің 
массасына қарағанда едəуір үлкен. 
Сонымен бірге баланың мойны əлі бос. 
Баланы көбінесе осындай қалыпта 
тасымалдауға тырысыңыз (Ең аз дегенде 
2 жасқа дейін). Мұндай қалыпта болу 
баланың басы мен мойнын ұстап тұруға 
мүмкіндік береді.  
Жақсы бүйірлік қорғанысты қамтамасыз 
ету үшін қамтушы орындықты таңдаңыз, 
ал баланың басы себеттің шетінен шыға 
бастаған кезде оны ауыстырыңыз.  

Қозғалыс бағыты бойынша 
орнатылатын балалар орындығы 
Баланың басы мен құрсақ аймағын бірінші 
кезекте қорғау қажет. Арқалығы артқа 
қаратылған, Сіздің автокөлікке сенімді 
бекітілген балалар креслосы баланың 
басының зақымдану қаупін азайтады.  Егер 
баланың бойы соған сəйкес келетін болса, 
баланы арнайы қауіпсіздік белдігі бар 
креслода бетін қозғалыс бағытына қаратып 
тасымалдаңыз.  
Жақсы бүйірлік қорғанысты қамтамасыз 
ету үшін қамтушы орындықты таңдаңыз. 

Арнайы жастықтар 
Бала 4 жасқа келгеннен кейін немесе 
оның салмағы 15 кг жеткен кезде оны 
арнайы жастықта тасымалдауға болады, 
ол штаттық қауіпсіздік белдігін оның дене 
құрылысының ерекшелігіне сəйкес 
келтіруге мүмкіндік береді. Жастық 
орындықта қауіпсіздік белдігін баланың 
ішінде емес, оның мықынында ұстап 
тұруға мүмкіндік беретін бағыттаушы 
болуы қажет. Қауіпсіздік белдігі иықтың 
ортасында орналасуы үшін биіктігін 
реттеуге болатын, белдікке арналған 
бағыттаушысы бар арқалықты пайдалану 
ұсынылады. Қауіпсіздік белдігі ешқандай 
жағдайда да мойында немесе қолда 
тұрмауы керек.  
Жақсы бүйірлік қорғанысты қамтамасыз 
ету үшін қамтушы орындықты таңдаңыз. 
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RUS_UD61257_1 
Securite enfants : choix de la fixation du siege enfant (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

Балалар орындығын ұстап 
тұрған қауіпсіздік белдігін 
бұғаттан шығаруы мүмкін 
балалар орындығын 
пайдаланбаңыз: 

орындықтың негізі белдіктің 
айылбасына жəне/немесе қауіпсіздік 
белдігінің құлпына тіреліп тұрмауы 
тиіс.  

Қозғалыс бағыты бойынша 
орнатылатын балалар 
орындығының арқалығы 
автокөлік орындығының 
арқалығына тығыз жабысып 
тұрғандығына көзжеткізіңіз. 

Бұл жағдайда балалар орындығы 
автокөлік орындығының көпшігіна 
əрқашан тіреліп тұрмауы керек.  

БАЛАЛАР ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖҮЙЕСІ : 
Балалар орындығын орнатуды таңдау (1/3) 

 

Балалар орындығын бекітудің 2 жүйесі 
бар: қауіпсіздік белдігі немесе ISOFIX 
жүйесі.  

Қауіпсіздік белдігімен бекіту Жылдам 
тежеу немесе оқыс соққы кезінде ол іске 
қосылуы үшін қауіпсіздік белдігі дұрыс 
реттелген болуы керек.  
Белдіктердің тармақтары балалар 
орындығын өндіруші көрсеткен қалыпта 
дұрыс орналасуын қамтамасыз етіңіз. 
Қауіпсіздік белдігін тарту арқылы оның 
дұрыс тағылғандығын тексеріңіз, содан 
соң балалар орындығынан ұстап тұрып, 
қауіпсіздік белдігін барынша тартыңыз.   
Орындықты солға-оңға, алға-артқа 
жылжыта отырып, оның жақсы бекітілуін 
тексеріңіз: орындық сенімді орнатылған 
болуы қажет.  
Балалар орындығы бүйір жағымен 
орнатылмағандығына жəне əйнекке 
тіреліп тұрмағандығына көз жеткізіңіз.  

 
 
 
 

1.32 

ISOFIX жүйесімен бекіту 
Қолдануға рұқсат етілген, ISOFIX бекіту 
жүйесі бар балалар орындықтары 
мынадай 3 жағдайда ECE-R44 
нормалары бойынша 
сертификатталған: 
– əмбебап ISOFIX 3-нүктелік, қозғалыс 

бағыты бойынша; 
– жартылай əмбебап ISOFIX 2-нүктелік; 
– арнайы. 
Соңғы 2 типтегі орындықтарды орнату 
алдында, оларды орнатуға рұқсат 
етілген автокөліктер тізімін қарап 
шығып, осындай мүмкіндік бар ма 
екендігіне көз жеткізіңіз. 
Балалар орындығын ISOFIX құлпымен 
бекітіңіз, егер ол мұнымен жабдықталған 
болса. ISOFIX жүйесі жылдам, жеңіл 
жəне сенімді орнатуды қамтамасыз етеді.  
ISOFIX жүйесі 2 шығыршықтан тұрады, 
кейбір жағдайларда үшінші шығыршығы 
бар. 

 
 
 
 
 

 
  

Қауіпсіздік белдігі ешқандай 
жағдайда да бос болмауы 
немесе оратылған болмауы 
қажет. Ешқандай жағдайда да 
белдікті қолдың астынан 
немесе арқа жақтан тақпаңыз. 
Қауіпсіздік белдігі бөгде 
заттармен 
зақымданбағандығына 
көзжеткізіңіз. Егер қауіпсіздік 
белдігі тиісінше жұмыс 
істемесе ол балаңызды 
қорғай алмайды. Өндіруші 
компанияның ресми дилеріне 
жүгініңіз. Қауіпсіздік белдігін 
жөндегенге дейін балалар 
орындығын бекіту үшін 
жолаушылар орнын 
пайдаланбаңыз. 

 
 
 
 
Басқа авто көлік үшін сатып алынған,  
ISOFIX балалар отырғышын 
пайдаланар алдында оны орнатуға 
рұқсат бар екендігіне көзжеткізіңіз.  
Жабдықты өндірушіге жүгініңіз жəне 
аталған отырғышты орнатуға болатын 
автокөліктер тізімімен салыстырыңыз.  



Jaune Noir Noir texte 

: 
RUS_UD61257_1 

Securite enfants choix de la fixation du siege enfant (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

Штаттық жүйенің 
элементтерінің құрылысына 
қандай да бір өзгеріс енгізуге 
қатаң тыйым салынады: 
қауіпсіздік белдіктері,  
ISOFIX жүйесі, орындықтар 
жəне олардың бекіткіштері 

БАЛАЛАР  ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖҮЙЕСІ : 
Балалар орындығын орнатуды таңдау (2/3) 

Ескерту. Балалар орындығын ISOFIX - 
тан алу кезінде 3 қауіпсіздік белдігінің 
айылбасын шығарып алыңыз жəне 
бастапқы қалпына келтіріңіз. 

1.33 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 жəне 2 таңбасымен белгіленген екі 
шығыршық отырғыштың арқалығы мен 
жастығының арасында орналасқан. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISOFIX балалар отырғышын артқы бүйірлік 
отырғышқа орнатар алдында 3 қауіпсіздік 
белдігінің айылбасы отырғыштың арқылығы 
мен жастығы арасындағы аймақтан 
тартылғандығына жəне құлып 1 
қолжетімділік аймағында тұрғандығына 
көзжеткізіңіз.  
Отырғыштардың 1 жəне 2 құлыптарда 
бекітілгендігін тексеріңіз. 

                 ISOFIX  бекіткіштері тек ISOFIX бекіткіш жүйесі бар балалар отырғышы үшін ғана 
жасалған. Бұл бекіткішті басқа балалар орындығын, қауіпсіздік  белдігін немесе заттарды 
бекіту   пайдаланбаңыз Бекіту орындарында бөгде заттың жоқ екендігіне көзжеткізіңіз. 
Егер Сіздің автокөлік апатқа ұшыраса, онда ISOFIX бекіткішін тексеріңіз және балалар 
орындығын ауыстырыңыз. 
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RUS_UD61257_1 
Securite enfants : choix de la fixation du siege enfant (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

 

Міндетті түрде балалар 
орындығының белдігін тиісті 
шиыршыққа бекітіңіз. 
Бөгде бекіту нүктесін 

пайдалануға тыйым салынады.  

БАЛАЛАР  ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖҮЙЕСІ : 
Балалар орындығын орнатуды таңдау (3/3) 

 
 

5 үшінші шығыршық кейбір балалар 
орындығында бар жоғарғы белдікті бекіту 
үшін қолданылады. 
4 белдік орындық арқалығы мен артқы 
сөре арасынан өтуі қажет. Ол үшін 
артқы сөрені шешіп алыңыз ➥ 3.27. 
Ілгекті символымен белгіленген 5 
шиыршықтың біріне бекітіңіз. 
4 белдікті балалар креслосының 
арқылығы автокөлік орындығының 
арқалығымен жанасатындай етіп 
тартыңыз. 

 

1.34 
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Балалар орындығын 
автокөліктің артқы 
орындығына орнатуға 
басымдық беріледі.  
Автокөлікке балалар 

орындығын орнату кезінде оның өз 
каркасынан (негізінен) ажырап кету 
қаупі жоқ екендігіне көз жеткізіңіз. 
Егер бас тірегішті алып тастау қажет 
болса, ол сенімді жерге қойылғанына 
жəне жылдам тежеген немесе соққы 
болған кезде ұшып кетпейтіндігіне көз 
жеткізіңіз.  
Егер Сіз оны тіпті пайдаланбасаңыз 
да,  жылдам тежеген немесе соққы 
болған кезде жарақат келтірмеу үшін 
балалар орындығын сенімді бекітіңіз.   

ӨЛІМ ҚАУПІ НЕМЕСЕ АУЫР 
ЖАРАҚАТТАР ҚАУПІ 

 
Балалар креслосын алдыңғы 
жолаушының орындығына орнату 
(егер бұл рұқсат етілген болса) 
алдында алдыңғы жолаушының 
қауіпсіздік жастығы сөндірілгендігіне 
көз жеткізіңіз  1.43. 

БАЛАЛАР ҚАУІПСІЗДІГІ: балалар орындығын орнату, жалпы мəліметтер (1/2) 
Балалар орындығын барлық 
жолаушылар орындығына орната 
беруге рұқсат етілмейді. Келесі беттегі 
сызбаларда балалар орындығын бекіту 
орындары көрсетілген.  
Балалар орындығының көрсетілген 
типтері сатылымда болмауы мүмкін. 
Басқа балаларға арналған орындықты 
пайдаланар алдында, ол орындықты 
орнатуға болады ма екендігін білу үшін 
өндірушіге жүгініңіз. 

 
 
 

Алдыңғы орында 
Балаларды тасымалдауға қатысты түрлі 
елдердің заңнамалық актілерінде 
өздеріне тəн ерекшеліктері болады.   
Нормативтік құжаттармен танысыңыз 
жəне келесі беттегі сызбалардың 
нұсқауларына сүйеніңіз. 
Алдыңғы жолаушының орындығына 
балалар орындығын орнату (егер бұл 
рұқсат етілген болса) алдында: 
– қауіпсіздік белдігін түбіне дейін 

түсіріңіз; 
– орындықты артқа қарай тірелгенше 

итеріңіз; 
– орындықтың арқалығын тігінен 

(шамамен 25° градусқа) аздап 
шалқайтыңыз; 

– автокөлік орындығын ең жоғарғы 
қалпына орнатыңыз (тиісті ретке 
келтіру бар болған жағдайда). 

Міндетті түрде орындықтың бас тірегіші 
бала креслосының аймағында 
болмайтындай етіп толық көтеріңіз ➥ 
1.15. 

Балалар креслосын алдыңғы 
жолаушының орындығына орнатқаннан 
кейін (егер бұл рұқсат етілген болса), 
қажет болған жағдайда, егер бұл мүмкін 
болса, орындықты алдыға қарай 
жылжытуға болады (артта отырған 
жолаушыларға немесе басқа балалар 
креслосына көбірек кеңістік қалдыру 
үшін). Арқалығын алдыға қаратып 
қозғалыс бағытында орнатылатын 
балалар креслосы аспаптар панелімен 
жанаспауы немесе ең шеткі алдыңғы 
қалыпқа жылжып кетпеуі қажет.  
Балалар орындығын орнатқаннан кейін 
орындалған реттеулерді өзгертпеңіз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.35 
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RUS_UD61258_1 
Securite enfants : installation du siege enfant, generalites (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

Еденге тірелетін балалар 
орындығын автомобильдің 
артқы орындығының ортаңғы 
орнына орнатуға тыйым 
салынады.  

Ауыр жарақат алып қалу қаупі 
жəне қайғылы оқиғамен 
аяқталатын қауіп бар. 

Балалар креслосы немесе 
баланың аяғы алдыңғы 
орындықты берік бекітуге 
кедергі келтіріп 
тұрмағандығына көз жеткізіңіз  
➥ 1.16. 

Арқалығы жоқ (2 немесе 3 
топтың «бустері») балалар 
отырғышын орнату кезінде 
автокөліктің штаттық 
қауіпсіздік белдігінің дұрыс 
жұмыс істеп (орау жəне керу) 
тұрғандығына көз жеткізіңіз 
➥ 1.17. 

Қажет болған жағдайда автокөлік 
орындығының қалпын ретке 
келтіріңіз. 

БАЛАЛАР ҚАУІПСІЗДІГІ: балалар орындығын орнату, жалпы мəліметтер (2/2) 

Артқы орындықтың бүйірлік орында 
Аспа бесік автокөлікке көлденең 
орнатылады жəне кем дегенде 2 орынды 
алады. Балалның бас жағын есікке қарам-
қарсы жаққа қаратып жатқызыңыз. 
Балалар креслосын артқы орындықтың 
бүйірлік орнына орнату кезінде, оны 
ISOFIX бекітпелерінің нүктелеріне 
бекітер алдында бұл кресло ISOFIX 
бекітпесінің екі нүктесінің арасында 
қалып қойған жоқтығыныа көз жеткізіңіз. 
Қажет болған жағдайда тиісті орынның 
қауіпсіздік белдігінің айылбасын шетке 
қарай жылжытыңыз. 
Алдыңғы орындықты барынша алдыға 
қарай жылжытыңыз, балалар креслосын 
арқалығын алдыға қаратып орнатыңыз, 
содан соң алдыңғы орындықты барынша 
артқа қарай жылжытыңыз, бірақ балалар 
креслосына жанаспауы қажет.  
Қозғалыс бағытындағы креслоны орнату 
кезінде баланы қорғау үшін: 
– тиісті орындықты артқа қарай барынша 

жылжытыңыз; 
– баланың алдындағы орындықты 

алдыға қарай жылжытыңыз, баланың 
аяғы үшін бос кеңістік жасау үшін 
орындықтың арқалығын алға қарай 
еңкейтіңіз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.36 

Барлық жағдайда да, балалар креслосы 
орнатылатын артқы орындықтың бас 
тірегішін алу қажет ➥ 3.23. Қажет болған 
жағдайда артқы орындықты тірелгенше 
артқа қарай жылжытыңыз. Мұны балалар 
креслосын орнатар алдында жасаңыз. 
Балалар креслосы автокөлік 
орындығының арқалығына тіреліп 
тұрғандығына көз жеткізіңіз.  

 
 
 
 
 
 

 

Артқы орындықты ортаңғы орнында 
Егер мұнда инерциялық тартқыш 
катушкасы қауіпсіздік белдігі орнатылған 
болса ғана бұл орынға балалар 
орындығын орнатуға болады. Қосымша 
ақпарат алу үшін өндіруші компанияның 
сервис станциясына ресми дилерге 
жүгініңіз.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Jaune Noir Noir texte 

: 
RUS_UD65099_2 

Sieges enfant fixation par ceinture de securite (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

БАЛАЛАР ОРЫНДЫҒЫ: қауіпсіздік белдігімен бекіту (1/3) 
 

 
 

   

 
 
 

Балалар орындығын орнатуға 
тыйым салынған орын. 

Тиісті сертификатталған
«əмбебап»  балалар орындығын 
автокөліктің  штаттық қауіпсіздік 
белдігімен бекітуге рұқсат етілген 
орын. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.37  
  

Автокөлікке сəйкес келмейтін 
балалар қауіпсіздігі жүйесін 
пайдалану баланы тиісті 
деңгейде қорғай алмайды.   
Ол ауыр жарақаттануы 
неемсе өлімге алып келетін 
жарақат алуы мүмкін.  

ӨЛІМ ҚАУПІ НЕМЕСЕ АУЫР 
ЖАРАҚАТ АЛЫП ҚАЛУ ҚАУПІ 
 

Балалар креслосын алдыңғы 
жолаушының орындығына орнату 
(егер бұл рұқсат етілген болса) 
алдында алдыңғы жолаушының 
қауіпсіздік көпшігі сөндірілгендігіне 
көз жеткізіңіз  1.43. 



Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD65099_2 
Sieges enfant : fixation par ceinture de securite (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

 
 

Балалар 
орындығының типі 

 
 

Баланың салмағы  

 
Алдыңғы 

жолаушылар 
орындығы 

 

Артқы бүйірлік 
орындар  

 

Артқы ортаңғы 
орын 

Көлденең аспалы 
бесік Топ 0 

 
< 10 кг 

 
X 

 
U (1) 

 
X 

Арқалығын алдыға  
қаратып орнатылатын 
баланың аспалы  
бесігі 
Топтар 0 немесе 0+ 

 

< 10 кг жəне < 13 кг 

 

X 

 

U (2) 

 

U (2) 

Себет типтес  
орындық/қозғалысқа 
қарсы бағыттағы 
Топтар 0+ жəне 1 

 

< 13 кг жəне 9-18 кг 

 

X 

 

U (2) 

 

U (2) 

Арқалығы артқа 
қаратып орнатуға 
арналған орындық  
Топ 1 

 
9-18 кг 

 
X 

 
U (3) 

 
U (3) 

Балаға арналған 
арнайы жастықша 
Топтар 2 жəне 3 

 
15-25 кг жəне 22-36 кг 

 
X 

 
U (3) 

 
X 

 

БАЛАЛАР ОРЫНДЫҒЫ: қауіпсіздік белдігімен бекіту (2/3) 
Заңнамалық нормаларға сəйкес біз төменде алдыңғы бетте графикалық түрде ұсынылған қайталанатын ақпаратты кесте 
түұрінде ұсынамыз.   

 

 
 
 
 
 

1.38  



мұндай типтегі балалар орындығын орнатуға тыйым салынған орын. 

Штаттық қауіпсіздік белдігімен бекітілетін əмбебап балалар креслосын орнатуға жарамды орын. Аталған балалар креслосын 
орналастыру мүмкін екендігіне көз жеткізіңіз. 

Аспалы бесік автокөлікке көлденең орнатылады жəне кем дегенде 2 жолаушылар орнын алады. Баланы басымен есікке қарама- 
қарсы жаққа қаратып орналастырған жөн.   

Қажет болған жағдайда автокөліктің орындығын артқа қарай тірелгенше жылжытыңыз. Автокөліктің артқы орындығында бала 
автокөлік қозғалысының бағына қатысты бетін артқа қаратып отыратын балалар креслосын орналастыру үшін автокөліктің 
алдыңғы орындығын ең алдыңғы қалыпқа дейін жылжытыңыз, содан соң оны мүмкіндігінше артқа қарай жылжытыңыз, бірақ ол 
балалар креслосына жанаспауы керек. 

Барлық қалған жағдайларда балалар креслосы орнатылатын артқы орындықтың бас сүйегішін шешіп алған жөн. Мұны балалар 
креслосын орнатар алдында орындау қажет                    Баланың аяғына бос кеңістік жасау үшін баланың алдындағы орындықты 
алдыға қарай жылжытыңыз жəне орындықтың арқалығын еңкейтіңіз. 

Jaune Noir Noir texte 

: 
RUS_UD65099_2 

Sieges enfant fixation par ceinture de securite (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

БАЛАЛАР ОРЫНДЫҒЫ: қауіпсіздік белдігімен бекіту (3/3) 
X = 

U = 

(1)
 

- 

(2)

 

(3)

 

➥ 3.23.  
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Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD65100_2 
Sieges enfants?: fixation par systeme isofix (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

Бес орындық салон 
 
 

Балалар 
орындығының типі 

 
 

Баланың 
салмағы 

 
ISOFIX 

орындықтың 
өлшемі 
[биіктігі] 

 
Алдыңғы 

жолаушылар 
орны 

 

Артқы бүйірлік 
орындар  

 

Артқы ортаңғы 
орын 

Көлденең аспалы 
бесік 
Топ 0 

 
< 10 кг 

F, G 
[L1, L2] 

 
X 

 
X 

 
X 

Арқалығын алдыға  
қаратып орнатылатын 
баланың аспалы  
бесігі 
Топтар 0 немесе 0+ 

 

< 10 кг жəне < 13 
кг 

 
E 

[R1] 

 

X 

 

IL (1) 

 

X 

Себет типтес  
орындық/қозғалысқа 
қарсы бағыттағы 
Топтар 0+ жəне 1 

 

< 13 кг жəне 9-18 
кг 

 
C, D 

[R3, R2, R2X] 

 

X 

 

IL (1) 

 

X 

Арқалығы артқа 
қаратып орнатуға 
арналған орындық  
Топ 1 

 
9-18 кг 

A, B, B1 
[F3, F2, F2X] 

 
X 

 
IUF - IL (2) 

 
X 

Балаға арналған 
арнайы жастықша 
Топтар 2 жəне 3 

 
15-25 кг жəне 22-
36 кг 

 
[B2] 

 
X 

 
IUF - IL (2) 

 
X 

 
I-Size орындығы 

   
X 

 
X 

 
X 

 

БАЛАЛАР ОРЫНДЫҒЫ: ISOFIX жүйесінің көмегімен бекіту (1/3) 
Заңнамалық актілерге сəйкес, біз келесі беттерде ұсынылған қайталанатын ақпараттар кестесін келтіреміз. 
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Jaune Noir Noir texte 

nfants 
RUS_UD65100_2 

?: fixation par systeme isofix (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 Sieges e 

 

 

БАЛАЛАР ОРЫНДЫҒЫ: ISOFIX жүйесінің көмегімен бекіту (2/3) 
X = ISOFIX балалар орындығын орнатуға тыйым салынған орын. 
IUF/IL = ISOFIX бекіткіші бар əмбебап/жартылай əмбебап немесе арнайы орындықтарды орнатуға жарамды орын (осы жүйемен 

жабдықталған автокөліктер үшін); орындықты орнату мүмкін екендігіне көз жеткізіңіз. 
(1) Қажет болған жағдайда автокөліктің орындығын артқа қарай тірелгенше жылжытыңыз. Алдыңғы орындықты барынша алдыға қарай  

жылжытыңыз, балалар креслосын арқалығын алға қаратып орнатыңыз, содан соң алдыңғы орындықты, ол балалар креслосына 
жанаспайтындай етіп, мүмкіндігінше артқа қарай жылжытыңыз. 

(2) Барлық жағдайларда балалар креслосы орнатылатын артқы орындықтың бас сүйегішін шешіп алған жөн. Мұны балалар креслосын 
орнатар алдында орындау қажет ➥ 3.23. Баланың аяғына бос кеңістік жасау үшін баланың алдындағы орындықты алдыға қарай 
жылжытыңыз жəне орындықтың арқалығын еңкейтіңіз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.41 

 



Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD65100_2 
Sieges enfants?: fixation par systeme isofix (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

Автокөлікке сəйкес келмейтін 
балаларды қорғау жүйесін 
пайдалану баланы тиісті 
деңгейде қорғай алмайды. 

Ол ауыр немесе өлімге алып келетін 
жарақат алу мүмкін. 

Қауіпсіздік белдігі құлпының 
дұрыс қалыпта жеткізіңіз (ол 
жасырын, қандай да бір 
затпен немесе адаммен 
басылған немесе қысылған 
болмауы тиіс. 

Қауіпсіздік белдігінің ақаулануы қаупі 
бар.  

БАЛАЛАР ОРЫНДЫҒЫ: ISOFIX жүйесінің көмегімен бекіту (3/3) 
 

Осы типтегі балалар 
орындығын орнатуға тиым 
салынған орын 

 
 
 
 

1.42 

 
 
 

ISOFIX бекіткішінің көмегімен 
бекітілетін балалар орындығы 

ISOFIX балалар орындығын 
орнатуға рұқсат етілген орын. 

Артқы орындарда əмбебап 
балалар орындығын ISOFIX 

бекіткішінің көмегімен қозғалыс бағытына 
қаратып бекітуге мүмкіндік беретін 
бекіткіштер бар. Бекіткіштер артқы 
орындықтардың арқалықтарында 
орналасқан. 
ISOFIX –ті балалар орындығының 
өлшемі əріптер бойынша анықталады: 
– A, B жəне B1 [F3, F2, F2X]: 1-ші топтың 

креслолары (салмағы 9 кг бастап 18 кг 
дейінгі балаларға арналған), арқалығы 
артқа қаратып орнатылады; 

– C жəне D [R3, R2, R2X]: 0+ (13 кг аз) 
немесе 1 (9 кг бастап 18 кг дейінгі) 
топтың аспалы бесігі немесе 
креслолары, арқалығын алға қаратып 
орнатылады; 

– E [R1]: 0 (10 кг аз) немесе 0+ (13 кг аз) 
оптың аспалы бесігі немесе креслосы, 
арқалығы артқа қаратып орнатуға 
арналған; 

– F жəне G [L1, L2]: 0 (10 кг аз) топтың 
аспалы бесіктері; 

– [B2]: 2 жəне 3 (салмағы 15-тен 25 кг 
дейінгі жəне 22-ден 36 кг дейінгі 
балалар үшін) топтарының балалар 
жастық-бустерлері. 

 
  

 



Jaune Noir Noir texte 

sacti 
RUS_UD62554_1 

Securite enfants : de vation, activation airЬag passager avant (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

БАЛАЛАР ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖҮЙЕСІ : 
алдыңғы жолаушының қауіпсіздік көпшігін сөндіру жəне қосу (1/3) 

  
 

Алдыңғы жолаушының 
қауіпсіздік көпшігін 
сөндіру 
(осы функциямен жабдықталған 
автокөліктерде) 
Алдыңғы жолаушының орындығына 
балалар креслосын орнатар алдында: 
– осы орындыққа балалар креслосын 

орнатуға рұқсат екендігіне көз 
жеткізіңіз; 

– алдыңғы жолаушы орындығында 
балалар креслосын арқылығын алға 
қаратып орнату қажет болатын болса, 
онда міндетті түрде қауіпсіздік 
көпшігін сөндіріңіз. 

Қауіпсіздік көпшігін сөндіру үшін: 
автокөлік қозғалыссыз жəне сөніп 
тұрған кезде 1 ажыратып-қосқышты 
басыңыз жəне оны OFF (сөндіру) 
қалпына бұраңыз. 
Оталып тұрған кезде, міндетті түрде, 

2 дисплейде дабыл шамы жанып 
тұрғанына көз жеткізіңіз. 
Бұл шам балалар орындығын 
орнатуға болатындығын растай 
отырып, үздіксіз жанып тұрады.  

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 
 
 

1.43  
  

шамдары жанады. Қауіпсіздік 
жастығының жұмыс режимі ауыстырып-
қосқыштың қалпына сəйкес болуы үшін  
автокөлікті сөндіріңіз жəне 
оталдырыңыз. 

онда жəне  
жасалатын болса, 

Алдыңғы жолаушының 
қауіпсіздік көпшігін қосу жəне 
сөндіру тек автокөлік 
қозғалыссыз жəне сөніп 
тұрған кезде орындалуы 
қажет.  

Егер манипуляция қозғалыс кезінде  



Jaune Noir Noir texte 

ecu 
RUS_UD62554_1 

S rite enfants : desactivation, activation airЬag passager avant (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

 

 

 
 

Бұл туралы аспаптар панеліндегі 
таңбалау жəне 3 күнге қарсы 
күнқағардың екі жағындағы А заттаңбасы  
еске салып тұрады (Заттаңбаның үлгісі 
жоғарыда көрсетілген). 
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НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 
Қауіпсіздік жастығы қосылып      
тұрған кезде алдыңғы 

орындықта балалар отырғышын 
арқалығын алға қаратып орнату қауіпті 
болғандықтан, ЕШҚАНДАЙ 
ЖАҒДАЙДА ДА балалар отырғышын 
ҚАУІПСІЗДІК ЖАСТЫҒЫ ҚОСЫЛЫП 
ТҰРҒАН орындыққа қозғалыс бағытына 
қарама-қарсы (арқалығын алға 
қаратып) орнатпаңыз. 
Бұл   БАЛА   ӨЛІМІНЕ   немесе   АУЫР 
ЖАРАҚАТҚА алып келуі мүмкін.  

БАЛАЛАР ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖҮЙЕСІ : 
алдыңғы жолаушының қауіпсіздік көпшігін сөндіру жəне қосу (2/3) 



Jaune Noir Noir texte 

sacti 
RUS_UD62554_1 

Securite enfants : de vation, activation airЬag passager avant (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

 

  

Алдыңғы жолаушының 
қауіпсіздік көпшігін қосу 
Балалар креслосын алдыңғы

 

жолаушының орындығынан алып
 

тастағаннан кейін, соққы болған
 

жағдайда жолаушы қорғанысыны
 

қамтамасыз ету үшін  қауіпсіздік көпшігін
 

қайтадан қосу қажет. 
Қауіпсіздік белдігін қайтадан

 

белсенділендіру үшін: автокөлік
 

қозғалыссыз жəне оталмай тұрған
 

кезде 1 ауыстырып-қосқышты басыңыз
 

жəне оны ON (іске қосу) қалпына
 

бұрыңыз. 
Оталған кезде міндетті түрде 

Ақаулар 
Алдыңғы жолаушының қауіпсіздік

 

көпшігін қосу/сөндіру жүйесі ақаулы
 

болған жағдайда алдыңғы жолаушының
 

орындығына қозғалыс бағытына қарай
 

арқалығын алға қаратып балалар
 

креслосын орнатуға тыйым салынады. 
Бұл орынға жолаушыны отырғызу

 

ұсынылмайды. 
Өндіруші компанияның ресми дилерлік

 

желісінің сервис станциясына дереу
 

жүгініңіз. 

2 аспаптар қалқаншасындағы  
дабыл шамы сөнгендігіне көз 
жеткізіңіз. 

1.45 
 

  

шамдары жанады. Қауіпсіздік 
жастығының жұмыс режимі 
ауыстырып-қосқыштың қалпына 
сəйкес болуы үшін  автокөлікті 
сөндіріңіз жəне оталдырыңыз. 

онда жəне 

жасалатын болса, 

Алдыңғы жолаушының 
қауіпсіздік көпшігін қосу 
жəне сөндіру тек автокөлік 
қозғалыссыз жəне сөніп 
тұрған кезде орындалуы 
қажет.  

Егер манипуляция қозғалыс кезінде 

БАЛАЛАР ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖҮЙЕСІ : 
алдыңғы жолаушының қауіпсіздік көпшігін сөндіру жəне қосу (3/3) 



Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61263_1 
Poste de conduite direction а gauche (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

СОЛ ЖАҚТЫ РӨЛДІК БАСҚАРУДАҒЫ АВТОКӨЛІКТЕРДІҢ АСПАПТАР ПАНЕЛІ (1/2) 
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Jaune Noir Noir texte 

de conduite 
RUS_UD61263_1 

direction а gauche (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 Poste 

 

 

СОЛ ЖАҚТЫ РӨЛДІК БАСҚАРУДАҒЫ АВТОКӨЛІКТЕРДІҢ АСПАПТАР ПАНЕЛІ (2/2) 
Төменде сипатталып отырған жабдықтың құрамы АВТОКӨЛІКТІҢ МОДИФИКАЦИЯСЫНА, СОНДАЙ-АҚ ЖЕТКІЗУШІ ЕЛГЕ 
БАЙЛАНЫСТЫ БОЛАДЫ. 

 
1 Бүйірлік дефлектор. 
2 Жоғары жиілікті дауыс зорайтқыш. 
3  Рөл астындағы ауыстырып-қосқыш: 

  бұрылуды көрсеткіш; 
–
–
 сыртқы жарықтандыру; 

– тұманға қарсы фара; 
– тұманға қарсы артқы шам. 
4 Дыбыстық дабыл. 
5 Аспаптар қалқаншасы. 
6 Жүргізушінің қауіпсіздік көпшігіның 

орналасу орны. 
7 Жел əйнегіндегі əйнек 

тазалығыштың/əйнек жуғыштың 
рөласты ауыстырып-қосқышы. 

8 Жылыту жəне желдету жүйесіндегі ауа 
ағынының орталық дефлекторлары. 

9 Мультимедиялық жүйенің, шолу
жүйесінің орналасу орны. 

10 Мультимедиялық жалғағыш. 
11  Жылытуды жəне желдетуді басқару 

органдары. 
12  Жолаушының қауіпсіздік көпшігіның 

орналасу орны. 
13  Алдыңғы жолаушының қауіпсіздік 

көпшігін сөндіргіш. 
14  Қолғаптық жəшік. 

15 Сөндіргіш: 
– ECO үнемді режимін қосу жəне 

сөндіру; 
– ESC траекторияны тұрақтандыру 

жүйесін қосу/сөндіру; 
– Əйнекті электржылыту 

функциясын қосу/сөндіру ; 
– тұраққа қою кезінде қашықтықты 

бақылау жүйесін қосу/сөндіру; 
– айнала шолу камераларын қосу/сөндіру. 
16 Берілісіті ауыстыру иінтірегі. 
17 Тұрақ тежегіші. 
18 Алдыңғы орындықтарды жылыту 

түймешесі. 
19 4x2 (2WD) жəне 4x4 (4WD) 

режимдерін ауыстырып-қосу. 
20 Тұтатқыш немесе электр 

аксессуарларға арналған рəзетке. 
21 Қозғалтқышты іске қосу түймешесі. 
22 Мультимедиялық жүйені қашықтан 

басқару тетігі. 
23 Ауыстырып-қосқыш: 

– борттық компьютернің деректерін; 
– мультимедиялық жүйені дауыспен 

басқаруды. 

24 Басты сөндіргіштер: 
– жылдымдықты шектеушіні; 
– қозғалық жылдамдығын реттегішті. 

 
25 Сақтандырғыштар блогы. 

 
26 Капот құлпы жектегінің тұтқасы. 

 
27 Сөндіргіш: 

– тік жазықтықта фарлар 
жарығының бағытын электрлік 
түзетуді; 

– аспаптар жарықтандыруы 
жарықтығын реттегішті; 

– соқыр аймақтарды бақылау 
функциясын;

 

– рөл дөңгелегінің жылытылуын.  
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Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD65540_2 
Temoins lumineux (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

 
Дабыл шамы жанған кезде  
қауіпсіздік шараларын сақтай 
отырып автокөлікті өндіруші 
компанияның ресми дилерлік желісінің 
сервис станциясына дереу жеткізу 
қажет. Осы ұйғарымды сақтамау 
автокөліктің ақаулануына алып келуі 
мүмкін.  

Индикацияның жоқтығы, 
сондай-ақ визуалды немесе 
дыбыстық кері байланыстың 
жоқтығы аспаптар 
қалқаншасының ақаулы 
екендігін білдіреді.  

Бұл арада қозғалыс жағдайы 
мүмкіндік берген кезде дереу тоқтау 
қажет. Автокөлік қозғалыссыз 
тұрғандығына көз жеткізіңіз жəне 
өндіруші компанияның ресми 
дилерлік желісінің сервис 
орталығымен хабарласыңыз. 

ДАБЫЛ ШАМДАРЫ (1/4) 
Аспаптар қалқаншасындағы төменде көрсетілген ақпараттарды индикациялау АВТОКӨЛІКТІҢ ЖИЫНТЫҚТЫЛАНУЫНА ЖƏНЕ 
ЖЕТКІЗУШІ ЕЛГЕ БАЙЛАНЫСТЫ БОЛАДЫ. 

 
 

 

Аспаптар қалқаншасы A оталдыру 
қосылған кезде жарықтандырады. 
Жарықтандырудың жарықтығын реттеу 1 
реттегішін бұру арқылы жүзеге асырылады.

 
 
 

1.48 

Кейбір дабыл шамдарының қосылуы 
аспаптар қалқаншасындағы тиісті 
хабарламамен қоса жүреді.  

 Габаритті жарықтың іске 
қосылуының дабыл шамы 
Фаралардың алысқа 
жүретін жарығы жануының 
дабыл шамы 
Жақын жарықтың іске 
қосылуының дабыл шамы 
Тұманға қарсы фарлардың 
іске қосылуының дабыл 
шамы 
Тұманға қарсы артқы 
шамның іске қосылуының 
дабыл шамы 
Сол жақ бұрылысты 
көрсетушінің іске қосылуы 
дабыл шамы 
Оң жақ бұрылысты 
көрсетушінің іске қосылуы 
дабыл шамы 

 
 

Қауіпсіздік көпшіктері 
жүйесінің дабыл шамы 

Оталдыру қосылған кезде шам жанады 
жəне бірнеше секундтан соң сөнеді. Егер 
оталдыруды қосу кезінде дабыл шамы 
жанбаса немесе қозғалтқыш жұмыс істеп 
тұрған кезде жанатын болса, бұл жүйедегі 
ақауды білдіреді. 
Жедел түрде өндіруші компанияның 
ресми дилерлік желісінің сервис 
орталығына жүгініңіз. 

Бакта жанармай деңгейі  
төмендігін білдіретін дабыл  
шамы 

Оталдыру қосылған кезде шам жанады 
жəне бірнеше секундтан соң сөнеді. Егер 
дабыл шамы қозғалыс кезінде жанатын 
болса бакқа жанар май құю қажетт. Сіз 
жанармай үстеп құймай 50 шақырымнан 
артық жүре алмайсыз. 

 
 

 

Дабыл шамы                 Сізге 
қауіпсіздік мақсатында 
автокөлікті қозғалыс жағдайы

 

 

мүмкіндік берген кезде дереу 
тоқтатуды қажеттігін білдіреді. 
Қозғалтқышты тоқтатыңыз жəне оны 
іске қоспаңыз. Өндіруші компанияның 
ресми дилерлік желісінің сервис 
орталығымен хабарласыңыз.



Jaune Noir Noir texte 

Temoins 
RUS_UD65540_2 

lumineux (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

 

ДАБЫЛ ШАМДАРЫ (2/4) 
Аспаптар қалқаншасындағы төменде көрсетілген ақпараттарды индикациялау АВТОКӨЛІКТІҢ ЖИЫНТЫҚТЫЛАНУЫНА ЖƏНЕ 
ЖЕТКІЗУШІ ЕЛГЕ БАЙЛАНЫСТЫ БОЛАДЫ. 

 
 

 

Шұғыл тоқтаудың дабыл 
шамы 

Тұрақ тежеуішінің қосылуы 
дабыл шамы жəне тежеу 
жүйесінің ақаулығы дабыл 
шамы 

Оталдыру қосылған кезде жанады жəне 
тұрақ тежеуіші сөнгеннен кейін сөнеді. 
Егер шам тежеу кезінде дабыл шамымен 
қатар жанатын жəне  дыбыс 
сигналымен қоса берілетін болса, бұл 
тежеуіш сұйықтығының деңгейі төмен 
немесе тежеуіш жүйесінің ақаулы 
екендігін білдіреді. 
Тоқтаңыз жəне өндіруші компанияның 
ресми дилерлік желісінің сервис 
орталығымен хабарласыңыз. 

Аккумулятор батареясы
 

заряды шынжырының
 

дабыл шамы 

Қозғалтқыштағы май 
қысымының төмендегенін 
білдіретін дабыл шамы 

Оталдыру қосылған кезде шам жанады 
жəне бірнеше секундтан соң сөнеді. 
Егер бұл шам қозғалыс кезінде дабыл 
шамымен бір мезетте жанатын 
болса жəне дыбыстық сигналмен қоса 
берілетін болса, дереу тоқтаңыз жəне 
оталдыруды сөндіріңіз. 
Май деңгейін тексеріңіз. Егер май деңгейі 
қалыпты болса, шамның жану себебі 
басқа. Май деңгейі немесе майлау 
жүйесіндегі қысым төмен болған 
жағдайда қозғалтқышты қосуға 
болмайды, себебі бұл оның бұзылуына 
алып келеді. Техникалық мамандарды 
шақырыңыз немесе автокөлікті Өндіруші 
компанияның ресми дилерлік желісінің 
сервис станциясына жеткізу шараларын 
жасаңыз.   

Оталдыру қосылған кезде шам жанады 
жəне бірнеше секундтан соң сөнеді. 
Белгілі бір жағдайларда ол басқа дабыл 
шамдарымен бір мезгілде жəне/немесе 
аспаптар қалқаншасындағы 
хабарламалармен бір мезгілде жанады 
жəне дыбыстық дабылмен қатар жүреді.     
Бұл дабыл шамы Сізге, қауіпсіздік 
мақсатында, қозғалыс жағдайы мүмкіндік 
берген кезде автокөлікті дереу тоқтату 
қажет кендігін білдіреді. Қозғалтқышты 
тоқтатыңыз жəне оны іске қоспаңыз.  
Өндіруші компанияның ресми дилерлік 
желісінің сервис орталығымен 
хабарласыңыз. 

Оталдыру қосылған кезде шам жанады   
жəне бірнеше секундтан соң сөнеді. 

Егер ол қозғалыс кезінде дабыл 
шамымен бір мезетте жанатын болса       
жəне дыбыстық сигнал берілетін болса, 
бұл заряд тоғының артқанын немесе 
төмендегенін білдіреді.  

Тоқтаңыз жəне өндіруші компанияның 
ресми дилерлік желісінің сервис 
орталығымен хабарласыңыз. 

Қызмет көрсету жүргізудің 
қажет екендігін білдіретін 
дабыл шамы 

Оталдыру қосылған кезде шам жанады 
жəне қозғалтқышты іске қосқан кезде 
сөнеді. Ол басқа да дабыл шамдарымен 
жəне/немесе аспаптар қалқаншасындағы 
хабарламалармен бір мезетте қосылуы 
мүмкін  
Бұл дабыл шамы жанған кезде, 
қауіпсіздік шараларын сақтай отырып, 
автокөлікті өндіруші компанияның ресми 
дилерлік желісінің сервис станциясына 
жеткізген жөн. Бұл ұйғарымды сақтамау 
автокөліктің ақаулануына алып келуі 
мүмкін.  
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Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD65540_2 
Temoins lumineux (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

ДАБЫЛ ШАМДАРЫ (3/4) 
Аспаптар қалқаншасындағы төменде көрсетілген ақпараттарды индикациялау АВТОКӨЛІКТІҢ ЖИЫНТЫҚТЫЛАНУЫНА ЖƏНЕ 
ЖЕТКІЗУШІ ЕЛГЕ БАЙЛАНЫСТЫ БОЛАДЫ. 

 
 

 

 

электрондық жүйесінің (ESC) жəне 
буксирге қарсы жүйенің дабыл шамы 
Оталдыру қосылған кезде шам жанады 
жəне бірнеше секундтан соң сөнеді. 
Дабыл шамының қосылуының бірнеше 
себебі бар ➥ 2.17.  
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ESC жүйесінің сөнуі дабыл 
шамы 

Оталдыру қосылған кезде шам жанады 
жəне бірнеше секундтан соң сөнеді  2.17. 

Уыттылығын төмендету 
жүйесінің дабыл шамы 

Төмендегі функциялы автокөліктерде: 
– eгер дабыл шамы үнемі жанып тұрса,  

жылдамырақ өндіруші компанияның 
ресми дилерлік желісінің сервис 
станциясына жүгініңіз; 

– eгер шам жыпықтап тұрса, жыпықтау 
тоқтағанға дейін қозғалтқыштың 
иінді білігінің айналуы жиілігін 
төмендетіңіз. Мүмкіндік болған сəтте 
дереу ресми дилермен 
хабарласыңыз ➥ 2.15. 

Жүргізуші қауіпсіздік 
белдігін тақпаған жəне 

автокөліктің жиынтықтылануына 
қарай – жолаушы қауіпсіздік белдігін 
тақпаған кездегі дабыл шамы 
Ол оталдыру қосылған кезде жанады 
жəне содан соң, егер жүргізушінің немесе 
алдыңғы жолаушының (орындықта адам 
отырса) қауіпсіздік белдігі тағылмаған 
болса, шамамен 20 км/сағ. 
жылдамдығына жеткен кезде шам 
жыпықтайды жəне 2 минут бойы ескерту 
сигналы дыбысталады.  
Ескерту. Eгер жолаушы орындығының 
көпшігінда жеткілікті деңгейде ауыр зат 
жатса да бұл шам қосылуы мүмкін. 

Бұғаттау қарсы жүйенің 
ақаулығын білдіретін дабыл 
шамы 

Оталдыру қосылған кезде шам жанады 
жəне бірнеше секундтан соң сөнеді. 
Егер шам қозғалыс кезінде жанатын 
болса, бұл бұғаттауға қарсы жүйенің 
ақаулығын білдіреді.  
Мұндай жағдайда тежеу БҚЖ бұғаттауға 
қарсы жүйесі жоқ автокөліктегідей 
болады.   Өндіруші компанияның ресми 
дилерлік желісінің сервис станциясымен 
дереу хабарласыңыз.  

Салқындату сұйықтығының 
температурасы дабыл шамы 

Оталдыру қосылған кезде бұл шам көк 
түспен жанады. 
Егер ол қызылға айналатын болса, онда 
тоқтап, қозғалтқышқа 1-2 минут бос 
жұмыс істеуіне мүмкіндік беру қажет.   
Температура төмендеуі қажет, сонда 
дабыл шамы сөнеді. Егер ол болмаса 
қозғалтқышты тоқтатыңыз. Қозғалтқышты 
суытыңыз жəне кеңейткіш бактағы 
салқындатқыш сұйықтықтың деңгейін 
тексеріңіз. 
Бакта салқындатқыш сұйықтық болмаған 
жағдайда қозғалтқышты іске қосуға 
болмайды, себебі бұл оның ақаулануына 
алып келеді. Салқындатқыш сұйықтық 
бар болғанның өзінде де қызып кету 
қозғалтқыштың істен шығуына алып 
келеді. Өндіруші компанияның ресми 
дилерімен хабарласыңыз.  

 
  

 Траекторияны 
тұрақтандырудың 



Jaune Noir Noir texte 

Temoins 
RUS_UD69972_3 

lumineux (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-3_XHAPH2_Renault_1 

 

 

ДАБЫЛ ШАМДАРЫ (4/4) 
Аспаптар қалқаншасындағы төменде көрсетілген ақпараттарды индикациялау АВТОКӨЛІКТІҢ ЖИЫНТЫҚТЫЛАНУЫНА ЖƏНЕ 
ЖЕТКІЗУШІ ЕЛГЕ БАЙЛАНЫСТЫ БОЛАДЫ.                                                                 

 Тежеуіш басқышына басу 
қажеттігідабыл шамы

  
Есіктер ашық дабыл шамы 

 
 
 
 
 
 
 

ECO үнемді жүргізу режимнің 
дабыл шамы 

ECO белсенді режимі кезінде қосылады  
 2.10. 

Берілістерді ауыстырып-
қосу дабыл шамдары 
(механикалық беріліс қорапты 
автокөліктерде) 

Шамдар жоғары беріліске (жоғары қарай 
нұсқар) немесе төменгі беріліске 
(төменге қарай нұсқар) ауысуға 
нұсқаулық ретінде жанады. 

Жылдамдықты 
реттеу/жылдамдықты 
шектеу дабыл шамдары

 
 ➥ 2.30 ➥ 2.33. 

Толық жетек режимінің
дабыл шамы ➥ 2.26.

Алдыңғы жетек режимінің 
дабыл шамы ➥ 2.26. 

Шиналарда қысымның 
төмендеуі туралы ескерту 
жүйесі ➥

➥

 2.17. 

Пайдаланылмайды 

Пайдаланылмайды 

Пайдаланылмайды 

Тежеуіш басқышын басу қажет 
болған кезде осы шам жанады 
➥ 2.51. 

 
Желдік əйнектің əйнекжуғы 
күбішесіндегі сұйықтық 
деңгейі дабыл шамы 

Желдік əйнетің əйнекжуғы күбішесіндегі 
сұйықтықтың деңгейі төмен болған кезде 
шам жанады. 
Жылдамдатып сұйықтықты үстемелеп 
құйыңыз

 
➥ 4.7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.51 

 
  



Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61265_1 
TaЬleau de Ьord : afficheurs et indicateurs (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

ДИСПЛЕЙЛЕР ЖƏНЕ ИНДИКАТОРЛАР 
 

 

 
 

Тахометр 1 
(шкаланы бөлу бірлігі – 1000 айн./ 
мин.)  

3 жүргізу стилінің индикаторы 
➥ 2.10   

Қозғалтқышта май деңгейінің 
минималдығы дабыл шамы 
Қозғалтқыш іске қосылған уақытта 
қозғалтқышта май деңгейі минималды 
болған кезде дисплейде 2 дабыл шамы 
жанады ➥ 4.4.  

 
 
 
 

1.52 

4 жанар май деңгейін көрсеткіш 
A аймағы: бак тола екендігін көрсетеді. 
B аймағы: бактағы жанар май мөлшері 
минималды резервке дейін төмендегенін 
көрсетеді, бұл арада жанар майдың 
минималды  деңгейінің дабыл шамы 
жанады. Дереу арада бакқа жанар май 
құйыңыз.  

Спидометр 5 

 
  



Jaune Noir Noir texte 

inate 
RUS_UD69778_2 

Ord ur de Ьord : generalites (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-3_XHAPH2_Renault_1 

 

 

 

БОРТТЫҚ КОМПЬЮТЕР: жалпы мəліметтер (1/2) 

2 жəне 3 индикацияларды таңдау түймешелері 
Сіз түймешелерді ретімен қсықа басу 
арқылы келесі ақпараттарды қарап шыға 
аласыз: жоғары қарай (2 түймеше) 
немесе төменге қарай (3 түймеше). 
Индикация автомобиль жабдығына жəне 
шығарған елге байланысты болады. 
a) жалпы жүріп өткен жəне бір сапарда 

жүріп өткен жолын есептегіш; 
b)  шығындалған жанармай мөлшері;
c) жанармайдың орташа шығыны;
d) жанармайдың ағындағы шығыны (100 

шақырым жол үшін есебімен);
 

e) бактағы қалған жанармаймен жүріп 
өтуге болатын жол ұзақтығы;

 

f) жүріп өткен жол; 

Борттық компьютер 1 
Автокөліктің жиынтықтылануына қарай 
ол келесі көрсеткіштерді көрсетеді: 
– жүріп өткен жол; 
– сапар туралы деректер; 
– ақпараттық хабарламалар; 
– ақаулар туралы хабарламалар (дабыл 

шамының жануымен қоса 

көрсетіледі ); 
– ескерту хабарламалары (дабыл 

шамының қосылуымен қатар  
көрсетіледі). 

Мазмұндалған функциялардың нақты 
сипаттамасын бұдан əріде қараңыз. 

g) орташа жылдамдық; 
h) Кезекті техникалық қызмет көрсетуге 

дейінгі жүріп өтетін жол: 
– техникалық қызмет көрсету 
мерзімдерінің есептегіші; 
– майды ауыстыру мерзімдерін 

есептегіші; 
i) қозғалыс жылдамдығын шеутеуші 

немесе реттеуші үшін берілген 
жылдамдық мəні; 

j) уақыт жəне сыртқы температура; 
k) ақпараттық хабараламаларды жəне 

ақаулар туралы хабарламаны рет-
ретімен шығару; 

l) қозғалтқыштың салқындатқыш 
сұйықтығының температурасы; 

m) шиналардағы берілген қысым 
(қысымның төмендеуі туралы ескерту 
жүйесін қайта сəйкестендіру кезінде). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.53  
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RUS_UD61266_1 
Ordinateur de Ьord : generalites (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

БОРТТЫҚ КОМПЬЮТЕР: жалпы мəліметтер (2/2) 

Есептік көрсеткіштерді нөлге 
келтіргенен кейін дисплейде 
көрсетілетін кейбір деректерді 
түсіндіру 

 
 

 
 
 

 
 
 Сапар туралы деректерді 
автоматты түрде нөлге 
келтіру  

 Сақтау құрылғыларының бірінің жады
 толған кезде нөлге келтіру автоматты
 түрде жүзеге асады. 

Бір сапардағы жүріп өткен 
жол есептегішін нөлге келтіру 
Бір сапардағы жүріп өткен жол 
индикациясын қосыңыз жəне 2 немесе 3 
түймешесінің бірін басып, көрсеткіштер 
нөлге айналғанға дейін ұстап тұрыңыз. 

 
Сапар туралы көрсеткіштерді 
нөлге келтіру (көрсеткіштерді 
нөлге айналдыру түймешесі) 
Көрсетуге арналған сапар параметрін 
таңдаған соң 2 немесе 3 түймешесінің 
бірін басып, көрсеткіштер нөлге 
айналғанға дейін ұстап тұрыңыз. 

1.54 
 

 

 

– автокөлік жылдамдық алуды аяқтады; 
– қозғалтқыштың температурасы жұмыс

 

шамасына жетті (ал есептік

 

көрсеткіштерді нөлге келтіру

 

қозғалтқыш суып тұрған кезде

 

жүргізілген); 
– Сіз қаладан шығып кеттіңіз жəне қала

 

сыртындағы көлік ағыны режимінде

 

жүріп келесіз. 

 

 

Соңғы нөлге келтіру операциясынан 
кейінгі жүріп өткен арақашықтық үлкен 
болған сайын, орташа жылдамдықтың, 
жанармайдың орташа шығынының жəне 
бакта қалған жанармаймен жүріп өтуге 
болатын жол қашықтығының көрсеткіші 
соғұрлым тұрақты жəне нақты болады.      

Есептік көрсеткіштерді нөлге келтіргенен 
куейін жүріп өткен жолдың алғашқы 
бірнеше шақырымында Сіз бактағы бар 
жанармаймен жүріп өту жолының қоры 
қозғалыс кезінде артып келе жатқанын 
байқайсыз. Бұл есептік көрсеткіштер 
соңғы рет нөлге келтірілгеннен бастап  
жанармайдың орташа шығыны есепке 
алынатындығынан болып отыр. Келесі 
жағдайларда жанармайдың орташа 
шығыны азаюы мүмкін: 



Jaune Noir Noir texte 

de 
RUS_UD61267_1 

Ordinateur Ьord : parametres de voyage (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

 Дисплейде 
көрсеткіштерді 
таңдау мысалы 

 
Дисплейдің таңдалған көрсеткіштеріне түсініктеме 

 
101778 km 

112.4 km 
 
 
 

РАСХОД ТОПЛИВА  

8L 

 

РАСХОД СРЕДНИЙ 

5.8 L/100 

 
РАСХОД ТЕКУЩИЙ  

7.4 L/100 
 

 

 
 

а) Жиынтық жүріп өткен жолдың жəне бір сапардағы жүріп өткен жолдың 
есептегіші. 

 
 
 

b) Шығындалған жанармай мөлшері. 
Есептік көрсеткіштер соңғы рет нөлге келтірілгеннен кейін шығындалған жанармай 
мөлшері. 

 
 

с) Есептік көрсеткіштер соңғы рет нөлге келтірілгеннен кейін шығындалған отынның 
орташа шығыны. Есептік көрсеткіштер соңғы рет нөлге келтірілгеннен кейін автокөлік 
жолдың 400 м жүргеннен кейін дисплейде отынның орташа шығынының мəні 
дисплейде көрсетіледі.

 
 
 

d) Отынның ағымдағы шығыны (жүріп өткен жолдың 100 км есебімен). 
Отынның ағымдағы шығыны автокөлік 30 км/сағ. жылдамдығын алғаннан кейін 
дисплейде көрсетіледі. 

 

                  БОРТТЫҚ КОМПЬЮТЕР: сапар параметрлеріки (1/6) 
Аспаптар қалқаншасындағы төменде көрсетілген ақпараттарды индикациялау АВТОКӨЛІКТІҢ ЖИЫНТЫҚТЫЛАНУЫНА ЖƏНЕ 
ЖЕТКІЗУШІ ЕЛГЕ БАЙЛАНЫСТЫ БОЛАДЫ. 

 

 
 
 
 
 

1.55  
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RUS_UD61267_1 
Ordinateur de Ьord : parametres de voyage (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

 Дисплейде 
көрсеткіштерді 
таңдау мысалы 

 
Дисплейдің таңдалған көрсеткіштеріне түсініктеме 

 
ЗАПАС ХОДА 

 

541 km 
 

 

e) бакта қалған отынмен жүріп өтуге болатын жүрістің есептік қоры. 
Автокөлік 400 м жол жүрген соң мəн дислейде пайда болады. 

 
ПРОБЕГ  

 

522 km f) Көрсеткіштер соңғы ретке нөлге келтірілгеннен кейінгі жүріп өткен арақашықтық. 
 

 

 
СКОРОСТЬ СРЕДНЯЯ  

 

123.4 km/h g) Көрсеткіштер соңғы ретке нөлге келтірілгеннен кейінгі орташа жылдамдық. 
Автокөлік 400 м жол жүрген соң мəн дислейде көрсетіледі. 

 

 

БОРТТЫҚ КОМПЬЮТЕР: сапар параметрлері (2/6) 
 Аспаптар қалқаншасындағы төменде көрсетілген ақпараттарды индикациялау АВТОКӨЛІКТІҢ ЖИЫНТЫҚТЫЛАНУЫНА ЖƏНЕ 
ЖЕТКІЗУШІ ЕЛГЕ БАЙЛАНЫСТЫ БОЛАДЫ. 
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Ordinateur Ьord : parametres de voyage (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

Дисплейдегі көрсеткіштерді таңдау мысалдары  
 
 

Дисплейдің таңдалған көрсеткіштеріне түсініктеме 
Жоспарланған техникалық қызмет көрсету 

туралы хабарлама көрсететін борттық  компьютер  
 
 

ИНТЕРВАЛ 
МЕЖДУ ТО

 

 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ  
15 000 Kms / 12 МEC 

h) Келесі техникалық қызмет көрсетуге немесе майды  
ауыстыруға дейінгі жүріп өтетін жол. 
Кезекті техникалық қызмет көрсетуге дейінгі жүріп өтетін жол 
Отылдыру қосылып тұрған, қозғалтқыш сөніп тұрған жəне 

 
Автокөлікке жедел түрде техникалық қызмет көрсету қажет. 

 

ДО БЛИЖАЙШЕГО 
ТО  

 300 Kms / 24 ДНЕЙ 

 
НЕОБХОДИМО
ПРОВЕСТИ ТО  

  

Жаңарту: кезекті техникалық қызмет көрсетуге дейінгі жүріп өтетін жол көрсеткішін жаңарту үшін 2 немесе 3 түймешесін басыңыз 
жəне шамамен 10 секунд немесе кезекті техникалық қызмет көрсетуге дейінгі жүріп өтетін жол көрсеткішін үздіксіз көрсеткенге дейін 
басып тұрыңыз. 
Ескерту. Егер техникалық қызмет көрсету майды ауыстырмай жүзеге асырылатын жағдайда, онда тек жүріп өтетін жол жəне 
техникалық қызмет көрсету мерзімін ғана жаңарту қажет. Майда ауыстыратын жағдайда бір мезетте майды ауыстыру туралы жəне 
жоспарланған техникалық қызмет көрсету туралы деректерді жаңарту қажет. 

 

 БОРТТЫҚ КОМПЬЮТЕР: сапар параметрлері (3/6) 
 Аспаптар қалқаншасындағы төменде көрсетілген ақпараттарды индикациялау АВТОКӨЛІКТІҢ ЖИЫНТЫҚТЫЛАНУЫНА ЖƏНЕ  
ЖЕТКІЗУШІ ЕЛГЕ БАЙЛАНЫСТЫ БОЛАДЫ. 

 

 
 

1.57  

«ИНТЕРВАЛЫ МЕЖДУ ТО» хабарламасы көрсетіліп тұрған кезде,   
экранда автокөлік келесі техникалық қызмет көрсетуге дейінгі жүріп 
өтетін жолдың немесе уақыттың мəнін көру үшін 2 немесе 3 
түймешесін басып, шамамен 5 секунд ұстап тұрыңыз. Техникалық 
қызмет көрсету мерзімі жақындаған кезде келесідей нұсқалар болуы 
мүмкін: 
– техникалық қызмет көрсетуге дейінгі аралық 1500 шақырымнан 
немесе бір айдан аз: «ДО БЛИЖАЙШЕГО ТО»  жəне жақын арадағы 
кезең (жүріп өтетін жолы жəне уақыт) пайда хабарламасы болады; 
– кезекті техникалық қызмет көрсетуге дейін 0 шақырым қалды 
немесе қызмет көрсету күні келді: сигнал шамы жана отырып, 
«НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ТО» хабарламасы пайда болады 

.



Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61267_1 
Ordinateur de Ьord : parametres de voyage (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

Дисплейдегі көрсеткіштерді таңдау мысалдары  
 
 

Дисплейдің таңдалған көрсеткіштеріне түсініктеме  
Жоспарланған техникалық қызмет көрсету туралы 

 хабарлама көрсететін борттық компьютер 
(жалғасы) 

 
 

Келесі майды ауыстыруға дейінгі жүріп өтетін жол 
Отылдыру қосылып тұрған, қозғалтқыш сөніп тұрған жəне 

 

 

 

 

 

 

Автокөліктің жиынтықталуына байланысты, кезекті техникалық қызмет көрсетуге дейінгі жүріп өтетін жол автокөлікті жүргізу стиліне 
байланысты болады (аз жылдамдықпен жиі жүру, жақын қашықтыққа жүру, аз жылдамдықпен ұзақ жүру, тіркеме сүйреу жəне т.б.). 
Кейбір жағдайларда майды кезекті ауыстыруға дейінгі көрсетіліп тұрған арақашықтық жылдам азаюы мүмкін жəне расында жүріп 
өткен арақашықтыққа сəйкес келмеуі мүмкін.  
Көрсеткіштерді жаңарту: кмай ауыстыруға дейінгі жүріп өтетін жол көрсеткішін жаңарту үшін 2 немесе 3 түймешесін басыңыз жəне 
шамамен 10 секунд немесе жүріп өтетін жол мəнін үздіксіз көрсеткенге дейін басып тұрыңыз. 
Ескерту. Егер техникалық қызмет көрсету майды ауыстырмай жүзеге асырылатын жағдайда, онда тек жүріп өтетін жол жəне 
техникалық қызмет көрсету мерзімін ғана жаңарту қажет. Майда ауыстыратын жағдайда бір мезетте майды ауыстыру туралы жəне 
жоспарланған техникалық қызмет көрсету туралы деректерді жаңарту қажет. 

 

 БОРТТЫҚ КОМПЬЮТЕР: сапар параметрлері (4/6) 
 Аспаптар қалқаншасындағы төменде көрсетілген ақпараттарды индикациялау АВТОКӨЛІКТІҢ ЖИЫНТЫҚТЫЛАНУЫНА ЖƏНЕ 
ЖЕТКІЗУШІ ЕЛГЕ БАЙЛАНЫСТЫ БОЛАДЫ. 

 

 1.58 

 

 
ИНТЕРВАЛ 
МЕЖДУ ТО

 

 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ  
15 000 Kms / 12 МEC 

ДО БЛИЖАЙШЕГО 
ТО  

300 Kms / 24 ДНЕЙ 

НЕОБХОДИМО
ПРОВЕСТИ ТО  

 

«ИНТЕРВАЛЫ МЕЖДУ ТО» хабарламасы көрсетіліп тұрған кезде, 
экранда автокөлікке келесі техникалық қызмет көрсетуге дейінгі 
жүріп өтетін жолдың мəнін көру үшін 2 немесе 3 түймешесін басып, 
шамамен 5 секунд ұстап тұрыңыз, содан соң майдыауыстыруға 
дейінгі жүріп өтетін жолды көрсету үшін 2 немесе 3 түймешесін 
басыңы жəне жіберіңіз (аралық шақырыммен немесе келесі 
қызмет көрсеткенге дейінгі уақыт). Техникалық қызмет көрсету 
мерзімі жақындаған кезде келесідей нұсқалар болуы мүмкін: 
– техникалық қызмет көрсетуге дейінгі аралық 1500 
шақырымнан немесе бір айдан аз: «ДО БЛИЖАЙШЕГО ТО»  жəне 
жақын арадағы кезең (жүріп өтетін жолы жəне уақыт) пайда 
хабарламасы болады;  
– кезекті рет май ауыстыруға дейін 0 шақырым қалды немесе 
май ауыстыратын күн жетті: сигннал шамы жана отырып, 
«НЕОБХОДИМО   ПРОВЕСТИ   ТО»   хабарламасы   пайда  болады                 
            . Шұғыл түрде автокөліктің майын ауыстыру қажет. 



Jaune Noir Noir texte 

de 
RUS_UD69981_2 

Ordinateur Ьord : parametres de voyage (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-3_XHAPH2_Renault_1 

 

 

Дисплейдегі көрсеткіштерді 
таңдау мысалдары 

 
 Дисплейдің таңдалған көрсеткіштеріне түсініктеме

 

 
ОГРАН СКОРОСТИ

 

90 km/h
 

 
 

КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
 

90 km/h
 

 
 
 
 

13° 16:30 

 
 
 
 

i) Жылдамдықты реттегіш («круиз-бақылау») немесе шектегіш үшін 
берілген мəн ➥ 2.30 ➥ 2.33. 

 
 
 
 
 

j) Уақыт жəне сыртқы температура. 
➥ 1.66 

 

 БОРТТЫҚ КОМПЬЮТЕР: сапар параметрлері (5/6) 
 Аспаптар қалқаншасындағы төменде көрсетілген ақпараттарды индикациялау АВТОКӨЛІКТІҢ ЖИЫНТЫҚТЫЛАНУЫНА ЖƏНЕ 
ЖЕТКІЗУШІ ЕЛГЕ БАЙЛАНЫСТЫ БОЛАДЫ. 

1.59  



Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD69981_2 
Ordinateur de Ьord : parametres de voyage (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-3_XHAPH2_Renault_1 

 

 

Дисплейдегі көрсеткіштерді 
таңдау мысалдары 

 
 Дисплейдің таңдалған көрсеткіштеріне түсініктеме

 
 
 

СООБЩЕНИИ НЕТ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ 

ОТКАЛИБР СППДШ  

 
k) Борттық журнал. 

Көрсеткіштерді ретімен шығару: 
– Ақпараттық хабарламалар (жолаушының қауіпсіздік көпшігіның сөндірулі қалпы жəне 

т.б.); 
 

– Ақаулар туралы хабарламалар (отынды бүрку жүйесін тексеру қажеттілігі жəне т.б.). 
 
 

l) Қозғалтқыштың салқындатқыш сұйықтығының т емпературасы. 
 
 
 
 
 

m) Бақылау жүйесін қайта инициализациялау жəне шиналардағы қысымның 
төмендеуі кезінде шиналардағы қысымның берілген мəні.  2.17 

 

 БОРТТЫҚ КОМПЬЮТЕР: сапар параметрлері (6/6) 
 Аспаптар қалқаншасындағы төменде көрсетілген ақпараттарды индикациялау АВТОКӨЛІКТІҢ ЖИЫНТЫҚТЫЛАНУЫНА ЖƏНЕ 
ЖЕТКІЗУШІ ЕЛГЕ БАЙЛАНЫСТЫ БОЛАДЫ. 

 

 
 
 
 
 
 
 

1.60 

 

➥



Jaune Noir Noir texte 

de 
RUS_UD61268_1 

Ordinateur Ьord : messages d'information (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

 
Хабарламалар мысалы 

 
Дисплейдің таңдалған көрсеткіштеріне 

түсініктеме 

 
«СТОЯНОЧН ТОРМОЗ 

ВКЛЮЧЕН»

 

Тұрақ тежеуішінің қосулы екендігін білдіреді. 

 
«АНТИПРОБУКСОВОЧНАЯ 

СИСТЕМА ВЫКЛ»

 

Автокөлікті жетекші дөңгелегінің батып қалуының алдын-алу жүйесіннің сөніп тұрғандығын көрсетеді. 

 
«ПОВЕРНИТЕ РУЛЬ + 

НАЖМИТЕ STАRT»
 

 
Меңгерікпен басқару бағанын бұғаттан шығару үшін қозғалтқышты іске қосу түймешесін баса отырып 
рульдік дөңгелекті аздап бұрыңыз. 

 
«РУЛЬ НЕ 

ЗАБЛОКИРОВАН»
 

 
Меңгерікпен басқару бағанының бұғатталмағандығын көрсетеді. 

 

БОРТТЫҚ КОМПЬЮТЕР: ақпараттық хабарламалар 
Олар қозғалтқышты іске қосу кезінде еске түсіру рөлін ойнауы мүмкін немесе жүргізуді таңдау немесе жүргізудің ағымдағы 
стилі туралы ақпарат беруі мүмкін.   
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Jaune Noir Noir texte 

Or 
RUS_UD61269_1 

dinateur de Ьord : messages d'anomalies de fonctionnement (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

 

БОРТТЫҚ КОМПЬЮТЕР: жұмыстың бұзылғаны туралы хабарламалар 
 

Олар дабыл шамының қосылуымен қатар шығады  жəне қауіпсіздік шараларын сақтай отырып, 
автокөлікті шұғыл түрде өндіруші компанияның сервис станциясына жеткізуді талап етеді. Бұл 
ұйғарымды сақтамау автомобильдің ақаулануына алып келуі мүмкін. 
 
Олар индикацияны таңдау пернесін басумен немесе бірнеше секундтан соңі сөнеді жəне борттық журнал жадына жазылады.  
Бақылау шамы  сөнбейді.    Келесі беттерде ақаулар туралы хабарламалардың мысалдары келтірілген.  

 
 

 
Хабарламалар мысалы

 

 
Дисплейдің таңдалған 

көрсеткіштеріне түсініктеме 

«ПРОВЕРИТЬ АВТОМОБИЛЬ» Басқыштар датчигінің бірінің, аккумулятор батареясын бақылау жүйесінің немесе 
май деңгей датчигінің бірі ақауланғандығын білдіреді.   

«ПРОВЕР ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ» Қауіпсіздік көпшіктері жүйесінің ақауланғанын білдіреді. Апат болған жағдайда олар 
ашылмауы мүмкін. 

«Проверить сист сниж токсичн»  Автокөліктің уыттылығын төмендету жүйесінің ақаулығын көрсетеді.  

«СИГНАЛ SOS ПРОВЕРИТЬ»  Шұғыл көмек шақыру жүйесінің ақаулығын білдіреді.  
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Jaune Noir Noir texte 

eur 
RUS_UD66855_2 

Ordinat de Ьord : messages d'alerte (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

БОРТТЫҚ КОМПЬЮТЕР: ескерту хабарламалары 
 

Олар дабыл шамы қосылған кезде сонымен бірге шығады  жəне Сізге қауіпсіздік мақсатында автокөлікті, 
қозғалыс жағдайы автокөлікті тоқтатуға мүмкін берген кезде, шұғыл тоқтатуды ұсынады. Қозғалтқышты тоқтатыңыз 
жəне оны іске қоспаңыз. Өндіруші компанияның ресми дилерімен хабарласыңыз.  
Келесі беттерде ескуерту хабарламаларының мысалдары келтірілген. Ескерту. Хабарламалар дисплейде жеке-жеке немесе бір-
бірін алмастыра отырып пайда болады жəне дабыл шамының жəне/немесе дыбыстық сигналмен қоса берілуі мүмкін. 

 
 

 
Хабарламалар мысалы

 

 
Дисплейдің таңдалған 

көрсеткіштеріне түсініктеме
 

«РУЛЕВОЕ УПРАВЛ НЕИСПРАВНО» Меңгерікпен басқару жүйесінің ақаулығын білдіреді. 

 
«РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ»  

 
Жанармай бүрку жүйесінің ақауланғанын, қозғалтқыштың қызғанын немесе   
айтарлықтай ақауланғанын білдіреді.   

  

 
«ТОРМОЗА НЕИСПРАВНЫ»

 
Тежеуіш жүйесінің ақаулығын білдіреді.  

 
«БАТАРЕЯ НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ»

 
Автомобильдің аккумулятор батареясының заряд алу шынжырындағы (генератор 
жəне с.с.) ақауды білдіреді. 
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Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD65462_2 
Volant de direction (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

Қауіпсіздік мақсатында 
мұндай реттеуді автокөлік 
қозғалыссыз тұрған кезде 
жүргізіңіз. 

РӨЛДІК ДӨҢГЕЛЕК, МЕҢГЕРІКПЕН БАСҚАРУ КҮШЕЙТКІШІ (1/2) 
 

 
 

Рөл дөңгелегінің қалпын 
реттеу 
РРөлдік дөңгелек биіктігі жене тереңдігі 
бойынша реттеледі. 
1 иінтіректі түсіріңіз жəне рөлдік 
дөңгелекті қажетті қалыпта орнатыңыз; 
рөлдік дөңгелекті осы қалыпта бекіту 
үшін иінтіректі көтеріңіз. 
Рөлдік дөңгелектің сенімді бекітілгендігін 
тексеріңіз.  

 
 

1.64 

Рөлдік дөңгелекті жылыту 
(автокөліктің жиынтықтылануына 
байланысты) 
Бұл функция рөлдік дөңгелектің тоғынын 
3 аймақтарда жылытуға арналған.  

Жүйені қосу 
Оталдыру қосылып тұрған кезде 2 
ауыстырып-қосқышқа басыңыз, содан 
соң онда дабыл шамы жанады.  

Функцияны сөндіру 
Реттеу фазасы кезінде функцияны 
сөндіру үшін 2 ауыстырып-қосуды 
басыңыз. 2 сөндіргішке кіріктірілген 
жарық индикаторы сөнеді.  

 
  



Jaune Noir Noir texte 

V 
RUS_UD65462_2 

olant de direction (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

Автокөліктің аккумуляторлық 
батареясы ажыратылып тұрған кезде 
рульдік дөңгелекті бұруға тыйым 
салынады. 

Рульдік дөңгелекті шеткі қалыпқа 
бұрған қалпында ұзақ ұстамаңыз 
жəне автокөлікті тұрақта дөңгелектері 
тірелгенше бұрылған қалпында 
қалдырмаңыз. 

 
 

Рульдік дөңгелекті қолзғалтқыш сөніп 
тұрған кезде де немесе жүйе ақаулы 
кезде де бұруға болады. Бұл арада 
көбірек күш жұмсау қажет.  

Биіктен түсіп келе жатқанда 
жəне жалпы қозғалыс кезінде 
оталдыруды ешқашан 
сөндірмеңіз (тежеуіштерді 
жəне меңгерікпен басқару 
күшейткіштерінің сөнуіне 
алып келеді). 

РӨЛДІК ДӨҢГЕЛЕК, МЕҢГЕРІКПЕН БАСҚАРУ КҮШЕЙТКІШІ (2/2) 

Меңгерікпен басқару 
күшейткіші 
Аккумуляторлық батарея əдейі немесе 
байқаусызда ажыратылған немесе оның 
толықтай заряды біткен жағдайда 
меңгерікпен басқарудың «орталық 
нүктесін» қайтадан белгілеу қажет. 
Аспаптар  қалқаншасында  «ПРОВЕРЬТЕ 
РУЛЕВОЕ УПРАВЛ»  хабарламасы пайда 
болады. 

 

 
«Орталық нүктені» белгілеу 
Тегіс бетте орналасқан, қозғалыссыз тұрған 
жəне қозғалтқышы жұмыс істеп тұрған 
автокөліккке жүргізушінің орнына отырыңыз 
(жолаушыларсыз) жəне рөлдік дөңгелекті 
солға қарай тірелгенше, содан соң 
тірелгенше оңға қарай бұрыңыз, содан соң 
орталық қалыпқа келтріңіз.    
«ПРОВЕРЬТЕ        РУЛЕВОЕ        УПРАВЛ» 
хабарламасы жойылады.   

 
 
 
 

 

Меңгерікпен басқаруды бейімді 
күшейткіш 
Меңгерікпен басқаруды бейімді 
күшейткіш электрондық жүйемен 
жабдықталған, ол автокөліктің 
жылдамдығына байланысты күшейту 
дəрежесін өзгертеді. 
Жүйе автокөлік аз жылдамдықпен келе 
жатқан кезде рөлдік дөңгелекке 
жұмсайтын күшті азайтуды қамтамасыз 
етеді, мысалы тұраққа қою кезінде. 
Автокөлік жылдамдығы күшейген кезде 
жүйе рөлдік дөңгелекке кедергіні 
күшейтеді, бұл жоғары жылдамдықпен 
қозғалыс кезіндегі қауіпсіздікке оң əсер 
етеді.   
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Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61271_1 
Heure et temperature exterieure (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

 
Электр қуат алу бұзылған жағдайда 
(аккумулятор батареясының заряды 
таусылған, қуат көзі сымы үзілген 
жəне т.с.с.) оны қалпына келтіргеннен 
кейін сағатта ағымдағы уақытты 
орнатқан жөн. 
Бұл операцияны автокөлік қозғалып 
келе жатқан кезде орындауды 
ұсынбаймыз. 

УАҚЫТ ЖƏНЕ СЫРТҚЫ АУАНЫҢ ТЕМПЕРАТУРАСЫ  (1/2) 
 

 

  

Дисплей A 
3 уақытты баптау мəзірін индикациялау 
үшін 1 немесе 2 түймешесін басыңыз. 
Бірнеше секунд күте тұрыңыз: сағат пен 
минуттың цифрлары жыпықтай бастайды. 
Бұл уақытты орнату режимі; ағымдағы 
сағатты орнату үшін 1 немесе 2 
түймешесін басып, ұстап тұрыңыз. 
Тек сағат цифрлары ғана жыпықтай 
бастаған соң, ағымдағы сағатты орнату 
үшін, 1 немесе 2 түймешесін басыңыз 
жəне жіберіңіз немесе, басып, ұстап 
тұрыңыз.  

 
 
 
 
 
 
 

1.66 

Бірнеше секундтан соң минут цифрлары 
жыпықтай бастайды: минутты орнату 
үшін, 1 немесе 2 түймешесін басыңыз 
жəне жіберіңіз немесе, басып, ұстап 
тұрыңыз. 
Сағат пен минуттың көрсеткіштерін 
баптауды аяқтаған соң 2 секунд бойы 
дисплейде өзгермей тұрады – Сіздің 
баптауларыңыз сақталды.  
Сіз индикацияны өзгертуіңізге болады. 

 

 
  



Jaune Noir Noir texte 

et 
RUS_UD61271_1 

Heure temperature exterieure (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

УАҚЫТ ЖƏНЕ СЫРТҚЫ АУА ТЕМПЕРАТУРАСЫ  (2/2) 
 

 

 

Дисплей B 
Мультимедиялық сенсорлық экранмен, 
навигация жүйесімен, телефон 
байланысымен жəне т.б. жабдықталған 
автокөліктер.  
Осындай жабдықтармен жабдықталған 
автокөліктерді пайдалану ерекшеліктері 
туралы білу үшін тиісті жабдыққа 
ұсынылып отырған нұсқаулыққа жүгініңіз. 

Сыртқы ауаның 
температарасын көрсеткіш 
Ерекшелігі 
Сыртқы температура –3°C бастап +3°C 
дейін болып тұрған кезде индикация °C 
индикация жыпықтайды, бұл жолдың мұз 
болу қаупін білдіреді. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Сыртқы ауа 
температурасын көрсеткіш 
Көктайғақтың туындауы 
жергілікті жердің биіктігіне, 
ылғалдылығына жəне 
қоршаған ортаның 
температурасына 
байланысты болғандықтан  

жолда мұздың болуын сыртқы ауа 
температурасына қарап болжау 
мүмкін емес. 

 
 

Электр қуат алу бұзылған жағдайда (аккумулятор батареясының қуаты таусылған, 
қуат көзі сымы үзілген жəне т.б.) оны қалпына келтіргеннен кейін сағатта ағымдағы 
уақытты қайта орнату қажет. Бұл операцияны автокөлік қозғалып келе жатқан кезде 
орындауды ұсынбаймыз. 
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Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61272_1 
Retroviseurs (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

Қауіпсіздік үшін барлық 
реттеулерді автокөлік тоқтап 
тұрған кезде орындаңыз. 

АРТҚЫ КӨРІНІС АЙНАЛАРЫ (1/2)  

 

Электр жетекті артқы 
көріністің сыртқы айналары A 

Оталдыруды қосыңыз жəне 1 ауыстырып
қосқышты тиісті қалыпқа келтіріңіз: 

2 - артқы көріністің сол жақ сыртқы  
айнасын реттеу үшін; 
4 - артқы көріністің оң жақ сыртқы 
айнасын реттеу үшін; 
3 — бейтарап қалып. 

 
 

1.68 

 
 
 
Артқы көріністің сыртқы айналарын 
жинау 
(автокөліктің жиынтықтылануына қарай) 
Артқы көріністің сыртқы айналарын 
жинау үшін 1 ауыстырып-қосқышты  
5,қалпына келтіріңіз. Айналарды жұмыс 
қалпына келтіру үшін  ауыстырып-
қосқышты 2, 3 немесе 4 қалпына қайта 
келтіріңіз. 
Егер Сіз артқы көрініс айналарын қолмен 
жинаған болсаңыз, оларды жұмыс 
қалпына (2, 3, 4) қайта келтіру алдында 1 
ауыстырып-қосқышты  5,қалпына 
келтіріңіз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Электр жетекті артқы 
көріністің сыртқы айналары B
(автокөліктің жиынтықтылануына қарай) 

Реттеу 
7 ауыстырып-қосықышты пайдалана 
отырып артқы көріністің сыртқы айнасын 
таңдаңыз жəне 8 түймешенің көмегімен 
оның орналасу қалпын реттеңіз.  

Артқы көріністің сыртқы айналары 
Артқы көріністің сыртқы  айналарын 
жинау үшін 6 ауыстырып-қосқышты 
басыңыз. Айналар автоматты түрде 
жұмыс қалпына қайта келуі үшін 6 
ауыстырып-қосқышты  тағы да басыңыз. 

 
  

Артқы көріністің сыртқы 
айналарында көрінетін 
объектілер айнада алыста 
секілді көрінгенімен шын 
мəнінде жақында тұрады. 

Маневр кезінде қауіпсіздік 
мақсатында  арақашықтықты дұрыс 
бағалау үшін мұны естен 
шығармаңыз. 



Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61272_1 
Retroviseurs (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

Қауіпсіздік үшін барлық 
реттеулерді автокөлік тоқтап 
тұрған кезде орындаңыз. 

АРТҚЫ КӨРІНІС АЙНАЛАРЫ (2/2)    

Сəлемдесу жəне қоштасу функциясы 
(автокөліктің жиынтықтылануына қарай) 
Егер 6 ауыстырып-қосқышты басқан 
кезде артқы көріністің сыртқы айналары  
жиналмаса, олар автокөлікті жапқан 
кезде автоаматты түрде жиналады жəне 
автокөлікті ашқан кезде автоматты түрде 
қайта ашылады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Электр жылытумен артқы 
көріністің сыртқы айналары 
Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде 
артқы көріністің сыртқы айналарын 
электр жылыту артқы əйнекті электр 
жылытумен қатар қосылады.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Артқы көріністің ішкі айнасы   
 Айнаның қалпы реттеледі. 

 
9 иінбілікті артқы көрініс айнасы 
Тəуліктің қараңғы уақытында қозғалған 
кезде артта келе жатқан автокөліктің 
фарларының жарығынан көзге 
шағылысып көрмей қалмау үшін  9 айна 
корпусының артында орналасқан 
иінбілікпен айнаның қалпын өзгертіңіз. 

 
9 иінбіліксіз артқы көрініс айнасы 
Түнде артта фарлардың алысқа жүретін 
жарығы бар автокөлік қозғалып келе 
жатқанда немесе артта аса жарық сəуле 
көзі болған кезде артқы көрініс айнасы  
автоматты түрде қараңғыланады. 
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Артқы көріністің сыртқы 
айналарында көрінетін 
объектілер айнада алыста 
секілді көрінгенімен шын 
мəнінде жақында тұрады. 

Маневр кезінде қауіпсіздік 
мақсатында  арақашықтықты дұрыс 
бағалау үшін мұны естен 
шығармаңыз. 



Jaune Noir Noir texte 

tisse 
RUS_UD61262_1 

Aver urs sonores et lumineux (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

ДЫБЫСПЕН ЖƏНЕ ЖАРЫҚПЕН БЕЛГІ БЕРУ 
Бұрылу нұсқағыштары 
Бұрылу нұсқағыштарын қосу үшін рөл 
астындағы рөл дөңгелегінің 
жазықтығындағы 1 ауыстырып-
қосқыштың иінтірегін болжамды бұрылу 
бағытына қарай жылжытыңыз. 

 
Импульстік режим 
Кейде автокөлікті басқару кезінде рөл 
дөңгелегінің бұрылысы ауыстырып-
қосқыштың автоматты түрде бастапқы 
қалпына келуіне жеткіліксіз болады. 
Мндай жағдайда, белгіленген қалыпқа 
дейін жеткізбей, 1 ауыстырып-қосқышты 
қажетті жаққа қарай жылжытыңыз жəне 
оны жіберіңіз: ол бастапқы қалпына 
қайтады жəне тиісті көрсеткіштер і рет 
жыпықтайды.   

Дыбыстық белгі 
A учаскелердің бірін басыңыз. 

 Фаралардың алысқа түсетін 
жарығымен белгі беру 
Фаралардың алысқа түсетін жарығымен 
белгі беру үшін рөл астындағы 1 
ауыстырып-қосқыштың иінтірегін өзіңізге 
қарай тартыңыз. 
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Апаттық 
белгі 

2 сөндіргішке басыңыз. Бір мезетте 4 
бұрылу нұсқағыштары жəне бұрылу 
нұсқағыштарын бүйірлік қайталаушылар 
жыпықтай бастайды. 
Апаттық белгіні қосу Сіздің лайықсыз 
жəне тіпті тыйымсалынған орынға 
мəжбүр екендігіңізді немесе жүргізудің 
немесе жол қозғалысының ерекше 
жағдайында қалғандығыңыз туралы 
қозғалысқа басқа қатысушыларға ескерту 
үшін қажет. 
Автокөліктің жиынтықтылануына қарай, 
тым шұғыл тежеу кезінде апаттық белгі 
автоматты түрде қосылуы мүмкін. Сіз 
оны 2 сөндіргішке басу арқылы сөқндіре 
аласыз.    



Jaune Noir Noir texte 

ges 
RUS_UD61273_1 

Eclaira et signalisations exterieures (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

 

Рульдік дөңгелегі сол жақта 
орналсқан автокөліктерді 
пайдаланған кезде сол жақты 
қозғалысты (немесе керісінше) 
жолдарда автокөлікті жүргізіп келе 
жатқанда фаралардың тиісті 
реттеуін орындаған жөн  1.73. 

СЫРТҚЫ ЖАРЫҚТАНДЫРУ ЖƏНЕ ДАБЫЛ АСПАПТАРЫ (1/3) 
 

 
 
 

Габаритті жарықтар 
Осы символ 3 белгісіне 
қосылғанға дейін 2 шығыршығын 
бұрыңыз. 

Аспаптар қалқаншасында дабыл шамы 
жанады.  

 

 
 

Күндізгі жүріс жарығы 
(автокөліктің алдында) 
Егер автокөліктің жиынтығына күндізгі 
қозғалыс жарығы кіретін болса, олар 
қозғалтқыш қосылған кезде автоматты 
түрде қосылады (1 ауыстырып-
қосқыштың қатысуынсыз) жəне 
қозғалтқыш тоқтаған кезде сөнеді. 
Габаритті жарықтарды, фаралардың 
алысқа түсетін жəне жақынға түсетін 
жарықтары қосылған кезде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.71 

Тəуліктің түнгі уақытында 
жүрген кезде: электр 
жабдықтарының дұрыстығын 
тексеріңіз жəне фаралар 
жарығының бағытын реттеңіз 
(егер автокөліктің жүктемесі 
қарапайымнан 
ерекшеленетін болса).  

Автокөліктің сыртқы жарықтандырғыш 
аспаптары жабық болмауын (мысалы, 
балшықпен, қармен немесе 
тасымалдап əкеле жатқан затпен) 
қадағалау қажет. 



Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61273_1 
Eclairages et signalisations exterieures (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

СЫРТҚЫ ЖАРЫҚТАНДЫРУ ЖƏНЕ ДАБЫЛ АСПАПТАРЫ (2/3) 
 

Фаралардың алысқа түсетін жарығы  
Қозғалтқыш жұмыс істеп жəне 
жақын жарық қосылып тұрған 

кезде өзіңізден 1 ауыстырып-қосқышқа 
басыңыз. Аспаптар қалқаншасында тиісті 
дабыл шамы жанады. 
Фаралардың жақын жарығын қайтадан 
қосу үшін 1 ауыстырып-қосқыштың 
иінтірегін өзіңізге қарай жылжытыңыз. 

  

Жарықтандыру сөнбегендігі 
туралы еске салатын 
дыбыстық белгі 
Жүргізушінің есігін ашқан кезде 
жарықтандыру қосылғаны туралы 
ескертетін дыбыстық белгі шығады.  

 
«Жарықпен сүйемелдеу» 
функциясы 
(автокөліктің жиынтықтылануына қарай) 
Бұл функция фараның жақын жарығын, 
мысалы Сіз үйдің кірер есігіне дейін бара 
жатқан кезде, қысқа мерзімге қосуға 
мүмкіндік береді.  

Қозғалтқыш  жұмыс істьемей тұрған, Фаралардың жақын 
жарығы

 Қол режимі 
Осы символ 3 белгісіне қосылғанға дейін 
2 шығыршығын бұрыңыз: аспаптар 
қалқаншасында тиісті дабыл шамы 
жанады. 

 
Автоматты режим 
(автокөліктің жиынтықтылануына қарай) 
АUTO символы 3 белгісіне қосылғанға 
дейін 2 шығыршығын бұрыңыз: 
қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде, 1 
ауыстырып-қосқыштың қатысуынсыз 
фаралардың жақын жарығы,  сыртқы 
жарықтанудың деңгейіне байланысты 
автоматты түрде қосылатын жəне 
сөнетін болады,  

 
1.72 

Фаралардың жақын жарығын 
сөндіру 

2 тəсілі бар: 

– 2 шиыршығын   
қалпына қолмен 
жылжытыңыз немесе автокөліктің 
жиынтықтылануына қарай – 0 
қалпына ауыстырыңыз; 

– Қозғалтқыш тоқтағаннан кейін, 
есіктер ашылған кезде немесе 
автокөлік бұғатталғаннан кейін 
фаралар автоматты түрде сөнеді. 
Бұл жағдайда қозғалтқышты іске 
қосқан кезде, 2 шиыршықтың 
қалпына сəйкес, 1 рөл астындағы 
ауыстырып-қсоқыштың иінтірегіне 
əсер етпей-ақ фаралар қайтадан 
қосылатын болады. 

 

сыртқы жарықтандыру сөніп тұрған 
жəне 2 шиыршық АUTO қалпында тұрған 
кезде рөл астындағы 1 ауыстырып-
қосқышты өзіңізге қарай тартыңыз: жақын 
жарықты шамамен 30 секундқа қосыңыз. 
Бұл кезеңді ұлғайту үшін Сіз ауыстырып-
қосқыш иінтірегін 4 рет тарта аласыз 
(жалпы уақыт 2 минутпен шектелген). 
Содан соң Сіз автокөлікті құлыптай 
аласыз. 
Жарықтандыру автоматты түрде сөнгенге 
дейін жарықтандыруды сөндіру үшін 2 
шиыршықты қандай да бір қалыпқа 
бұрыңыз жəне содан соң оны АUTO 
қалпына қайта əкеліңіз. 
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Eclaira et signalisations exterieures (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

 
Тұман болып, қар жауып тұрған кезде 
немесе көлемі төбеден асатын 
заттарды тасымалдаған жағдайда 
фаралардың автоматты түрде жануы 
əрқашан орындала бермеуі мүмкін.    
Тұманға қарсы фаралар мен шамды 
жағу/сөндіруді жүргізушінің өзі 
жүзеге асырады: аспаптар 
қалқаншасындағы дабыл шамдары 
олардың қосылып тұрғандығын 
(дабыл шамы жанып тұр) немесе 
сөніп тұрғанын (дабыл шамы жанып 
тұрған жоқ) білдіреді. 

СЫРТҚЫ ЖАРЫҚТАНДЫРУ ЖƏНЕ ДАБЫЛ АСПАПТАРЫ (3/3) 
 

 
 
 
 
 

Тұманға қарсы 
фаралар 

Рөл астындағы 1 ауыстырып-қосқыш 
иінтірегінің 4  ортаңғы шиыршығын, 
аталған символ 3 белгісімен қосылғанға 
дейін бұраңыз, содан соң шиыршықты 
жіберіңіз.     
Егер сыртқы жарықтандыру аспаптары 
қосылып тұрса, онда тұманға қарсы 
фаралар қосылады: бір мезетте 
аспаптар қалқаншасындағы тиісті дабыл 
шамы жанады.  

Артқы тұманға қарсы 
шам 

4 ауыстырып-қсоқыштың ортаңғы 
шиыршығын аталған символ 3 белгісімен 
қосылғанға дейін бұраңыз, содан соң 
шиыршықты жіберіңіз. 

Автокөліктің жиынтықтылануына қарай 
ауыстырып-қосқыш не өзінің бастапқы 
қалпына келеді не жаңа қалыпқа 
бектіліеді.  
Егер сыртқы жарықтандыру аспаптары 
қосылып тұрса, онда тұманға қарасы 
шам қосылады: бір мезетте аспаптар 
қалқаншасындағы тиісті дабыл шамы  
жанады. 
Қозғалыстың басқа қатысушыларына 
кедергі келтірмеу үшін, қажеттілігі жоқ 
болған кезде артқы тұманға қарсы 
шамды сөндіруді ұмытпаңыз. 

 
 

Тұманға қарсы  
фараларды сөндіру 
2 тəсілі бар: 
– автокөліктің жиынтықтылануына 

қарай, қолмен: 3 белгісін аталған 
символға қарсы орната отырып, 4 
орталық шиыршықты бұрыңыз. 
Аспаптар қалқаншасындағы тиісті дабыл 
шамы сөнеді; 

– автоматты: тұманға қарсы фаралар 
қозғалтқыш тоқтаған соң немесе 
автокөлікті құлыптаған соң, ал артқы 
тұманға қарсы шам – жүргізуші есігін 
ашқан кезде сөнеді.   

Сыртқы жарықтандыру аспаптарын 
жалпы сөндірген кезде бір мезетте 
тұманға қарсы фаралар жəне артқы 
тұманға қарсы шам өшеді.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.73  
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RUS_UD61274_1 
Reglage des faisceaux (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

ФАРАЛАР ЖАРЫҒЫНЫҢ БАҒЫТЫН ТІК ТҮЗЕТУ (1/2) 
 

Автокөліктің жиынтықтылануына қарай A 
ауыстырып-қосқыш жарық сəулелерін 
биіктігі бойынша түзетуге мүмкіндік 
береді. 
Фаралардың жарық сəулелерін түсіру 
үшін A ауыстырып-қосқышты төмен 
қарай бұрыңыз, ал оларды көтеру үшін 
жоғары бұрыңыз.  

 
 
 
 
 
 

Кестеде бірқатар мысалдар келтірілген. Барлық жағдайда фаралар жарығын түзетуді 
автокөліктің жүктемеленуіне байланысты А ауыстырып-қосқышпен орындаңыз: қарсы 
келе жатқан автокөліктердің жүргізушілерінің көзін шағылыстырмай жол дұрыс 
жарықтануы керек. 

 
 

1.74 
 

 
 

A ауыстырып-қосқыш жоқ 
автокөліктер үшін фараларды реттеу 
автокөліктің жүктемесіне байланысты  
автоматты түрде жүзеге асырылады. 

 
Қолмен реттеген жағдайларда 

А ауыстырып-қосқыштың қалпының мысалдары (автокөліктің жүктемесіне 
байланысты) 

Галоген фаралар Жарықдиодты 
фаралар (LED) 

4х2 4х4 4х2 4х4 

 
Тек жүргізушімен немесе алдыңғы 
жақта бір жолаушымен 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Алдыңғы жақта жүргізуші жəне 
жолаушымен жəне артқы жақта үш 
жолаушымен 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

1 

 
Алдыңғы жақта жүргізуші жəне 
жолаушымен жəне артқы жақта үш 
жолаушымен жəне жүкпен 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
Жүргізушімен жəне жүкпен немесе 
максималды рұқсат етілген массаға 
жететін жүктеме кезінде 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

3 

 



Jaune Noir Noir texte 

ge 
RUS_UD61274_1 
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ФАРАЛАР ЖАРЫҒЫНЫҢ БАҒЫТЫН ТІК ТҮЗЕТУ (2/2) 
Жарықдиод фаралар кезінде ( LED) 
фаралар жарығының шоғырын түсіру 
үшін 1 бұрандасын бұрағышпен «–» 
символ бағытына қарай жарты 
айналымға бұраңыз. 
Сапар аяқталған соң бастапқы баптауға 
қайта келтіріңіз: 1 бұрандасын 
бұрағышпен фаралар жарығының 
шоғырын көтеру үшін «+» бағытына 
қарай жарты айналым бұраңыз. 

 
 
 
 
 
 
 
 Уақытша реттеу 

Қозғалтқыштың капотын ашыңыз жəне 
алдыңғы фаралардың бірінің қасынан В 
таңбасын табыңыз. 
Əрбір галоген фараның 1 бұрандасын 
бұрағышпен фаралар жарығының 
шоғырын түсіру үшін   «–» бағытына 
қарай ширек айналымға бұраңыз.  

Сапар аяқталған соң бастапқы баптауға 
қайта келтіріңіз: 1 бұрандасын 
бұрағышпен фаралар жарығының 
шоғырын көтеру үшін «+» бағытына 
қарай ширек айналым бұраңыз.  

1.75  

 
Сол жақты қозғалыс жолдарында рулі сол 
жақта орналасқан (немесе керісінше) 
автокөліктерді пайдалану кезінде жүргізу 
кезінде жарықтандыру аспаптарын тиісті 
реттеуді орындау ұсынылады.  



Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61275_1 
Essuie-vitre, lave-vitre avant (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

ЖЕЛДІК ƏЙНЕКТІҢ ƏЙНЕКТАЗАРТҚЫШЫ, ƏЙНЕКЖУҒЫСЫ (1/5) 
 

 

 
Үзілмелі жұмыс режимді 
желдік əйнектің 
əйнектазартқышымен 
жабдықталған автокөлік   

A Бір жұмыс қадамы 
Жоғары қарай қысқа басу кезінде 
əйнектазартқыш бір жұмыс қадамын 
жасайды. 

B Сөндірулі 
C Əйнектазартқыштардың үзілмелі 

жұмыс режимі 
Əйнектазартқыштың жұмыс 
қадамдарының арасында бірнеше 
секундқа кідіріс болады. Автокөліктің 
жиынтықталуына байланысты 2 
шиыршығын бұру арқылы 
щеткалардың жылжуы арасындағы 
уақыт аралығын өзгертуге болады.  

D Əйнектазартқыштардың баяу 
үзіліссіз жұмысы. 

E Əйнектазартқыштардың жылдам 
үзіліссіз жұмысы 

Ескерту 
Сапар кезінде автокөліктің əрбір тоқтауы 
əйнектазартқыш жұмысының 
жылдамдығы азаюына алып келеді.  Егер 
əйнектазартқыш үлкен жылдамдықпен 
жұмыс істеген болса, ол аз 
жылдамдықпен жұмыс режиміне көшеді. 
Автокөлік орнынан қозғалған кезде 
əйнектазартқыш өз жұмысын бастапқы 
белгіленген жылдамдықпен бастайды.  
1 ауыстырып-қосқыштың иінтірегіне 
күштеп əсер ету басымдыққа ие жəне 
автоматты басқару режимін жояды.  

1.76 
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ЖЕЛДІК ƏЙНЕКТІҢ ƏЙНЕКТАЗАРТҚЫШЫ, ƏЙНЕКЖУҒЫСЫ (2/5) 
Əйнектазартқыштың автоматты жұмыс 
режимін қосқан кезде немесе датчиктің 
сезімталдығын арттырған кезде 
щеткалар бір жұмыс қадамын жасайды.   

 
Ескерту 
– Жауын датчигі жүргізуді жеңілдететін 

қосымша құрал ғана болып табылады. 
Көріну нашар жағдайларда жүргізуші 
əйнектазартқышты қолмен қосуы 
қажет. Тұман немесе қар жауып тұрған 
кезде əйнектазартқыш автоматты 
түрде іске қосылмайды, оларды 
жүргізуші қосуы керек; 

– Кері температуралар кезінде 
қозғалтқышты іске қосқан кезде 
əйнектазартқыштың автоматты 
режимдегі жұмысы қолжетімсіз. 

Жауын датчигімен  
жабдықталған автокөлік 
Жауын датчигі салондағы артқы көрініс 
айнасының алдында жел əйнекте 
орналасқан. 

A Бір жұмыс қадамы 
Жоғары қарай қысқа басу кезінде 
əйнектазартқыш бір жұмыс қадамын 
жасайды. 

B Сөндірулі 

C Əйнектазартқышты автоматты 
түрде қосу 
Иінтіректі осы қалыпқа орнатқаннан 
кейін (алдыңғы əйнекте су 
тамшылар пайда болған кезде) 
əйнектазартқыш тиісті 
жылдамдықпен автоматты түрде 
қосылады. Сіз 2 иінтірегін бұру 
арқылы əйнектазартқыштың 
қосылуының осы режимін жəне 
жұмыс қадамының жиілігін өзгерте 
аласыз: 

– F:   минималды сезімталдық; 
– G: максималды сезімталдық. 
Оның сезімталдығы жоғары болған 
сайын соғұрлым жылдам қосылады 
жəне əйнектазартқыштардың 
щеткалары жұмыс істейтін болады.   

Ол қозғалыс жылдамдығы белгілі бір 
деңгейгше жеткен кезде автоматты 
түрде қосылады (8 км/с); 

– құрғақ ауа райы кезінде 
əйнектазартқыштарды автоматты 
жұмыс режиміне қоспаңыз; 

– əйнектазартқыштарды автоматты 
жұмыс режиміне қосқанға дейін, қажет 
болғанда əйнек жылыту функциясын 
пайдаланып, жел əйнектен мұзды 
алып тастаған жөн.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.77 

 
  

 



Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61275_1 
Essuie-vitre, lave-vitre avant (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

ЖЕЛДІК ƏЙНЕКТІҢ ƏЙНЕКТАЗАРТҚЫШЫ, ƏЙНЕКЖУҒЫСЫ (3/5) 
Ақаулар 
Əйнектазартқыштардың автоматты 
жұмыс режимі бұзылған жағдайда 
үзілмелі режим қосылады. Ресми 
дилермен хабарласыңыз.  
жауын датчигінің жұмысы келесі 
жағдайларда қиындауы мүмкін: 

– желдік əйнектің 
əйнектазартқыштары, су 
шымылдық ақаулануы немесе 
датчик бақылайтын аймақтарда 
əйнектазартқыштар щеткаларының 
іздері əйнектазартқыштардың 
реакциясының уақытын арттыру 
немесе олардың жұмыс 
жұылдамдығын арттыруы мүмкін; 

– жел əйнектерде 
əйнектазартқыштар деңгейінде 
жарықшақ, шаң, балшық, мұз, 
балауыз жұғыны болған, су 
жұқтырмайтын тазалау құралдары 
қолданылған жағдайда 
əйнектазартқыштардың 
сезімталдығы төмендейді немесе 
олар тіпті қосылмайды.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.78 

 

 

D Əйнектазартқыштардың баяу 
үзіліссіз жұмысы 

E Əйнектазартқыштардың жылдам
 

үзіліссіз жұмысы 

Ерекшелік 
Қозғалыс кезінде автомобильдің əрбір 
тоқтауы əйнектазартқыш жұмысының 
жылдамдығы азаюына алып келеді.  
Егер əйнектазартқыш үлкен 
жылдамдықта жұмыс істеген болса, ол 
аз жылдамдықпен жұмыс режиміне 
көшеді. Автокөлік орнынан қозғалған 
кезде əйнектазартқыш өз жұмысын 
бастапқы белгіленген жылдамдықпен 
бастайды. 
1 ауыстырып-қосқыштың иінтірегіне 
күштеп əсер ету басымдыққа ие жəне 
автоматты басқару режимін жояды. 

 
Сақтық шаралары 
– Төменгі температура кезінде 

əйнектазартқыштарды қосу алдында 
олардың щеткалары жел əйнекке 
жабысып қалмағандығына көз 
жеткізіңіз. Щеткалары қатып қалған 
əйнектазартқышты қосу кезінде 
щеткалардың өзі жəне 
əйнектазартқыштардың электр 
қозғалтқыштары ақаулануы мүмкін.  

– Егер əйнектің беті құрғақ болса 
əйнектазартқышты қоспаңыз. Бұл 
щеткалардың уақытынан бұрын 
тозуына немесе ақаулануына алып 
келеді. 

 
  



Jaune Noir Noir texte 

ssuie- 
RUS_UD61275_1 

vitre, lave-vitre avant (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 E 

 

 

 ЖЕЛДІК ƏЙНЕКТІҢ ƏЙНЕКТАЗАРТҚЫШЫ, ƏЙНЕКЖУҒЫСЫ (4/5) 

Алдыңғы 
əйнектазартқыштардың 
ерекше қалпы (қызметтік) 
Щетканы бұл қалпында көтеруге жəне  
түсіруге болады 
Бұл: 
– щеткаларды тазалау; 
– щеткаларды желдік əйнектен қыста алу  
– щеткаларды ауыстыру үшін қажет 
➥ 5.29. 

Оталдыру қосылып тұрған кезде 1 рөл 
астындағы ауыстырғышты E 
(əйнектазартқыштардың жылдам үзіліссіз 
жұмысы) қалпына орнатыңыз. Щеткалар 
капотқа жетпей тоқтайды. 
Щеткаларды төменгі қалыпқа қайтару 
үшін оларды желдік əйнекке орнатыңыз, 
содан соң оталдыру қосылып тұрған 
кезде 1 рөл астындағы ауыстырғышты В 
(сөндірулі) қалпына келтіріңіз. 
Оталдыруды сөндіру алдында 
əйнектазартқыштарды желдік əйнекке 
орнатыңыз. Кері жағдайда капоттың 
немесе əйнектазартқыштардың 
ақаулануы мүмкін.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.79 
 

Желдік əйнекке қатысты кез-
келген əрекет (автокөлікті 
жуу, желдік əйнекті тазарту 
жəне т.с.с.) алдында 1 
ауыстырып-қосқыштың 
иінтірегін В (сөндірулі) 

қалпына келтіріңіз. 
Кері жағдайда Сіз, жарақат алып 
ақлуыңы немесе желдік əйнекті 
бұзып алуыңыз мүмкін. 

 
Егер желдік жəне артқы əйнектерде 
əйнектазартқыштардың жұмысына 
кедергілер (балшық, қар, мұз жəне 
т.с.с.) бар болса, іске қосқанға дейін 
дер кезінде əйнектерді тазартыңыз 
(орталық аймақты артқы көріністің 
ішкі айнасына қарама-қарсы қоса 
отырып), кері жағдайда беріліс электр 
қозғалтқыштардың қызып кетуі жəне 
ақаулануы мүмкін.   
Егер əйнектазартқыштар жұмысына 
бөгде заттар кедергі болатын болса, 
олар жұмыс істемей қалуы мүмкін. 
Бөгде заттарды алып тастаңыз жəне 
ауыстырып-қосудың көмегімен 
əйнектазартқышты қайта қосыңыз. 



Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61275_1 
Essuie-vitre, lave-vitre avant (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

 ЖЕЛДІК ƏЙНЕКТІҢ ƏЙНЕКТАЗАРТҚЫШЫ, ƏЙНЕКЖУҒЫСЫ (5/5) 
Ескерту  
Кері температуралар кезінде 
əйнекжуғыға арналған сұйықтықтар 
желдік əйнеке қатып қалуы мүмкін, бұл 
көруді нашарлатады. Желдік əйнекті 
тазарту алдында оны үрлеу 
функциясының көмегімен жылытыңыз. 

 
Жылыту жиклері 
(автокөліктің жиынтықтылануына қарай) 
Еруді жылдамдату үшін жиклерлер 
желдік əйнекті жылыту кезінде 
жылытылады ➥ 3.4 ➥

➥

 3.8. 
 
 

 
Əйнекжуғы 
Оталдыру қосулы кезде 1 ауыстырып-
қосқыштың иінтірегін өзіңізге қарай 
тартыңыз, содан соң оны жіберіңіз. 
Ауыстырып-қосқышты ұзақ тарту кезінде 
əйнекжуғыға қосымша 
əйнектазартқыштар да іске қосылады, ол 
2 толық жұмыс қадамын жасайды, содан 
соң кідірістен кейін үшінші жұмыс қадамы 
басталады.  

 
1.80 

 

Капотасты кеңістікте қандай 
да бір əрекет жасар алдында 
əйнектазартқышты 
ауыстырып-қосқышын В 
(сөндірулі) қалыпқа 
орнатыңыз. 

Жарақат алу қаупі. 

Əйнекжуғы щеткасының 
əрекетінің тиімділігі 
Əйнектазартқыштар щеткаларының 
жағдайына бақылау жасаңыз. 
Олардың қызмет ету мерзімі Сізге 
байланысты:  
– олар таза болуы керек: регу- 

щеткаларды жəне əйнектерді 
сабын сумен тұрақты жуыңыз; 

– əйнектазартқыштардың 
щеткалары құрғақ əйнекке 
сүрілуіне жол бермеңіз; 

– егер əйнектазартқышта ұзақ уақыт 
іске қосылмаған болса, əрбір 
щетканы əйнектен ала отырып, 
щеткалар əйнекке жабысып жəне 
қатып қалмағандығына көз 
жеткізіңіз. 

Əйнекті тазарту сапасы нашарлай 
бастаған кезде əрқашан 
щеткаларды ауыстырыңыз 
(шамамен жылына бір рет)  5.29. 

 
Щеткаларды пайдалану 
кезіндегі сақтық шаралары 
– Аязды жəне қар жауып тұрған 

күндері əйнектерді дер кезінде 
əйнектазартқыш қосылғанға дейін 
тазартыңыз (олардың жетек 
электр қозғалтқыштарының қызып 
кетуіне жол бермеу үшін). 

– Щеткалардың қозғалуына кедергі 
болатын заттар жоқтығына көз 
жеткізіңіз  



Jaune Noir Noir texte 

suie- 
RUS_UD61276_1 

Es vitre, Lave-vitre arriere (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

 АРТҚЫ ƏЙНЕКТІҢ ƏЙНЕКТАЗАРТҚЫШЫ, ƏЙНЕКЖУҒЫСЫ (1/2) 
 

Жұмысты тоқтау үшін 1 шиыршықты  
қайтадан бұрыңыз. 
Ескерту 
Автокөлікті автоматты автожууға кіргізу 
алдында, əйнектазартқыштардың 
автоматты қосылуы функциясын сөндіру 
үшін 1 шиыршығын бұрыңыз.   
Жуу жабдығын пайдалану жөніндегі 
нұсқаулықты басшылыққа алыңыз.   

 
 
 

 
Артқы  əйнекті  ауыспалы   
жиілікпен  тазарту  

Оталдыру қосылып тұрған кезде 1 рөл 
асты ауыстырып-қосқыш иінтірегінің 
дөңбегіндегі шиыршықты бұрыңыз, бұл 
арада аталған символ 2 белгісімен 
беттеседі: 
- тоқтау; 
- əйнектазартқыштың үзілмелі 

жұмыс режимі. 
Əйнектазартқыштың жұмыс 
қадамдарының арасында бернеше 
секундқа кідіріс болады.  

 
 
 
 
 
 

1.81

 

 

Артқы əйнекпен кез-келген 
əрекет (жуу, тұтуларды жою, 
əйнектерді тазарту жəне т.б.) 
алдында 1 ауыстырып-
қосқыш иінтірегін «сөндірулі» 

қалпына келтіріңіз. 
Кері жағдайда Сіз жарақаттанып 
қалуыңыз немесе əйнекті 
зақымдап алуыңыз мүмкін. 

 
Ескерту. Əйнектазартқыштың 
иінтірегін жүк бөлімінің есігін ашуға 
жəне жабуға пайдаланбаңыз. 

 Əйнектазартқыш əрекетінің 
тиімділігі 
Əйнектазартқыштар щеткаларының 
жағдайына бақылау жасаңыз. 
Олардың қызмет ету мерзімі Сізге 
байланысты: 
– олар таза болуы керек: регу- 

щеткаларды жəне əйнектерді 
сабын сумен тұрақты жуыңыз; 

– əйнектазартқыштардың 
щеткалары құрғақ əйнекке 
сүрілуіне жол бермеңіз; 

– егер əйнектазартқышта ұзақ уақыт 
іске қосылмаған болса, əрбір 
щетканы əйнектен ала отырып, 
щеткалар əйнекке жабысып жəне 
қатып қалмағандығына көз 
жеткізіңіз. 

Əйнекті тазарту сапасы нашарлай 
бастаған кезде əрқашан 
щеткаларды ауыстырыңыз 
(шамамен жылына бір рет)  5.29. 

 
Щеткаларды пайдалану 
кезіндегі сақтық шаралары 
– Аязды жəне қар жауып тұрған 

күндері əйнектерді дер кезінде 
əйнектазартқыш қосылғанға дейін 
тазартыңыз (олардың жетек 
электр қозғалтқыштарының қызып 
кетуіне жол бермеу үшін). 

– Щеткалардың қозғалуына кедергі 
болатын заттар жоқтығына көз 
жеткізіңіз. 

 
 



Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61276_1 
Essuie-vitre, Lave-vitre arriere (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

АРТҚЫ ƏЙНЕКТІҢ ƏЙНЕКТАЗАРТҚЫШЫ, ƏЙНЕКЖУҒЫСЫ (2/2) 
Артқы əйнекте щеткаға кедергілер 
(балшық, қар жəне т.б.) болған жағдайда 
əйнектазартқыш оларды тазартуға 
тырысады. Егер əйнектазартқыштың 
жұмысына қандай да бір заттар кедергі 
келтіретін болса, ол тоқтап қалуы мүмкін. 
Кедергіні алып тастаңыз, шаамен 30 
секунд күтіңіз жəне рөл асты ауыстырып-
қосқыштың көмегімен əйнектазартқышты 
қайтадан қосыңыз. 

 
Сақтық шаралары 
– Төменгі температура кезінде 

əйнектазартқыштарды қосу алдында 
олардың щеткалары жел əйнекке 
жабысып қалмағандығына көз 
жеткізіңіз. Щеткалары қатып қалған 
əйнектазартқышты қосу кезінде 
щеткалардың өзі жəне 
əйнектазартқыштардың электр 
қозғалтқыштары ақаулануы мүмкін. 

– Егер əйнектің беті құрғақ болса 
əйнектазартқышты қоспаңыз. Бұл 
щеткалардың уақытынан бұрын 
тозуына немесе ақаулануына алып 
келеді. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.82 

 
 
 
 
 
 
 

Артқы əйнекті тазату 
жəне жуу 

Оталдыру қосулы кезде 1 ауыстырып-
қосқыштың иінтірегін өзіңізден кері қарай 
тартыңыз, содан соң оны жіберіңіз. 
Ауыстырып-қосқышты ұзақ басу кезінде 
əйнектазартқыштар іске қосылады, 
желдік əйнекті тазартқыштар щеткасы 3 
толық жұмыс қадамын жасайды, содан 
соң кідірістен кейін тағы бір толық жұмыс 
қадамы басталады. 

 
  



Пайдаланушы елдің нормаларына сай 
келетін жəне міндетті түрде А жанармай 
багының қақпағында орналасқан 
заттаңбада көрсетілген нұсқағыштарға сə
йкес келетін сапалы жанармай 
пайдаланыңыз. Пайдаланылатын 
жанармай автокөлікке пайдалануға 
көзделген экологиялық сыныпқа жəне 
стандарттарға сай болуы қажет. 

Jaune Noir Noir texte 

Re 
RUS_UD65101_2 

servoir carЬurant (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

 
Жанармай құйғаннан кейін 
ойымшаның тығыны жəне қақпағы 
жабық екендігіне көз жеткізіңіз. 

 
 
 
 

Еуропалық стандартқа сəйкес 
келетін жəне Еуропада сатылатын 
автокөліктер қозғалтқыштарына 
жарамды отындар типі:  6.5. 

Тіпті аз мөлшерде де 
дизельдік отынды бензинмен 
араластырмаңыз (эти- 
льдендірілмеген немесе 
Е85). 

Егер автокөлік оған үйренбеген 
болса, эталон негізіндегі отынды 
пайдаланбаңыз.  
Отынға ешқандай да реагенттер жəне 
қоспалар қоспаңыз – бұл 
қозғалтқыштың зақымдануына алып 
келуі мүмкін.  

ЖАНАРМАЙ ШАНЫ (1/2) 
 

Жанармай шанының пайдалы   
сыйымдылығы: 50 литр (шамамен). 
А құю қылтасының ойымшасын бұғаттан 
шығару үшін 1 иінтіректі өзіңізге қарай 
тартыңыз  

 
 
 
 

 
 
 

Ойымшаны    ашыңыз    жəне    жанармай
шанының тығынын бұрап шығарыңыз 

 
 

  2. 
Жанар май құю кезінде 2 тығынды іліп 
қою үшін А ойымшаның қақпағындағы 3 
тығынды ұстағышты пайдаланыңыз.   

 

 
 

Жанармай сапасы  

➥ 6.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.83 

 
  



Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD65101_2 
Reservoir carЬurant (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_1 

 

 

Отынның тұрақты 
иісі 
Отынның иісі пайда жағдайда 
келесіні орындаңыз: 

– Қозғалыс жағдайы мүмкіндік 
берген мезетте автокөлікті 
тоқтатыңыз жəне оталдыруды 
сөндіріңіз; 
– Апаттық дабылды іске қосыңыз 
жəне барлық жолаушылардан 
автокөліктен шығуларын жəне жолдың 
шетінде тұруларын сұраңыз; 
– өндіруші компанияның ресми 
дилерімен хабарласыңыз. 

Отын багының құю 
қылтасының тығыны 
арнайы конструкциға ие. 

Егер Сіз оны ауыстырғыңыз келсе, 
лаған жаңа тығын ескісіне ұқсас 
екендігіне көз жеткізіңіз. Өндіруші 
компанияның ресми дилерлік 
желісінің сервис станциясына жүгініңіз. 
Жанармай шанының  құю қылтасының 
тығынын ашық отқа неемсе жылу 
көзіне жақындатпаңыз.  
Құю қылтасының айналасын суды 
үлкен қысыммен беретін құрылғының 
көмегімен жумаңыз. 

ЖАНАРМАЙ ШАНЫ (2/2) 
Бензинмен  жүретін қозғалтқыш үшін тек 
этильдендірілмеген бензин пайдаланы- 
ңыз. Зерттеу əдісі бойынша октандық сан 
(RON) жанармай багының А құю 
қылтасының ойымшасы қақпағының 
қарсыбетінде орналасқан заттаңбаға 
сəйкес болуы қажет 

 
 

 
 
 

➥ 6.5.
 

Жанар май  құю  
Оталдыру сөніп тұрған кезде, қылтаның 
ішкі клапанының тиекті элементін қысып,    
пистолетті бактың қылтасына толықтай 
салыңыз жəне тек осыдан кейін ғана 
жанармай жіберуді қосыңыз (шашырауды 
болдырмау үшін). 
Жанар май  құйып  болғанша  оны осы 
қалыпта ұстаңыз.  

Жанармай жіберу бірінші рет автоматты 
түрде тоқтағаннан кейін жанар май құю 
кезінде жанармай жіберудің 2 ден артық 
емес қосылуын жүргізуге болады, 
температура көтерілген кезде жанармай 
кеңеюі үшін бактабос орын қалуы үшін.      
Жанар май құю кезінде жанармай 
шанына суқұйылып кетпеуін бақылаңыз. 
A қақпағы жəне оның айналасы таза 
болуы қажет.  
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Этильденген бензин пайдалану 
қолданылған газдарды жою жүйесінің 
істен шығуына жəне дайындау шының 
кепілдігінің əрекет етуі тоқталыуына 
алыпкелуі мүмкін. 
Этильденген бензин құюдың алдын-алу 
үшін жанармай шанының құю 
қылтасының саңылауы сақтандырғыш 
құрылғы мен жабдықталған, ол жанар 
май құю үшін тек этильдендірілмеген 
бензингеарналған отынтаратушы 
пистолетті ғана пайдалануға мүмкіндік 
береді (бензоколонкада). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

Отын беру жүйесімен 
жұмыстарға (электрондық 
құрылғылармен, сым 
бұрауларымен, 
отынқұбырымен, бүріккішпен, 
қорғаныс қақпағымен жəне 
т.б.) немесе оның құрылысын 
өзгертуге қатаң тыйым 
салынған, себебі бұл Сіздің  

Қауіпсіздігіңізге қатер төндіруі мүмкін 
(өндіруші компанияның ресми 
дилерлік желісінің мамандары 
орындаған жұмыстардан басқа). 
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2-тарау. Автокөлік жүргізу 
(автокөлікті үнемді жəне экологиялық қауіпсіз пайдалану жөніндегі 

ұсыныстар) 
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Rodage, Demarrage, arret du moteur (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_2 

 

 

ҚОЗҒАЛТҚЫШТЫ СЫНАУ, ІСКЕ ҚОСУ, ҚОЗҒАЛТҚЫШТЫ СӨНДІРУ (1/6) 
– сыртқы ауарайы температурасы (–

10°C-тан төмен) төмен болған 
жағдайда қозғалтқышты іске қосу 
кезінде: механикалық беріліс қорапты 
автокөліктерде ілініс басқышын 
қозғалтқыш іске қосылғанша толық 
басып тұру қажет. 

 
Автоматты беріліс қорапты 
автокөліктер 
Режимдерді ауыстырып-қосу режмі Р 
қалпында болуы қажет. 

 
 
 
 
 

Кілт-карта 1 табу аймағында болуы қажет.  
Қозғалтқышты іске қосу: 
– автоматты беріліс қорапты 

автокөлікте: беріліс селекторы иінтірегін 
P қалпына келтіріңіз, тежеуіш 
басқышына басыңыз жəне 2 
түймешесін басыңыз; 

– механикалық беріліс қорапты 
автокөлікте: тежеуіш басқышына жəне 
беріліс қорабы иінтірегінің орналасу 
қалпына байланысты ілініс 
басқышына басыңыз жəне 2 
түймешесін басыңыз; 

Беріліс қосылып тұрған кезде тек ілініс 
басқышына басқан кезде ғана 
қозғалтқышты іске қосу мүмкін. 

 
 
 

2.2 

 
 
 

Ерекшеліктер 
Барлық автокөліктер 
– Қозғалтқышты іске қосудың қандай да 

бір шартын сақтамаған жағдайда 
аспаптар қалқаншасында «НАЖАТЬ 
ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА И START», 
«НАЖАТЬ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛ И START» 
немесе «ВЫБРАТЬ РЕЖ ПАРКОВКА 
P» хабарлама пайда болады;

кейбір жағдайларда рөлдік бағананы 
бұғаттан шығару үшін 2 қозғалтқышты 
іске қосу түймешесіне баса отырып, 
рөлдік дөңгелекті аздап бұру қажет; 
«ПОВЕРНИТЕ РУЛЬ + НАЖМИТЕ 
START» хабарламасы Сізге осы 
туралы хабарлайды; 

–
 

Жүк бөлімінің есігі ашық 
кезінде «бос қолдар» 
режимінде іске қосу 
Бұл жағдайда кілт-карта жүк бөлімінде 
болмауы қажет.  
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ҚОЗҒАЛТҚЫШТЫ СЫНАУ, ІСКЕ ҚОСУ, ҚОЗҒАЛТҚЫШТЫ СӨНДІРУ (2/6) 

Ақаулар 
Кейбір жағдайларда «бос қолдар» 
функциялы кілт-карталар жұмыс істемеуі 
мүмкін: 
– кілт-картаны қуаттандыру элементі 

зрадя таусылған, 
аккумуляторбатарясының заряды 
таусылған жəне т.с.с.; 

– дəл сол жиілікте жұмыс істейтін 
құрылғының жақындығы (экран, ұялы 
те лефон, бейнеойын жəне т.с.с.); 

– автокөлік күшті электрмагниттік 
кедергі аймағында тұр. 

Аспаптар   қалқаншасында  «ПОДНЕСТИ 
КАРТУ      К      СИМВОЛУ     +     START»  
хабарламасы пайда болады. 
Тежеуіш немесе ілініс басқышына 
басыңыз, содан соң кілт-картаны Қозғалтқышты іске қоспай 

қосалқы жабдықты электр 
қуаттау 
Автокөліктің жиынтықтылануына қарай, 
автокөлікке қолжетімділік алған соң (кілт-
картаның көмегімен бұғаттан шығару) Сіз 
аудиожүйе, навигация жүйесі, 
əйнектазартқыштар жəне т.б. секілді 
функцияларды қолдана аласыз. 
Басқа функцияларды пайдалану үшін: 
кілт-карта салонда болған кезде 
басқышқа баспай 2 тұймешесін басыңыз. 

 

 

3 символына қойыңыз. Қозғалтқышты іске 
қосу үшін 2 түймешесіне басыңыз. 
Хабарлама жойылады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 

 
  

Автокөліктер шығар 
алдында, əсіресе егер Сіз 
кілт-картаның өзіңізбен бірге 
алып кететін болсаңыз, 
қозғалтқыш сөндірілгендігіне 
көз жеткізіңіз. 

Автокөлік тоқтап тұрған 
немесе тоқтатқан кездегі 
жүргізушінің 
жауапкершілігі  
Автокөлікте жануар, бала 

немесе мүмкіндігі шектеулі ересек 
адам бар кезде автокөлікті тіпті қысқа 
мерзімге де тастап кетпеңіз. 
Олар, мысалы, қозғалтқышты іске 
қосу, əйнекті көтергіш секілді 
құрылғыларды қосу немесе есіктерді 
бұғаттау арқылы өздеріне немесе 
басқа адамдарға залал келтіруі 
мүмкін. 
Сонымен бірге жылы немесе ауа-
райы ашық күндері автокөлік 
салонынындағы температура өте тез 
көтерілетіндігін ескеру қажет. 
ӨЛІМ ҚАУПІ НЕМЕСЕ АУЫР 
ЖАРАҚАТТАР ҚАУПІ. 
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 ҚОЗҒАЛТҚЫШТЫ СЫНАУ, ІСКЕ ҚОСУ, ҚОЗҒАЛТҚЫШТЫ СӨНДІРУ (3/6) 
Егер қозғалтқышты сөндіруге талпынған 
кезде автокөлік салонында кілт-карта 
болмаған жағдайда, аспаптар 
қалқаншасында «НЕТ КЛЮЧА-КАРТЫ 
НАЖАТЬ И ДЕРЖАТЬ» хабарламасы 
пайда болады: 2 түймешесін кем дегенде 
2 секунд басып ұстап тұрыңыз. Егер 
кілт-карта салонда болмаса, түймешені 
басу жəне ұстап тұру алдында кілт-карта 
бар екендігіне жəне ол Сіздің өзіңізде 
екендігіне көз жеткізіңіз. Кілт-картасыз 
Сіз қозғалтқышты қайтадан іске қоса 
алмайсыз.   

Қозғалтқыш тоқтаған кезде қосалқы 
жабдықтар (аудиожүйе жəне т.с.с) одан   
əрі тағыда шамамен 10 минут бойы 
жұмыс істеуді жалғастырады.  

Жүргізушінің есігін ашқан кезде қосалқы 
жабдықтар сөнеді.  

 
 

Қозғалтқышты сөндіру 
шарттары 
Автокөлік тоқтатылған болуы қажет, 
автоматты беріліс қорапты автокөліктер 
үшін, берілісті ауыстырып-қосу иінтірегі,   
N немесе P қалпына қойылған болуы 
қажет. 

 
«Бос қолдар» жүйесінің  
кілт-картасы 
Кілт-картаны салонда тапқан кезде 2  
түймешесіне басыңыз: қозғалтқыш 
тоқтайды. Жүргізушінің есігі ашылған 
кезде немесе автокөлік бұғатталған 
кезде буль бағанасы бұғатталады. 

 
 

2.4 

 

Автокөлікті қараусыз 
қалдырмаңыз жəне жеңіл 
тұтанғыш материалдар бар 
жерде қозғалтқыштың жұмыс 
істеп тұруына жол бермеңіз 
(мысалы, құрғақ шөп жəне 
жапырақтар) пайдаланылған 
газдар шығару жүйесінің 
қыздырылған бөлшектерімен 
байланыста болуы мүмкін. 

Ешқандай жағдайда да, 
автокөлік толық тоқтағанша 
оталдыруды сөндірмеңіз. 
Қозғалтқыш сөнген кезде 
күшейткіштер (тежеуіштің, 
рульдік басқарудың жəне 
т.с.с.) жəне пассивті 
қауіпсіздік құралдары 
(қауіпсіздік жастықшалары, 
қауіпсіздік белдіктерінің 
кергіштері жəне т.с.с.) сөнеді. 



Jaune Noir Noir texte 

De 
RUS_UD65541_2 

Rodage, marrage, arret du moteur (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_2 

 

 

ҚОЗҒАЛТҚЫШТЫ СЫНАУ, ІСКЕ ҚОСУ, ҚОЗҒАЛТҚЫШТЫ СӨНДІРУ (4/6) 

Ескерту. Функцияларды 
инициализациялағаннан кейін оны кейін 
дезактивизациялау мүмкін болмайды.    
Өндіруші компанияның ресми дилеріне 
жүгінуді ұсынамыз.  

 
Жүйенің жұмысы 
Бұл функция қозғалтқышты қашықтан 
іске қосуды жүзеге асырады. 
Жылу жайлылығының қажетті деңгейін 
алдын-ала ретке келтіріп алыңыз 
(температура, жылыту, еріту, желдету...). 
Қозғалтқышты қашықтан іске қосу үшін 
6 бұғаттау түймешесін басыңыз, содан 
соң 2 секундтан соң - 5 қашықтан іске 
қосу түймешесін басыңыз, оны шамамен 
3 секунд ұстап тұру керек. 

Қозғалтқышты қашықтан іске 
қосу 
Инициализация 
Егер аталған жүйе автомобильдің 
жиынтықтылануына кіретін болса, онда 
оны инициализациялау үшін 4 бұғаттан 
шығару түймешесін басу жəне жіберу 
құажет, содан соң 5 қашықтан іске қосу 
түймешесін екі рет қатарынан басу 
қажет, əрбір ретте оны шамамен 3 
секунд ұстап тұру керек. Екі басу 
арасындағы уақыт 5 секундтан артық 
болмауы керек. Апаттық дабылдың 
жарықтарының 3 секунд бойы үздіксіз 
жанып тұруы жүйенің инициализациясын 
білдіреді.    

Апаттық дабылдың жарықтары шамамен 
3 секунд бойы үздіксіз жанып тұрады.  
Осыдан соң қозғалтқыш іске қосылады. 
Қозғалтқыш 10 минут бойы жұмыс істеп 
тұрады. 5 қашықтан іске қосу түймешесін 
тағы да басу арқылы қозғалтқыштың 
жұмыс істеу уақытын 10 минутқа созуға 
болады. Апаттық дабылдың 
жарықтарының қосылуы жəне оның 3 
секунд бойы үздіксіз жанып тұруы 
қозғалтқыштың жұмыс ітеу уақытының 
созылғанын растайды. 

Бұдан бсақа, автокөлікті пайдаланар 
алдында 24 сағат бұрын салонды 
жылыту жəне желдету үшін 
қозғалтқышты автоматты түрде іске қосу 
уақытын программалауға болады. 
Автокөліктің жиынтықталуына 
байланысты конфигурациялау жəне 
программалау 7 мультимедиялық жүйе 
экранының көмегімен орындалады: 
автокөліктің мультимедиялық жабдығын 
пайдалану жөніндегі нұсқаулықты 
қараңыз.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 
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RUS_UD65541_2 
Rodage, Demarrage, arret du moteur (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_2 

 

 

ҚОЗҒАЛТҚЫШТЫ СЫНАУ, ІСКЕ ҚОСУ, ҚОЗҒАЛТҚЫШТЫ СӨНДІРУ (5/6) 
Қозғалтқышты қашықтан іске қосудың 
тиімділігіне қоршаған жағдайдың келесі 
факторлары əсер етеді:  
– кедергінің, ғимараттың, қабырғалардың, 

басқа автокөліктердің жəне т.б. болуы; 
– автокөлік орналасқан аймақта күшті 

электр магниттік кедергілердің немесе 
басқа радиожиілік кедергілерінің 
болуы; 

–  қашықтан басқару тетігінің 
немесе автокөліктің кілт-картасының 
қаут көзі элементінің жағдайы. 

Қозғалтқышты қашықтан іске қосу жұмыс 
істейді, егер:  
– берілістерді ауыстырып-қосу иінтірегі 

қолмен беріліс қорапты автокөліктер 
үшін бейтарап қалыпта тұрса; 

– Автоматты беріліс қорапты 
автокөліктер үшін, селоктор иінтірегі  
Р қалпында тұрса; 

– оталдыру сөндірулі; 
– капот жабық; 

– кузовтың барлық ашылатын элементтері  
(есіктер жəне жүк бөлімі)  
Сіз автокөліктен шыққан кезде жабық  
жəне құлыптаулы болған болса 

– қозғалтқышты іске қосуға қолайсыз 
жағдайларда программаланған 
қозғалтқышты автоматты түрде іске 
қосу жүзеге аспауы мүмкін.  

Егер осы аталған шарттардың бірі 
орындалмайтын болса, жарықтар 
шамамен 3 секунд бойы жыпықтап 
тұрады.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.6 

 

Келесі жағдайларда 
қозғалтқышты қашықтан іске 
қосуды немесе 
программаланған автоматты 
түрде іске қосуды 
пайдаланбаңыз: 

– автокөлік гаражда немесе жабық 
үй-жайда тұр. 
Бұл пайдаланылған газдардан 
улану немесе тұншығу қаупін 
тудырады; 

– автокөлік қорғаныс қабымен 
жабылған. 
Жанып кету қаупі; 

– капот аздап ашық немесе 
ашық. 
Күйіп қалу немесе ауыр жарақат 
алу қаупі бар.  

Кейбір мемлекеттерде 
қозғалтқышты қашықтан іске қосу 
немесе программаланған 
автоматты түрде іске қосу заңмен 
жəне/немесе қолданыстағы 
нормалармен жəне қағидалармен 
тыйым салынуы мүмкін. 
Бұл функцияны пайдаланар 
алдында ол заңмен жəне/немесе 
қолданыстағы нормалармен жəне 
қағидалармен тыйым салынбаған 
ба тексеріңіз. 

Егер осы функцияны 
пайдалану жоспарланған 
болса, онда автокөлікті 
тұраққа қалдырып кету 
алдында электр энергиясын 
барлық тұтынушылар 
(əйнектазартқыштар, сыртқы 
жарықтандыру аспаптары, 
аудиожүйе, орындықтарды 
жылыту, рульдік бағанаын 
жылыу жəне т.б.) сөніп 
тұрғандығына, ал барлық 
электр аксессуарлар 
розеткадан 
ажыратылғандығына көз 
жеткізіңіз.   

Жанып кету қауіпі. 
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 ҚОЗҒАЛТҚЫШТЫ СЫНАУ, ІСКЕ ҚОСУ, ҚОЗҒАЛТҚЫШТЫ СӨНДІРУ (6/6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7  
  

Автокөлік тоқтап тұрған 
немесе тоқтатқан кездегі 
жүргізушінің 
жауапкершілігі  
Автокөлікте бала, мүмкіндігі 

шектеулі ересек адам немесе жануар 
бар кезде автокөлікті тіпті қысқа 
мерзімге де тастап кетпеңіз. 
Олар, мысалы, қозғалтқышты іске 
қосу, əйнекті көтергіш секілді 
құрылғыларды қосу немесе есіктерді 
бұғаттау арқылы өздеріне немесе 
басқа адамдарға залал келтіруі 
мүмкін. 

 Сонымен бірге жылы немесе ауа
-  райы ашық күндері автокөлік 

салонынындағы температура өте тез 
көтерілетіндігін ескеру қажет 

Ауыр жарақат алып қалу немесе 
қайғылы оқиғаға алып келу қаупі 
бар. 

              
              Ешқандай жағдайда да,   
              автокөлік толық тоқтағанша  
              оталдыруды сөндірмеңіз. 
Қозғалтқыш сөнген кезде 
күшейткіштер (тежеуіштің, рульдік 
басқарудың жəне т.с.с.) жəне пассивті 
қауіпсіздік құралдары (қауіпсіздік 
жастықшалары, қауіпсіздік 
белдіктерінің кергіштері жəне т.с.с.) 
сөнеді). 

Ешқашан автокөлікті 
сүйреу, итеру немесе 
биіктен төмен қарай жіберу 
арқылы қозғалтқышты іске 
қосуды жүзеге асыруға 
талпынбаңыз. 

Рульдік басқару жəне тежеуіштердің 
қолданылмайтын күшейткіштерінің 
салдарынан жол оқиғасының қаупі. 
Қайғылы оқиғалар қаупі бар. 



Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61281_1 
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БЕНЗИНДІ ҚОЗҒАЛТҚЫШТЫ АВТОКӨЛІКТЕРДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
Автокөлікті пайдаланудың төмендегідей 
шарттары жəне ақаулары: 
– бактағы жанармай деңгейнің төмендігін 

білдіретін дабыл шамы қосылып тұрған 
кезде ұзақ уақыт қозғалу; 

– этильдендірілген бензин пайдалану; 
– мотор майына жəне отынға қоспалар 

немесе өндіруші компания ұсынбаған 
майлар мен жанармай сорттарын 
пайдалану; 

– оталдыру жəне  жанармай бүрку 
жүйесінің ақаулары; 

– қозғалтқыштың қуаттылығын жоғалту, 

каталитттік бейтараптандырғыштың 
қызуына алып келуі мүмкін, сол арқылы 
оның тиімділігін төмендетеді, тіпті 
қалпына келмес ақаулануына, 
термикалық ақауларға жəне автокөліктің 
өртенуіне алып келуі мүмкін. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8 

Дұрыс емес пайдаланудың жəне 
ақауланудың жоғарыда аталған 
жағдайлары туындаған жағдайда, қажетті 
жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін, шұғыл 
түрде өндіруші компанияның дилерлік 
желісінің сервис станциясына жүгініңіз.    
Егер өндіруші компанияның дилерлік 
желісінің сервис станциясында 
автокөлікке өндіруші жазған бағдарламаға 
сəйкес техникалық қызмет көрсету тұрақты 
жүргізіліп отырса мұндай жағдайларды 
болдырмауға болады. 

 
Қозғалтқышты қосу 
кезіндегі қиындықтар 
Катализдік бейтараптандырушыны, 
стартерді жəне аккумулятор батареясын 
жақымдамау үшін, алдымен іске 
қосылмау себебін анықтағанша жəне 
салдарын жойғанға дейін 
қозғалтқышты іске қосуға (стартерді ұзақ 
жəне қайталанбалы түрде қосу, 
автокөқлікті итере жəне сүйреу арқылы). 
Если причина незапуска не устранена, 
прекратите попытки и обратитесь на сер- 
висную станцию официальной дилерской 
сети компании-производителя. 

 
  

                Автокөлікті қараусыз    
                қалдырмаңыз жəне жеңіл  
                тұтанғыш материалдар бар   
                жерде қозғалтқыштың жұмыс   
                 істеп тұруына жол бермеңіз 
(мысалы, құрғақ шөп жəне жапырақтар) 
пайдаланылған газдар шығару 
жүйесінің қыздырылған бөлшектерімен 
байланыста болуы мүмкін. 



Jaune Noir Noir texte 

Levier de 
RUS_UD61282_1 

vitesses, frein а main (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_2 

 

 

БЕРІЛІСТЕРДІ АУЫСТЫРЫП-ҚОСУ ИІНТІРЕГІ, ТҰРАҚ ТЕЖЕУІШІ 
Тұрақ тежеуіші 
Тұрақ тежеуішін сөндіру 
3 иінтіректі аздап жоғары тартыңыз жəне 
2 түймешені басып иінтіректі еденге 
дейін толықтай түсіріңіз.  
Егер Сіз тұрақ тежеуішін толықтай 
сөндірмей қозғалуды бастасаңыз, онда 
аспаптар қалқаншасында қызыл дабыл 
шамы жанып тұра береді.  

 
Тұрақ тежеуішін қосу 
3 иінтіректі жоғары тартыңыз. Автокөлік 
қозғалыссыз екендігіне көз жеткізіңіз. 
Аспаптар қалқаншасында дабыл 
шамы жанады.   

 
   

  
 
Берілістерді ауыстырып-қосу 
иінтірегі 
Артқа қозғалуды қосу 
Механикалық беріліс қорапты 
автокөліктер: 1 берілісті ауыстырып-
қосу иінтірегінің тұтқасындағы сызбаны 
басшылыққа алыңыз. 
Автокөліктің жиынтықтылануына қарай, 
артқа жүру берілісін қосу үшін беріліс 
қорабының иінтірегіндегі шиыршықты 
көтеріңіз. 
Aвтоматты беріліс қорапты автокөлік 
➥ 2.47. 
Артқа жүру шамы артқа жүру берілісін 
таңдаған кезде қосылады (оталдыру 
қосылып тұрған кезде). 

 
 
 2.9

 
 

Автокөлікті қозғалыссыз 
болуын қамтамасыз ету үшін 
жолдың еңістігіне 
жəне/немесе автокөліктің 
жүктемесіне байланысты 
тұрақ тежеуішін, кем дегенде 
2 шертпекке дейін, қосымша 
тағы тарту қажет болуы 
мүмкін;   

Механикалық беріліс қорапты 
автокөлікте берілісті (1-ші немесе 
артқа қарай жүруді) қосу, ал 
автоматты беріліс қорапты 
автокөлікте – селектор иінтірегін Р 
қалпына орнату.    

Артқа қозғалған кезде 
автокөліктің түбі бордюр, 
тротуар тасына жəне т.б. 
соғылуы автокөліктің 
зақымдануына алып келуі 
мүмкін (мысалы, жүріс 
бөлігінің бөлшектерінің 
деформациялануы). 

Егер мұндай жағдай орын алса, 
қайғылы оқиғаны болдырмау үшін, 
автокөліктің жағдайын тексеру үшін 
өндіруші компанияның ресми дилерлік 
желісінің сервис станциясына жүгініңіз.   

Қозғалыс кезінде тұрақ 
тежеуіші  толықтай сөніп 
тұруын бақылаңыз (қызыл 
дабыл шамы сөніп тұр), кері 
жағдайда жүріс бөлшегі   

қызып кетуі немесе ақаулануы 
мүмкін. 
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ЖҮРГІЗУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР, ЕСО ЖҮРГІЗУ РЕЖИМІ (1/5) 
Жанармай шығыны стандартты бекітілген    
əдіспен анықталған. Аталған əдісті 
барлық өндірушілер қолданылады жəне 
автокөліктерді өзара салыстыруға 
мүмкіндік береді. Отынның нақты 
шығыны автокөлікті пайдалану, 
жабдықтың жағдайына жəне жүргізу 
стиліне байланысты болады. Төменде 
отынды тиімділендіру бойынша 
нұсқаулар берілген. 
Жиынтықтылануына қарай, автокөлік 
жанармай    шығынын    төмендету    үшін     
келесі құралдармен жабдықталуы мүмкін:  
– тахометр; 
– берілістерді ауыстырып-қосу индикаторы   
– жүргізу стилі индикаторы; 
– сапар үнемділігін бағалау жəне 

мульдимедиялық экранда үнемді 
жүргізу бойынша ұсыныстар; 

– ЕСО түймешесін басу арқылы 
қосылатын, ЕСО үнемді режим. 

Егер автокөлік тиісті дəрежеде 
жабдықталған, навигациялық жүйе 
аталған ақпаратты толықтырады.  
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1 берілістерді ауыстырып-қосу 
индикаторы 
Автокөліктің жиынтықтылануына қарай, 
отынды үнемдеу мақсатында аспаптар 
панеліндегі тиісті дабыл шамы Сізге қашан 
жоғарылатылған беріліске немесе 
төмендетілген беріліске көшу керектігін 
хабарлап отырады. : 

 жоғары берілісті қосыңыз; 

төмен берілісті қосыңыз. 

Жүргізу стилі идикаторы 2 
Индикатор нақты уақытта таңдалған 
жүргізу стилін көрсетеді. 2 дабыл шамы 
Сізге мыналар туралы ескертіп отырады:  
– жасыл түс: бірқалыпты жəне үнемді 

жүргізу; 
– сары түс: жеткіліксіз қалыпты жүргізу; 
– қызғылт сары түс: аса динамикалық 

жүргізу. 
Жүргізу стилі индикаторы үнсіз келісім 
бойынша қосылады. Оны сөндіру туралы 
ақпаратты мультимедиялық жүйені 
пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан 
қараңыз. 
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 ЖҮРГІЗУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР, ЕСО ЖҮРГІЗУ РЕЖИМІ (2/5) 
Сіздің автокөлікті үнемді басқаруыңыз 0-
ден бастап 100-ге дейінгі жалпы бағамен 
бағаланады. Баға жоғары болған сайын 
жанармай шығыны төмен болады. 
Жүйе Сізге үнемділікті жақсарту қатысты 
кеңестер береді.  
Таңдалған бағыттарды сақтау Сізге 
үнемділіктің көрсеткіштерін салыстыруға 
мүмкіндік береді. 
Қосымша ақпарат мультимедиялық 
жүйені пайдалану жөніндегі нұсқаулықта 
берілген. 

 
 
 
 
 

Сапар бойынша жалпы 
қорытынды

 

Қозғалтқыш тоқтаған кезде 3 экранға 
«Общий итог за поездку»  хабарламасы 
шығады, ол соңғы сапарға қатысты 
барлық ақпаратты көруге мүмкіндік 
береді.    
Бұл ақпаратта көрсетіледі: 
– жанармайдың орташа шығыны;
– жүріп өткен шақырым саны; 
– үнемделген «шақырымдар» саны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.11  



Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61283_1 
Conseils eco conduite (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_2 

 

 

ЖҮРГІЗУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР, ЕСО ЖҮРГІЗУ РЕЖИМІ (3/5) 

Режим ECО 
ЕСО режимі  –  бұл, жанармай шығынын 
тиімділендіруге арналған функция. Ол 
автокөліктің кейбір энергия сыйымды 
жүйелеріне (жылыту, ауаны тазалау, 
күшейтілген рөлдік басқару жəне т.б.) 
жəне қозғалыс кезіндегі кейбір əрекеттер 
үшін (жылдамдық алу, берілісті 
ауыстырып-қосу, қозғалыс жылдамдығын 
реттеу жүйесінің жұмысы, тежеу жəне 
т.б.) қолданылады. 
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Функцияны қосу 
4 сөндіргішті басыңыз. 

 
 

Аталған режим қосылған кезде аспаптар 
панелінде 5 дабыл             шамы жанады.        

 
Қозғалыс кезінде уақытша ЕСО режимінен 
шығуға жəне қозғалтқыштың толық 
қуатын пайдалануға болады. 

 
 Ол үшін акселатордың басқышын қатты

 
жəне түбіне дейін басу қажет.  
Акселератордың басқышын жіберген

 
кезде  ЕCО  режиміқ  айтадан  автоматты
түрде қосылады. 

    

 
 

Жүйені сөндіру 
4 сөндіргішті басыңыз. 
Режим қосылған кезде аспаптар панелінде 
5  дабыл             шамы сөнеді.               
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ЖҮРГІЗУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР, ЕСО ЖҮРГІЗУ РЕЖИМІ (4/5) 

– Аса қарқынмен жылдамдық алмаңыз. 
– Мүмкіндігінше тежегішті аз басыңыз. 

Жолдағы жағдайды алдын-ала 
бағалауға тырысыңыз (кедергі неемсе 
бұрылысы), сонда Сізге тек қана 
акселератордың басқышынан 
аяғыңызды алу ғана керек болады. 

– Дөңге қарай қозғалған кезде бұрынғы 
жылдамдықты сақтауға тырыспаңыз: 
акселератордың басқышын жолдың 
көлденең учаскесінде қозғалыс 
кезінде басқаннан артық баспаңыз, 
аяғыңызды акселератордың 
басқышында сол қалпында ұстаңыз. 

– Іліністі екі рет қосу жəне берілістерді 
ауыстырып-қосу кезінде жəне 
қозғалтқышты тоқтатар алдында 
«газды үстемелеп басу» заманауи 
автокөліктерде қажет емес. 

Жүргізу бойынша ұсыныстар 
жəне ЕСО үнемді жүргізу режимі 
Автокөлікті басқару 
– Қозғалтқышты тұрақта бос оталып 

тұрып қыздырғанға қарағанда аз 
қозғалтқыш толық қызғанға дейін аз 
жылдамдықпен абайлап жүріп отырып 
қыздыруға басымдық беріледі. 

– Жылдамдық – қымбат лəззат. 
– Жүргізудің «Спорттық» мəнері 

қымбатқа түседі: автокөлікті 
«қалыпты» басқару стиліне басымдық 
беріңіз. 

– Қызғалыс кезіндегі аралық берілістер 
кезінде акселератордың басқышын 
қатты баспаңыз. 
Əрқашан жоғарғы мүмкін болар 
берілісті пайдалануға тырысыңыз.  

– Қарқынды жауын-шашын жағдайында 
жəне су жиналған жол уаскелерінде: 

егер судың деңгейі дөңгелек 
дискілерінің төменгі шегінен 
жоғары болса жолдың суға 
толған учаскесіне 
шықпаңыз. 
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Басқарудағы жайсыздық 
Жүргізуші жағында тек 

аталған автокөлікке ғана арналған 
жəне арнайы бекітпелермен 
жабдықталған кілемшелерді жəне 
пайдаланыңыз; Олардың бекітілуін 
үнемі тексеріңіз. Бір-*бірінің үстіне 
қоып, бірнеше кілемшені 
пайдаланбаңыз. 
Басқыштардың сыналанып қалу 
қаупі бар.  
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ЖҮРГІЗУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР, ЕСО ЖҮРГІЗУ РЕЖИМІ (5/5) 
– Ауаны баптау жүйесі бар 

автокөліктерде оны пайдаланған 
жағдайда жанармай шығынының 
артқаны байқалады, əсіресе қала 
ішінде қозғалған кезде. Ауаны баптау 
автоматты режимде жүргізілмейтін 
автокөліктерде қажеттілігі болмаса 
кондиционерді сөндіріп қойыңыз. 

 
 

Сізге жанармай шығынын азайтуға 
жəне қоршаған ортаны қорғауға
мүмкіндік беретін кеңестер 

  
 

– Қозғалтқышты іске қосар алдында 
автокөлік күннің астында көп тұрған 
болса, салоннан жылы ауаны 
шығару үшін есіктерді бірнеше 
минут ашып қойыңыз. 

Шиналар 
– Шиналардағы ауа қысымының аса

 

төмен болуы  жанармай шығынының

 

артуына алып келеді.  
– Автокөлікке өндіруші ұсынған

 

шинадан ерекшеленетін шиналарды

 

орнату жанармай шығынын арттыруы

 

мүмкін.  
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Пайдалану бойынша кеңестер 
– ЕСО режиміне басымдық беріңіз. 
– Электр  энергиясын  тұтыну  жанармай    

шығынының артуына алып келеді, 
сондықтан əрқашан қажет емес электр 
құралдарын сөндіріңіз. Дегенмен де, 
қауіпсіздік үшін нашар көрінетін 
жағдайларда фараларды жанған 
күйінде қалдырыңыз («көру» жəне 
«көрінетін» болу үшін).   

– Салонды желдетудің штаттық жүйесін 
пайдаланыңыз. 100 км/сағ. 
жылдамдық кезінде терезелерді ашып 
қойып    жүргізу жанармай шығынын  
4% артырады. 

– Жанар май құю кезінде бакты қатты 
толтырмаңыз,  жанармай  шашырамау 
үшін.

 
 

– Төбеде орнатылған бос багажникпен 
жүрмеңіз. 

– Көлемді жүктерді тіркемемен 
тасымалдаңыз. 

– Тұрғын тіркемені сүйреткен кезде 
аэродинамикалық дефлектор 
қолданыңыз; оның қалпын реттеуді 
ұмытпаңыз. 

– Автокөлікті ұзақ уақыт тұратын жиі 
жəне қысқа сапарлар үшін 
пайдаланудан қашыңыз – бұл 
қозғалтқыштың қалыпты жұмыс 
температурасына дейін қызуына 
мүмкіндік бермейді.      
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ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖƏНЕ ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ГАЗДАРДЫҢ УЫТТЫЛЫҒЫН ТӨМЕНДЕТУ 
БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР 
Сіздің автокөлік, 2015 жылдан бері 
əрекет етіп келе жатқан, пайдалану 
мерзімі өткен соң қайта өңдеу жəне 
кəдеге жарату критерийіне сəйкес келеді. 
Сіздің автокөліктің кейбір бөлшектері 
оларды одан əріде қайта өңдеу 
есебімен дайындалған. 
Арнайы құрылғыларда одан əріде қайта 
өңдеу үшін бұл бөлшектерді шешіп алу 
оңай. 
Сонымен  қатар құрылысы, зауыттық 
реттеулері жəне жанармай шығыны 
бойынша Сіздің автокөлік қоршаған 
ортаны қорғау бойынша əрекеттегі 
нормаларға сай келеді. Сіздің 
автокөліктің жанармай шығыны жəне 
пайдаланылған газдардың уыттылығы 
деңгейі Сізге де байланысты. Автокөлікке 
уақытында техникалық қызмет көрсетіңіз 
жəне оны дұрыс пайдалану жөніндегі 
нұсқаулықты сақтаңыз.     
Техникалық қызмет көрсету  
Пайдалану кезінде автокөліктің оның 
пайдаланылған газдарының уыттылығын 
анықтайтын нормаларға сай келмеуі үшін 
жауапкершілік оның иесіне жүктеледі.   

Сонымен қатар, қозғалтқыштың, қуат алу 
жүйесінің немесе пайдаланылған газды 
шығару жүйесінің бөлшектерін ауыстыру 
кезінде сіздің автокөлікке жарамайтын 
бөлшектермен ауыстырған жағдайда 
Сіздің автокөлік пайдаланылған 
газдардың уыттылығын төмендету 
бойынша əрекеттегі нормаларға сəйкес 
келмейтін болуы мүмкін.     
Сіздің автокөлікке техникалық қызмет 
көрсету бағдарламасына сəйкес 
тексеруді жəне реттеуді өндіруші 
компанияның ресми дилерлік желісінің 
сервис станциясында жүргізілуі қажет.   

 
Қозғалтқышқа қызмет көрсету 
– Оталдыру білтесі: жанармайдың 

тиімді шығыны, тиімділік жəне қуатты- 
лық өндіруші ұсынған талаптарды 
қатаң сақтауға байланысты болады.   

 
 
 

Оталдыру білтелерін ауыстыру 
кезінде Сіздің автокөліктің 
қозғалтқышына сəйкес келетін 
білтелерді ғана қолданыңыз. Өндіруші 
компанияның ресми дилеріне жүгініңіз. 

– Ауа сүзгісі, жанармай сүзгісі: 
ластанған сүзгілеуші элементтер 
қозғалтқыштың қуаттылығын төменде- 
теді. Мұндай сүзгілеу элементтерін 
ауыстыру қажет.  

– Оталдыру жəне бос оталу: реттеу 
талап етілмейді. 

 
Пайдаланылған газдарды 
бақылау 
Пайдаланылған   газдарды бақылау 
жүйесі автокөліктің Пайдаланылған 
газдарды тазарту құрылғысының 
ақауларын табуға көмектеседі. Бұл 
ақаулар уытты газ шығаруға жəне 
автокөліктің ақаулануына алып келуі 
мүмкін.    

Аспаптар қалқаншасындағы 
дабыл шамы  

      Жүйенің ақаулығын білдіреді. 
– Оталдыру қосылып тұрған кезде шам 

жанады жəне қозғалтқышты іске 
қосқан кезде сөнеді. 

– Егер шам үнемі жанып тұрса өндіруші 
компанияның ресми дилеріне жүгініңіз. 

– Eгер шам жыпықтап тұрса, 
қозғалтқыштың айналымын 
төмендетіңіз, жыпықтау тоқтағанша. 
Алғашқы мүмкіндік болғанда өндіруші 
компанияның ресми дилеріне жүгініңіз. 
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Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61285_1 
Еnvironnement (sans marque) (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_2 

 

 

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ 
Сіздің автокөлік өндіру, пайдалану жəне 
кəдеге жарату процесінде қоршаған 
ортаны қорғау бойынша талаптарды 
сақтауды есепке ала отырып əзірленген. 

 
Өндіріс 
Сіздің автокөлік табиғатқа зиянды əсерді 
азайтатын заманауи технологияларды 
пайдалана отырып, өндірістік аймақта 
дайындалған (су жəне энергия 
пайдалануды азайту, барлық мүмкін 
болар зиянды фактолрларды төмендету, 
атмосфераға жəне су қоймаларына 
лақтыруларды азайту жəне қалдықтарды 
өңдеу). 
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Пайдаланылған газдар 
Автокөліктер пайдаланылған газдардың, 
мысалы, каталитикалық 
бейтараптандыру, оттегі датчигі, 
автокөліктің жасақтылануына қарай 
белсенділендірілген көмірлі сүзгі секілді,  
уыттылығын азайту жүйесімен 
жабдықталған (соңғы ауаға газ буының 
шығарылуының алдын-алады). 

Сіз де қоршаған ортаны 
қорғауға өз үлесіңзді 
қосыңыз 
– Тозған жəне Сіздің автокөлікке 

жоспарлы техникалық қызмет 
көрсету кезінде ауыстырылған 
бөлшектерді (аккумулятор 
батареясы, май сүзгісі, ауа сүзгісі, 
кілт-карта қуат көзінің элементі жəне 
т.б.), сондай-ақ май құйылған 
канистраларды арнайы қабылдау 
пунктіне тапсырған жөн.     

– Өз мерзімінен өткен автокөлікті 
осыған уəкілетті орталыққа кəдеге 
жаратуға беру қажет.    

– Жергілікті заңнама талаптарын 
əрдайым сақтаңыз.  

 
Бөлшектер мен 
компоненттерді кəдеге 
жарату 
Сіздің автокөліктің құрамдас 
бөлшектерінің екінші рет өңдеуге 
жарамдылығы 85% жəне кəдеге жарату 
95%. 
Осы сипаттамаларға қол жеткізу үшін 
автокөліктің көптеген бөлшектері оларды 
қайта өңдеуге мүмкіндікті ескере отырып 
жасалды. Бөлшектер мен материалдар 
оларды əзірлеуді жəне өңдеуге жеңіл 
болатындай етіп жасалған.   
Автокөліктегі ресурстар мен шикізатты 
сақтау мақсатында автокөлікте 
пластиктен жасалған бөлшектер көп 
қолданылады, олар қайта өңдеуге 
жатады жəне қайта қалпына келетін 
ресурстардан əізірленген (мақта жəне 
жүн секілді, өсімдік жəне жануалар). 

 
  



Jaune Noir Noir texte 

per 
RUS_UD69932_1 

Avertisseur de te de pression des pneumatique (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-3_XHAPH2_Renault_2 

 

 

ШИНАЛАРДАҒЫ ҚЫСЫМНЫҢ ТӨМЕНДЕУІ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ ЖҮЙЕСІ (1/4) 
 

    

Егер автокөлік аталған жүйемен 
жабдықталған болса, ол бір немесе 
бірнеше шинада қысымның төмендеуі 
туралы хабарлайды. 

Əрекет принципі 
Аталған жүйе қозғалыс кезінде 
дөңгелектерді жылдамдығын өлшей 
отырып, шиналардың біріндегі қысымның 
төмендеуін анықтайды.  

 

Егер автокөлікте A жапсырмасы бар 
болса, ол аталған жүйемен 
жабдықталған. Заттаңбаның бар 
екендігін тексеру үшін жүргізушінің есігін 
ашыңыз, заттаңбаның орналасуы 1 
санымен белгіленген.  

2 дабыл шамы  жанады 
(жыпықтамайды), жəне – 
автокөлітіңк жиынтықталу 

деңгейне  байланысты – «НАКАЧАТЬ 
ШИНЫ И КАЛИБР СППДШ» хабарламасы 
шығады, бұл шиналардағы қысымның 
жеткіліксіз екендігі туралы ескертеді 
(дөңгелектің желі шыққан, жарылған). 
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Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD69932_1 
Avertisseur de perte de pression des pneumatique (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-3_XHAPH2_Renault_2 

 

 

Аталған жүйе жүргізушіге 
көмектесетін бақылаудың 
қосымша құралы болып 
табылады. 
Бұл функция жүргізушінің 

алмастырмайды. Ешқандай 
жағдайда да ол жүргізушінің 
жауапкершілігін алмастыра 
алмайды.  
Айына бір рет шиналардағы жəне 
қосалқы дөңгелектегі қысымды 
тексеріп отырыңыз. 

ШИНАЛАРДАҒЫ ҚЫСЫМНЫҢ ТӨМЕНДЕУІ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ ЖҮЙЕСІ (2/4) 
Қызмет ету жағдайы 
Кез-келген шинадағы қысым қайтадан 
қалпына келтірілгеннен кейін жүйе 
қайтадан инициализациялануы керек. 
Кері жағдайда жүйе қысым айтарлықтай 
жоғалған кезде белгі бере алмайды. ➥ 
4.10. 
Келесі жағдайларда жүйе дұрыс емес 
жəне кешігіп жұмыс істеуі мүмкін: 
– Шиналарды толтырғаннан жəне 

дөңгелектермен басқа 
операциялардан кейін жүйеге 
қайтадан инициализация жүргізілген 
жоқ; 

– Жүйені инициализация дұрыс 
жүргізілген жоқ: шиналардағы нақты 
қысым белгіленген қысымнан 
ерекшеленеді; 

– Жүктеме едəуір өзгерді немесе жүк 
автокөліктің бір жағына орналасқан; 

– Қатты жылдамдық ала отырып, 
жүргізудің спорттық стилі; 

– Қарлы    немесе     тайғақ    жолдағы 
қозғалыс;  
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– Бір жаңа шина салынды; 
– өндірушінің талаптарына сапй 

келмейтін шина салынды; 
– ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шиналардағы қорытынды қысымды 
белгілеу 

 

Қорытынды мəнді белгілеу жəне жүйені 
қайта инициализациялау қажет:  
– шинаға əрбір жел берген сайын 

немесе қысымды реттеген соң; 
– егер шиналардағы қысым пайдалану 

шарттарына сай өзгерсе (бос 
автокөлік үшін, жүгі көп автокөлік 
үшін, автомагистральмен қозғалу 
үшін); 

– дөңгелекті ауыстырған соң; 
– дөңгелектердің орнын ауыстырған соң.

 

Қорытынды мəнді белгілеу 
салқындатылған шиналарда ауа 
қысымын тексергеннен кейін жүргізілуі 
тиіс.  
Шиналардағы қысым автокөлікті 
пайдалану шарттарына сəйкес болуы 
тиіс (жүктемеленбеген, жүгі көп 
автокөлік үшін, автомагистральмен 
қозғалу үшін). 

 
  



Jaune Noir Noir texte 

per 
RUS_UD69932_1 

Avertisseur de te de pression des pneumatique (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-3_XHAPH2_Renault_2 

 

 

 

 
 Жүйе

 
қысымның жылдам төмендеуін

 анықтамай қалуы мүмкін (шинаның 
жарылғанын жəне т.с.с.). 

Дабыл шамы             қосылуы 
қауіпсіздік мақсатында 
автокөлікті дереу тоқтату 
керектігін білдіреді

 
  

 
 

 

ШИНАЛАРДАҒЫ ҚЫСЫМНЫҢ ТӨМЕНДЕУІ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ ЖҮЙЕСІ (3/4) 
–   инициализацияны қосу үшін 4 

түймешесін басып. Ұстап тұрыңыз 
(шамамен 3 секунд). Шамамен 5 
минут ішінде жыпықтап тұруы, сондай-
ақ пайда болған «ПЕРЕЗАПУСТИТЬ 
КАЛИБР СППДШ» хабарламасы 
шиналардағы ауа қымысының 
қорытынды мəнін орнатуға сұраныс 
қабылданды.

  

 

Аспаптар қалқаншасындағы хабарлама 
Шинаға жел беріңіз 
Аспаптар қалқаншасында 3 дабыл шамы 
жанады.

 

 

(жыпықтамайды) жəне 
«НАКАЧАТЬ ШИНЫ И 
  КАЛИБР СППДШ»  
хабарламасы пайда болады

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Қайтадан иниициализациялау процесі 
Оталдыру қосылып тұрған кезде: 
– 4 түймешесін бірнеше рет қысқа 

басыңыз, 3 аспаптар қалқаншасында 
«ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ ОТКАЛИБР 
СППДШ» хабарламасы шығады.

 

Бірнеше минут жүргенге дейін мəн 
сақталады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бұл шиналардың біреуінің желі шыққан 
немесе жарылғандығын білдіреді.  
Егер дөңгелектің желі шығып кетсе, оған 
жел беріңіңз 
Тесілген жағдайда дөңгелекті 
ауыстырыңыз немесе өндіруші 
компанияның ресми дилерімен 
хабарласыңыз. 
салқындатылған кезде барлық 
шиналардағы қысымды тексеріңіз жəне 
тиісті қорытынды мəнді белгілей отырып 
жүйені қайта инициализациялау 
жүргізіңіз. 

 
Шиналардағы ауа қысымының
эталондық мəнін орнату процесі 
іске қосылғаннан кейін дабыл 
шамы сөнеді.   
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RUS_UD69932_1 
Avertisseur de perte de pression des pneumatique (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-3_XHAPH2_Renault_2 

 

 

 

ШИНАЛАРДАҒЫ ҚЫСЫМНЫҢ ТӨМЕНДЕУІ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ ЖҮЙЕСІ (4/4) 
Шиналардағы  ауа қысымының 
қорытынды мəнін белгілей отырып 
жүйені қайта инициализациялау 
жүргізіңіз 

  

Жүйені тексеру қажеттілігі Дөңгелектер мен шиналарды ауыстыру 
Дөңгелектер меншиналарды ауыстыру 
кезінде өндірушінің жəне ресми дилерлік 
желісінің ұйғарымын орындаңыз, кері 
жағдайда жүйенің кеш қосылуы 
немесе дұрыс емес жұмыс істеуі 
мүмкін.  

     

Дабыл шамы бірнеше 

Дабыл шамы бірнеше секунд    
жыпықтайды, содан соң тұрақты 
жануды жалғастырады. Аспаптар 
қалқаншасында «ПЕРЕЗАПУСТИТЬ 
КАЛИБР СППДШ» хабарламасы пайда 
болған соң. 
Ол шиналардағы ауа қысымының 
қорытынды мəнін орнатуға сұранысты 
қайталау керектігін білдіреді.  

 
 

Жүйенің қызмет көрсете алмауы 

 секунд жыпықтайды, содан соң аспаптар 
қалқаншасында «ПРОВЕРИТЬ СППДШ»  
хабарламасы пайда болуымен жəне 

 дабыл шамының қосылуымен 
бірге тұрақты жануды жалғастырады.    
Ол жүйенің ақаулығын білдіреді. 
Өндіруші компанияның өкіліне жүгініңіз. 
Қысымды тексеру жəне шиналарға 
жел беру Қысым нормаға келтірілуі 
қажет.  
(жүргізуші есігіндегі заттаңбаға қараңыз)   

 
 
 

  

Дөңгелек/шинаны əрбір ауыстарған 
соң шиналардағы қысымды реттеңіз 
шиналардағы ауа қысымының 
қорытынды мəнін белгілей отырып 
қйтадан инициализациялауды іске 
қосыңыз. 

 Қосалқы дөңгелек 
Автомобильде дөңгелек ауыстырғаннан 
кейін қысымды реттеңіз жəне 
шиналардағы ауа қысымының 
қорытынды мəнін белгілей отырып 
қйтадан инициализациялауды іске 
қосыңыз 

 бірнеше 
секунд жыпықтайды, содан соң аспаптар 
қалқаншасында «СППДШ НЕАКТИВНА» 
хабарламасы пайда болған соң қайтадан 
тұрақты жанып тұрады.  
 
Бұл автокөлікте өлшемі басқа төрт 
дөңгелектен ерекшеленетін қосалқы 
дөңгелек орнатылғандығын білдіреді.  
Тиісті көлемдегі штаттық дөңгелек 
орнатқанға жəне қайтадан 
инициализация жүргізілгенге дейін жүйе 
қолжетімсіз болады. 

 
 
 
 2.20 

 

Салқын шиналарда қысымды өлшеу мүмкін 
болмаса, ұсынылған мəнді ұлғайтқан жөн

 

0,2 - 0,3 бар (3 PSI). 
Қысымды қалыпқа келтіру үшін

 

қызып тұрған шиналардан ауа

 

шығармаңыз. 
Шиналарға жел бергеннен немесе

 

қысымды қалыпқа келтіргеннен кейін

 

шиналардағы ауа қысымының

 

эталондық мəнін қайтадан

 

инициализациялауды іске қосыңыз.  

  

Дабыл шамы  

➥ 5.8.
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Сондықтан шұғыл тежеу кезінде 
тежеуіш басқышына қатты жəне ұзақ 
басыңыз. Басқышты үзік-үзік 
басудың қажеті жоқ. ABS тежеуіш 
жүйесіне салынған күшті реттейді.  

Дабыл шамы             Сізге, 
қауіпсіздік мақсатында, 
қозғалыс жағдайы мүмкіндік 
берген кезде автокөлікті 
дереу тоқтатуды білдіреді.

Қозғалтқышты тоқтатыңыз жəне оны 
іске қоспаңыз. Өндіруші компанияның 
ресми дилерімен хабарласыңыз.  

БАСҚАРУДЫ ТҮЗЕТУ ЖƏНЕ ЖҮРГІЗУ КЕЗІНДЕГІ КӨМЕК ЖҮЙЕСІ (1/5) 
Автокөліктің жиынтықтылануына қарай, 
ол жабдықталуы мүмкін: 
-  бұғаттауға қарсы жүйемен (ABS); 
- бұрылу кезінде басқаруды 
   бақылаужүйесі бар траекторияны 
   тұрақтандыру (ESC) жүйесімен 
   жəне  тығылуға қарсы жүйемен; 
- шұғыл тежеу кезіндегі көмек 
   жүйесімен;
- дөңде орнынан қозғалу кезінде 
   көмек жүйесімен. 

Бұғатталуға қарсы жүйе 
(ABS) 

Ақаулар 

  

  
 

 
 

Қарқынды тежеу кезінде ABS 
дөңгелектің бұғатталып қалуын 
болдырмайды, сол арқылы басқаруды 
жəне тежеу кезінде автокөлікті бақылау 
процесін сақтайды.     
АBS жедел тежеу кезінде туындаған 
кедергіні айналып өтуге мүмкіндік береді.  
Бұл жүйе сонымен бірге тежеу жолын 
тиімділендіруге мүмкіндік береді   
(тайғақ, сулы жолда жəне т.с.с.). 
Құрылғының əрбір қосылуы тежеуіш 
басқышының дірілімен қоса жүреді. 

  

ABS бұғатталуға қарсы жүйе 
дөңгелектердің жолмен ілінісу жағдаймен 
байланысты сипаттамаларды жақсарта 
алмайды. Сондықтан қауіпсіз жүргізу 
ережежесін міндетті түрде сақтау қажет  
(алдында келе жатқан автокөлікке дейінгі 
арақашықтықты сақтау). 

 
 
 

 

 
  

Басқаруды түзету жүйелері 
экстремалды жүргізу кезінде 
автокөлікті жақсы бақылауға 
көмектеседі жəне басқаруды 

қозғалысқа қарай икемдеуге көмектеседі. 
Дегенмен бұл жүйелер жүргізушіні 
алмастырмайды. Олар автокөліктің 
мүмкіндіктерін кеңейтпейді жəне 
жүргізушіні жоғары жылдамдықпен 
жүруге итермелемеуі керек.  Осы 
жүйелердің бар болуы жүргізушінің жеке 
жауапкершілігін жəне сақтығын 
жоймайды (ол əрқашан қозғалыс 
кезінде пайда болуы мүмкін кез-келген 
жағдайдағы əрекетке дайын болуы 
керек). 

Аспаптар қалқанында                       жəне              
                белгішелер   көрсетіледі   жəне 
«ПРОВЕРИТЬ ABS», «ПРОВЕРИТЬ 
СИСТЕМУ TORM» жəне «ПРОВЕРИТЬ 
СИСТЕМУ СТАБИЛИЗАЦИИ» хабарла- 
маларымен бірге жүреді: ABS, ESС жəне 
төтенше тежеу жүйесі өшірілген. Тежеу   
əрдайым қамтамасыз етіледі.  

 

 

Құралдар
 

қалқанында
белгішелер жарықтандырылып, 

«ТОРМОЗА НЕИСПРАВНЫ» деген 
хабарлама көрсетіледі: бұл тежегіш 
жүйесінің дұрыс жұмыс істемеуін 
көрсетеді. Екі жағдайда да өндіруші 
компанияның ресми дилерлік желісінің 
қызмет көрсету станциясына хабар- 
ласыңыз. 
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БАСҚАРУДЫ ТҮЗЕТУ ЖƏНЕ ЖҮРГІЗУ КЕЗІНДЕГІ КӨМЕК ЖҮЙЕСІ (2/5) 

Басқарушылығын бақылау 
жəне тығылып қалуға қарсы 
жүйесімен траекторияны 
тұрақтандыру жүйесі (ESC) 
Траекторияны тұрақтандыру жүйесі 
ESC 
Бұл жүйе экстремалды жағдайда 
автокөліктің басқарушылығын 
қамтамасыз етеді (кедергімен 
соқтығысудан жалтару, бұрылу кезінде 
жолмен ілінісуді жоғалту). 

 
Əрекет принципі 
Рөлдік дөңгелектегі датчик жүргізуші 
белгілеген қозғалыс траекториясын 
бақылап отырады. 
Автокөлікте орнатылған басқа датчиктер 
қозғалыстың шынайы траекториясын 
бақылап отырады.  
Жүйе жүргізуші белгілеген траектория 
мен шынай траекторияны салыстырады 
жəне қажет болғанда, жекелеген 
дөңгелектердің тежеуішіне əсер ете 
отырып соңғыны түзетеді. Егер жүйе 
сөніп тұрса, аспаптар қалқаншасында 

Бұрылыс кезінде басқарушылықты 
бақылау 
Бұл жүйе бұрылушылық жеткіліксіз 
болған жағдайда ЕSC əрекетін 
тиімділендіреді (алдыңғы дөңгелектер 
жермен ілінісуді жоғалтқан жағдайда).  

Тығылып қалуға қарсы жүйе 
Тығылып қалуға қарсы жүйе алдыңғы 
дөңгелектерді батып қалуын азайтады 
жəне орнынан қозғалған кезде 
автокөліктің басқарушылығын 
жақсартады. 
Əрекет принципі 
Дөңгелектерді орнатылған датчиктердің 
көмегімен жүйе жетекші дөңгелектердің 
айналу жылдамдығын өлшейді жəне 
салыстырады жəне олардың 
айналуының қатыстық жылдамдығының 
дереу артуын бақылайды. Егер дөңгелек 
бата бастаса жүйе дөңгелектің жермен 
ілінісуін қамтамасыз ететін деңгейге 
дейін төмендете отырып дөңгелекті 
тежейді. 
Жүйе сонымен бірге, қозғалтқыштың 
иінді білігінің айналу жылдамдығын 
бақылайды. дабыл шамы жыпықтайды . 
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Бұл арада автокөліктің 
тежеуіш жүйесі жұмыс 
қабілеттілігін ішінара сақтап 
қалады. 
Дегенмен оқыс тежеу өте 

қауіпті, сондықтан қозғалыс жағдайы 
мүмкіндік берген кезде дереу тоқтау 
қажет. Өндіруші компанияның ресми 
дилерімен хабарласыңыз. 
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Басқаруды түзету жүйелері 
экстремалды жүргізу кезінде 
автокөлікті жақсы бақылауға 
көмектеседі жəне басқаруды 

қозғалысқа қарай икемдеуге көмектеседі. 
Дегенмен бұл жүйелер жүргізушіні 
алмастырмайды. Олар автокөліктің 
мүмкіндіктерін кеңейтпейді жəне 
жүргізушіні жоғары жылдамдықпен 
жүруге итермелемеуі керек.  Осы 
жүйелердің бар болуы жүргізушінің жеке 
жауапкершілігін жəне сақтығын 
жоймайды (ол əрқашан қозғалыс 
кезінде пайда болуы мүмкін кез-келген 
жағдайдағы əрекетке дайын болуы 
керек). 

 БАСҚАРУДЫ ТҮЗЕТУ ЖƏНЕ ЖҮРГІЗУ КЕЗІНДЕГІ КӨМЕК ЖҮЙЕСІ (3/5) 
Ақаулар 
Егер жүйе ақауды анықтаса, аспаптар 
қалқаншасында «Check ESC» (ESC 
тексеріңіз) хабарламасы пайда болады 

дабыл шамы жанады. 

Тығылуға қарсы жүйе қосымша 
қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, сондықтан 
жүйені сөндіріп қойып жүру 
ұсынылмайды. Бірінші мүмкіндік кезінде 
бастапқы қалыпқа келу үшін 1 сөндіргішін 
қайтадан басыңыз. 

Бұл жағдайда ESC жүйесі жəне тығылуға 
қалуға қарсы жүйе сөндірулі. Өндіруші 
компанияның ресми дилерлік желісінің 
сервис станциясына жүгініңіз. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тығылуға қарсы жүйені сөндіру 
Кей жағдайларда (өте жұмсақ жермен 
жүру: қарда, балшықта, сондай-ақ 
тайғанауға қарсы шыншырлар бекітілген 
болса) батып қалуды азайту үшін жүйе 
қозғалтқыштың қуатын заайтуы мүмкін.   
Егер жүйені қолдан қажеттілігі жоқ болса, 
1  сөндіргішін басып оны сөндіруге 
болады. Бұл жағдайда аспаптар 
қалқаншасында  дабыл 
жанады.

шамы 

Бұл əрекет ЕSC жүйесін сөндірмейді. 

Ескерту. Оталдыру қослыған кезде 
немесе жылдамдық 50 км/сағ. Асқан 
кезде жүйеавтоматты түрде қосылады. 
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БАСҚАРУДЫ ТҮЗЕТУ ЖƏНЕ ЖҮРГІЗУ КЕЗІНДЕГІ КӨМЕК ЖҮЙЕСІ (4/5) 

Шұғыл тежеу жүйесі 
Шұғыл тежеу жүйесі ABS жүйесін 
толықтырады жəне автокөліктің тежеуіш 
жүйесін жұмыс істеуін жақсартады. 

 
Əрекет принципі 
Тежеуіштің басқышын басқан кезде жүйе 
шұғыл тежеу жағдайын тануға қабілетті. 
Бұл жағдайда шұғыл тежеу жүйесі 
тежеуіш жетегіндегі максималды 
қысымды дереу артырады, бұл тежеуіш 
механизмдерін, қажет болғанда ABS 
жүйесін дереу іске қосуға мүмкіндік 
береді.  
Тежеуіш басқышы  басылып  тұрған кезде      
шұғыл тежеу режимі істеп тұрады.  
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Апаттық дабыл режимінде 
бұрылысты көрсеткіштерді қосу 
Автокөліктің жиынтықталуына қарай, өте 
шұғыл тежеу кезінде апаттық дабыл 
автоматты түрде іске қосылуы мүмкін.  

 
Тежеуді дайындау жүйесі 
Автокөліктің жиынтықтылануына қарай, 
егер Сіз акселератор басқышын дереу 
жіберсеңіз жүйе тежеу жүйесін дайындық 
қалпына келтіреді. Бұл тежеу жолын 
қысқарту мақсатында.  
Жылдамдықты реттегішті пайдалдану  
кезінде: 
– қозғалыс кезінде Сіз акселератор 

басқышын бассаңыз, оны жіберген 
кезде жүйе іске қосылуы мүмкін. 

– Егер Сіз акселератор басқышын 
пайдаланбасаңыз жүйе іске 
қосылмайды. 

Ақаулар 
Жүйе ақауды анықтаған жағдайда 
аспаптар қалқаншасында «ТЕЖЕУІШТІ 
ТЕКСЕРІҢІЗ» хабарламасы жəне дабыл 

шамы жанады. 
Өндіруші компанияның ресми дилеріне 
жүгініңіз. 

 
  

Басқаруды түзету жүйелері 
экстремалды жүргізу кезінде 
автокөлікті жақсы бақылауға 
көмектеседі жəне басқаруды 

қозғалысқа қарай икемдеуге көмектеседі. 
Дегенмен бұл жүйелер жүргізушіні 
алмастырмайды. Олар автокөліктің 
мүмкіндіктерін кеңейтпейді жəне 
жүргізушіні жоғары жылдамдықпен 
жүруге итермелемеуі керек.  Осы 
жүйелердің бар болуы жүргізушінің жеке 
жауапкершілігін жəне сақтығын 
жоймайды (ол əрқашан қозғалыс 
кезінде пайда болуы мүмкін кез-келген 
жағдайдағы əрекетке дайын болуы 
керек). 
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 БАСҚАРУДЫ ТҮЗЕТУ ЖƏНЕ ЖҮРГІЗУ КЕЗІНДЕГІ КӨМЕК ЖҮЙЕСІ (5/5) 

Дөңге қарай орнынан қозғалу 
кезінде көмек жүйесі 
Еңістіктің шамасына қарай, бұл жүйе 
жүргізушіге дөес жерде орнынан 
қозғалуға көмектеседі. Ол еңістік 
қаншалықты тік болуына қарай, жүргізуші 
тежеуіш басқышынан аяғын алып, 
акселератор басқышына ауыстыру 
кезінде тежеуіш жетегіндегі қысымды 
автоматты түрде көтере отырып  
автокөліктің артқа шегініп кетуіне кедергі 
болады.   

 
Жүйенің жұмысы 
Берілісті ауыстырып-қосу иінтірегі 
бейтарап қалыптан ерекшеленетін 
қалыпта тұрған кезде жүйе қосылады 
(селектор иінтірегінің қалпы, N немесе Р 
ерекшеленетін, автоматты беріліс 
қорапты автокөлік үшін), жəне автокөлік 
толық қозғалыссыз (тежеуіш басқышы 
басылған). 
Жүйе автокөлікті шамамен 2 секунд 
ұстайды. Содан соң тежеуіш жетегіндегі 
қысым аздап төмендейді (еңістікке 
байланысты автокөлік қозғалысты 
бастайды). 
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Дөңде орнынан қозғалу 
кезінде көмек жүйесі 
əрқашан автомобильдің 
артқа кетуінің алдын-ала 
алмайды (өте тік дөңде). 

Барлық жағдайда жүргізуші тежеуіш 
басқышын басу арқылы автокөліктің 
артқа кетуін болдырмайды.  
Дөңде орнынан қозғалу кезінде көмек 
жүйесі ұзақ уақыт тоқтатып тұру үшін 
қолданылмауы керек: тежеуіш 
басқышын пайдаланыңыз. 
Бұл жүйе автокөлікті ұзақ уақыт 
қозғалыссыз ұстап тұруға 
арналмаған.  
Қажет болғанда автокөлікті тоқтату 
үшін тежеуіш басқышын 
пайдаланыңыз. 
Тайғанақ жерлерде немесе 
дөңгелектердің жермен ілінісуі нашар 
жерлермен қозғалған кезде жүргізуші 
өте мұқият болуы қажет. 
Ауыр жарақат алып қалу қаупі бар. 
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ТРАНСМИССИЯ: толық жетек (4WD) (1/4) 

Режим AUTО 
Бұл режимді қосу үшін 1  ауыстырып-
қосқышты AUTО қалпына бұрыңыз. 

 
Əрекет принципі 

 
 

Алдыңғы жетек режимі 2WD 
 Бұл режимді қосу үшін 1  ауыстырып-
қосқышты 2WD қалпына бұрыңыз. 

Аспаптар қалқаншасында дабыл 
лампасы жанады. 

Аспаптар қалқаншасында дабыл 
шамы сөнеді.  

AUTО режимінде айналу мезеті жол 
жағдайына жəне автокөліктің 
жылдамдығына байланысты автоматты 
түрде алдыңғы жəне артқы дөңгелектер 
арасында бөлінеді. Мұндай позиция 
автокөліктің жолдағы төзімділігін 
артырады. Бұл режимді кез-келген жолда 
пайдаланыңыз (құрғақ жабынды, қар, 
тайғанақ жол жəне т.б.) немесе тіркемені 
сүйреу кезінде жəне т.с.с. Бұл режим үшін 
аспаптар қалқаншасында индикация 
қарастырылмаған.  

Əрекет принципі 
2WD режимінде жетекші ретінде тек 
алдыңғы  дөңгелектер пайдаланылады. 
Бұл режимді құрғақ жолдарда 
пайдаланыңыз. Бұл режимді сөндіру үшін 
1  ауыстырып-қосқышты AUTО қалпына   
бұрыңыз.  

 

 Алдыңғы жетек  4x2 (2WD), 
толық жетек 4x4 (4WD) 
режимін таңдау

 
Автокөліктің жиынтықтылануына қарай, 
Сіз 1  ауыстырып-қосқышты бұру арқылы 
келесі режимнің бірін таңдай аласыз: 
– 2WD ; 
– AUTО ; 
– 4WD Lock. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 2.26 

 

 

 
  

 
 Автокөлікті жолсыз жермен жүргізу 

жақсы жолда жүргізумен ешқандай 
ортақтығы жоқ екендігін ескеріңіз.  
Өзіңіздің автокөіктің барлық əлеуетін 
пайдалану үшін толық жетекті 4x4 
(4WD) автокөлікті жүргіу бойынша 
арнайы дайындықтан өту ұсынылады. 
Ваша собственная безопасность и 
безопасность пассажиров зависит от 
Вас, ваших навыков и вашей внима- 
тельности при езде по бездорожью. 
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ТРАНСМИССИЯ: толық жетек (4WD) (2/4) 

Толық жетек режимі  
4WD Lock 
Бұл режимді қосу үшін 1  ауыстырып-
қосқышты 4WD Lock қалпына бұрыңыз. 
Ауыстырып-қсоқыш AUTO қалпына 
қайтады. Аспаптар қалқаншасында дабыл 
шамы жанады 

Ескерту. Егер автокөлік 4WD Lock 
режимінде 80 км/сағ. немесе 60-80 
км/сағ. жылдамдықпен 1 минуттан аса 
уақыт жүріп келе жатса жүйе қайтадан 
AUTO режимге өтеді 

Дабыл шамы сөнеді. 

 

Шиналарды ауыстыру осы проблеманың 
шешемі болуы мүмкін. Əрқашан бірдей 4 
шина пайдаланыңыз (бір өндірушінің жəне 
құрылысы бірдей) тозуы бірдей. 
Егер дөңгелектер қатты батып қалып 
жатса трансмиссияның механикалық 
желілер қызып кетуі мүмкін.  

 
Əрекет принципі 

.

 
Толық жетекті трансмиссияның 
ерекшелігі 

Егер бұл орын алып жатса:

– алдымен дабыл шамы 
   жыпықтайды. 4WD Lock режимі əлі 
   қосулы, дегенмен мүмкіндігінше тезірек 
   тоқтап жүйенің салқындауына мүмкіндік 
   беру ұсынылады (дабыл шамы 
   жыпықтағанын қойғанша); 
– егер дөңгелектердің батып қалуы 
   жалғасатын болса, механикалық 
   желілерді ақауланудан сақтау үшін 
   жүйе автоматты түрде система 2WD 
   режиміне өтеді.  

Егер дабыл шамы               жыпықтап 
тұрса, мүмкіндігінше жылдам басқа 
режим таңдау. 

 

 

 4WD Lock режимінде айналу мезеті 
алдыңғы жəне артқы дөңгелектер 
арасында, автокөлік жолсызбен жүрген 
кезде тиімді болатын, пропорциямен 
бөлінеді. Бұл режимді жүретін жолдан 
тыс пайдалану қажет (мысалы: балшық, 
тік дөң, құм).  
Бұл режимді сөндіру үшін 1  ауыстырып-
қосқышты 4WD Lock қалпына қайта 
бұрыңыз. Аспаптар қалқаншасында 
дабыл шамы сөнеді. Қозғалтқыш 
тоқтаған  соң  4WD  Lock  режимі  1 минут 
бойы қосылып тұрады. 

 

 
AUTО немесе 4WD Lock режимі қосылған 
кезде автокөлік қатты шуыл шығаруы 
мүмкін. Бұл ақаудың белгісі емес.  Егер 
жүйе алдыңғы жəне артқы 
дөңгелектерден айырмашылықтар 
анықтаған болса (мысалы, шиналардағы 
қысымның жеткіліксіздігі жəне т.б.), ол 
автоматты түрде 2WD режимге өтеді. 

 

Минут өткен соң жүйе 2WD немесе AUTО 
режиміне өтеді. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.27 
 

  

Аспаптар қалқаншасында дабыл 
шамы жанады.    
Қалыпты жылдамдықта қозғалуды 
жалғастырыңыз жəне өндіруші 
компанияның ресми дилеріне тезірек 
жүгініңіз. 
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ТРАНСМИССИЯ: толық жетек (4WD) (3/4) 
Бұл жағдайда мүмкіндігінше жылдам 
тоқтау жəне жүйе салқындағанша күту 
ұсынылады (шам жыпықтау сөнгенше). 
Салқындау үшін шамамен 5 минут кетуі 
мүмкін.  
Жүйе алдыңғы дөңгелектердің қатты 
батуын анықтаса, ол батып қалуды 

Жолсыз жермен қозғалған кездегі 
траекторияны тұрақтандыру жүйесі 
жəне тығылып қалуға қарсы жүйе 
(ЕSC автокөліктер) 
Бопылдақ жерлермен қозғалған кезде 
(құм, балшық, қалың қар) ЕSC өндіргіішін 
басу арқылы ЕSC қосу ұсынылады 

Ақаулар 
Егер жүйе ақауды анықтайтын 
болса, ол автоматты түрде 2WD 

режиміне өтеді,  бұл  арада дабыл  шамы 
жанады.

төмендету үшін қозғалтқыштың жұмысын  
өзгертеді. 

 
Тығылып қалуға қарсы жүйенің 
LOCK (ABS автокөліктер) режиміндегі 
жұмысы   
4WD Lock режимі белсенді болып тұрған 
кезде, жолсыз жермен жүру үшін ABS 
режимі қосылады. Бұл жағдайда 
дөңгелектер топырақты жақсы басуы 
үшін дөңгелектердің циклдік батуына жол 
беріледі, бұл сырғымалы топырақтарды 
тежелу жолын қысқартады. Егер осы 
режим қосулы болса: 
– Тежелу кезінде автокөліктің манерв 

жасау шектеулі. Өте нашар ілініс 
кезінде (мысалы, мұзда) бұл жұмыс 
режимі ұсынылмайды; 

– шу пайда болуы мүмкін. Бұл қалыпты 
жəне жұмыстың бұзылуы болып 
саналмайды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.28 

Бұл жағдайда дөңгелектерді жеке жеке 
тежеу жүйесі жұмыс істейді. Бұл жүйе 
батып қалған дөңгелекті немесе 
дөңгелектерді тежейді, осы арқылы 
айналым мезеті жолмен ілінісуі жақсы 
дөңгелекке беріледі. Бұл толық жетек 
қосылып тұрған кезде ерекше пайдалы. 
Шамамен 50 км/сағ. (60 км/сағ. 4WD Lock 
режимінде) артқан кезде ЕSC жүйесінің 
барлық функциялары қайта қосылады 
немесе қозғалтқыш қайтадан қосылған 
кезде немесе ЕSC сөндіргішіне қайтадан 
басқан кезде.  

Қалыпты жылдамдықта қозғалуды 
жалғастырыңыз жəне өндіруші 
компанияның ресми дилеріне тезірек 
жүгініңіз. 
Кейбір ақаулар кезінде жүйе 2WD немесе 
4WD Lock режиміне ауыса алмайды. 
Режим AUTO қосулы қалпында қалады. 
Шұғыл түрде өндіруші компанияның 
ресми дилерінің сервис станциясына 
жүгініңіз. 
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ТРАНСМИССИЯ: толық жетек (4WD) (4/4) 
 

4 жетекші дөңгелектер жүйесі 
– Егер 4 дөңгелек те жерге тірелмей тұрса, қанджай режим таңдалса да, қозғалтқышты іске қоспаңыз, мысалы домкрат немесе 
жылжымалы стенд пайдалану кезінде. 
– Бұрылыстан өтіп келе жатқанда, артқа қарай қозғалыспен жүргенде немесе дөңгелектер қатты батып жатқан кезде 

режимдерді ауыстырып-қосқышты бұрмаңыз. Автокөлік тік жолмен жүріп келе жатқан кезде ғана 2WD, AUTО немесе 4WD Lock 
режимін таңдаңыз. 

– Талап етілетін сипаттағы дөңгелектерді ғана пайдаланыңыз. 
– 4WD Lock режимі жолдан тыс жерде жүруге арнайы арналған. Бұл режимді басқа кез-келген жағдайда пайдалану автокөліктің 

маневрлігін шектеуі жəне автокөліктің механикалық желілерін зақымдауы мүмкін. 
– Əрқашан автомобильдің 4 дөңгелегіне сипаттамалары (марка, өлшемі, типі, тозуы) бірдей шиналар салыңыз. Алдыңғы, артқы 

жəне/немесе сол жақ жəне сол жақ дөңгелектерде түрлі өлшемдегі шиналарды пайдалану шиналардың өзінің, сол сияқты беріліс 
қорабының, таратқыш қораптың, артқы мост редукторының зақымдануына алып келуі мүмкін.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.29  
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ҚОЗҒАЛЫС ЖЫЛДАМДЫҒЫН ШЕКТЕГІШ (1/3) 
 

 

   

Жылдамдықты шектегіш – бұл, Сіз 
белгілеген қозғалыс жылдамдығынан 
асып кетуге жол бермейтін құрылғы. Бұл 
əрекет жылдамдықты шектегіш деп 
аталады.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.30 

Басқару органдары 
1 Бас сөндіргіш «қосу/ сөндіру». 
2 Жылдамдықты шектеудің сақталған 

мəні туралы ескерту жəне 
жылдамдықты шектеу мəнін сатылап 
арттыру (RЕS/+). 

3 Активация, жадыға енгізу 
жылдамдықты шектеу мəнін сатылап 
төмендету (SЕT/-). 

4 Жүйені күту режиміне ауыстыру 
(жылдамдықты шектеу мəнін есте 
сақтай отырып) (0). 

Қосу 
1 сөндіргішке басыңыз 

. Дабыл шамы 5 қызғылт түспен 
жанады жəне аспаптар 

қалқаншасында «ЖЫЛДАМДЫҚТЫ 
ШЕКТЕУ» хабарламасы жəне сызықша 
белгісі пайда болады, олар қозғалыс 
жылдамдығын шектегіштің 
қосылғандығын жəне жылдамдықты 
шектеу мəнін жазуға дайын екендігін 
білдіреді. 
Қозғалыс жылдамдығының ағымдағы 
мəнін жылдамдық шектеудің белгіленген 
мəні ретінде сақтау үшін 3 (SЕT/-) 
ауыстырып-қосқышты басыңыз: сызықша 
белгілерінің орнына жылдамдықты 
шектеу мəні пайда болады. Жадыға 
енгізуге болатын ең аз мəн 30 км/ч. 
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Жылдамдықты шектегіш 
тежеуіш жүйесіне əсер етпейді. 

ҚОЗҒАЛЫС ЖЫЛДАМДЫҒЫН ШЕКТЕГІШ (2/3) 

Жылдамдықты шектеу
шамасын өзгерту

   
 

Сіз шектегіштің белгіленген 
жылдамдығын өзгерте аласыз, ол үшін 
келесіні дəйекті бассаңыз болғаны: 
– жылдамдықты ұлғайту үшін 2 

батырмасын (RЕS/+); 
– жылдамдықты азайту үшін 3 

батырмасын (SЕT/-). 
 
 
 
 
 
 

Автокөлікті жүргізу 
Жылдамдық мəні жадыға енгізілген 
кезде, автокөлікті басқару көлік 
жылдамдығы берілген жылдамдық 
мəніне тең болғанша, көлік құралын 
жылдам шектеу жүйесі жоқ басқару 
сияқты жұмыс істейді. 
Автокліктің жылдамдығы жадыға 
енгізілген жылдамдық мəніне жеткеннен 
кейін, үдеткіш педаліне кез-келген əсер 
төтенше жағдайларды қоспағанда, 
бағдарламаланған қозғалыс 
жылдамдығынан асып кетпейді 
(«Жылдамдықты шектеуден асып кету» 
бөлімін қараңыз). 
 

 
 

Жылдамдықты шектеу 
мəнін асыру 
Кез келген сəтте жылдамдықты шектеу 
мəнін арттыруға болады, ол үшін 
акселератор педалін шұғыл жəне 
тірелгенше басыңыз (оның «кедергісін» 
еңсере отырып).  
Жоғары жылдамдықпен қозғалыс кезінде, 
автокөліктің нақты жылдамдығы 
жылдамдықты шектеудің белгіленген 
мəнінен асып кетсе, авкөлік 
жылдамдығын шектеудің белгіленген 
мəні аспаптар қалқаншасында 
жыпылықтайды.  
Содан кейін акселератор педалін 
жіберіңіз: жылдамдықты шектеу 
функциясы авкөлік жылдамдығы бұрын 
берілген жылдамдық мəнінен төмен 
болған кезде бірден қалпына келеді. 

 
Шектегіш жылдамдықты шектеудің  
белгіленген мəні қандай жағдайларда 
 қолдай алмайды 
Тік төмен түсу кезінде жүйе көлік 
құралының жылдамдығын белгіленген 
шектеуден төмен ұстай алмайды: 
берілген жылдамдық мəні көрсетілген 
аспаптар қалқаншасында 
жыпылықтайды. 

 
 

2.31 

 
  

Егер қозғалыс жылдамдығын 
шектегіш қосылмаса 
(бірнеше қосып көру 
əрекетінен кейін), онда 
ресми дилерге жүгініңіз. 



Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61288_1 
Régulateur-limiteur de vitesse : fonction limiteur (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_2 

 

 

 
Жылдамдықты шектегіш күту 
режимінде болғанда, 3 (ЅЕТ/-) 
ауыстырып-қосқышқа басқан кезде, 
жылдамдықты шектегіш жұмысқа 
қайта қосылады, бірақ жылдамдықты 
шектеудің бұрын сақталған мəні 
өзгереді: жүйе шектеудің жаңа мəні 
ретінде автокөліктің ағымдық қозғалу 
жылдамдығын қабылдайды. 

ҚОЗҒАЛЫС ЖЫЛДАМДЫҒЫН ШЕКТЕГІШ (3/3) 

Жылдамдықты шектеу мəнін 
сақтауды шақыру 
Егер жылдамдықты шектеу мəні жадыға 
енгізілген болса, онда оны 2 (RЕS/+) 
ажыратқышқа бір рет басу арқылы қосуға 
болады.  

 
 
 

 
 
 
 

Жүйені күту режиміне ауыстыру
 

Жылдамдық шектегішінің əрекеті 4 (0) 
ажыратқышты басқан кезде 
тоқтатылады. Бұл жағдайда шектеу мəні 
жадыда қалады, ал аспаптар қалқанында 
осы өсу шамасын көрсетумен 
«ЖАДЫДА» хабарламасы пайда болады.  

2.32 

 
 
 

Жүйені ажырату 
Егер сіз 1 батырмасын басатын 
болсаңыз, онда жылдамдықты шектеу 
режимі жылдамдықты шектеу мəнін 
сақтаусыз ажыратылатын болады. 
Аспаптар қалқаншасындағы қызғылт-
сары белгі шамы өшеді, бұл сіздің жүйені 
ажыратқаныңызды растайды.  

 
  



Jaune Noir Noir texte 

miteu 
RUS_UD61289_1 

r de vitesse : fonction régulateur (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_2 Régulateur-li 

 

 

Жылдамдықты реттеу жүйесі 
автокөліктің тежеуіш 
жүйесіне əсер етпейді.  

ҚОЗҒАЛЫС ЖЫЛДАМДЫҒЫН РЕТТЕГІШ (1/4) 
 

   

Жылдамдықты реттеу жүйесі 
автокөліктің қозғалысын сіз белгілеген 
мəндегі жылдамдықпен қамтамасыз 
ететін функция болып табылады; бұл 
жылдамдық реттелетін жылдамдық деп 
аталады. 
Жылдамдық реттегіші қолдайтын 
автокөліктің жылдамдығын 30 км/сағ-тан 
жоғары кез келген мəнде ұлғайтуға 
болады.   

 
 
 
 

Басқару органдары  
1 Бас ажыратқыш «Қосу/ажырату». 
2 Жылдамдықтың сақталған мəні 

туралы ескерту жəне жылдамдықты 
берілген мəнге дейін арттыру (RЕS/+). 

3 Қосу, жадыға енгізу жəне берілген 
жылдамдықты азайту үшін ауыстырып-
қосқыш (SЕT/-). 

4 Жүйені күту режиміне ауыстыру 
(берілген жылдамдықтың мəнін есте 
сақтаумен) (0).  

 
 
 
 
 
 

2.33  
  

Осы жүйе автокөлікті 
басқаруды жеңілдететін 
қосымша құрал болып 
табылады. Бұл функция 
жүргізушіні алмастырмайды. 

Оның бар болуы ешбір шамада 
жүргізушінің жылдамдықты шектеуді 
сақтау, абай болу, жолда жауапты 
болу қажеттілігін жоққа шығара 
алмайды (жүргізуші əрдайым 
тежеуішті басуға дайын болуы керек). 
Тығыз жол қозғалысы жағдайында, 
тегіс емес жəне сырғанақ жолда 
(көктайғақта, су басқан жолда, 
қиыршықтас төсемінде) жəне 
қолайсыз ауа райы жағдайларында 
(тұман, жаңбыр, көлбеу жел жəне 
т.б.) жылдамдықты реттегішті 
пайдаланбаған жөн. 
Жол-көлік оқиғасының болу қаупі 
бар. 



Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61289_1 
Régulateur-limiteur de vitesse : fonction régulateur (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_2 

 

 

Автокөлікті басқару кезінде 
Сіз қауіпті жағдайға жедел 
жауап беруге үлгеруіңіз үшін 
сіздің аяқтарыңыз 
педальдердің жанында болу 
керек. 

ҚОЗҒАЛЫС ЖЫЛДАМДЫҒЫН РЕТТЕГІШ (2/4) 
 

 

   

Қосу 
жағынан 1 ажыратқышты 
басыңыз. 

6 белгі шамы жасыл түспен жанады, ал 
аспаптар қалқаншасында «КРУИЗ-
БАҚЫЛАУ» (реттегіш) хабарламасы жəне 
сызықша белгілері (--) шығады, олар Сізді 
жылдамдықты реттеу жүйесінің іске 
қосылғаны туралы жəне жылдамдық 
мəнін жазуға дайындығы туралы 
ақпараттандырады.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.34 

Жылдамдық реттегішін қосу 
Автокөліктің белгіленген ағымдық 
жылдамдығы кезінде (30 км/сағ жоғары) 3 
(SЕT/-) ауыстырып-қосқышты басыңыз: 
функция іске қосылады, ағымдық 
жылдамдықтың мəні жадыға енгізіледі. 

   

Автокөлікті жүргізу 
Жадыға белгіленген жылдамдық мəні 
енгізілгеннен кейін жəне жылдамдықты 
реттегішті қосқаннан кейін Сіз 
акселератор педалін бос жібере аласыз.  

 
 
 
 
 
 

  

Белгіленген реттелетін жылдамдық 
сызықша белгілерінің орнында 
көрсетіледі, ал жылдамдықты реттегішті 
қосу 6        белгі шамына қоса, түсті 5    
белгі шамымен расталады. 



Jaune Noir Noir texte 

miteu 
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Жылдамдықты реттеу жүйесі 
автокөліктің тежеуіш 
жүйесіне əсер етпейді.  

Егер қозғалыс 
жылдамдығын реттегіш 
жұмыс істемесе (бірнеше 
рет қосуға талпыныс 
жасағаннан кейін), онда 
ресми дилерге жүгініңіз. 

ҚОЗҒАЛЫС ЖЫЛДАМДЫҒЫН РЕТТЕГІШ (3/4) 

Жылдамдықты реттегіш 
қолдайтын жылдамдықты 
арттыру 
Берілген жылдамдықты акселератор 
педалін басу арқылы кез келген уақытта 
жоғарылатуға болады. Жылдамдық 
жоғарылаған кезде, жылдамдықты реттеу 
жүйесімен қолдау көрсетілетін автокөлік 
жылдамдығының мəні аспаптар 
қалқаншасында жыпылықтайды. 
Акселератор педалін жіберіңіз: бірнеше 
секундтан кейін автокөлік автоматты 
түрде бастапқы белгіленген 
жылдамдыққа келеді. 

 
Реттегіш қандай жағдайларда  
жылдамдықты реттеудің белгіленген 
мəнін қолдай алмайды Автокөліктің белгіленген 

жылдамдығын өзгерту 
Сіз белгіленген жылдамдықты өзгерте 
аласыз, бұл үшін келесіні дəйекті 

 бассаңыз болғаны: 
– жылдамдықты ұлғайту үшін 2 

батырмасын (RЕS/+); 
– жылдамдықты азайту үшін 3 

батырмасын (SЕT/-). 

 
 

 
 

 
Жүйе автокөлік тік түсуде немесе тік 
көтерілуде қозғалған кезде 
жылдамдықты реттеуді қолдамайды: бұл 
жағдайда аспаптар қалқаншасында 
жылдамдықтың белгіленген мəні 
жыпылықтайды, Сізді бұл туралы 
ақпараттандырады. 
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      1  ауыстырып-қосқышты басқан 
кезде қозғалыс жылдамдығын реттегіш 
сөнеді. Бұл жағдайда жылдамдық мəні 
жадыда бұдан əрі сақталмайды. 
Аспаптар қалқаншасында 2 белгі 
шамының        өшуі функцияның өшуін 
растайды.  

Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61289_1 
Régulateur-limiteur de vitesse : fonction régulateur (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_2 

 

 

 

 

Қозғалыс жылдамдығын реттегіш күту 
режимінде тұрғанда, 3 (SЕT/-) 
батырмасын басқан кезде, функция 
қайтадан қосылады, бірақ бұған дейін 
белгіленген жылдамдық мəнін 
сақтамайды: реттелетін жылдамдық 
ретінде енді автокөліктің ағымдық 
жылдамдығы есепке алынатын 
болады. 

Жылдамдықты реттегіш 
функциясын күту режиіміне 
ауыстыру немесе оны 
сөндіру қозғалыс 
жылдамдығының жылдам 
төмендеуіне алып келмейді: 
тежеу үшін тежеуіш педалін 
басқан жөн.  

ҚОЗҒАЛЫС ЖЫЛДАМДЫҒЫН РЕТТЕГІШ (4/4) 
Автокөліктің белгіленген
жылдамдығын жадыдан шақыру 

  

Жүйенің жадысында сақталған 
реттелетін жылдамдықтың мəнін, жол 
шарттары тұрақты қозғалыспен қозғалу 
үшін қолайлы болған жағдайда (қозғалыс 
тығыздығын, жол күйін, ауа райы 
жағдайын жəне т.б. ескерумен), жүйені 
белсендіру арқылы шақыруға болады. 
Егер автокөлік жылдамдығы 30 км/сағ-
тан жоғары болса, онда 2 ауыстырып-
қосқышты (RЕS/+) басыңыз. 
Жылдамдық мəнін жадыдан шақырған  
кезде, реттегіштің қосылуы белгі  
шамының қосылуымен  расталады. 
Ескертпе. Егер бұған дейін жазылған 
жылдамдық ағымдық жылдамдықтан 
едəуір жоғары болса, онда автокөлік 
реттелетін жылдамдықтың берілген 
мəніне жеткенше кенет жылдамдығын 
арттыра бастайды. 

Жүйені күту режиміне 
ауыстыру

 
Функция күту режиміне келесіні 
басқанда ауысады: 
– 4 ажыратқыш (0); 
– тежеуіш педалі; 
– ілініс педалі немесе автоматты беріліс 

қорабының иінтірегін бейтарап күйге 
ауыстырған кезде. 

Барлық үш жағдайда да жылдамдықтың 
берілген мəні жадыға енгізіледі, ал 
аспаптар панелінде «ЖАДЫДА» 
хабарламасы пайда болады. 
Жылдамдықты реттегішті күту режиміне 
ауыстыру функциясы белгі шамының 

өшуімен расталады. 
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Жүйені сөндіру 

 
  



Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61290_1 
Aide au parking (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_2 

 

 

Əрекет ету қағидаты 
Автокөліктің артқы бамперіне кіріктірілген 
(автокөліктің жиынтығына байланысты) 
ультрадыбыстық хабаршылар автокөлік 
пен кедергінің арасындағы қашықтықты 
«өлшейді». 
Өлшеу дыбыстық белгілермен 
сүйемелденеді, олардың жиілігі 
автокөлік кедергіге жақындаған сайын 
арта береді; автокөлік пен кедергінің 
арасындағы арақашықтық 30 см дейін 
жақындағанда, белгі үздіксіз берілетін 
болады. 
Көлікті қойғанда кедергіге дейін 
арақашықтықты бақылау жүйесі 
тартушы-тіркеуші құрылғының, жүк 
тасымалдауға арналған арнайы 
құрылғылардың жəне т.б. болуын есепке 
алмайды.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ескертпе. Автокөліктің жиынтығына 
байланысты 1 дисплейде автокөліктің 
қасындағы аймақ көрсетіліп, дыбыстық 
белгі берілуі мүмкін.  

Əрекет ету қағидаты 
Артқа жүру берілісі қосылған кезде, 
автокөліктің артқы бөлігінен шамамен 1,2 
м кем қашықтықта орналасқан көптеген 
обьектілер анықталады, қысқа дыбыстық 
белгі беріледі жəне автокөліктің жиынтығына 
байланысты 1 дисплей қосылады. 

   

КӨЛІКТІ ҚОЙҒАНДА АРАҚАШЫҚТЫҚТЫ БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІ (1/2) 
 

2.37  

Осы жүйе қосымша құрылғы болып табылады, ол автокөлік маневр жасағанда жүргізушіні кедергіге жақындауы жайында 
дыбыстық белгілермен хабардар етеді. Сондықтан жүйе маневр жасағанда жүргізушінің абай болуын жəне жауапты 
болуын алмастыра алмайды. 
 
Жүргізуші жүргізу кезінде туындауы мүмкін кез келген күтпеген жағдайға əрдайым дайын болуы керек. Маневр 
жасағанда жолда балалардың, жануарлардың, бала арбасының, велосипедтің ықтимал шығуына немесе шамалы 
кедергілердің болуына (мысалы, орта мөлшерлі ат, баған жəне т.б.) абай болған жөн. 

Ескертпе. 
Ультрадыбыстық хабаршылардың жабық 
болмауын қадағалаңыз (саз, қар жəне т. 
б.).  



Автокөліктің жиынтығына байланысты 
жүйе ақауларды анықтаған жағдайда 
аспаптар қалқаншасында «ПРОВЕРИТЬ 
ПАРКТРОНИК» хабарламасы пайда 
болады, белгі шам                 қосылады жə
не 5 секунд бойы қысқа дыбыстық белгі 
шығады.  Ресми дилердің қызмет көрсету 
бекетіне  жүгініңіз. 
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Маневр жасағанда астын 
соғу (мысалы, жиектасқа, 
тротуарға немесе қала 
инфрақұрылымының басқа 
элементтеріне) автокөліктің 
зақымдануына (мысалы, 
жүрістік бөлік бөлшектерінің 
деформациясына) алып 
келуі мүмкін. 

Егер бұл болған жағдайда, онда 
жазатайым оқиғаның алдын алу үшін 
автокөліктің жай-күйін тексеру үшін 
ресми дилер желісінің қызмет көрсету 
бекетіне жүгініңіз. 

КӨЛІКТІ ҚОЙҒАНДА АРАҚАШЫҚТЫҚТЫ БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІ (2/2) 

Ақаулар  

 
 
 

 
 
 
 

Жүйені өшіру 
Жүйені өшіру үшін 2 ажыратқышты 
басыңыз. 
Ажыратқышқа кіріктірілген белгі шам 
жанады, осылайша жүйенің өшкенін 
хабар етеді.  
Ажыратқышты келесі рет басқанда жүйе 
қосылады, ал белгі шам өшеді.  
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АРТҚЫ КӨРІНІС КАМЕРАСЫ (1/2) 
 

 

 

 

Əрекет ету қағидаты 
Артқа қозғалған кезде, жүк бөлімінің 
есігінде орналасқан 1 камера 
мультимедиялық жүйенің экранына 2 
автокөліктің артындағы аймақтың кескінін 
3 жəне 4 дəліздердің (қозғалмайтын жəне 
қозғалатын) кескіндерімен көрсетеді. 
Осы жүйеде меңгерік дөңгелегінің күйіне 
сəйкес автокөліктің қозғалыс 
траекториясын көрсету үшін қозғалатын 
жəне қозғалмайтын сызықтар кедергіге 
дейінгі арақашықтықты бағалау үшін 
автокөлік маневр жасайтын аймақта 
пайдаланылады. Кедергі кескіні қызыл 
аймаққа жақындаған кезде, белгілеген 
жерге тоқтау үшін бампер кескінін 
бақылаңыз. 

Қозғалмайтын габариттік дəліз 3 
Қозғалмайтын габариттік дəліз A, B жəне 
C, түсті белгілерді қамтиды, олар 
автокөліктің артында тұрған кедергіге 
дейінгі қашықтықты бақылауға мүмкіндік 
береді: 
– A (қызыл) автокөліктен шамамен 30 

см қашықтық болғанда; 
– B (сары) автокөліктен шамамен 70 см 

қашықтық болғанда; 
– C (жасыл) автокөліктен шамамен 150 

см қашықтық болғанда. 
Осы габариттік дəліз қозғалмайтын 
болып қалады, егер дөңгелектер тура 
қозғалыс күйінде болса, ол автокөліктің 
қозғалыс траекториясын көрсетеді. 

Қозғалатын габариттік дəліз 4 
Ол 2 мультимедиялық жүйенің 
экранында көк түсті болып көрсетіледі, 
меңгерік дөңгелегінің күйіне байланысты 
автокөліктің қозғалыс траекториясын 
көрсетеді.  

Ерекшелігі 
Камераның таза болуын жəне онда 
ластың, қардың, конденсаттың жəне т.б. 
болмауын қадағалаңыз.  
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АРТҚЫ КӨРІНІС КАМЕРАСЫ (2/2) 
 

2 мультимедиялық жүйенің экранында 
камерадан кескінді реттеуге де болады 
(ашықтық, ажыратымдылық жəне т. б.).  
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Экранда қайтарымды  (айналық) кескін  
көрсетіледі. 
Габариттік сызықтар кескіндер жазық 
жолға проекцияланған болып 
табылады. Бұл кескіндерді олар тік 
объектімен немесе жолда жатқан 
затпен қабаттасқанда елемеу керек. 
Экранның шетінде пайда болатын 
объектілердің кескіні бұрмаланған 
болуы мүмкін. 
Тым жарық болған жағдайда (қар, 
автокөлік тікелей күн сəулесі астында 
болғанда жəне т.б.) камераның шолуы 
бұзылған болуы мүмкін.  
Жүк бөлімінің есігі ашық немесе 
тығыз жабылмаған кезде, автокөліктің 
жиынтығына байланысты дисплейде 
«ЖҮКСАЛҒЫШ АШЫҚ» хабарламасы 
шығуы мүмкін, бұл ретте камерадан 
кескін жоғалады. 

Бұл жүйе автокөлікті 
басқаруды жеңілдететін  
қосымша құрал болып 
табылады. Ешбір жағдайда 
ол жүргізушінің абай жəне 
жауапты болуын алмастыра 
алмайды.

Жүргізуші қозғалыс кезінде кез 
келген күтпеген жағдайларға үнемі 
дайын болуы керек: маневр жасаған 
кезде шағын жəне қозғалмалы 
объектілердің (мысалы, балалар, 
жануарлар, бала арбалары, 
велосипедтер, тастар, бағандар 
жəне т.б.) соқыр аймақта болмауына 
əрдайым көз жеткізген жөн. 
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СОҚЫР АЙМАҚТАРДЫ БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІ (1/6) 
 

 

Автокөлік жиынтығында бұл жүйе болған 
жағдайда, ол жүргізушіні жүргізуші үшін 
көрінбейтін (соқыр) аймақта A басқа 
автокөліктердің бар-жоғы туралы 
ескертеді. 
Жүйе автокөлік қозғалыс 
жылдамдығының ауқымында шамамен 
30-140 км/сағ іске қосылады. 
Жүйе хабаршылармен 1 жабдықталған, 
олар алдыңғы жəне артқы бамперлердің 
əрбір жағында орнатылады.  

Маңызды! 
Хабаршылардың лас болмауын қадаға- 
лаңыз (кір, қар жəне т.б.). 
Егер хабаршы жабық болса, аспаптар 
қалқаншасында «Конт. мертв зоны 
очистить датчик» хабарламасы шығады. 
Хабаршыларды тазартыңыз. 
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Бұл функция жүргізу кезінде 
қосымша көмектесу құралы 
болып табылады. 

Бұл функция қандайжағдай 
болмасын жолдағы жағдайды үнемі 
бақылауға міндетті жүргізушінің 
тиісінше абай жəне жауапты 
болуын алмастыра алмайды.
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СОҚЫР АЙМАҚТАРДЫ БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІ (2/6) 
 

 

   

Қосу жəне сөндіру 
Ажыратқышты 2 басқан кезде жүйе іске 
қосылады жəне аспаптар қалқаншасында 
«Контроль      слепой      зоны     включен»  
хабарламасы пайда болады.  
Қайта басқан кезде жүйе өшеді.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.42 

Жүйенің жұмыс істеуі 
Бұл функция ескертеді: 
– автокөлік жылдамдығы шамамен 30-

140 км/сағ болғанда; 
– соқыр аймақта сол бағытта 

қозғалатын басқа автокөлік болғанда. 

 

 
  

 
 Қозғалтқыш іске қосылғанда жүйе 

соңғы оталдырған сəтте болған өз 
қалпына оралады. Функция 
қосылғанда индикатор B дисплейде 3 
3 рет жанады. 

Басқа автокөлікті басып озғанда 3 
индикатор басып озатын автокөлік 1 
секундтан артық уақыт бойы соқыр 
аймақта болған жағдайда ғана қосылады. 
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СОҚЫР АЙМАҚТАРДЫ БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІ (3/6) 
 
 

Дисплей D 
Бұрылыс көрсеткіші қосылғанда белгі 
шам 3 Сіз автокөлікті бұрғыңыз келетін 
жақта соқыр аймақта автокөлікті 
анықтаған кезде жыпылықтай бастайды. 
Егер бұрылыс нұсқағышын ажыратса, 
жүйе алдын ала ескерту режиміне 
оралады (C көрсетіледі). 

 

 
 
 
 

Индикатор 3 
Белгі шам 3 екі артқы көрініс терезесінде 
4 орналасқан. 
Ескертпе. Белгі шамдар 3 əрдайым 
көрініп тұруы үшін артқы көрініс 
терезелерін 4 үнемі тазартып тұрыңыз. 

Дисплей B 
Функция қосылды жəне автокөліктерді 
анықтамайды. 

 

Дисплей C 
Алғашқы ескертпе: белгі шамның 3 
қосылуы соқыр аймақта автокөліктің 
анықталғанын білдіреді. 
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Жүйенің əрекет ету аймағы 
стандартты қозғалыс сызығының енін 
ескерумен анықталған. Тар 
жолдармен қозғалғанда жүйе басқа 
сызықтардағы автокөліктерді анықтай 
алады.  
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Автокөлікке тіркеме жалдағанда 
жүйені ажыратқышпен 2 ажыратқан 
жөн.  

СОҚЫР АЙМАҚТАРДЫ БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІ (4/6) 

Ақаулар  
Егер жүйе ақауды анықтаса, аспаптар 
қалқаншасында «Проверьте сист. конт. 
слепых зон» хабарламасы пайда болады. 
Ресми дилердің қызмет көрсету бекетіне 
жүгініңіз. 

Ескертпе. Қозғалтқышты іске қосқанда 
белгі шам 3, дисплей В, 3 рет жанып 
өшеді. Бұл жүйенің қалыпты жұмыс 
істейтінін білдіреді. 

 
 
 
 
 

Жүйе келесі жағдайларда  

жұмыс істемейді: 
– объект қозғалмайды; 
– тығыз қалалық қозғалыс; 
– бұралаң жол; 
– егер алдыңғы жəне артқы 

хабаршылар объектіні бір мезгілде 
анықтағанда (мысалы, тіркемесі бар 
жүк автокөлігін басып озғанда); 

– осыған ұқсас басқа жағдайларда жəне 
қолайсыз жағдайларда (ауа райы, 
электрмагниттік кедергілер жəне т.б.). 

 

2.44 

– Жүйенің əрекет ету аймағы 
қозғалыс сызығының  

стандартты енін ескерумен 
анықталған. Кең қозғалыс 
сызықтарымен жолда қозғалғанда 
жүйе соқыр аймақта орналасқан 
автокөлікті анықтамауы мүмкін. 

– Қатты электрмагниттік кедергілер 
жағдайларында (мысалы, электр 
беретін жоғары кернеулі 
желілердің астында) немесе 
қолайсыз ауа райы 
жағдайларында (өткінші жаңбыр, 
қар жəне т. б.) жүйенің жұмысы 
бұзылуы мүмкін. Автокөлікті 
басқару кезінде жол қозғалысы 
жағдайларын үнемі ескеріп 
тұрыңыз. 

Жазатайым оқиғалар қаупі бар. 

 
 

Бамперде хабаршылар 
орналасқандықтан, бамперлермен 
жұмыс жасау (жөндеу, ауыстыру, 
бояу жəне т. б.) қызметтерін ресми 
дилер желісінің білікті мамандары 
орындау керек. 
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СОҚЫР АЙМАҚТАРДЫ БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІ (5/6)  

Бұл жүйе автокөлікті басқаруды жеңілдететін қосымша құрал болып табылады. Бұл функция жүргізушіні алмастыруға 
арналмаған, ол үнемі мұқият болуы керек жəне қозғалыс кезінде көлікті əрдайым бақылауда ұстауы керек. 
Жүргізуші əрқашан жүйеден алынған ақпаратқа қарамастан, жол жағдайына сəйкес қозғалыс жылдамдығын таңдауы керек.  

Бұл жүйе ешқандай жағдайда кедергілерді анықтау жəне соқтығысуды болдырмау жүйесі болып саналмайды.  

Жүйеге қызмет көрсету жəне оны жөндеу 
– Жол-көлік оқиғасы болған жағдайда, хабаршыларды реттеу жəне, сəйкесінше, олардың дұрыс жұмыс істеуі бұзылуы мүмкін. 
Функцияны ажыратып, ресми дилерге жүгініңіз. 
– Хабаршылар аймағындағы барлық жұмыстар (жөндеу, ауыстыру жəне т. б.) ресми дилер желісінің білікті мамандарымен 

атқарылуы керек. 
Тек ресми дилер желісі ғана бұл жүйеге қызмет көрсетуге уəкілетті.  

Жүйенің жұмысына кедергілер 
Кейбір жағдайларда жүйенің жұмыс істеуі бұзылуы мүмкін: 
– күрделі қоршаған орта жағдайлары (қатты электрмагниттік кедергілер жəне т. б.); 
– қолайсыз ауа райы жағдайлары (жаңбыр, қар, бұршақ, көктайғақ жəне т. б.). 
Жалған ескертпелер қаупі немесе қажетті ескертпелердің болмауы. 
Жүйе қалыпты жұмыс істемеген жағдайда, оны ажыратып, өндіруші компанияның ресми дилеріне жүгініңіз.  
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СОҚЫР АЙМАҚТАРДЫ БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІ (6/6) 
 

Жүйенің жұмысындағы шектеулер  
– Жүйенің дұрыс жұмыс істеуі үшін хабаршылар аймағы үнемі таза болу керек жəне бұл аймақта кез келген түбегейлі 
өзгерістерді болдырмау керек. 
– Жүйе автокөліктен жақын жерде қозғалып келе жатқан шағын объектілерді анықтамауы мүмкін (мотоциклдер, 

велосипедтер, жаяу жүргіншілер жəне т. б.). 
– Автокөлік бұрыла бастағанда хабаршылар көршілес қозғалыс сызықтарындағы автокөліктерді уақытша анықтамауы мүмкін. 
– Жүйе жылдамдықта едəуір айырмашылық болған жағдайда, қозғалмалы объектілерге жауап бермеуі мүмкін. 

 
Жүйені ажырату 
Жүйені келесі жағдайларда ажыратқан жөн: 
– хабаршылар аймағында зақымдардың болуы (артқы бамперде); 
– автокөлікте тартқыш-тіркеуіш құрылғының орнатылуы. 
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АЙНАЛАНЫ БЕЙНЕ ШОЛУ ЖҮЙЕСІ (1/4) 
 

Автокөліктің тиісті жиынтығында 4 
камера 1, 2 жəне 3 бар, олар алдыңғы 
бамперде, сыртқы артқы көрініс 
айналарында жəне жүк бөлімінің есігінде 
орнатылған, олар күрделі жадайда 
маневр жасауды жеңілдетеді. 
Камералар мультимедиялық жүйенің 
экранында 4 бағытта 4 көрініс кескінін 
көрсетеді, автокөліктің айналасындағы 
жағдайға айналыс шолуды қамтамасыз 
етеді.  
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Ескертпе. Камералардың жабық болмауын
 

қадағалаңыз (кірмен, қармен жəне т. б.). 

Жүйені ажырату 
Оталған кезде жүйені келесіі 
тəсілдермен қосуға болады: 
– автоматты режимде, артқа жүру 
берілісін қосқанда: жүйе қосылып, жүк 
бөлімінің есігінде орналасқан камера 
автокөліктің артындағы жағдайдың 
кескінін мультимедиялық жүйенің 
экранына 4 жолдайды; 
– қол режимінде, ауыстырып-
қосқышты 5 басқанда: жүйе қосылып, 
алдыңғы бамперде орналасқан 
камера автокөліктің алдындағы 
жағдайдың кескінін мультимедиялық 
жүйенің экранына 4 жолдайды. 
Ескертпе. Автокөліктің жиынтығына 
байланысты кейбір теңшелімдерді 
мультимедиялық жүйенің экранында 4 
баптауға болады. Мультимедиялық 
жабдықтарды пайдалану жөніндегі 
нұсқаулықты қараңыз. 

:. Бұл жүйе жүргізуді жеңілдететін қосымша құрал болып табылады. Оның 
болуына қарамастан, жүргізуші əрдайым абай жəне зейінді болу керек. 
Жүргізуші кез келген күтпеген жағдайларға əрдайым дайын болу керек: 
маневр жасағанда, автокөліктің соқыр аймақтарында шағын қозғалатын 
жəне қозғалмайтын кедергілердің (мысалы, балалар, жануарлар, бала 
арбалары, велосипедтер, бағандар жəне т.б.) бар-жоғына міндетті түрде 
көз жеткізген жөн. 
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Еңісте маневр жасаған 
кезде мультимедиялық

 

жүйенің экранында 
көрінетін объектілер іс 
жүзінде анағұрлым жақын 
немесе алыс болуы мүмкін. 

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
мақсатында маневр жасағанда 
кедергіге дейінгі арақашықтықты 
дұрыс бағалау үшін бұны əрдайым 
есепке алып отырыңыз.  

АЙНАЛАНЫ БЕЙНЕ ШОЛУ ЖҮЙЕСІ (2/4) 

Автоматты режим 
Автоматты режим артқы беріліс қосылған 
кезде іске қосылады жəне 4 
мультимедиялық жүйенің экранында 
артқы көрініс камерасынан кескін пайда 
болады. Артқы жүрісті қайта беруден 4 
мультимедиялық жүйенің экранына 
алдыңғы жүрісті беруге жылдам ауысқан 
кезде алдыңғы камерадан кескін 
шығады.  
Автоматты режим өшіріледі:  
- 4 мультимедиялық жүйенің экранына 
шығару үшін басқа камерадан суретті 
таңдау кезінде;  
- 20 км/сағ жылдамдыққа жеткенде 
автоматты түрде;  
- жүйенің өзін өшірген кезде. 
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Қол режимі 
Бұл режимді қосу үшін 4 
мультимедиялық жүйенің экранындағы 
мəзірден қажетті камераның көрінісін 
таңдаңыз.  
4 мультимедиялық жүйесінің экранында 
5 секунд ішінде қол режимін қосу туралы 
хабарлама пайда болады.  
Қол режимі өшіріледі:  
- 20 км/сағ жылдамдыққа жеткенде 
автоматты түрде;  
- жүйенің өзін өшірген кезде. 
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Мультимедиялық жүйенің экранында 
4 автокөліктің артындағы аймақтың 
қайтарымды кескіні 3 көрсетіледі  
(артқы көрініс айнасында сияқты). 

Жүйе автокөліктің алдында 
30 см жақын аймақты 
көрмейді жəне бұнда 
орналасқан объектілер 
мультимедиялық жүйенің 
экранында көрінбейді. Осы 
аймақты естен шығармаңыз! 

Автокөлікті зақымдау қаупі бар. 

АЙНАЛАНЫ БЕЙНЕ ШОЛУ ЖҮЙЕСІ (3/4) 
 

 

 

  

Артқы көрініс камерасы 3 
Егер артқы көрініс камерасы автоматты 
немесе қолмен қосылған болса, онда 
одан кескін мультимедиялық жүйенің 
экранына 4 шығарылады.  

 
 
 
 

Қозғалмайтын габариттік дəліз 6 
Қозғалмайтын габариттік дəліздің 
кескінінде A, B жəне C  түсті таңбалар 
бар, олар автокөліктің артындағы 
кедергіге дейінгі қашықтықты бақылауға 
мүмкіндік береді: 
– A (қызыл түсті) – автокөліктен 

шамамен 30 см қашықтық; 
– B (сары түсті) – автокөліктен шамамен 

70 см қашықтық; 
– C (жасыл түсті) – автокөліктен 

шамамен 150 см қашықтық.  

 

Алдыңғы камера 1 
Егер алдыңғы камера автоматты немесе 
қолмен қосылған болса, одан кескін 
мультимедиялық жүйенің экранына 4 
шығарылады.  

 

2.49  
  

 

Мультимедиялық жүйенің экранында 
көрсетілетін объекттің қозғалуы іс 
жүзіндегі қозғалысына қарағанда 
анағұрлым жылдам болып көрінуі 
мүмкін.  
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АЙНАЛАНЫ БЕЙНЕ ШОЛУ ЖҮЙЕСІ (4/4) 
 

 

  

Бүйірлік камералар 2 
Сыртқы артқы көрініс айналарында 
орнатылған камералар 2 
мультимедиялық жүйенің экранына 4 
бүйір аймақтардың кескінін шығарады. 
Нақты камерадан кескінді шығару үшін 
оны мультимедиялық жүйенің экранынан 
4 тандаңыз: қосымша мəліметті 
мультимедиялық жүйені пайдалану 
жөніндегі нұсқаулықтан қараңыз.  
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Жүйені ажырату 
Жүйе ажыратылуы мүмкін: 
– 20 км/сағ жылдмдықпен қозғалғанда; 
– автокөліктің жиынтығына байланысты 
беріліс қорабының тетігін автоматты 
режимде Р немесе N күйіне 
ауыстырғанда; 
– ауыстырып-қосқышты 5 басқанда. 
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АВТОМАТТЫ БЕРІЛІС ҚОРАБЫ (1/3) 
 

 

 
 

Автоматты режимде жүргізу 
Тетікті 1 D күйіне ауыстырыңыз. 
Көп жағдайда əдеттегі жол қозғалысы 
жағдайында сізге селектор тетігін тағы 
пайдалану қажет болмайды: берілістерді 
ауыстырып қосу қажет болған кезде 
қозғалтқыштың оңтайлы айналымдары 
кезінде автоматты түрде жүзеге 
асырылатын болады, өйткені автоматты 
жүйе автокөліктің жүгін, жолдың бейінін 
жəне сіз тандаған жүргізу стилін ескереді.  

Үнемдеп жүргізу 
Əдеттегі жағдайда автокөлік қозғалғанда

Селектор 1 
Р: тұрақ 
R: артқа жүру 
N: бейтарап күй 

D: автоматты режим  

M: қол режимі 
4: қол режимінде ауыстырып қосу 

кезінде қосылған беріліс 
индикациясы. 

Ескертпе. D немесе N күйінен R немесе P 
күйіне ауыстырып қосу үшін 2 батырмасын 
басыңыз. 

Қозғалтқышты іске қосу  
Селектордың тетігін 1 Р күйіне қойыңыз, 
оталдырыңыз. 
Тетікті Р күйінен ауыстыру үшін тежеуіш 
педалін, содан соң 2 бұғаттан шығару 
батырмасын басу керек. 
Тежеуіш педалін басыңыз (белгі шам 3 
дисплейде өшеді) жəне тетікті Р күйінен 
ауыстырыңыз. 
Тетікті тек тоқтап тұрған автокөлікте 
тежеуіш педалін басқан кезде жəне 
акселератор педалі жіберілген кезде 
ғана D немесе R күйінен ауыстыруға 
рұқсат етіледі. 

тетік үнемі D күйінде болу керек. Бұл 
ретте, қозғалтқыштың аз 
айналымдарында берілісті автоматты 
ауыстырып қосу үшін акселератор 
педалін сəл басып тұрыңыз. 

 
Қарқынды үдеу жəне басып озу 
Акселератор педалін кенет басыңыз 
(педальдің кедергісін жеңіп). 
Бұл қозғалтқыштың мүмкіндіктерін 
ескере отырып, оңтайлы төмен 
беріліске ауысуға мүмкіндік береді. 
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 Көтерілгенде тоқтап қалған кезде 
аяқты акселератор педалінде ұстап 
тұру керек. 
Автоматты беріліс қорабының қызып 
кету қаупі бар.  

АВТОМАТТЫ БЕРІЛІС ҚОРАБЫ (2/3) 

Ереше жағдайлар 
Кейбір қозғалыс режимдерінде (мысалы, 
қозғалтқышты қорғау режимінде, 
траекторияны тұрақтандыру жүйесі (ЕSC) 
жұмыс істеген кезде жəне т. б.) 
автоматты беріліс қорабы берілісті өз 
бетінше ауыстырып қоса алады. 
Сонымен қатар, «жалған қосуды» 
орындамау үшін автоматты режим 
берілісті ауыстырып қосуды 
орындаудан бас тарта алады; бұл 
жағдайда, сізді бұл туралы ескерту үшін 
беріліс индикациясы бірнеше секунд 
бойы жыпылықтайды. 

 
 

Автоматты емес режимде 
жүргізу 
Беріліс қорабының тетігін 1 D күйіне 
қойыңыз, содан соң оны сол жаққа 
жылжытыңыз. 
Селектор тетігін дəйекті басып 
берілістерді қолмен ауыстыруға болады: 
– төмен беріліске ауысу үшін 

берілістерді ауыстырып қосу тетігін 
алдыға ауыстырыңыз; 

– жоғары беріліске ауысу үшін 
берілістерді ауыстырып қосу тетігін 
артқа ауыстырыңыз. 

Қосылған беріліс аспаптар 
қалқаншасында дисплейде көрсетіледі.   
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Ерекше қозғалыс шарттары 
– Егер жолдың бейіні мен оның 

иректілігі автоматты режимде 
қозғалуға мүмкіндік бермесе (мысалы, 
тауда), онда берілістерді ауыстырып 
қосудың қол режиміне өткен жөн. Бұл 
автоматика көтерілу кезінде 
белгілейтін берілістердің дəйекті 
ауыстырып қосуын болдырмау үшін 
жəне ұзақ еңістерде қозғалтқыштың 
тежеуін қамтамасыз ету үшін қажет. 

– Суық ауа райында қозғалтқыштың 
тоқтап қалуын болдырмау үшін тетікті 
P немесе N күйінен D немесе  R 
күйіне ауыстырып қоспас бұрын 
шамалы күткен жөн. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Маневр жасағанда 
автокөліктің төменгі жағын 
жиектасқа, аяқжолға жəне 
т.б. соғу автокөліктің 
зақымдануына алып келуі 
мүмкін (мысалы, жүрістік 
бөлік бөлшектерінің 
деформациясы). 

Егер олай болса, жазатайым оқиғаны 
болдырмау үшін автокөліктің жай-
күйін тексеру үшін ресми дилерге 
жүгініңіз. 



Jaune Noir Noir texte 

de 
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Boтte vitesses automatique (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_2 

 

 

Қауіпсіздікті сақтау үшін 
автокөлік толық тоқтағанша 
тұтандыру тетігін 
ажыратпаңыз. 

АВТОМАТТЫ БЕРІЛІС ҚОРАБЫ (3/3) 

Автокөлікті тұраққа қою 
Автокөлік толық тоқтағаннан кейін 
аяғыңызды тежеуіш педалінде ұстап 
тұрып, селекторды Р күйіне ауыстырып 
қойыңыз, бұл ретте беріліс қорабы 
бейтарап күйінде болады, ал жетекші 
дөңгелектер трансмиссиямен 
механикалық бұғатталады. Тұрақ 
тежеуішін қосыңыз. 

 
Жүйелі техникалық қызмет 
көрсету 
Автоматты беріліс қорабының жоспарлы 
техникалық кқызмет көрсету қажеттілігін 
анықтау үшін өз автокөлігіңіздің 
техникалық қызмет көрсету 
құжаттамасын зерделеңіз немесе ресми 
дилерге жүгініңіз. 
Егер қызмет көрсету қажет болмаса, 
онда май құюдың қажеті жоқ. 

Ақаулар 
– Аспаптар панелінде қозғалыс кезінде 

«ПРОВЕРИТЬ КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ»  
хабарламасының пайда болуы 
ықтимал ақауды білдіреді. 

Өндіруші компанияның ресми дилеріне 
шұғыл хабарласыңыз. 

Егер қозғалыс кезінде аспаптар 
қалқаншасында «ПЕРЕГРЕВ КОРОБ- 
КИ ПЕРЕДАЧ»  хабарламасы пайда 
болса, онда мүмкіндігіңізше автокөлікті 
тоқтатып, беріліс қорабы суығанша жə
не хабарлама өшкенше күте тұрған 
жөн. 

Автоматты беріліс қорабымен 
автокөлікті сүйреуді қамтамасыз 
ету         5-тарауды қараңыз. 

–

 

–

 

➥
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Егер тежеуіш педалі басылғанда да, 
тетік Р күйінде бұғатталған болса, оны 
қолмен босатуға болады. Бұл үшін 
қақпақты 5 суырып, содан соң мықты 
білік түріндегі  құралды саңылауға 6 
кіргізіп, тетікті бұғаттаудан шығару үшін 
бір мезгілде батырманы 2 басыңыз. 
Мүмкіндігіңізше ресми дилерге жүгініңіз. 
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ШҰҒЫЛ КӨМЕК ШАҚЫРУ (1/3) 
Егер бұл жүйе автокөліктің жиынтығына 
кіретін болса, онда ол жол оқиғасы 
болған жағдайда немесе денсаулыққа 
қауіп төнгенде, тиісті қызметтердің келуін 
жеделдету үшін автоматты жəне қолмен 
шұғыл көмекті шақыруға мүмкіндік береді 
(автокөлік орналасқан елдегі тиісті 
инфрақұрылымның болуына 
байланысты). 
Сіз куəгер болған жол оқиғасы туралы 
хабарламаны беру үшін шұғыл шақыру 
функциясын пайдаланған кезде, көлік 
ағынының шарттары мүмкіндік берген 
кезде, шұғыл қызметтер сіздің 
орналасқан жеріңіз бойынша жол 
оқиғасы болған жерді анықтай алуы үшін 
қауіпсіздік шараларын сақтаумен Сізге 
бірден өз автокөлігіңізді жол оқиғасы 
болған жерге жақын тоқтату керек.  

. Қандай жағдай болмасын, жергілікті 
заңнаманың талаптарын сақтаңыз. 

 

 

1 Жүйенің жарық индикаторының
жай күйі:

– жасыл түс: жүйе қосылып тұр 
(желі қолжетімді); 

– жанбай тұр: жүйе өшіп тұр 
(желі қолжетімсіз); 

– қызыл түс: жұмысы 
бұзылып тұр; 

– жыпылықтаған жасыл түс: шақыру 
орындалып тұр. 

2 Автоматты режимнің белгі шамы. 
3 SОS батырмасы. 
4 Микрофон. 
5 Дауыс зорайтқыш. 

Шұғыл көмек шақыру əрдайым келесі  
тəртіпте жүзеге асырылады: 
– шұғыл қызметтерді шақыру белгісі 

қосылады; 
– жол-көлік оқиғасына байланысты 

ақпарат жіберіледі (автокөліктің 
мемлекеттік нөмері, шақырудың 
жергілікті уақыты, автокөліктің оқиға 
алдында орналасқан жері мен 
қозғалыс бағыты); 

– шұғыл қызмет операторымен 
дыбыстық қарым-қатынас жүзеге 
асырылады; 

– қажет болған жағдайда, жедел 
жəрдем сұралады. 

Шұғыл көмек шақыру функциясы үшін 2 
режим қарастырылған: 
– автоматты режим; 
– қол режимі. 
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Шұғыл шақыру жүйесін жол-көлік 
оқиғасына қатысыңыз болған 
жағдайда немесе оның куəгері болған 
жағдайда, сондай-ақ жедел 
медициналық жəрдем қажет болған 
жағдайда ғана пайдаланыңыз. 

Жол-көлік оқиғасы болған 
жағдайда, егер жол 
қозғалысының шарттары мен 
орны мүмкіндік берсе, қажет 
болған жағдайда жедел 
жəрдем қызметінің 
операторына жылдам жауап 
беру үшін автокөлікке 
анағұрлым жақын болуға 
тырысыңыз. 
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ШҰҒЫЛ КӨМЕК ШАҚЫРУ (2/3) 

Автоматты режим 
Индикатордың жасыл түсі жүйе 
жұмысының 2 автоматты режимінің 
белсендірілгені туралы 
ақпараттандырады. 
Шұғыл шақыру оқиға болған жағдайда 
автоматты түрде орындалады, бұл ретте 
пассивті қауіпсіздік жүйесі іске қосылады 
(қауіпсіздік белдігін кергіш, қауіпсіздік 
жастықтары жəне т.б.). 

 
 
 
 
 

Қол режимі 
Шұғыл шақыруды жүзеге асыру үшін: 
– 3 батырмасын кем дегенде 3 секунд 

басып ұстап тұрыңыз; 
немесе 
– 3 батырмасын 10 секунд бойы 5 рет 

басыңыз. 

 
 
 

Байқаусызда қосылған жағдайда, 
шақыруды болдырмауға болады, ол үшін 
телефон орталығымен қосылыс 
орнатылғанша 3 батырмасын 2 секунд 
бойы басып ұстау керек. 
Қосылыс орнатылғаннан кейін шақыруды 
тек телефон орталығы тарапынан ғана 
болдырмауға болады. 

 
Тесттік режим 
(жергілікті заңнамаға байланысты) 
Тесттік режим шұғыл көмек шақыру 
функциясының жұмысын тексеру 
мақсатында өндіруші компанияның 
ресми дилері үшін резервтелген. 
Тесттік режимді қосу: 
– үш рет қысқа уақыт бойы 3 

батырмасын басыңыз; 
– шамамен 15 секунд күтіңіз; 
– үш рет қысқа уақыт бойы 3 

батырмасын басыңыз. 
Тесттік режимнен шығу автоматты түрде 
орындалады. 
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Жүйе арнайы қуат элементінен 
жұмыс істейді. Қуат элементінің 
қызмет көрсету мерзімі шамамен 4 
жылды құрайды (ауыстыру қажеттілігі 
туындаған жағдайда қызыл индикатор 
1 жанады). 
Ресми дилердің қызмет көрсету 
бекетіне жүгініңіз. 

ШҰҒЫЛ КӨМЕКТІ ШАҚЫРУ (3/3) 
 

Ақаулар 
Кейбір жағдайларда шұғыл көмек шақыру 
функциясы жұмыс істемеуі мүмкін 
(мысалы, қуат элементінің аз қуаты 
себебінен). 
Егер жүйе ақауды анықтайтын болса, 
қызыл индикатор 1 30 минуттан астам 
уақыт бойы жанып тұратын болады. 
Мəселе туындаған кезде өндіруші 
компанияның ресми дилеріне шұғыл 
жүгініңіз.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.56 
 

Сіздің қауіпсіздігіңіз бен 
жүйенің дұрыс жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету үшін қуаттау 
элементіне қызмет 
көрсетудің кез келген 
операцияларын (алып 
тастау, ажырату жəне т.б.) 
əрекеттерін тек білікті маман 
ғана орындау қажет.  

Ауыр электр жарақаттар жəне күйік 
алу қаупі бар. 
Техникалық қызмет көрсету жөніндегі 
құжаттамаға сəйкес (көрсетілген 
мерзімдерден кешіктірмей) жүйелі 
ауыстыруды қатаң сақтаған жөн. 
Пайдаланылатын қуат элементінің 
арнайы құрылымы бар. Оны ұқсас 
типті элементке ғана ауыстыру қажет.  
Ресми дилердің қызмет көрсету 
бекетіне жүгініңіз. 
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3-тарау. Жайлылық 
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ДЕФЛЕКТОРЛАР, ауа жіберу саңылаулары (1/2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 Сол жақ бүйірлік айнаны үрлеу 
торы. 

2 Сол жақ бүйірлік дефлектор. 
3 Жел əйнегін үрлеу торы. 
4 Орталық дефлекторлар. 

5 Оң жақ бүйірлік дефлектор. 
6 Оң жақ бүйірлік айнаны үрлеу 

торы. 
7 Жолаушылар мен жүргізушінің 

аяқтарына ауа жіберу 
саңылаулары. 

8 Басқару панелі. 
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ДЕФЛЕКТОРЛАР, ауа жіберу саңылаулары (2/2) 
 

   

Орталық дефлекторлар 
Ауа жіберу 
Реттегіштің 10 айналуымен басқарылады 
(шамалы кедергіні жеңумен): 
оң жаққа – ашу (дефлектор пердесі 
көтеріледі); 
сол жаққа – жабу (дефлектор пердесі 
түседі). 

Ауа ағынының бағыты 
Тұтқаны 9 қажетті күйге сол немесе оң 
жаққа жылжытыңыз.  

Бүйірлік дефлекторлар 
Ауа жіберу 
Дефлекторды 11 ашу үшін оған басыңыз 
(12 нүктесінде) жəне қалаулы күйге 
қойыңыз.  

Ауа ағынының бағыты 
Ауа ағынының бағытын өзгерту үшін 
дефлекторды 11 бұраңыз.  

 
 
 
 
 
 
 

 

3.3  
  

Автокөліктің желдету 
жүйесіне ешқандай 
құралдарды шашпаңыз жəне 
салмаңыз (мысалы, 
жағымсыз иіс пайда болса 
жəне т.б.). 

Зақымдау немесе өрт шығу қаупі 
бар.  



Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61296_1 
Air conditionné manuel (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_3 

 

 

 Желдету жəне ауаны баптау жүйесін 
ұзақ уақыт бойы өшіру жел əйнегінің 
жəне бүйірлік əйнектердің булануына, 
сондай-ақ жағымсыз иістердің пайда 
болуына алып келуі мүмкін, өйткені 
автокөлік салонындағы ауа 
жаңармайды. 

ҚОЛМЕН БАСҚАРЫЛАТЫН АУА БАПТАҒЫШ (1/4) 
 

Желдеткіштің айналу 
жылдамдығын реттеу 
Ауыстырып-қосқышты 3 сағат тілімен 0 
күйінен ары бұраңыз. Ауыстырып-
қосқышты оң жаққа ауыстырғанда салонға 
ауа жіберу артады. Ауаның келуін толық 
жабу жəне жүйені өшіру үшін ауыстырып-
қосқышты 3 0 күйіне қайтарыңыз.  
Жүйе өшіп тұрған кезде желдету 
қозғалмайтын автокөліктің салонында 
болмайды, бірақ автокөлік қозғалғанда 
Сіз əлсіз ауа ағынан сезе алатын 
боласыз. 

 

Басқару органдары  
1 Ауа температурасын реттеу. 
2 Ауа баптағышты қосу жəне ажырату 
3 Желдеткіштің айналу жиілігін реттеу. 
4 Артқы əйнекті жəне, автокөліктің 

жиынтығына байланысты, сыртқы 
артқы көрініс айналарын жылыту. 

5 Ауа ағынын үлестіру. 
6 Ауаның қайта айналымы режимін қосу 

(салонды сыртқы ауадан оқшаулау 
режимі).  

 
 
 
 
 

3.4 

Пайдалану жөніндегі ақпарат жəне 
кеңестер ➥ 3.12. 

 
Ауа температурасын реттеу 
Ауыстырып-қосқыштың тұтқасымен 1 
ауаның қалаулы температурасын 
орнатыңыз. Тұтқа қызыл аймаққа 
қарай неғұрлым көп бұралған болса, 
температура соғұрлым жоғары 
болады. 

 

 
  



Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61296_1 
Air conditionné manuel (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_3 

 

 

 

 

Ауаның қайта айналымы
режимін қосу (салонды сыртқы
ауадан оқшаулау режимі) 

 
 

Реттегішті 6 күйіне келтіріңіз. 

Бұл режимде ауа салоннан тартылады 
жəне сыртқы ауаны өткізбей, сонда қайта 
айналады. 

Ауаның қайта айналымы режимі 
келесіге мүмкіндік береді: 
– салонды сыртқы ауадан 

оқшаулауға (атмосферасы 
ластанған учаскеге барған кезде 
жəне т.б.); 

– автокөлік салонында қажетті 
ауа температурасына жетуді 
жеделдетуге.  

 

 
 

Əйнектерді жеделдетіп 
үрлеу, жылыту жəне 
бусыздандыру 

 

3, 5 жəне 6 тұтқаларын             
күйіне келтіріңіз: 
   – сырттан ауаны тарту; 
   – ең жоғары желдету; 
   – үрлеу. 
Ауабаптағышты қосу айналарды 
бусыздандыруды жеделдетуге 
мүмкіндік береді. 

 
 
 

 
           Артқы əйнекті жəне 
           сыртқы артқы 
көрініс айналарын жылыту  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5  
 
 

Ауаның қайта айналымы режимін ұзақ уақыт бойы пайдалану жел əйнегінің жəне 
бүйірлік əйнектердің булануына, сондай-ақ жағымсыз иістердің пайда болуына 
алып келуі мүмкін, өйткені автокөлік салонындағы ауа жаңармайтын болады. 
Ауаның қайта айналымы қажет болмаған кезде, біз сізге жүйе жұмысының 
қалыпты режиміне (сырттан ауаны тарту) оралуға кеңес береміз, ол үшін 
реттегішті 6 оң жаққа бұраңыз.  

ҚОЛМЕН БАСҚАРЫЛАТЫН АУА БАПТАҒЫШ (2/4) 
 

Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған 
кезде 4 батырмасын басыңыз 
(белгі шам жанады). Автокөліктің 
жиынтығына байланысты бұл 
функция артқы əйнектің үрленуін 
жəне жылытылуын, электр 
жетекпен сыртқы артқы көрініс 
айналарының үрленуін 
қамтамасыз етеді. 

Функцияны сөндірудің 2 нұсқасы 
бар: 
– автоматты, жүйеде белгіленген 
уақыт өткеннен кейін (индикатор 
өшеді);  
– 4 батырмасына қайта басқан 
кезде (бұл ретте белгі шам өшеді). 



Ауа ағындарының нұсқаларын тандау 
үшін реттегішті 5 бұраңыз.  

Ауа салонға тек аспаптар 
панелінде орналасқан 
дефлекторлар арқылы ғана 
келеді. 

Ауа жолаушылардың 
аяқтарына жəне аспаптар 
панелінде орналасқан 
дефлекторларға жіберіледі. 

Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61296_1 
Air conditionné manuel (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_3 

 

 

ҚОЛМЕН БАСҚАРЫЛАТЫН АУА БАПТАҒЫШ  (3/4) 
 

Ауа баптағышты қосу 
жəне сөндіру

 

2 батырмасының көмегімен 
ауабаптағышты қосуға (белгі шам 
жанады) немесе сөндіруге (белгі шам 
сөнеді) болады. 
Егер ауыстырып-қосқыш 3 0 күйінде 
тұрса, жүйе қосылмайды.   

 
 
 

 
 

 
 

      

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ауа баптағыш жұмыс істеп тұрғанда 
жанармай шығыны артады (қажет 
болмаған кезде, ауа баптағышты 
сөндіріп отырыңыз). 

Салонға келетін ауаны 
үлестіру 

3.6 

Ауа негізінен жолаушылардың 
аяқтарына жіберіледі. 
Ауа тек жолаушылардың 
аяқтарына ғана жіберілуі үшін 
аспаптар панелінде орналасқан 
дефлекторларды жабыңыз.  

Ауа салонға барлық 
дефлекторлар, алдыңғы 
бүйірлік айналарды үрлеу 
торлары жəне жел əйнегі мен 
жолаушылардың аяқтарын 
жылыту саңылаулары арқылы 
өтеді.   

Бүкіл ауа ағыны жел əйнегіне, 
жел əйнекті жылыту шүмегіне   
жəне алдыңғы бүйірлік 
айналарға жіберіледі. 



Jaune Noir Noir texte 

Air 
RUS_UD61296_1 

conditionné manuel (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_3 

 

 

ҚОЛМЕН БАСҚАРЫЛАТЫН АУА БАПТАҒЫШ (4/4) 
Ауаны баптау  жүйесі  келесіні  
қамтамасыз етеді: 
– салонда       ауа       температурасының 

төмендеуін; 
– əйнектердің жедел бусыздандырылуын. 
Ауабаптағыш  сыртқы  ауа температурасы   
төмен болғанда жұмыс істемейді. 

 
 
 
 
 

Жел əйнегін 
электр жылыту 

(автокөліктің жиынтығына байланысты) 
Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрғанда  
ауыстырып-қосқышты 7 басыңыз 
(кіріктірілген белгі шам жанады). 
Бұл функция жел əйнегінің жылытылуын 
жəне жел əйнегінің үрленуін қамтамасыз 
етеді (бұл функция бар автокөліктерде). 
Бұл функцияны ажырату үшін 
ажыратқышты 7 тағы бір рет басыңыз.  

 
 
 
 
 
 
 

3.7 
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АУАНЫ АВТОМАТТЫ БАПТАУ ЖҮЙЕСІ (1/4) 

Желдеткіштің айналу  
жылдамдығын өзгерту 
Автоматты режимде баптау жүйесі 
жайлы шарттарына қол жеткізу жəне 
қолдау үшін желдеткіштің оңтайлы 
айналу жылдамдығын орнатады. 
Сізге кез келген сəтте желдету 
жылдамдығын арттыру немесе азайту 
үшін реттегіштің айналуымен 6 берілетін 
ауаның жылдамдығын реттеуге мүмкіндік 
береді. 

 
 

 

Басқару органдары  
(автокөліктің жиынтығына байланысты) 

Автоматты режим 
 

 

Ауа температурасын реттеу 

1 Автоматты режим. 
2 Ауа температурасын реттеу. 
3 «Шолуды қамтамасыз ету» функциясы 

жəне, автокөліктің жиынтығына 
байланысты, электр жылытқышпен 
жел əйнегі. 

4 Салонда ауаның үлестірілуін реттеу. 
5 Ауаны баптау жүйесін басқару. 
6 Желдеткіштің айналу жиілігін реттеу. 
7 Ауаның қайта айналымы. 
8 Артқы əйнекті жəне, автокөліктің 

жиынтығына байланысты, артқы 
көрініс айнасын жылыту. 

 
 

3.8 

AUTO: сыртқы жағдайларға байланысты 
тандалған жайлылық деңгейіне қол 
жеткізудің оңтайлы режимі. 1 
батырмасын басыңыз.  
 

Ескертпе. Реттегіштің шеткі күйлерінде 
ең жоғары жылыту немесе салқындату 
режимі іске қосылады. 

  

Автоматты баптау жүйесі жанармайды 
оңтайлы шығындап, жақсы шолулықты    
жəне автокөлік салонында жайлы 
шарттарды қамтамасыз етеді (оқыс ауа 
жағдайларынан басқа).  Жүйе желдету 
жылдамдығын, ауаның үлестірілуін, 
ауаның қайта айналымын, ауаны баптау 
жүйесін қосуды немесе сөндіруді, ауа 
температурасын реттейді. 

Тұтқамен 2 қалаулы ауа температурасын 
қойыңыз. 

Салонға келетін ауа температурасы 
реттегіш тұтқасын оң жаққа бұрғанда 
артады. 



Jaune Noir Noir texte 

con 
RUS_UD61297_1 

Air ditionné automatique (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_3 

 

 

 
Кейбір батырмалар жүйенің жай-күйін 
көрсететін жарық индикаторларымен 
жабдықталған. 

АУАНЫ АВТОМАТТЫ БАПТАУ ЖҮЙЕСІ (2/4) 

«Шолуды қамтамасыз ету» 
функциясы 
3 батырмасын басыңыз, кіріктірілген 
белгі шам жанады. 
Бұл функция жел əйнегін, артқы əйнекті, 
алдыңғы бүйірлік айналарды жəне 
сыртқы артқы көрініс айналарын 
бусыздандыру жəне мұздан еріту үшін 
жеделдетілген үрлеуді жəне жылытуды 
қамтамасыз етеді (автокөліктің 
жиынтығына байланысты). Артқы айнаны 
жылыту автоматты түрде қосылады. Оң 
сыртқы температура кезінде ауаны 
баптау жүйесі де қосылады.  
Артқы айнаны жылытуды сөндіру үшін 8 
батырмасын басыңыз, бұл ретте 
кіріктірілген белгі шам өшеді. 
 
Егер автокөлік электр жылытумен жел 
əйнегімен жабдықталған болса, жылыту 
«Шолуды қамтамасыз ету» 
функциясымен бірге қосылады. Жылыту 
жүйемен берілген уақыт аралығында 
автоматты сөнеді. 
Функцияны өшіру үшін 3 немесе 1 
батырмасын басыңыз. 

Ауабаптағышты қосу немесе 
өшіру 
Автоматты режимде жүйе сыртқы 
климаттық жағдайларға байланысты 
ауабаптағышты қосады немесе 
сөндіреді.  
Ауабаптағышты тез өшіру үшін 5 
батырмасын басыңыз, бұл ретте 
кіріктірілген белгі шам жанады.  

 
 
 
 

Артқы əйнекті электр 
жылыту 
8 батырмасын басыңыз, кіріктірілген 
белгі шам жанады. Бұл функция артқы 
айнаның жəне электр жылытумен сыртқы 
артқы көрініс айналарының жылдам 
үрленуін қамтамасыз етеді (егер 
автокөлік бұндай айналармен 
жабдықталған болса). 
Бұл функцияны ажырату үшін 8 
батырмасын тағы бір рет басыңыз. 
Əдепкі қалпы бойынша үрлеу автоматты 
түрде сөнеді.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.9 

  



Ауа салонға алдыңғы бүйірлік    
əйнектердің үрлеу шүмектері, 
жел əйнегі жəне жолаушылар 
аяқтарының қасындағы желдет- 
кіш саңылаулар арқылы өтеді. 

Ауа салонға тек аспаптар 
панелінде орналасқан дефлек- 
торлар арқылы ғана өтеді. 

Ауа негізінен жолаушылардың 
аяқтарына бағытталады. 

Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61297_1 
Air conditionné automatique (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_3 

 

 

АУАНЫ АВТОМАТТЫ БАПТАУ ЖҮЙЕСІ (3/4) 
 

  

Автокөлік салонында ауаны 
үлестіруді өзгерту . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.10   

4 батырманың біреуін басыңыз 
Батырманың кіріктірілген белгі шамы 
жанады. 

Сіз бір мезгілде 2 немесе 3 күйді тандай 
аласыз, ол үшін 4 батырманың сə
йкесінше 2 немесе 3 батырмасын 
басыңыз. 



Jaune Noir Noir texte 

con 
RUS_UD61297_1 

Air ditionné automatique (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_3 

 

 

 
«Шолуды қамтамасыз ету» 
функциясы (əйнектерді үрлеу жəне 
жылыту) ауаның қайта айналымына 
қарағанда басым болып табылады.  

АУАНЫ АВТОМАТТЫ БАПТАУ ЖҮЙЕСІ (4/4) 
Қол режимінде пайдалану 
Батырманы 7 басыңыз, кіріктірілген белгі 
шам жанады. 
Ауаның қайта айналымы режимін ұзақ 
пайдалану сырттан самал ауа ағынының 
болмауы себебінен иістердің пайда 
болуына жəне əйнектердің бу басуына 
алып келуі мүмкін.   
Сондықтан ауаның қайта айналымы 
қажет болмағанда жүйе жұмысының 
автоматты режиміне оралуға кеңес 
беріледі, ол үшін батырманы 7 қайта 
басыңыз. 
Бұл функцияны ажырату үшін 7 немесе 1 
батырмаларын тағы бір рет басыңыз. 

Ауаны қайта айналымы 
(салонды оқшаулау)   

 
 
 
 
 
 

Ескертпе 
– ауаның қайта айналымы режимінде 

ауа салоннан тартылып, салонға 
қайта өтеді, сыртқы ауамен 
араласпайды; 

– қайта айналым режимі сыртқы ауаның 
өтуін жабуға мүмкіндік береді 
(ластанған ауамен учаскелерге 
барғанда жəне т.б.); 

– қайта айналым автокөлік 
салонында қажетті ауа 
температурасына жетуді 
жеделдетеді. 

 
Жүйені ажырату 
Жүйені ажырату үшін ауыстырып-
қосқышты 6 ОFF күйіне бұрыңыз. Жүйені 
іске қосу үшін желдету жылдамдығын 
тандау үшін ауыстырып-қосқышты 6 оңға 
бұрыңыз жəне 1 батырмасын басыңыз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.11  
  

Бұл функция автоматты түрде 
басқарылады, бірақ сіз оны қолмен қоса 
аласыз; қосылған күйі туралы батырмаға 
7 кіріктірілген белгі шам белгі береді.   



Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61298_1 
Air conditionné : informations et conseils utilisation (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_3 

 

 

 
  

ЕCO үнемді режимімен 
автокөліктер 
ЕCО режимін қосқаннан кейін ауаны 
баптау əсері төмендеуі мүмкін ➥ 
2.10. 

Автокөліктің желдету 
жүйесіне ешқандай 
құралдарды шашпаңыз 
(мысалы, жағымсыз иіс 
пайда болғанда жəне т.б.). 

Зақымдау немесе өрт шығу қаупі 
бар. 

Жұмыстың тиімділігін сақтау үшін 
ауаны баптау жүйесін үнемі, кем 
дегенде айына 1 рет қосып тұрыңыз 
(тіпті суық ауа райы болғанда да) 
жəне ол шамамен 5 минут бойы істеп 
тұру керек. 

Ауа баптағыштың 
тоңазыту контурын 
ашпаңыз. Суық агенттің 
теріге жəне көзге түсуі қауіпті 
болып табылады. 

АУАНЫ БАПТАУ ЖҮЙЕСІ: ақпарат жəне пайдалану жөніндегі кеңестер (1/2) 

Пайдалану жөніндегі 
кеңестер 
Кейбір жағдайларда (ауаны баптау 
жүйесі өшірілген, ауаның қайта 
айналымы қосылған, желдету 
жылдамдығы нөлдік немесе əлсіз жəне т. 
б.) Сіз автокөлік айналарында жəне жел 
əйнегінде конденсаттың пайда болуын 
байқауыңыз мүмкін. 
Булануды болдырмау үшін «Шолуды 
қамтамасыз ету» функциясын 
пайдаланыңыз; бұдан əрі буланудың 
алдын алу үшін автоматты режимде 
ауаны баптау жүйесін пайдалануға кеңес 
беріледі. 

 

 

3.12 

Жанармай шығыны 
Ауаны баптау жүйесінің жұмысы 
жанармай шығынын жоғарылатады, 
əсіресе тығыз қала қозғалысы 
жағдайында. 
Автоматты режимсіз баптау жүйесімен 
жабдықталған автокөліктерде қажет 
болмағанда ауабаптағышты сөндіріп 
отырыңыз. 
Сізге жанармай шығынын азайтуға 
жəне қоршаған ортаны қорғауға 
көмектесетін кеңестер  
Қосылған желдету жүйесімен жəне 
көтерілген есік айналарымен қозғалыңыз. 
Егер автокөлік ұзақ уақыт бойы күн 
астында тұрса, қозғалтқышты іске қоспас 
бұрын, салоннан жылы ауаны шығарып 
тастау үшін есіктерді бірнеше минутқа 
ашып қойыңыз. 

 
Техникалық қызмет көрсету 
Тексеріс жүйелігі автокөлікке техникалық 
қызмет көрсету бағдарламасында 
жазылады. 

 
 
 
 

Жұмыстың бұзылуы 
Көп жағдайларда жүйенің ақауы 
анықталған кезде өндіруші компанияның 
ресми дилеріне жүгінген жөн.  
- əйнектерді жылыту жəне үрлеу жүйесі 

немесе ауабаптағыш жұмысы 
тиімділігінің төмендеуі. 
Салонды желдету жүйесі сүзгісінің 
ластануы бұның себебі болуы мүмкін. 

– Ауаны салқындатудың болмауы. 
басқару органдарының күйін жəне 
сақтандырғыштардың күйін тексеріңіз. 
Егер жағдай өзгермесе, жүйені 
ажыратыңыз. 

 
Автокөліктің астында судың 
болуы 
Ауабаптағыш ұзақ жұмыс істегеннен 
кейін автокөліктің астында су жиналуы 
мүмкін – бұл қалыпты жағдай. 
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ve-vitr 
RUS_UD61299_1 

es électriques / Lève-vitres impulsionnels / Lève-vitres manuels (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_3 Lè 

 

 

АУАНЫ БАПТАУ ЖҮЙЕСІ: ақпарат жəне пайдалану жөніндегі ұсыныстар (2/2) 

Суық агент типі 

Ауаны баптау жүйесіндегі 
майдың типі 

Өртқауіпті зат 

Пайдалану жөніндегі 
нұсқаулықты қараңыз 
Техникалық қызмет көрсету 
бағдарламасын қараңыз 

 
Автокөлік жүйелеріндегі 
суық агенттердің саны. 

 
 

Ғаламдық жылыну 
əлеуеті (GWP) (CО2 
эквиваленті). 

 

Салмағы жəне CО2 
эквиваленті бойынша 
саны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.13 

 

Баптау жүйесінің гидравликалық 
контурында (оның кейбір бөліктері 
қымтап оқшауланған) суық агент 
пайдаланылуы мүмкін, ол буланғанда 
құрамында фтор бар парниктік газдар 
бөлінеді.  
Автокөліктің жиынтығына байланысты 
қозғалтқыш бөлігіндегі заттаңбада A 
шартты белгілер түрінде келесі 
мəліметтер қамтылуы мүмкін.  
Ақпараттық заттаңбаның A болуы жəне 
орналасуы автокөліктің жиынтығына 
байланысты болады.  

Қозғалтқыш бөлігінде кез 
келген жұмыстарды 
өткізбес бұрын міндетті 
түрде оталдыруды өшіріңіз 

 2.2.  

Тоңазыту контурын 
ашпаңыз. Суық агенттің 
теріге жəне көзге түсуі 
қауіпті. 

CО2 экв. 
x,xx т  

 
GWP xxxxx 

 
x,xxx кг  
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ve-vitr 
RUS_UD61299_1 

es électriques / Lève-vitres impulsionnels / Lève-vitres manuels (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_3 Lè 

 

 

 
Терезенің ашық əйнегіне қандай да 
бір заттарды сүйкенбеңіз: əйнек 
көтергішті зақымдау қаупі бар. 

ƏЙНЕК КӨТЕРГІШТЕР (1/2)  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.14 

Бұл жүйелер оталу қосылғанда да, 
қосылмағанда да, жүргізуші есігі 
ашылғанша жұмыс істейді (бірақ 3 
минуттан көп емес).  
Электр əйнек көтергіштер 
Əйнекті қажетті биіктікке түсіру немесе

 

көтеру үшін əйнек көтергіштің
 

ауыстырып-қосқышын басыңыз немесе
 

оны жоғары тартыңыз: артқы əйнектер
 

толық түсірілмейді. 
Жүргізуші орнынан ауыстырып-
қосқыштарды пайдаланыңыз: 

1 – жүргізуші есігінің əйнек көтергішін 
басқару үшін; 

2 – алдыңғы жолаушы есігінің əйнек 
көтергішін басқару үшін; 

3 немесе 4 – артқы есіктердің  əйнек
 

көтергіштері үшін. 

Жолаушылар орындарынан ауыстырып-
қосқыштарды 6 пайдаланыңыз.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Артқы орындықтарда 
жолаушылардың 
қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету 
Жүргізуші ауыстырып-

қосқыш арқылы 5 артқы əйнек 
көтергіштерді бұғаттай алады. Растау 
хабарламасы аспаптар 
қалқаншасында пайда болады.  
Жүргізушінің жауапкершілігі 
Автокөліктен шыққанда, салонда кілт-
картаны ешқашан қалдырмаңыз, 
сондай-ақ баланы, мүмкіндіктері 
шектеулі ересекті немесе үй 
жануарын салонда ешқашан, тіпті аз 
уақытқа да жалғыз қалдырмаңыз. 
Олар жабдықты, қозғалтқышты 
өздігінен қосып немесе автокөлікті 
қозғалысқа келтіріп, өздеріне жəне 
басқа адамдарға қауіп төндіруі мүмкін 
(мысалы, трансмиссиямен басқару 
тетігінің күйін өзгертіп немесе əйнек 
көтергіштерді қосып). 
Қандай да бір дене мүшесі қысылған 
жағдайда, тиісті батырмаға басып, 
əйнекті жедел төмен түсіріңіз. 
Ауыр жарақаттар алу қаупі бар. 



Jaune Noir Noir texte 
 

 

Leve 

Əйнектерді жаба отырып, 
автокөліктен бір дене 
мүшесінің шықпай тұрғанына 
көз жеткізіңіз (қол, алақан 
жəне т. б.). 

Ауыр жарақат алу қаупі бар. 

 ƏЙНЕК КӨТЕРГІШТЕР (2/2) 

Импульстік режим 
Автокөліктің жиынтығына байланысты 
бұл режим жоғарыда сипатталған əйнек 
көтергіштерді басқаруды толықтырады. 
Автокөліктің жиынтығына байланысты 
бұл режим жүргізуші есігінің əйнек 
көтергіші үшін ғана қарастырылған болуы 
мүмкін. 
Басыңыз немесе жоғары тартыңыз жəне 
1 ажыратқышты жіберіңіз: əйнек толық 
түседі немесе көтеріледі. Ауыстырып-
қосқышқа қайта əрекет жасау əйнектің 
тоқтауына алып келеді. 

 
Импульстік электр əйнек 
көтергіштерді басқарудың 
мүмкін болмауы  
Импульстік электр əйнек көтергіш 
жылулық қорғаумен жабдықталған: егер 
ауыстырып-қосқышқа қатарынан сегізден 
көп рет əсер етсе, əйнек көтергіш қорғау 
режиміне өтеді (əйнек күйін бұғаттау). 

 Сіз: 
– əйнек көтергішті қысқа уақытта жəне 

шамамен 30 секунд аралықпен 
пайдалана аласыз; 

– қозғалтқыш жұмыс істеп тұрғанда 
əйнек шамамен 20 минуттан кейін 
бұғаттаудан шығарылады (əйнек 
көтергіштің ауыстырып-қосқышына 
əсер етпеген жағдайда). 

Ескертпе: егер жапқан кезде əйнек 
кедергіге тап болса, мысалы, ағаш жəне 
т.б.  себебінен, əйнек көтергіш тоқтайды 
жəне əйнекті бірнеше сантиметрге төмен 
түсіреді. 

 
 

Ақаулар 
Импульстік режимде жүйенің жұмыс 
істеуі бұзылған жағдайда жүйе əдеттегі 
жұмыс режиміне оралады. Жүйені қайта 
іске қосылуына бастама жасау үшін 
əйнек толық көтерілгенше ажыратқышқа 
əсер етіңіз (əйнек қадаммен көтеріледі), 
содан кейін ажыратқышты жабу күйінде 
бір секундтан артық уақыт бойы басып 
ұстап тұрыңыз, содан соң əйнекті толық 
түсіріп көтеріңіз. 
Қажет болған жағдайда өндіруші 
компанияның ресми дилерінің қызмет 
көрсету бекетіне жүгініңіз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Қашықтықтан басқару 
пультінің көмегімен 
əйнектерді жабу 
(төрт импульстік электр əйнек көтергіші 
бар автокөліктер үшін) 
Есіктерді сырттан жапқан кезде, кілт-
картада немесе жүргізуші есігінде 
«бос қол» режимінде бұғаттау 
батырмасына екі рет қатарынан 
басса, əйнектер автоматты түрде 
көтеріледі. 
Сіз автокөлікті жақсы көріп тұрған кезде 
жəне салонда ешкім болмағанда ғана 
бұл жүйені пайдалануға кеңес беріледі. 
Ескертпе: Кілт-карта көмегімен 
жапқанда «бос қол» режимі 
ажыратылады. 
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RUS_NU_1365-3_XHAPH2_Renault_3 

 

Leve-vitres electriques, 

 
RUS_UD69219_2 

-vitres impulsionnels, Leve-vitres manuels (XHA Ph2 - Renault) 
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RUS_UD61300_1 
Еclairage intérieur (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_3 

 

 

 

Бүйірлік есікті немесе жүк бөлімінің 
есігін ашқанда плафондар жəне 
жарықтандыру шамдары уақытша 
қосылады. 

САЛОНДЫ ЖАРЫҚТАНДЫРУ (1/2) 
 

    

Алдыңғы плафон 
Ауыстырып-қосқышты 2 басып, СІз 
келесіні жүзеге асыра аласыз: 

Артқы плафон 
Ауыстырып-қосқыш 4 келесіні 
жүзеге асыруға мүмкіндік береді: 
– тұрақты жарықтандыруды 

қосуды; 

Қолғап жəшігін жарықтандыру 
шамы 5 
Шам 5 қолғап жəшігінің қақпағын ашқан  
кезде қосылады.– тұрақты жарықтандыруды қосуды; 

– автокөлікті ашқанда немесе бір есікті 
ашқанда ғана жарықтандыруды өшіруді 
қамтамасыз етуді. Тиісті есіктер толық 
жабылғанда жəне берілген уақыт 
аралығы өткеннен кейін 
жарықтандыру сөнеді; 

– автокөлікті ашқанда немесе бір есікті 
ашқанда ғана жарықтандыруды өшіруді 
қамтамасыз етуді. Тиісті есіктер толық 
жабылғанда жəне берілген уақыт 
аралығы өткеннен кейін 
жарықтандыру сөнеді; – жарықты мəжбүрлеп сөндіруді. 

 
Бағытталған жарықтандыру 
шамы 
Жүргізуші үшін 1 жəне алдыңғы жолаушы 
үшін 3 ажыратқышты басыңыз. 
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Еclairage 
RUS_UD61300_1 
intérieur (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_3 

 

 

 

Егер есіктер тығыз жабылған болса, 
онда құлыптар жабылғанда немесе 
қозғалтқыш іске қосылғанда плафон 
жəне жарықтандыру шамдары сөнеді.  

САЛОНДЫ ЖАРЫҚТАНДЫРУ (2/2) 
 

   

Жүк бөлімін жарықтандыру 
шамы 6 
Жүк бөлімінің есігі ашылған кезде жанады.  

 
 
 
 
 
 

Орталық арысты 
жарықтандыру 
Орталық арысты 7 жарықтандыру есік 
ашылған кезде жанады. 
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RUS_UD61301_1 
Rangementsa aménagements habitacle, pare-soleil (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_3 

 

 

Ешнəрсе жерде жатпау керек 
(жүргізушінің алдында), 
өйткені кенет тоқтаған 
жағдайда олар педальдердің 
астына түсіп, олардың 
қозғалуына кедергі келтіруі 
мүмкін.  

Қатты, ауыр немесе өткір 
заттардың зат салатын ашық 
бөлімдерде болмағанын 
жəне олардан шығып 
тұрмағанын қадағалаңыз, 
өйткені бұрылғанда немесе 
кенет тоқтағанда олар 
жүргізушіге жəне 
жолаушыларға лақтырылуы 
мүмкін. 

ЗАТТАР САЛУҒА АРНАЛҒАН БӨЛІМДЕР, САЛОННЫҢ ЖАБДЫҒЫ, КҮНГЕ ҚАРСЫ КҮНҚАҒАР (1/4)  
 

    

Алдыңғы есіктердегі заттар 
салуға арналған бөлімдер 1 
Бұларға көлемі 1,5 л. бөтелке сияды.  

 
 
 
 

3.18 

Күнге қарсы 
күнқағарлардың 
қалталары 2 
Бұларға карточкаларды, өткізу 
карточкаларын жəне т.б. салуға болады. 

Стақан қойғыштар 3 
Оларды алынбалы күлсауытты, əртүрлі 
ыдыстарды жəне т.б. қою үшін 
пайдалануға болады.  

 
 
 
 

 
  



Jaune Noir Noir texte 

amé 
RUS_UD61301_1 

Rangementsa nagements habitacle, pare-soleil (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_3 

 

 

Бұрылыс жасағанда, 
жылдамдықты арттырғанда 
немесе тежелу кезінде 
стақан қойғышта орналасқан 
ыдыстан сұйықтық төгіліп 
кетуі мүмкін. 

Ыстық сұйықтық шашылған 
жағдайда күйік алу қаупі бар. 

              Қатты, ауыр немесе өткір 
заттардың зат салатын ашық 

бөлімдерде болмағанын жəне 
олардан шығып тұрмағанын 

қадағалаңыз, өйткені бұрылғанда 
немесе кенет тоқтағанда олар 

жүргізушіге жəне жолаушыларға 
лақтырылуы мүмкін. 

 

    

Аспаптар панеліндегі заттар 
салуға арналған бөлім 5 
Ашу үшін қақпақты 4 басыңыз. 

Қолғап жəшігі 
Қолғап жəшігін ашу үшін бекіткішті 6 
көтеріңіз. 

Алдыңғы орындықтардың 
арқалығындағы қалталар 7   
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ЗАТТАР САЛУҒА АРНАЛҒАН БӨЛІМДЕР, САЛОННЫҢ ЖАБДЫҒЫ, КҮНГЕ ҚАРСЫ КҮНҚАҒАР (2/4) 



Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61301_1 
Rangementsa aménagements habitacle, pare-soleil (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_3 

 

 

 

    

Орталық консольдағы ұсақ 
заттар салуға арналған бөлім 9 
Шынтақ сүйенішті 8 тірелгенше артқа 
жылжытыңыз жəне оны көтеріңіз.  
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Артқы есіктегі заттар салуға 
арналған бөлім 10 
Бұған көлемі 0,5 л. бөтелке сияды. 

 
  

               
Ешнəрсе жерде жатпау керек 
(жүргізушінің алдында),  
өйткені кенет тоқтаған  
жағдайда  олар педальдердің 
астына түсіп, олардың 
қозғалуына кедергі келтіруі 
мүмкін. 

ЗАТТАР САЛУҒА АРНАЛҒАН БӨЛІМДЕР, САЛОННЫҢ ЖАБДЫҒЫ, КҮНГЕ ҚАРСЫ КҮНҚАҒАР (3/4) 



Jaune Noir Noir texte 

amé 
RUS_UD61301_1 

Rangementsa nagements habitacle, pare-soleil (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_3 

 

 

 
 

   

Тұтқа 11 
Тұтқа қозғалыс кезінде сүйенуге 
көмектеседі. Оны автокөлікке отырғанда 
немесе одан шыққанда пайдаланбаған 
жөн. 

Алдыңғы күнге қарсы күнқағар 
Күнге қарсы күнқағарды 12 жел əйнегіне 
түсіріп қойыңыз немесе оны шешіп 
бүйірлік əйнекке қарай бұрып қойыңыз.  

Жеке айналар 
13 жəне 14 қақпақты көтеріңіз. 
Автокөліктің жиынтығына байланысты 
жарықтандыру 15 автоматты қосылады.  
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Қозғалған кезде жеке айна 
қақпағының жабық болғанын 
қадағалаңыз. 
Жарақат алу қаупі бар. 

ЗАТТАР САЛУҒА АРНАЛҒАН БӨЛІМДЕР, САЛОННЫҢ ЖАБДЫҒЫ, КҮНГЕ ҚАРСЫ КҮНҚАҒАР (4/4) 



Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61302_1 
Cendrier - Allume-cigares - Prise accessoires (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_3 

 

 

 
Егер сіздің автокөлігіңізде тұтатқыш 
пен күлсауыт орнатылмаған болса, 
онда Сіз оларды өндіруші 
компанияның ресми дилерінен 
сатып ала аласыз. 

Ең жоғары қуаты 120 Вт 
(12В) асатын қосымша 
жабдықтарды қосуға тыйым 
салынады. 

Өрт шығу қаупі бар. 

КҮЛСАУЫТ, ТҰТАТҚЫШ, ЭЛЕКТР АКСЕССУАРЛАРҒА АРНАЛҒАН РƏЗЕТКЕ 
Электр аксессуарларды 
қуаттау рəзеткесі 1 
Бұған өндірушінің талаптарына жауап 
беретін электр аксессуарларды қосуға 
болады (төменде қар.). 

 
 
 
 
 
 
 

Күлсауыт 2  
Тұтатқыш 1 
Қосылған тұтандыру кезінде тұтатқышты 
1 басыңыз. Иірмек қызғаннан кейін 
тұтатқыш автоматты түрде бастапқы 
қалпына келеді (шертпекпен). 
Тұтатқышты алыңыз. 
Пайдаланғаннан кейін тұтатқышты толық 
батырмай, ұясына салыңыз. 
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Jaune Noir Noir texte 

Ap 
RUS_UD61303_1 

puis-tete arrière (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_3 

 

 

Бас сүйегіш қауіпсіздік 
элементтерінің бірі болып 
табылады, оның бар 
болғанын жəне дұрыс 
орнатылғанын қадағалаңыз. 

Бас сүйегіштің жоғарғы бөлігі бастың 
үсті деңгейінде орналасу керек.  

АРТҚЫ ОРЫНДЫҚТАРДЫҢ БАС СҮЙЕГІШТЕРІ 
 

  

 

 

Бас сүйегіштің A жұмыс күйі  
Бас сүйегішті тірелгенше көтеріңіз, содан 
соң оны бекітілгенше түсіріңіз.  

Бас сүйегішті A алып тастау  
Бас сүйегішті мүмкіндігіңізше жоғары 
көтеріңіз, 1 батырмасын басып, оны 
шешіп тастаңыз. 

 Бас сүйегішті A орнату 
Бас сүйегіштің біліктерін бағыттаушы 
төлкелерге кіргізіңіз, 1 батырмасын 
басыңыз, бас сүйегішті түсіріп, оның 
дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз.  

Бас сүйегіштің A жұмыс емес 
күйі 
1 батырмасын басыңыз да, бас 
сүйегішті толық түсіріңіз. 
Бас сүйегіштің шеткі төменгі – 
жұмыс емес күйі: артқы орындықта 
жолаушы болғанда ол 
пайдаланылмауы тиіс. 
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Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61304_1 
Banquette arrière : fonctionnalités (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_3 

 

 

 

Орындыққа еркін, күш салмай, 
бұрылыс осімен айналуға мүмкіндік 
беріңіз, жерге түсіргенде орындықты 
қолмен ұстап тұрыңыз. 

Қауіпсіздік мақсатында 
автокөлік қозғалмай тұрғанда 
барлығын реттеп қойыңыз. 

АРТҚЫ КӨП ОРЫНДЫ ОРЫНДЫҚ: ФУНКЦИОНАЛДЫҚ МҮМКІНДІКТЕРІ (1/2) 

A немесе B арқалықты орнына 
қою 
– арқалықты көтеріңіз; 
– арқалықтың сенімді бекітілгеніне көз 

жеткізіңіз. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Үлкен заттарды тасымалдау қажет 
болған жағдайда, артқы орындықты 
бүгуге болады. 
Артқы орындықтың арқалығын бүкпес 
бұрын осы орындықтың қауіпсіздік 
белдігінің тоғасын тиісті құлыпта бекітіңіз. 
Бұл орындықты бастапқы күйге қойғанда 
қауіпсіздік белдігі қысылуының алдын 
алады. Барлық жағдайларда қауіпсіздік 
белдіктерінің дұрыс жұмыс істеуін міндетті 
түрде тексерген жөн. 
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 A немесе B арқалығын түсіру 
– бас сүйегіштерді алып тастаңыз 

немесе толық түсіріңіз ➥ 3.23; 

– 1 батырмасын басыңыз; 
– арқалықты түсіріңіз. 

 
 
 
 
 
 

 
  

Қауіпсіздік белдігі құлпының 
дұрыс тұрғанына көз 
жеткізіңіз (ол жасырылған, 
қысылған немесе қандай да 
бір заттармен немесе 
адамдармен басылған 
болмауы тиіс). 



Jaune Noir Noir texte 

quette 
RUS_UD61304_1 

arrière : fonctionnalités (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_3 Ban 

 

 

АРТҚЫ КӨП ОРЫНДЫ ОРЫНДЫҚ: ФУНКЦИОНАЛДЫҚ МҮМКІНДІКТЕРІ (2/2) 
Ақаулар  
Ақау анықталғанда, 2 ауыстырып-
қосқыштағы белгі шам жыпылықтай 
бастайды. 
Ресми дилердің қызмет көрсету бекетіне 
жүгініңіз. 

 
 
 
 
 
 

Жылытқышпен орындық 
(автокөліктің жиынтығына байланысты) 
Тек бүйірлік орындар ғана 
Оталдырып тұрған кезде: 
– тиісті ауыстырып-қосқышты 2 бірінші 
рет басқанда жылыту жүйесі қосылады. 
Ауыстырып-қосқышқа кіріктірілген белгі 
шам жанады; 
– ауыстырып-қосқышты 2 қайта басқанда 
жылыту жүйесі өшеді. Ажыратқышқа 
кіріктірілген белгі шам сөнеді.  
Температураны реттейтін жүйе 
жылытудың қажет-қажет еместігін 
анықтайды.  
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Орындық арқалығын 
бастапқы күйге 
қайтарғаннан кейін оның 
жоғарғы бөлігінің сенімді 
бекітілуін тексеріңіз. 

Тыстар болған кезде олар орындық 
арқалығының бекітілуіне кедергі 
келтірмейтініне көз жеткізіңіз. 
Қауіпсіздік белдіктерінің дұрыс күйін 
қадағалаңыз. 
Бас сүйегіштерді орнына қойыңыз.  

Артқы көп орынды 
орындықтың күйі өзгерген 
сайын қауіпсіздік 
белдіктерінің дұрыс 
орнатылғанын жəне олардың 
дұрыс жұмыс істеуін 
тексеріңіз.  

Артқы көп орынды 
орындықтың күйі өзгертілген 
кезде оның бекіту 
түйіндерінің тазалығын 
тексеріңіз (оларда қиыршық 
тас, шүберек бөлшектері 
жəне артқы орындықтың 
сенімді бекітілуіне кедергі 
келтіретін басқа заттар 
болмауы тиіс). 



Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61305_1 
Coffre à bagages (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_3 

 

 

Алынбалы еденге рұқсат етілетін 
жүктеме: тең үлестірілген 120 кг 
масса. 

Жүксалғыштың қақпағына 
немесе спойлерге жүкті жəне 
заттарды (велосипедтерге 
арналған жүксалғышты, зат 
салуға арналған жəшіктерді 
жəне т.б.) тасымалдау үшін 
кез келген құрылғыларды 
орнатуға тыйым салынады. 
Автокөлікке жүк пен 
заттарды тасымалдауға 
арналған қондырғыны орнату 
үшін ресми дилер желісінің 
қызмет көрсету бекетіне 
жүгініңіз. 

ЖҮК БӨЛІМІ 
 

Ашу үшін 
1 батырмасын басыңыз да, жүк бөлімінің 
есігін көтеріңіз.  

Жабу үшін  
Бастапқыда ішкі тұтқаларды 2 
пайдаланып, жүк бөлімінің есігін түсіріңіз.   
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Іштен қолмен ашу 
Егер жүк бөлімінің құлпын сырттан ашуға 
мүмкін болмаса, онда оны іштен қолмен 
ашуға болады: 
– жүк бөліміне өту үшін, артқы көп 

орынды орындықтың 
арқалығын(қтарын) түсіріңіз; 

– қарындаш немесе оған ұқсас затты 
шұңқырға 3 кіргізіңіз жəне суретте 
көрсетілгендей түйінді жылжытыңыз; 

– жүк бөлімінің есігін ашу үшін оны 
итеріңіз. 

 
 

Алынбалы еден 4 
Алынбалы еден 4 тек үстіңгі күйде ғана 
қалу керек.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  



Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61306_1 
Tablette arrière (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_3 

 

 

Сөреге ауыр немесе қатты 
заттарды қоймаңыз. Кенет 
тоқтағанда немесе апат 
болған жағдайда, автокөлік 
жолаушылары үшін олар 
қауіп көзі болуы мүмкін. 

 

АРТҚЫ СӨРЕ 
 

    

Алып тастау 
– Жүк бөлімінің есігінен 2 бауды 1 

ажыратыңыз; 

– сөрені 2 орташа күйге көтеріңіз жəне 
оны ажыратыңыз (A іс-қимыл); 

– сөрені бір жағынан көтеріңіз; 

– анағұрлым жоғары көтерілген бөліктен 
бастап, сөрені өзіңізге қарай тартыңыз 
(B іс-қимыл). 

Сөрені орнына қою үшін кері іс-
қимылдарды жүзеге асырыңыз.  
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Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61307_1 
Transport d'objets dans le coffre (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_3 

 

 

ЖҮК БӨЛІМІНДЕ ЗАТТАРДЫ ТАСЫМАЛДАУ 

 Заттарды тасымалдаған кезде,  
оларды əрдайым олардың көп бөлігі  
тірелетіндей етіп орналастырыңыз. 

 
 

– автокөлікті əдеттегідей жүктеукезінде 
артқы орындықтың арқалығына
(A мысалы); 

 

 

 
 
 
 
 

– алдыңғы орындықтардың арқалықтарына, 
егер артқы орындықтардың арқалықтары 
бүгіліп, жүк бөлімінің алынбалы еденімен 
тегіс жазықтықты түзген кезде (B нұсқасы). 
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Егер заттарды орындықтың бүгілген 
арқалығына салу керек болса, 
арқалықты бүкпес бұрын Бас тірегішті  
міндетті түрде алып тастаңыз (ол 
орындықтың көпшігіна анағұрлым 
тығыз болып жататындай етіп).  



Jaune Noir Noir texte 
 

 

d'o 

ЖҮК ТАСЫМАЛДАУ: тартқыш-ілініс құрылғы 
 

A = 933 мм максимум 
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RUS_NU_1365-3_XHAPH2_Renault_3 

 

Transport 

 
RUS_UD69220_2 

Ьjets : remorquage, attelage (XHA Ph2 - Renault) 

 

Кез келген ілініс құрылғысы, егер ол 
пайдаланылмаса, ол өзімен сыртқы 
жарықтандыру жүйесінің кез келген 
элементін немесе нөмерлік белгіні 
жаппауы тиіс. Арнайы құралдарды 
пайдаланусыз алуға болатын ілініс 
құрылғының элементтері (шарлы 
топсалар, ілмектер жəне т.б.), 
сондай-ақ алынбалы түйіндер, олар 
пайдаланылмаған жағдайда, алынып 
тасталу жəне түсірілу тиіс. 
Сіз орналасқан елдің нормативтік 
актілерін əрдайым сақтап жүріңіз. 

Тартқыш-ілініс құрылғыға рұқсат 
етілетін ең жоғары жүктеме, 
тежеуіш жүйемен жəне онсыз 
сүйрейтін тіркеменің рұқсат 
етілетін ең жоғары массасы:  

6.7. 
Тартқыш-ілініс құрылғыны тандау 
жəне орнату 
Тартқыш-ілініс құрылғының ең жоғары 
массасы: 23 кг. 
Тартқыш-ілініс құрылғыны тандау 
жəне оны пайдалану шарттары 
өндірушінің құрылғыны орнату 
жөніндегі нұсқаулықтарында 
сипатталады. 
Біз бұл нұсқаулықтарды автокөліктің 
басқа құжаттамасымен бірге сақтауға 
кеңес береміз. 
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Өндіруші кеңес беретін 
жүксалғыштың төбедегі 
түпнұсқа тіректері 
бұрандамалармен бірге 
жеткізіледі, автокөлікте 
жүксалғыштың тіректерін 
бекіту үшін тек осы 
бұрандамаларды ғана 
пайдаланыңыз. 

Жүк пен заттарды 
тасымалдау үшін жүк 
бөлімінің есігіне немесе 
спойлерге кез келген 
қондырғыларды орнатуға 
тыйым салынады 
(велосипедтерді ұстағыш, 

заттар салуға арналған жəшік жəне 
т.б.). Автокөлікке жүк пен заттарды 
тасымалдау үшін қондырғыларды 
орнату үшін ресми дилер желісінің 
қызмет көрсету бекетіне жүгініңіз. 

ЖҮКСАЛҒЫШТЫҢ ТӨБЕДЕГІ ТІРЕКТЕРІ / СПОЙЛЕР 
Пайдалану кезіндегі сақтану 
шаралары 
Жүк бөлімінің есігін ашу 
Жүк бөлімінің есігін ашпас бұрын, 
төбедегі жүксалғыштың тіректеріне 
бекітілген заттарды жəне/немесе 
қосымша жабдықты тексеріңіз 
(велосипедтерді ұстағыштар, төбедегі 
жүксалғыш жəне т.б.): олар дұрыс 
орналастырылған жəне бекітілген болу 
керек, жүк бөлімі есігінің қозғалуына 
кедергі келтірмеу керек. 

 

 

Бекіту ұяларына қол жеткізу 
Бекіту нүктелеріне 1 қол жеткізу үшін 
есіктерді ашыңыз.  

 
 
 
 
 

3.30 

 
 
 

Спойлер A  
 
 
 
 
 

 
  

 

Сіздің автокөлігіңіз үшін бейімделген 
жабдықты тандау кезінде, Сізге 
өндіруші компанияның ресми 
дилерінен кеңес алуды ұсынамыз.  
Жүксалғыштың тіректерін орнату 
жəне төбеде жүксалғышты пайдалану 
шарттары жүксалғыш өндірушінің 
нұсқаулықтарында сипатталады. 
Біз сол нұсқаулықтарды автокөліктің 
басқа құжаттамасымен бірге сақтауға 
кеңес береміз.  
Төбедегі жүксалғыш үшін рұқсат 
етілетін жүктеме: 80 кг 
(жүксалғыштың өзін қоса алғанда). 
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Толық ақпарат алу үшін радио мен 
мультимедиялық жабдықты 
пайдалану жқніндегі нұсқаулықты 
қараңыз. 

Телефонды пайдалану 
Сіз орналасқан елдің 

қолданыстағы заңнамасын 
осы жабдықты пайдалануға 
қатысты бөлігін сақтау 
қажеттілігін есіңізге саламыз. 

. 

МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ (1/2) 
 
 

Мультимедиялық жалғағыш 2 
Сыртқы құрылғылардың 
мультимедиялық мəнмəтініне қол жеткізу 
үшін оларды USB жалғағышқа қосуға 
болады. 
Мультимедиялық жүйенің экраны мен 
рөл асты басқару органдарының 
көмегімен əртүрлі жалғау көздерін 
тандауға болады. 
USB жалғағыштар сондай-ақ өндірушінің 
талаптарына жауап беретін əр 
жалғағышқа 12 Вт ең жоғары қуатпен (5 В 
кернеу кезінде) аксессуарлық 
құрылғыларды қуаттау үшін де 
пайдалануға болады. 

 
 

 
Осы жабдықтың болуы, орналасуы жəне 
жұмыс істеуі автокөліктің жиынтығына 
байланысты болады. 
1 Мультимедиялық экран; 
2 мультимедиялық жалғағыш; 
3 рөл асты басқару органдары; 
4 дыбыстық басқару; 
5 микрофон. 

 
 
 
 
 
 
 

«Бос қол» режимінде 
телефонмен басқарудың 
кіріктірілген жүйесі 
Микрофон 5 мен ауыстырып-қосқышты 
меңгерік дөңгелекте 3 пайдаланыңыз. 
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Ең жоғары қуаты 12 Вт 
асатын қосымша жабдықты 
қосуға тыйым салынады. 

Өрт шығу қаупі бар. 

МУЛЬТИМЕДИ ЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ (2/2) 
 

Артқы жалғағыштар 6 
USB жалғағыштарды өндірушінің 
талаптарына жауап беретін əр 
жалғағышқа 12 Вт ең жоғары қуатпен (5 В 
кернеу кезінде) аксессуарларды қуаттау 
үшін ғана пайдалануға болады.  
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4-тарау. Автокөлікке күтім жасау 
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КАПОТ (1/2) 
 

   

Капотты ашу үшін тұтқаны 1 тартыңыз.  

Капот құлпын ашу 
Капотты ашу үшін капотты сəл көтеріп, 
тілшені 6 солға бұрып, ілмекті 2 
босатыңыз.  

Капотты ашу 
Капоттың қақпағын көтеріңіз, бекіткіштен 
5 тіреуішті 4 босатыңыз жəне қауіпсіздік 
мақсатында оны міндетті түрде ұясына 3 
кіргізіңіз.  

 
 
 
 
 
 

4.2 

Капотты жабу 
Капотты жабар алдында қозғалтқыш 
бөлігінде бөгде заттарды қалдырып 
кетпегеніңізге көз жеткізіңіз.  
Капотты жабу үшін тіреуішті 4 бекіткішке 
5 қайта орнатыңыз. Капотты орта 
жағында ұстап, оны жабық күйден 
шамамен 30 см деңгейге жеткізіңіз, содан 
соң түсіріңіз. Капот өз салмағымен 
жабылады. 

 
  

Қозғалтқыш бөлігінде 
жұмыстарды орындамас 
бұрын қозғалтқышты сөндіру 
батырмасын басып, 
оталдыруды сөндірген жөн. 

Қозғалтқышты қашықтықтан іске қосу 
функциясын қоспаңыз жəне 
қозғалтқышты автоматты оталдыру 
бағдарланбағанына көз жеткізіңіз (  
2.2, автокөліктің мультимедиялық 
жүйесін пайдалану жөніндегі 
нұсқаулықты қараңыз). 

Қозғалтқышқа жақын жерде 
жұмыс жасағанда, оның 
ыстық болуы мүмкін екенін 
ескерген жөн. Сондай-ақ 
салқындату жүйесінің 
желдеткіші кез келген 
уақытта қосылып кетуі 
мүмкін екенін де ескеріңіз. 
Бұл туралы қозғалтқыш 
бөлігіндегі белгі шам 
ескертеді.  
Жарақат алу қаупі бар 

Капотқа сүйкенбеңіз: ол 
кенет жабылып қалуы 
мүмкін. 
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КАПОТ (2/2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3  
  

Қозғалтқыш бөлігінде 
жұмыстарды орындағаннан 
кейін бұнда құрал-
саймандарды, шүберекті 
жəне т.б. ұмытып 
кетпегеніңізге көз жеткізіңіз.  

Ішінде қалған заттар қозғалтқышты 
зақымдауы немесе өрт шығаруы 
мүмкін. 

Капотты сенімді 
жапқаныңызға көз жеткізіңіз.  
Құлыпты жабуға ешнəрсе 
(қиыршық тас, шүберек жəне 
т.б.) кедергі келтірмейтініне 
көз жеткізіңіз. 

Радиатор қаптамасына 
немесе капотқа қатты емес 
соққы берілсе де, өндіруші 
компанияның ресми 
дилерінің қызмет көрсету 
бекетіне жүгініп, капоттың 
құлпын тезірек тексертуге 
тырысыңыз.  
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ҚОЗҒАЛТҚЫШТАҒЫ МАЙ ДЕҢГЕЙІ: жалпы мəліметтер 

Май деңгейін тексеру 
Майдың нақты деңгейін анықтау үшін 
автокөлікті тегіс көлденең алаңға қойып, 
қозғалтқышты ұзақ уақытқа сөндіру керек. 
Майдың деңгейін анықтау үшін, сондай-
ақ майдың ең жоғары рұқсат етілген 
деңгейі жоғары болмағанына көз жеткізу 
үшін (май деңгейінен асыру 
қозғалтқыштың сынуына алып келеді) 

Міндетті түрде май өлшеуіш сүңгішті 
пайдаланыңыз. 
Келесі беттерде қараңыз. 

 

Аспаптар қалқаншасында дисплейдегі белгі 
шам май деңгейі ең төмен болған жағдайда 
ғана жанады. 
– Сүңгішті алып, оны тегіс таза түксіз 

матамен сүртіңіз; 

– сүңгішті тірелгенше енгізіңіз (тығын сүңгішпен 
C жабдықталған автокөліктер үшін тығынды 
толық бұраңыз); 

– сүңгішті қайтадан алыңыз; 

– май деңгейін тексеріңіз: ол ешқашан да 
«mini» A белгісінен төмен немесе «maxi» B 
белгісінен жоғары болмауы тиіс. 

Деңгейін тексеріп, май өлшеуіш сүңгішті 
тірелгенше қойыңызы немесе тығыш сүңгішті 
бұрап қойыңыз.  

  

Қозғалтқыш майын 
толықтыру 
Құйылатын қозғалтқыш 
майының қозғалтқыш 
бөліміндегі ыстық беттеріне 
немесе оңай зақымдалатын 
бөлшектерге (мысалы, 
электржабдық 
элементтеріне) түсуін 
болдырмау үшін құйғышты 
пайдаланыңыз немесе май 
құятын қылтаның айналасын 
сенімді оқшаулаңыз. 

Өрт шығу қаупі бар. 

Қозғалтқыштағы майдың ең 
жоғары деңгейінен асыру 
Май құю кезінде май 

деңгейінің ең жоғары рұқсат етілген В 
деңгейінен аспауын қадағалаңыз: 
одан асыру қозғалтқыштың жəне 
каталитикалық 
бейтараптандырғыштың 
зақымдануына алып келеді. 
Егер май ең жоғары деңгейден 
асатын болса, онда қозғалтқышты 
оталдырмаңыз жəне өндіруші 
компанияның ресми дилеріне 
хабарласыңыз.  

Қозғалтқыш бөлімінде кез 
келген жұмыстарды 
орындамас бұрын міндетті 
түрде оталдыруды өшіріңіз 

 2.2. 

Қозғалтқыштардағы май қозғалатын 
бөлшектерді майлау жəне салқындату 
үшін пайдаланылады. Пайдалану кезінде 
кейде майды ауыстыру аралығында май 
құю қажеттілігі туындайды. 
Егер автокөлікті жүргізіп сыннан 
өткізгеннен кейін май шығыны 1 000 км 
жүріске 0,5 л асатын болса, онда қозғалт- 
қышты майлау жүйесінің тұмшалылығын 
тексеру үшін өндіруші компанияның 
ресми дилерінің қызмет көрсету бекетіне 
жүгінген жөн. 
Ескертпе. 1000 км-ге 0,5 л мөлшер ешбір 
жағдайда май шығынының шекті мөлшері 
немесе «қалыпты нормасы» болып 
табылмайды. Пайдалануда май шығыны 
қозғалтқыштың жұмыс режиміне 
(айналуына жəне жүктемесіне), сыртқы 
атмосфералық шарттарға, майдың 
сапасы мен тұтқырлық сипаттамаларына 
жəне қозғалтқыштың жай-күйіне (соның 
ішінде тозу дəрежесіне), сондай-ақ басқа 
факторларға байланысты болады жəне 
көрсетілген мөлшерден жоғары болуы да 
мүмкін. Жүйелілік: қозғалтқыштың 
сынуын болдырмау үшін қозғалт- 
қыштағы майдың деңгейін жүйелі, кем 
дегенде əрбір ұзақ сапар алдында 
тексеріп тұрыңыз. 

4.4
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Майды «maxi» деңгейінен 
асырмаңыз жəне тығынды 1 ижəне 
сүңгішті 2 орнына қоюды ұмытпаңыз. 

ҚОЗҒАЛТҚЫШТАҒЫ МАЙДЫҢ ДЕҢГЕЙІ: толықтырып құю, құю (1/2) 
 

   

Майды толықтыру/құю 
Жұмыс істемей тұрған суық 
қозғалтқышпен автокөлік (мысалы, күні 
бойы қозғалтқыш бірінші рет 
оталдырылғанша) көлденең алаңда 
орналасқан болу керек.  

 
 
 
 
 
 
 

–  Тығында 1 бұрап алыңыз; 
– майды деңгейіне дейін құйыңыз 

(анықтама үшін: сүңгіштегі 2 «mini» 
жəне «maxi» белгілерінің арасындағы 
аралық қозғалтқыштың түріне 
байланысты 1,5-2 л көлеміне сəйкес 
келеді); 

– май толық ағып кетуі үшін шамамен 
10 минут күте тұрыңыз; 

– сүңгіштің 2 көмегімен май деңгейін 
тексеріңіз (жоғарыда көрсетілгендей). 

Май деңгейін тексергеннен кейін май 
өлшеуіш сүңгішті тірелгенше кіргізіп, 
тығынды тірелгенше бұраңыз. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5  
  

Қозғалтқыштағы майды ең 
жоғары деңгейінен асыру 
Май құю кезінде май 

деңгейінің ең жоғары рұқсат етілген 
деңгейінен аспауын қадағалаңыз: 
одан асыру қозғалтқыштың жəне 
каталитикалық 
бейтараптандырғыштың 
зақымдануына алып келеді. 
Егер май ең жоғары деңгейден 
асатын болса, онда қозғалтқышты 
оталдырмаңыз жəне өндіруші 
компанияның ресми дилеріне 
хабарласыңыз. 

Қозғалтқыш майын 
толықтыру 
Құйылатын қозғалтқыш 
майының қозғалтқыш 
бөліміндегі ыстық беттеріне 
немесе оңай зақымдалатын 
бөлшектерге (мысалы, 
электржабдық 
элементтеріне) түсуін 
болдырмау үшін құйғышты 
пайдаланыңыз немесе май 
құятын қылтаның айналасын 
сенімді оқшаулаңыз. 

Өрт шығу қаупі бар. 
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Құю: майды толықтырғанда, 
оның қозғалтқыш 
бөлшектеріне түспеуін 
қадағалаңыз – бұл өрттің 
шығуына алып келуі мүмкін. 
Тығынды дұрыс бұрауды 
ұмытпаңыз, олай болмаса 
май қозғалтқыштың ыстық 
бөлшектеріне түскенде өрт 
шығуы мүмкін.  

Жабық бөлмеде жұмыс істеп 
тұрған қозғалтқышты 
қалдыруға тыйым салынады, 
өйткені шығатын газдар улы 
болып келеді. 

Майды ауыстыру: егер де 
Сіз майды ыстық 
қозғалтқышта ауыстыратын 
болсаңыз, онда ұқыпты жəне 
абай болыңыз, өйткені 
ағызылатын майдан күйік 
алуға болады. 

      Қозғалтқыштағы майды 
ауыстыру

  

Ауыстыру жиілігі: автокөлікке 
техникалық қызмет көрсету 
бағдарламасын қараңыз.  

Қозғалтқыштағы  майдың көлемі
 

Техникалық қызмет көрсету жөніндегі 
құжатты қараңыз немесе өндіруші 
компанияның ресми дилерінің қызмет 
көрсету бекетіне жүгініңіз. 
Жоғарыда сипатталған сүңгіштің 
көмегімен қозғалтқыш майының деңгейін 
үнемі тексеріп тұрыңыз (май деңгейі 
сүңгіштегі «mini» белгісінен төмен жəне 
«maxi» белгісінен жоғары болмауы тиіс).  

Қозғалтқыш майының типі 
Автокөлікке техникалық  қызмет  көрсету  
бағдарламасын қараңыз.  

 
 
 
 
 
 

 

Қозғалтқыш бөлігінде 
жұмыстарды орындамас 
бұрын қозғалтқышты сөндіру 
батырмасын басып, 
оталдыруды сөндірген жөн. 

Қозғалтқышты қашықтықтан іске қосу 
функциясын қоспаңыз жəне 
қозғалтқышты автоматты 
оталдырудың бағдарланбағанына көз 
жеткізіңіз (➥ 2.2, автокөліктің 
мультимедиялық жүйесін пайдалану 
жөніндегі нұсқаулықты қараңыз). 

 
Май деңгейінің қалыпсыз төмендеуін

 
анықтасаңыз, дилердің қызмет

 
көрсету бекетіне жүгініңіз. 

Жарақат алу қаупі бар.

 
 

4.6

ҚОЗҒАЛТҚЫШТАҒЫ МАЙДЫҢ ДЕҢГЕЙІ: толықтырып құю, құю (2/2) 

Қозғалтқышқа жақын жерде 
жұмыс жасағанда, оның 
ыстық болуы мүмкін екенін 
ескерген жөн. 

Сондай-ақ салқындату жүйесінің 
желдеткіші кез келген уақытта 
қосылып кетуі мүмкін   екенін де 
ескеріңіз. Бұл туралы қозғалтқыш 
бөлігіндегі белгі шам             
ескертеді.
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Тежеуіш сұйықтығы деңгейінің 
қалыпсыз төмендеуі анықталған 
жағдайда, өндіруші компанияның 
ресми дилеріне жедел 
хабарласыңыз.   

ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН СҰЙЫҚТЫҚТАРДЫҢ ДЕҢГЕЙЛЕРІ (1/2) 
Деңгей 
Қалыпты жағдайларда деңгей тежеуіш 
қалыбының тозуына қарай төмендейді, 
бірақ ол еш жағдайда тежеуіш 
сұйықтығының 1 бөшкесіндегі «mini» 
белгісінен төмен түспеу керек.  
Егер Сіз тежеуіш қалыбының жəне 
атанақтардың тозу дəрежесін өз бетінше 
тексергіңіз келсе, онда қажетті кеңес алу 
үшін өндіруші компанияның ресми 
дилеріне жүгініңіз.  

 
 
 

 Тежеуіш  сұйықтығы   

Тежеуіш сұйықтығының деңгейін жүйелі 
тексеріп тұру керек, əсіресе егер Сіз 
тежеуіш жүйесі жұмыс тиімділігінің 
шамалы төмендеуін байқасаңыз да.  
Деңгейді тексеру қозғалтқышы сөніп 
тұрған, көлденең алаңда тоқтап тұрған
автокөлікте жүзеге асырылады. 

 
 

 
 
 

Сұйықтықты толықтыру 
Гидравликалық жүйемен кез келген 
жұмыстар жасалғаннан кейін ондағы 
сұйықтықты ауыстырған жөн. Бұл 
жұмысты маман орындау керек. 
Өндіруші мақұлдаған жəне жапсырылған 
ыдыстарға құйылған сұйықтықты ғана 
қолданыңыз. 

 
Ауыстыру жиілігі 
Автокөлікке техникалық қызмет көрсету 
бағдарламасын қараңыз. 

 
 
 
 

 
 
 

4.7 

 
  

Қозғалтқыш бөлігінде 
жұмыстарды орындамас 
бұрын қозғалтқышты сөндіру 
батырмасын басып, 
оталдыруды сөндірген жөн. 

Қозғалтқышты қашықтықтан іске қосу 
функциясын қоспаңыз жəне 
қозғалтқышты автоматты 
оталдырудың бағдарланбағанына көз 
жеткізіңіз (➥ 2.2, автокөліктің 
мультимедиялық жүйесін пайдалану 
жөніндегі нұсқаулықты қараңыз). 
 

Қозғалтқышқа жақын жерде 
жұмыс жасағанда, оның 
ыстық болуы мүмкін екенін 
ескерген жөн. Сондай-ақ 
салқындату жүйесінің 
желдеткіші кез келген 
уақытта қосылып кетуі 
мүмкін екенін де ескеріңіз. 
Бұл туралы қозғалтқыш 
бөлігіндегі белгі шам 
ескертеді.  
Жарақат алу қаупі бар 
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Деңгейдің қалыпсыз төмендеуі 
анықталған жағдайда, өндіруші 
компанияның ресми дилеріне жедел 
хабарласыңыз.  

Қозғалтқыш ыстық болғанда 
салқындату жүйесін 
тексермеңіз жəне оған 
қызмет көрсетпеңіз. 

Бұл күйік алуға алып келуі мүмкін. 

ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН СҰЙЫҚТЫҚТАРДЫҢ ДЕҢГЕЙЛЕРІ (2/2) 
Салқындатқыш сұйықтықтың 
деңгейін тексеру жиілігі 
Салқындатқыш сұйықтықтың деңгейін 
жүйелі тексеріп тұрыңыз 
(салқындатқыш сұйықтық болмағанда, 
қозғалтқыш істен шығуы мүмкін). 
Толықтыру қажет болса, тек өндіруші 
мақұлдаған жəне келесіні қамтамасыз 
ететін салқындатқыш сұйықтықты ғана 
пайдаланыңыз: 
– қатудан қорғау; 
– қозғалтқыштың салқындату жүйесін 

тот басудан қорғау. 

Ауыстыру жиілігі 
Автокөлікке техникалық қызмет көрсету 
бағдарламасын  
қараңыз.Салқындатқыш

сұйықтық
Оталдырылмаған қозғалтқышпен 
көлденең алаңда тоқтап тұрған 
автокөлікте деңгей суық қозғалтқышта 
ұлғайма күбішіктің 2 «mini» жəне «maxi» 
белгілерінің арасында болу керек.  
Салқындатқыш сұйықтықты қозғалтқыш 
суық болғанда ұлғайма күбішікке 
«maxi» белгісінің деңгейіне дейін 
толықтырып құйып отырыңыз.  

 
 
 

4.8 

 
 
 
 
 
 
 

Əйнекжуғы күбішесі
Құю: тығынды 3 ашыңыз, 

көрінетін деңгейге дейін сұйықтықты 
құйыңыз да, тығынды жабыңыз. 
Бұл күбіше жел жəне артқы əйнектердің 
əйнекжуғысын сұйықтықпен қамтамасыз 
етеді. 
Құйылатын сұйықтық: əйнекжуғыға 
арналған құрам (қыста қатпайтын 
сұйықтықты қолданыңыз). 
Өндіруші компанияны ресми дилер 
желісінің техникалық қызметтері кеңес 
беретін сұйықтықтарды пайдаланыңыз. 
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Капот асты кеңістікте 
жұмысты бастамас бұрын 
əйнекжуғының ауыстырып-
қосқышы «Сөніп тұр» күйінде 
тұрғанына көз жеткізіңіз. 

Жарақат алу қаупі бар. 

Қозғалтқыш бөлігінде кез 
келген жұмыстарды 
орындамас бұрын міндетті 
түрде оталдыруды өшіріңіз 

 2.2.  

СҮЗГІШТЕР 
Сүзгіштер 
Сүзгілейтін элементтерде ауыстыру (ауа 
жəне жанармай сүзгілерін жəне т. б.) 
автокөлігіңізге техникалық қызмет 
көрсетілгенде жүзеге асырылады. 
Сүзгілейтін элементтерді ауыстыру 
жиілігі: автокөлігіңізге техникалық 
қызмет көрсету бағдарламасын қараңыз. 

 
 
 

 

4.9 

 

Қозғалтқышқа жақын жерде 
жұмыс жасағанда, оның 
ыстық болуы мүмкін екенін 
ескерген жөн. Сондай-ақ 
салқындату жүйесінің 
желдеткіші кез келген 
уақытта қосылып кетуі 
мүмкін екенін де ескеріңіз. 

Бұл туралы

қозғалтқыш бөлігіндегі белгі 
шам ескертеді.  
Жарақат алу қаупі бар 
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ШИНАЛАРДАҒЫ ҚЫСЫМ (1/2) 
 

  

Жапсырма A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.10 

B: автокөлікке орнатылған шиналардың 
өлшемдері. 

C: алдыңғы шиналардағы ауа қысымы. 
D: артқы шиналардағы ауа қысымы. 
E: қосалқы дөңгелектің өлшемдері; 
F: қосалқы дөңгелек шинасындағы қысым. 

 

 
 

  

Тіркемені сүйрейтін, толық 
жүктелген (ең жоғары рұқсат 
етілген массаға дейін) 
автокөліктерге арналған 
ерекше ескертпе. Ең 
жоғары қозғалыс 
жылдамдығы 100 км/с 
аспау керек, ал 
шиналардағы қысымды 0,2 
барға арттыру керек.  
6.7. Шиналардың жарылу 
қаупі бар. 

Оны оқу үшін жүргізушінің есігін ашыңыз. 
Ауа қысымын суық шиналарда өлшеу 
керек. 
Егер суық шиналарда өлшеу мүмкіндігі 
болмаса, оның кеңес берілетін мəнін 
0,2-0,3 барға (немесе 3 РSI) арттыру 
керек. 
Қысымды қалыпқа келтіру үшін қызған 
шиналардан ауаны ешқашан 
шығармаңыз. 
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ШИНАЛАРДАҒЫ ҚЫСЫМ (2/2) 
Шиналардағы қысымның төмендеуі 
туралы ескерту жүйесімен 
жабдықталған автокөлік 

➥ 2.17.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.11  

Сіздің қауіпсіздігіңіз бен 
қолданыстағы заңнаманың 
талаптарын сақтау үшін. 

Ауыстыру үшін барлық дөңгелектерде 
бір таңбалы, автокөлік өндірушісі 
кеңес беретін бір өлшемді, бір типті 
жəне бір протектор суреті бар, 
сондай-ақ бірдей тозу дəрежесімен 
шиналарды пайдаланған жөн. 
Олардың өндіруші компания 
белгілеген талаптарға сəйкес 
болатын жəне түпнұсқа 
шиналардың индекстерінен кем 
болмайтын жүк көтеру жəне 
жылдамдық индекстері болу керек. 
Аталмыш нұсқаулықтарды сақтамау 
сіздің қауіпсіздігіңізге жəне 
автокөліктің талаптарға сəйкес 
келуіне əсер етуі мүмкін. 
Автокөлікті басқаруды жоғалту 
қаупі бар. 

Егер бір немесе бірнеше шинада ауа 
қысымы берілген деңгейден төмен түссе 
(мысалы, тесілу себебінен), онда белгі 
шам               жанады   жəне   –   жиынтық   

деңгейіне байланысты – аспаптар 
қалқаншасында «НАКАЧАТЬ ШИНЫ И 
КАЛИБР СППДШ» хабарламасы пайда 
болады. 



Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD65102_2 
Batterie (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_4 

 

 

Қозғалтқыш бөлігінде кез 
келген жұмыстарды 
орындамас бұрын 
қозғалтқышты өшіру 
батырмасын басып, 
міндетті түрде оталдыруды 
өшіріңіз ➥ 2.2 

Газдар жарылысын болдырмау үшін 
аккумулятор батареясының жанында 
ашық от көздерін, ұшқынды жəне 
жылытқыш құралдарды 
пайдаланбаңыз. 

АККУМУЛЯТОР БАТАРЕЯСЫ (1/2) 
Келесі пайдалану жағдайларында сіздің 
аккумулятор батареяңыздың қуат 
дəрежесі ерекше тез азаюы мүмкін: 
– ұзақ тұру жəне қысқа қашықтыққа 

сирек жол жүру; 
– қозғалтқышты жиі қосу жəне қысқа 

жол жүру; 
– қозғалтқыштың қиын оталдырылуы 

жəне сыртқы температураның 
төмендеуі; 

– қозғалтқыш оталдырылмай тұрғанда, 
электр қуатын тұтынушылардың ұзақ 
жұмыс істеп тұруы (радио, 
мультимедиялық жүйе, жарықтандыру 
жəне т. б.). 
Қолайсыз пайдалану жағдайлары 
салдарынан қуаты біткен жағдайда 
аккумулятор батареясын ауыстыру 
қажет болуы мүмкін, бұл 

 
Аккумулятор батареясын 
ауыстыру

  

 
 
 
 

➥

 

4.12 

өндірушінің кепілдік міндеттеріне 
жатпайды.  

 

Сіздің қауіпсіздігіңіз 
мақсатында жəне электр  
құралдар (жарықтандыру 

құралдары, əйнекжуғылар, АБС жəне 
т.б.) жұмысының тиісті шарттарын 
қамтамасыз ету үшін аккумулятор 

батареясымен барлық жұмыстарды 
(алып тастау, ажырату жəне т.б.) 

ресми дилер желісінің білікті 
мамандары ғана орындау керек. 

Ауыр электр жарақаттар жəне күйік 
алу қаупі бар. 
Өндірушінің нұсқаулықтарына сəйкес 
техникалық қызмет көрсету жиілігі 
мен бағдарламасын қатаң сақтау 
керек (белгіленген мерзімдерден 
кешіктірмей). Сіздің автокөлігіңіздің 
аккумулятор батареясының арнайы 
құрылымы бар. Оны сол типті 
аккумулятор батареясына ғана 
ауыстырған жөн.  
Ресми дилерге хабарласыңыз.  

Автокөліктің жиынтығына байланысты 
аккумулятор батареясы 1 қақпақтың 
астында жабық жəне қызмет көрсетуді 
талапетпейді. Оны ашуға жəне оған 
сұйықтық құюға тыйым салынады. 
Алайда, белгілі пайдалану 
жағдайларында батареяны уақтылы 
қуаттау қажет болуы мүмкін (      5.26). 

Аккумулятор батареясымен 
жұмыс істегенде абай 
болыңыз, өйткені оның 
құрамында күкірт 
қышқылының ерітіндісі бар. 

Электролиттің теріге жəне көзге 
түсуіне жол бермеңіз. Егер солай 
болса, зақымдалған жерді судың көп 
мқлшерімен жақсылап жуыңыз. Қажет 
болған жағдайда, дəрігерге барыңыз. 



 

Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61318_1 
Batterie (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_4 

 

 

  

АККУМУЛЯТОР БАТАРЕЯСЫ (2/2) 
 

Жапсырма A 
Аккумулятор батареясында келтірілген 
нұсқаулықтарды сақтаңыз: 
– 2 шылым шегуге жəне ашық отты 

пайдалануға тыйым салынады; 
– 3 көру мүшесін қорғау құралдарын 

міндетті түрде пайдалану; 
– 4 балаларға қолжетімсіз жерде сақтау; 

– 5 жарылғыш заттар; 
– 6 нұсқаулықты қараңыз; 
– 7 тот басуды тудыратын заттар.  

 
 
 
 
 
 
 
 

4.13  

Қозғалтқышқа жақын жерде 
жұмыс жасағанда, оның 
ыстық болуы мүмкін екенін 
ескерген жөн. Сондай-ақ 
салқындату жүйесінің 
желдеткіші кез келген 
уақытта қосылып кетуі 
мүмкін екенін де ескеріңіз. 
Бұл туралы қозғалтқыш 
бөлігіндегі белгі шам 
ескертеді.  
Жарақат алу қаупі бар 



Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61319_1 
Еntretien de la carrosserie (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_4 

 

 

 
Автокөліктің шанағы мен салонына 
күтім жасауға арналған кеңес 
берілетін құралдарды Сіз өндіруші 
компанияның ресми дилер желісінде 
сатып ала аласыз. 

АВТОКӨЛІКТІ ШАНАҒЫНА КҮТІМ ЖАСАУ (1/3) 
Автокөлікке дұрыс күтім жасау оны 
жарамды күйде анағұрлым ұзақ уақыт 
бойы сақтауға мүмкіндік береді. 
Сондықтан автокөліктің сыртқы беттерін 
жүйелі жуып отыруға кеңес беріледі.  
Сіздің автокөлігіңіз тот басуға қарсы 
тиімді қорғаныс жүйесімен жабдықталған. 
Дегенмен, тот басу зақымдарын тудыруы 
мүмкін бірқатар факторлар бар. 

 
Тот басуды тудыратын 
атмосфералық факторлар: 
– атмосфераның ластануы (қалаларда 

жəне өнеркəсіптік аймақтарда), 
– тұз буларымен қаныққан ауа (теңіз 

жағалауларында, əсіресе ыстық ауа 
райында), 

– маусымдық жəне ылғалды климаттық 
жағдайлар (қыс мезгілінде 
жолдардағы тұз, көшелерге су құю 
жəне т.б.). 

Жүру кезінде болатын ықтимал 
зақымдану 

Абразивті əсер 
Автокөлік дөңгелектерінің астынан шығатын 
шаң, құм, кір, құмтас жəне т.б. 
Шамалы алдын алу шаралары сіздің 
автокөлігіңізді осы қауіптерден сақтауға 
мүмкіндік береді. 

 
 
 
 
 
 
 

4.14 

Не істеген жөн? 
Қозғалтқыш өшіп тұрғанда автокөлікті 
жүйелі жуып тұрыңыз (қажақ жуғыш 
құралдарды ешқашан пайдаланбаңыз). 
Тегеурін мол сумен шайыңыз: 
– ағаш шайырды немесе өнеркəсіптік 

ласты; 
– дөңгелек доғаларында жəне 

шанақтың астында жиналатын кірді; 
– лак бояу жабындысымен химиялық 

реакцияға түсетін жəне жылдам 
түссіздендіруге жəне тіпті бояу 
қабатының түсуіне алып келетін 
құстардың нəжісін. 
Бұндай дақтарды жедел шайып тастау 
керек, өйткені олардың салдарын 
жылтырату арқылы жою мүмкін 
болмайды; 

– тұз өңезі –  негізінен дөңгелектер 
доғаларында жəне автокөліктің астында;  
- химиялық реагенттер шашылған 
жолдарда жүргеннен кейін. 

Өсімдік тектес өнімдерді (шайыр, 
жапырақтар жəне т.б.) автокөліктен үнемі 
жуып тастап тұрыңыз. 

Автокөлікті жууға қатысты жергілікті 
заңнаманы сақтаңыз (мысалы, ортақ 
пайдалану жолдарында автокөлікті жууға 
тыйым салынады). 
Қиыршық таспен жабылған жолдармен 
жүргенде, тастар автокөліктің лак бояу 
жабындысына зақым келтірмеуі үшін 
автокөліктердің арасында қауіпсіз 
арақашықтықты сақтаңыз. 
Тот басудың таралуын алдын алу үшін 
зақымдалған жерлерді жедел өңдеңіз.  
Егер сіздің автокөлігіңіздің тот басудан 
қорғауға кепілдігі болса, онда техникалық 
қаралымдарды өткізу үшін қызмет 
көрсету бекеттеріне жүйелі барып 
тұрыңыз. Автокөлікке техникалық қызмет 
көрсету бағдарламасын қараңыз. 
Механикалық элементтерді, топсаларды, 
ілмектерді жəне т.б. жуу қажет болған 
жағдайда, автокөлік өндірушісі кеңес 
беретін арнайы жабындарды жағу 
көмегімен кейінгі қорғанысты міндетті 
түрде қамтамасыз еткен жөн. 
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Нені істемеу керек? 
Автокөлікті жарқыраған күннің астында 
немесе ауа температурасы 00С төмен 
болғанда жуу. 
Алдын ала ылғалдамай, кір мен дақтарды 
кетіру. 
Автокөліктің шанағына кір жинау. 

 
 
 
  Сондай-ақ шанақты 
майсыздандыруға немесе 
жоғары қысыммен немесе 
өндіруші кеңес бермеген 
химиялық заттармен жуу 
арқылы тазартуға 
болмайды:

Кетіктер мен сызаттарда бастапқы тот 
басу ошақтарын өңдемеу. 
Лак бояу жабындыны зақымдайтын 
ерітінділермен дақтар кетіру. 
Жүйелі жуусыз қар басқан жəне лас 
жолдарда пайдалану, шанақта, əсіресе 
дөңгелектердің доғалары мен көліктің 
астында кір мен қарды жинау. 

 
– механикалық жəне электрлік 

түйіндерді, агрегаттарды жəне 
компоненттерді (мысалы, қозғалтқыш 
бөлігінде); 

– шанақтың астын; 
– ілмектермен бөлшектерді (мысалы, 

есіктердің ішін); 
– боялған пластмассалық сыртқы 

бөлшектерді (мысалы, бамперлерді). 
Бұның бəрі тотығуға немесе 
бөлшектердің қалыпты жұмысының 
бұзылуына алып келуі мүмкін. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.15 

АВТОКӨЛІКТІ ШАНАҒЫНА КҮТІМ ЖАСАУ (2/3) 
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АВТОКӨЛІКТІҢ ШАНАҒЫНА КҮТІМ ЖАСАУ (3/3) 

Күңгірт жабындымен 
автокөліктердің ерекшеліктері 
Лак бояу жабындысының бұл типі белгілі 
бір сақтық шараларын сақтауды талап 
етеді. 

 
Не істеген жөн? 
Шанақты жұмсақ  ысқышпен  немесе  
сүлгімен көп сумен қолмен жуу. 

 
Нені істемеген жөн? 
Балауыз негізінде жасалған өнімдерді 
жылтырату үшін қолдану. 
Шанақты қатты ысқылау. 
Автокөлікті айналатын қылшақтармен 
автоматты жуу. 
Шанаққа əртүрлі жапсырмаларды 
жабыстыру (дақтар қалуы мүмкін). 

 
 

Жоғары қысым  
құрылғыларының 
көмегімен автокөлікті  
жуу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.16 

Автокөлікті автоматты жууға 
дайындау 
Əйнекжуғы тұтқасын «өшіру» күйіне 
орнатыңыз ➥ 1.73. Сыртқы 
аксессуарлар, қосымша жарықтандыру 
құрылғылары, артқы көрініс əйнектері 
жəне т.б. сенімді бекітілгенін тексеріңіз; 
əйнекжуғының қылшақтарын жабысқақ 
лентаның көмегімен сенімді бекіткен жөн. 
Егер сіздң автокөлігіңіз қадауышты 
радиоантеннамен жабдықталған болса, 
онда жумас бұрын оны алып тастаңыз. 
Жуғаннан кейін жабысқақ лентаны алып 
тастап, радиотелефонның антеннасын 
орнына қойыңыз. 

Фарларды, 
хабаршыларды, 
бейнекамераларды 
жəне т.б. тазарту  
Тазарту үшін жұмсақ матаны немесе 
мақтаны пайдаланған жөн. Қатты 
ластанған жағдайда, оларды сабынды 
сумен сулаңыз, содан соң жұмсақ 
шүберекпен немесе мақта-қағаз матамен 
сүртіңіз. 
Аяқ соңында абайлап əйнектерді құрғақ 
жұмсақ матамен сүртіңіз. 
Құрамында спирт бар тазартқыш 
құралдарды жəне механикалық 
заттарды (мысалы, қырнауыштарды) 
пайдаланбаңыз. 
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 Салонға күтім жасаумен немесе оның 
қанағатсыз күйімен байланысты 
барлық сұрақтар бойынша ресми 
дилерге жүгініңіз. 

АВТОКӨЛІКТІҢ САЛОНЫНА КҮТІМ ЖАСАУ (1/2) 
Автокөлікке дұрыс күтім жасау оны 
жарамды күйінде анағұрлым ұзақ уақыт 
бойы сақтауға мүмкіндік береді. 
Сондықтан оның салонын жүйелі жинап 
тұру керек.  
Кез келген дақтарды жедел кетірген жөн.  
Ластың түріне қарамастан, дақты кетіру 
үшін кəдімгі сабын негізінде жасалған 
суық сабынды ерітіндіні (қажет 
болғанда жылы) пайдаланыңыз. 
Жуғыш заттарды пайдалануға (ыдыс-
аяқ жууға арналған сұйықтықтарды, 
ұнтақ немесе құрамында спирт бар 
өнімдерді) тыйым салынады. 
Жұмсақ шүберекті қолданыңыз.  
Сүлгіні шайып, артығын жинап алыңыз. 

 
Мультимедиялық экран 
Экранға қызмет көрсету 
мультимедиялық жабдықтың типіне 
байланысты болады. Мультимедиялық 
жабдықты пайдалану жөніндегі 
нұсқаулықта толық ақпаратты қараңыз. 

Аспаптар əйнектері 
(аспаптар қалқаншасы, сағат, сыртқы 
температураны көрсететін дисплей, 
автомагнитола дисплейі жəне т. б.) 
Тазарту үшін жұмсақ матаны немесе 
мақтаны пайдаланған жөн.  
Егер құрғақ тазарту нəтиже бермесе, 
онда жұмсақ матаны (немесе мақтаны) 
сабынды ерітіндіде сəл сулап, ластанған 
жерлерді сүртіңіз, содан соң оларды тағы 
бір рет жұмсақ ылғалды матамен немесе 
мақтамен сүртіңіз. 
Аяқ соңында абайлап əйнектерді құрғақ 
жұмсақ матамен сүртіңіз. 
Құрамында спирт бар сұйықтықтарды 
пайдаланбаңыз жəне/немесе бұл 
аймақта аэрозоль шашпаңыз. 

 
Қауіпсіздік белдіктері 
Белдіктер əрдайым таза болу керек. 
Өндіруші компанияның техникалық 
қызметтері (дилер орталықтары) кеңес 
беретін жуғыш құралдарды немесе жылы 
сабынды суға малынған ысқышты 
пайдаланыңыз; тазартқаннан кейін құрғақ 
матамен құрғатыңыз. 
Еріткіштерді немесе бояғыштарды 
пайдалануға тыйым салынады. 

Орындықтар мен есіктердің 
қаптауы

  

Салон қаптауынан шаңды жүйелі кетіріп
 

отырыңыз.  

Сұйықтықтардан болатын дақтар 
Сабынды ерітіндіні пайдаланыңыз. 
Жұмсақ сүлгінің көмегімен дақты жинап

 

алыңыз немесе дақты сəл сулап (ешбір
 

жағдайда оны уқаламаңыз), сүлгіні шайып
 

дақ қалдықтарын жинап алыңыз.  

Қатты немесе жабысқақ 
заттардан болатын дақтар 
Қатты немесе жабысқақ дақты 
қалақша тəріздес қандай да бір 
жайпақ құралмен жедел кетіріңіз 
(дақты жайып тастамау үшін шеттерден 
орталыққа қарай). 
Сұйықтықтардан болатын дақтар 
жағдайында сияқты кеңес берілген 
тазартуды орындаңыз.  

Кəмпиттерден немесе сағыздан 
болатын дақтар 
Даққа оны қатыру үшін мұз қойыңыз, 
содан соң қатты заттармен ластанған 
жағдайда сияқты əрекет етіңіз.  
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АВТОКӨЛІКТІҢ САЛОНЫНА КҮТІМ ЖАСАУ (2/2) 

Салон жабдығының 
алынбалы элементтерін 
демонтаждау жəне орнату 
Егер салонды тазарту үшін алынбалы 
элементтерді (мысалы, кілемшелерді) 
алып тастау қажет болса, онда оларды 
орнына қойғанда, оларды бұрыңғы 
орнына дұрыс орналастыруға баса назар 
аударыңыз (жүргізушінің кілемшесі 
жүргізуші жағынан орналастырылуы 
тиіс) жəне оларды дəл сол құралдар 
көмегімен бекітіңіз (мысалы, жүргізушінің 
кілемшесін ол бастапқыда бекітілген 
құралдармен бекіту керек). 
Қозғалысты бастамас бұрын автокөлікті 
басқаруға ешнəрсе кедергі 
келтірмейтініне міндетті түрде көз 
жеткізіңіз (педальдердің еркін жүрісі 
қамтамасыз етіледі, кілемше аяқтарды 
қозғауға кедергі келтірмейді жəне т.б.). 
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Нені істемеген жөн? 
Желдету жүйесінің дефлектрларының 
жанына аспаптар панелінің жабындысын 
зақымдай алатын заттарды (дезодорант, 
иіссу жəне т.б.) қолдану. 

 
Салонды тазарту үшін 
жоғары қысыммен жұмыс 
істейтін құрылғыларды 
жəне шашырайтын 
тазартқыш құралдарды 
пайдалануға кеңес 
берілмейді. 

Арнайы қорғаныс шараларын қабылдамау,  
бұл автокөліктің электр немесе 
электрондық жүйелерін істен шығуына 
алып келуі мүмкін. 
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Автокөлікте құрал-
саймандарды шашылған 
күйде ешқашан да 
қалдырмаңыз: олар кенет 
тежеу кезінде сізді 
жарақаттауы мүмкін. Құрал-
саймандарды 
пайдаланғаннан кейін 
оларды тиісті ұяшықтарына 
дұрыстап салыңыз: жарақат 
алу қаупі бар. 

Егер қосалқы дөңгелектің 
жиынтығына бұрандамалар кіретін 
болса, онда олардың дəл өздерін дəл 
осы қосалқы дөңгелекпен бірге 
пайдаланған өте маңызды болып 
табылады: қосалқы дөңгелектегі 
таңбаны қараңыз. 
Домкрат тек дөңгелекті ауыстыруға 
ғана арналады. Домкратты ешбір 
жағдайда жөндеу жұмыстарын 
орындау немесе автокөліктің астына 
қол жеткізу үшін пайдаланбаңыз.  

Егер қосалқы дөңгелек бірнеше жыл бойы сақталған болса, онда дөңгелекті 
қауіпсіз пайдалану жарамдылығын тексеру үшін білікті мамандарға жүгініңіз. 

Негізгі дөңгелектерден ерекшеленетін қосалқы дөңгелекпен жабдықталған 
автокөлік: 

– Бір автокөлікке бір данадан артық бұндай қосалқы дөңгелекті орнатуға тыйым 
салынады. 

– Арнайы қосалқы дөңгелектің өлшемдері қалған дөңгелектерден 
ерекшеленетіндіктен, автокөлік жол саңылауының биіктігі азаяды. 

– Алғашқы болған мүмкіндікте-ақ автокөлікке орнатылған қосалқы дөңгелекті 
бастапқыға бара-бар дөңгелекке ауыстырыңыз. 

– Бұл қосалқы дөңгелекті пайдаланған кезде (оны уақытша пайдалануға болады) 
автокөліктің қозғалыс жылдамдығы дөңгелектің заттаңбасында көрсетілген 
мəннен аспауы тиіс. 

– Қосалқы дөңгелекті орнату автокөліктің жұмыс сипаттамаларына əсер етуі мүмкін. 
Жылдамдықты қатты асырмаңыз жəне жылдамдықты кенет азайтпаңыз. Бұрылыс 
жасағанда жылдамдықты азайтыңыз. 

ШИНАНЫ ЖАРУ, ҚОСАЛҚЫ ДӨҢГЕЛЕК (1/2) 
Шиналарда қысымның түсуі туралы 
ескертетін жүйемен жабдықталған 
автокөлік 
Егер шиналардағы ауа қысымы жеткілік- 
сіз болса (мысалы, жару себебінен),  
онда    белгі   шам                жанады жəне 
– жиынтық      деңгейіне               
байланысты – аспаптар қалқаншасында 
«НАКАЧАТЬ ШИНЫ И КАЛИБР СППДШ»  
хабарламасы пайда болады. ➥ 2.17. 

 
 

5.2 
 
 
 

RUS_NU_1365-3_XHAPH2_Renault_5 

 
RUS_UD69974_2 

Crevaison, roue de secours (XHA Ph2 - Renault) 

Жолдың шетінде тұрған 
жағдайда, Сіз басқа қозғалыс 
қатысушыларын белгі 
үшбұрышын немесе Сіз 
орналасқан елдің жергілікті 
нормативтік актілерінде 
көрсетілген басқа 
құралдарды қою арқылы 
сіздің автокөлігіңіздің 
тұрғаны туралы ескертуіңіз 
керек.   
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ШИНАНЫ ЖАРУ, ҚОСАЛҚЫ ДӨҢГЕЛЕК (2/2) 
Дөңгелекті ұстағышқа қою үшін: 
– ауыстырылған дөңгелекті ұстағышқа 5 

салыңыз; 
– ұстағышты 5 бастапқы күйге келтіру 

үшін процедураны кері ретпен 
орындаңыз жəне түйінді ақырғы бекіту 
үшін бұрандаманы баллон сомын 
кілтімен 2 қатты бұраңыз; 

– оның берік бекітілгеніне көз жеткізіңіз. 
 
 
 
 
 
 

Қосалқы дөңгелек, 
модификация 4x2 (2WD) 
Ол ұстағышта 5 автокөліктің астында 
орналасқан. 
Қосалқы дөңгелекті алу үшін: 
– жүк бөлімінің есігін ашыңыз; 
– қақпақты 1 ажыратыңыз; 
– дөңгелек кілтінің 2 көмегімен

 

бұрандаманы 3 кедергі жоғарылаған
 

сəтке дейін бұраңыз (бұрандаманың
 

толық шығып кетпеуін бақылаңыз, кері
 

жағдайда ұстағыш жерге түсіп қалады) 
➥ 5.4; 

– тұтқасын 6 ұстап, ұстағышты 5 
ажыратыңыз; 

– қосалқы дөңгелекті 4 алып шығыңыз. 

 
 
 

 

Қосалқы дөңгелек, 
модификация 4x4 (4WD) 
Дөңгелек жүк бөлімінде орналасқан. 
Оны алып шығу үшін: 
– жүк бөлімінің есігін ашыңыз; 
– алынбалы еденді 7 көтеріңіз; 
– орталық бекіткішті 8 бұрап алыңыз; 
– қосалқы дөңгелекті 9 алып шығыңыз. 
Ескертпе. Қосалқы дөңгелектің немесе 
ауыстырылған дөңгелектің өз ұяшығына 
дұрыс салынғанына жəне жүк бөлімі 
кілемшесінің дұрыс төселуіне кедергі 
келтірмейтініне көз жеткізіңіз.  

 
 
 

5.3  
  

Өңделген газдарды шығару 
жүйесінің бөлшектеріне қол 
тигізбеңіз. 

Күйік алу қаупі бар. 
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Автокөлікте құрал-
саймандарды шашылған 
күйде ешқашан да 
қалдырмаңыз: олар кенет 
тежеу кезінде сізді 
жарақаттауы мүмкін. Құрал-
саймандарды 
пайдаланғаннан кейін 
оларды тиісті ұяшықтарына 
дұрыстап салыңыз: жарақат 
алу қаупі бар. 

Егер қосалқы дөңгелектің 
жиынтығына бұрандамалар кіретін 
болса, онда олардың дəл өздерін дəл 
осы қосалқы дөңгелекпен бірге 
пайдаланған өте маңызды болып 
табылады: қосалқы дөңгелектегі 
таңбаны қараңыз. 
Домкрат тек дөңгелекті ауыстыруға 
ғана арналады. Домкратты ешбір 
жағдайда жөндеу жұмыстарын 
орындау немесе автокөліктің астына 
қол жеткізу үшін пайдаланбаңыз.  

ҚҰРАЛ-САЙМАНДАР (1/2) 
 

  

Құрал-саймандарға қол жеткізу 
Құрал-саймандар жүк бөлімінде 
орналасқан. Əртүрлі құрал-
саймандардың болуы автокөліктің 
жиынтығына байланысты болады. 
Тұтқадан 1 ұстап, ойымшаны A 
ажыратыңыз. Ойымшаны алып шығыңыз.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 

 

Құрал-саймандарды пайдаланғаннан 
кейін ойымшаның А сенімді 
жабылғанына көз жеткізіңіз. 
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 ҚҰРАЛ-САЙМАНДАР (2/2) 

 

 
 Домкрат 2 

Домкратты пайдалану үшін сомынды 6 
бұрап шығарыңыз. Домкратты орнына 
салмас бұрын оны толығымен бүгіңіз. 
Домкратты бекіту үшін сомынды бұрап 
салыңыз. 

Дөңгелек қақпақтарын 3 алуға 
арналған кілт 
Сəндік дөңгелек қақпақтарын алу үшін 
қолданылады. 

 Дөңгелек кілті 5 
Дөңгелек бұрандамаларын бұрап салуға 
жəне бұрап алуға мүмкіндік береді жəне, 
автокөліктің жиынтығына байланысты 
қосалқы дөңгелекке қол жеткізуді 
қамтамасыз етеді. 

Сүйреу ілгегі 4 

➥ 5.31. 
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ДӨҢГЕЛЕКТІ АУЫСТЫРУ (1/2) 
 

Домкратпен жəне дөңгелек 
кілтімен жабдықталған 
автокөліктер 
Қажет болған жағдайда дөңгелектің 
сəндік қақпағын алып тастаңыз ➥ 5.4  
Дөңгелек кілтінің 4 көмегімен дөңгелек 
бұрандыларының тартылуын босатыңыз. 
Оны кілт тұтқасына салынатын күш 
(алынатын дөңгелектің бұрандыларын 
бұрып алу кезінде де, кейінірек қойылатын 
дөңгелектің бұрандыларын бұрып қойғанда 
да) жоғарыдан төмен бағытталмайтындай 
етіп орнатқан жөн. 
Домкрат қою үшін ауыстырылатын 
дөңгелекке ең жақын шанақтың тірек 
орнын 1 табыңыз; домкрат міндетті 
түрде осы орынға қойылу керек.  
Домкраттың бастиегін 2 шанақтың 
белгіленген тірек орны астына қойып, 
домкратты 3 көлденең орнатыңыз. 

 
 5.6 

 
 
 

Домкраттың бұрамасын қолмен бұрап, 
домкратты тірек таяныштың автокөліктің 
астына кіретіндей етіп жазыңыз. 
Дөңгелекті жерден көтеру үшін бірнеше 
рет айналдырыңыз. 
Дөңгелек бұрандыларын бұрап алып 
тастаңыз. Дөңгелекті шешіп тастаңыз. 
Қосалқы дөңгелекті күпшекке кіргізіңіз де, 
күпшек пен дөңгелектің бекіткіш 
саңылаулары бір-біріне келгенше 
айналдырыңыз. 

  

Апаттық жарықпен белгі 
беруді қосыңыз. 

Автокөлікті автокөлік 
қозғалысынан шалғай қатты тайғақ 

емес көлденең жерде тоқтаңыз. Тұрақ 
тежеуішін тартыңыз жəне берілісті 

(бірінші немесе артқа жүру) қосыңыз. 
Барлық жолаушылардан автокөліктен 
шығуын жəне жолдың жүретін 
бөлігінен алыс тұруын өтініңіз. 

Шина жарылған кезде 
дөңгелекті бірден 
ауыстырыңыз. 
Зақымдалған шинаны шина 
монтаждаушы қарау (мүмкін 
болса, жөндеу) керек. 

Жолдың шетінде еріксіз 
тұрған жағдайда, Сіз басқа 
қозғалыс қатысушыларын 
белгі үшбұрышын немесе Сіз 
орналасқан елдің жергілікті 
нормативтік актілерінде 
көрсетілген басқа 
құралдарды қою арқылы 
сіздің автокөлігіңіздің 
тұрғаны туралы ескертуіңіз 
керек.   

 

Жарақат алу қаупінің жəне 
автокөлікті зақымдаудың 
алдын алу үшін домкратты 
дөңгелек жерден 3 см 
көтерілгенше ғана көтеріңіз. 



Jaune Noir Noir texte 
 

 

Ch 

 Ескертпе: қосалқы дөңгелектің 
немесе ауыстырылған дөңгелектің өз 
ұясына дұрыс қойылғанына жəне жүк 
бөлімі кілемшесінің дұрыс 
орналасуына кедергі келтірмейтініне 
көз жеткізіңіз. 

Автокөлікте құрал-
саймандарды шашылған 
күйде ешқашан да 
қалдырмаңыз: олар кенет 
тежеу кезінде сізді 
жарақаттауы мүмкін. Құрал-
саймандарды 
пайдаланғаннан кейін 
оларды тиісті ұяшықтарына 
дұрыстап салыңыз: жарақат 
алу қаупі бар. 

Егер қосалқы дөңгелектің 
жиынтығына бұрандамалар кіретін 
болса, онда олардың дəл өздерін дəл 
осы қосалқы дөңгелекпен бірге 
пайдаланған өте маңызды болып 
табылады: қосалқы дөңгелектегі 
таңбаны қараңыз. 
Домкрат тек дөңгелекті ауыстыруға 
ғана арналады. Домкратты ешбір 
жағдайда жөндеу жұмыстарын 
орындау немесе автокөліктің астына 
қол жеткізу үшін пайдаланбаңыз.  

ДӨҢГЕЛЕКТІ АУЫСТЫРУ (2/2) 
 

 
 

Дөңгелектің күпшекте дұрыс 
орналасқанына көз жеткізіп, 
бұрандыларды тығыз бұрап қойыңыз да, 
домкратты түсіріңіз. 
Дөңгелектер жерге түскен кезде, 5 
бұрандамадан бастап, содан соң 7, 9, 6 
жəне 8 бұрандамамен аяқтап, 
бұрандамаларды ақырғы рет тығыз 
бұраңыз. Алғашқы болған мүмкіндікте-ақ 
қойылған дөңгелектің шинасындағы 
бітеулігін жəне қысымын тексеру үшін, 
сондай-ақ бекіткіш бұрандамаларды 
тарту үшін тиісті шеберханаға жүгініңіз. 

 
 
 

Шиналардағы қысымның түсуі 
туралы ескертетін жүйемен 
жабдықталған автокөлік 

➥ 2.17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

 
 

RUS_NU_1365-3_XHAPH2_Renault_5 

 
RUS_UD69975_2 

angement de roue (XHA Ph2 - Renault) 

Егер шиналардағы ауа қысымы 
жеткіліксіз болатын болса (мысалы, жару 
себебінен),   белгі   шам                жанады          

жəне – жиынтық деңгейіне байланысты – 
аспаптар қалқаншасында «ШИНАЛАРДЫ 
ҮРЛЕУ» хабарламасы пайда болады. 

5.7 
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Сіздің қауіпсіздігіңіз үшін 
шиналарды пайдалануға 
қатысты қолданыстағы 
заңнаманың талаптарын 
қатаң сақтаған жөн. 

Автокөліктің барлық дөңгелектерінде 
автокөлікке бастапқыда қойылған 
таңбалы, өлшемді, типті жəне 
протектор суретті шиналар қойылу 
керек, бұл ретте олардың бірдей тозу 
дəрежесі болу керек.  
Барлық шиналарда жүк көтеру жəне 
жылдамдық индекстері болу керек, 
олар түпнұсқа шиналардың 
индекстерінен кем болмауы тиіс 
немесе автокөлік өндірушісі 
белгілеген талаптарға сəйкес келу 
керек.  
Бұл нүсқаулықтарды сақтамау сіздің 
қауіпсіздігіңізге жəне автокөліктің 
заңнама талаптарына сəйкестігіне 
əсер етуі мүмкін. 
Автокөлікті басқаруды жоғалту 
қаупі ықтимал. 

Автокөлікті жүргізу кезінде, 
кедергілердің (мысалы,  

жиектас) үстімен жүру сияқты 
қателіктер шиналар мен дөңгелек 

дискілерін зақымдауына, сондай-ақ 
алдыңғы жəне артқы аспаның дұрыс 

геометриясының бұзылуына алып 
келуі мүмкін. Бұл жағдайда өндіруші 

компанияның ресми дилерінің қызмет 
көрсету бекетіне тексеру үшін 

жүгініңіз. 

ШИНАЛАР (1/4) 
Шиналар жəне қозғалыс қауіпсіздігі 
Шиналар – автокөліктің үнемі жолмен 
байланыста болатын жалғыз элементі, 
сондықтан автокөлік шиналарының 
жарамдылығын бақылау өте маңызды. 
Сіз жол қозғалыс ережелерімен 
қарастырылған жергілікті талаптарды 
қатаң сақтауыңыз керек. 
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Шиналарға күтім жасау 
Шиналар жарамды күйде болу керек, ал

 

протектор суреттің жеткілікті деңгейіне ие
 

болу керек. Өндіруші компанияның
 

техникалық бөлімдері кеңес беретін
 

шиналарында дөңгелектің жорту
 

жолшығында пішімделген арнайы
 

көтерілімдер-тозу индикаторлары 1 бар. 

 
 
 

Протектордың бедері көтерілімдер-
индикаторлар көріне бастаған (2) 
деңгейге дейін тозған кезде, 
шиналарды ауыстыру керек, өйткені 
протектор суретінің тереңдігі 1,6 мм 
дейін азайды, бұл ылғалды жолда 
нашар ілініске алып келеді. 
Автокөлікті тым асыра жүктеу, 
автомагистральдарда жоғары 
жылдамдықпен ұзақ жүру, əсіресе 
ыстық ауа райы болғанда, немесе 
нашар жол төсемімен үнемі жүру 
шиналардың тез тозуына алып келеді 
жəне олардың қауіпсіздігін төмендетеді. 
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Шиналардағы жеткіліксіз 
қысым олардың қарқынды 
жəне біркелкі емес тозуына 
жəне қызуына алып келеді, 
бұл қозғалыс қауіпсіздігін 
төмендетеді жəне келесіні 
тудыруы мүмкін: 

– автокөліктің жолдағы 
орнықтылығын нашарлатады; 

– протектордың жорту жолшығының 
жарылуын немесе бұзылуын. 

Шиналардағы қысымды автокөліктің 
жүктемесіне жəне ең жоғары 
қозғалыс жылдамдығына қарай 
өзгертіп отыру керек. Пайдалану 
жағдайларына қарай қысымды 
реттеңіз ➥ 4.10. 

ШИНАЛАР (2/4) 

Шиналардағы ауа қысымы 
Шиналардағы ауа қысымы (соның ішінде 
қосалқы дөңгелектегі) əрдайым кеңес 
берілген мəндерге қатаң түрде сəйкес 
болуы шарт, оны кем дегенде айына 1 
рет, сондай-ақ əрбір ұзақ сапар алдында 
тексеріп тұру керек (жүргізуші есігінің 
жиегіне жапсырылған заттаңбаны 
қараңыз). 

 
 
 

 
 
 

Ауа қысымы суық шиналарда тексерілу 
керек – егер жоғары жылдамдықтағы 
немесе ыстық ауа райындағы сапардан 
кейін өлшенген қысым мөлшері кеңес 
берілетін мəннен жоғары болады. 
Егер қысымды суық шиналарда өлшеу 
мүмкін болмаса, кеңес берілетін 
мəндерді 0,2-0,3 барға арттыру керек. 
Қысымды қалыпқа келтіру үшін 
қызған шиналардан ауаны ешқашан да 
шығармаңыз. 

 
Ерекшелік 
Жиынтыққа байланысты автокөлікте 
шиналарды үрлер алдында клапанға 
орнатылатын адаптер болу мүмкін. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.9  
  

 
Сіздің автокөлігіңіз үлкен өлшемді 
дөңгелектермен жабдықталған. Олар 
теңгерімнің дəлсіздігіне анағұрлым 
сезімтал келеді. Қозғалыс кезінде 
діріл пайда болған жағдайда 
өндіруші компанияның ресми 
дилерінің қызмет көрсету бекетіне 
жүгініңіз. Назар аударыңыз! Шұраның 

нашар бұралған қақпағы 
немесе оның болмауы 
шиналар бітеулігі 
нашарлауының жəне оларда 
қысымның түсуінің себебі бола 
алады. Шұра қақпақтары 
əрдайым бастапқыда 
орнатылған шұраларға 
дəлме-дəл жəне толық 
бұралған болу керек. 



Jaune Noir Noir texte 
 

 

 

Дөңгелекті ауыстыру  
Шиналардағы қысымның түсуі 
туралы ескертетін жүйеге қозғалыс 
басталғаннан кейін дөңгелектердің 
жай-күйін жəне олардағы қысымның 
мəндерін нақтылау үшін бірнеше 
минут керек болуы мүмкін, 
сондықтан дөңгелектерді кез келген 
жөндеуден жəне алудан кейін 
шиналардағы қысымды тексеріп тұру 
керек. 

 Барлық жағдайларда Сізге өндіруші 
компанияның ресми дилеріне жүгінуге 
кеңес береміз, бұнда Сіз сіздің 
автокөлігіңіз үшін анағұрлым лайықты 
жабдықты тандау бойынша кеңестер 
аласыз.  

Шиналарды ауыстыру 
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Дөңгелектердің орнын  
ауыстыру 
4х4 нұсқасы 
Шиналар біркелкі тозуы үшін 
дөңгелектердің орнын ауыстырып 
отыруға кеңес беріледі.  
Жоғарыда келтірілген сызба бойынша 
дөңгелектердің орнын ауыстырып 
отырыңыз, бұл операцияның мерзімділігі 
сіздің автокөлігіңіздің қызмет көрсету 
кітапшасында көрсетілген.  

4х2 нұсқасы 
Дөңгелектердің орнын ауыстыруға кеңес 
берілмейді. 

 
 
 

Шиналарда  қысымның түсуі туралы 
ескертетін жүйемен жабдықталған 
автокөлік 
Егер шиналарда ауа қысымы жеткіліксіз 
болатын болса (мысалы, жару себебінен), 

белгі шам жанады жəне – 
жиынтық деңгейіне байланысты 

– аспаптар қалқаншасында 
«ШИНАЛАРДЫ ҮРЛЕУ» 
хабарламасы пайда болады. 
➥ 2.17.  

 

 
  

 
 

RUS_NU_1365-3_XHAPH2_Renault_5 

 
RUS_UD69779_2 

Pneumatiques (XHA Ph2 - Renault) 

Қауіпсіздік мақсатында 
шиналарды тек маман ғана 
ауыстыру керек. 
Автокөлікке бір мезгілде 

əртүрлі типті шиналарды қою келесіге 
алып келеді: 
– сіздің автокөлігіңіз қолданыстағы 

ережелердің талаптарына 
ендігіден əрі жауап бермейтін 
болады; 

– бұрылыстар жасағанда 
автокөліктің жүрісі өзгереді; 

– меңгерік дөңгелегіне салынатын 
күш артады. 

Назар аударыңыз! Шұраның 
нашар бұралған қақпағы 
немесе оның болмауы 
шиналар бітеулігі 
нашарлауының жəне оларда 
қысымның түсуінің себебі бола 
алады. Шұра қақпақтары 
əрдайым бастапқыда 
орнатылған шұраларға 
дəлме-дəл жəне толық 
бұралған болу керек. 

ШИНАЛАР (3/4) 



Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61325_1 
Pneumatiques (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_5 

 

 

 Барлық жағдайларда Сізге өндіруші 
компанияның ресми дилеріне жүгінуге 
кеңес береміз, бұнда Сіз сіздің 
автокөлігіңіз үшін анағұрлым лайықты 
жабдықты тандау бойынша кеңестер 
аласыз. 

ШИНАЛАР (4/4) 
 

Қосалқы дөңгелек 
➥ 5.2 и ➥ 5.6  

Мұз жəне  қар  үстімен  жүруге  арналған
 

шиналар немесе «қысқы» шиналар 
Біз Сізге бұндай шиналарды барлық 4 
дөңгелекке қоюға кеңес береміз, бұл 
сіздің автокөлігіңізге жолмен анағұрлым 
жақсы іліністі қамтамасыз етеді. 

 
 
 

Назар аударыңыз! Кейде бұл 
шиналарда автокөлік жүрген кездегі 
дөңгелектің айналу бағыты жəне 
жылдамдықтың ең жоғары мəні 
көрсетіледі, ол сіздің автокөлігіңіздің 
ең жоғары жылдамдығынан төмен 
болуы мүмкін. 

 
Тікенекті шиналар 
Тікенекті шиналарды тек шектеулі 
уақытқа ғана жəне жергілікті заңнамаға 
жəне жол қозғалысының ережелеріне 
сəйкес пайдалануға болады. 
Қолданыстағы ережелермен белгіленген 
жылдамдық шектеулерін ұстанған жөн. 
Тікенекті шиналар сондай-ақ автокөліктің 
барлық дөңгелектеріне орнатылу керек.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.11  
  



Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61326_1 
Projecteurs avant : remplacement des lampes (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_5 

 

 

ФАРЛАР: шамдарды ауыстыру (1/2) 
 

 

 

5.12 

 
 

Фардың алыс түсетін жарығы 
Шамды ауыстыру: 
– қақпақты B алып тастаңыз; 
–  электр сымдар     жүйесін 4 

ажыратыңыз (қара ұшы); 
– серіппелі бекіткішті 3 ажыратып, 

шамды алыңыз. 
Шам типі: Н1. 
Міндетті түрде фарлардың пластмасса 
шашыратқышын зақымдап алмау үшін 
U.V.55W ультра күлгін сəулелерді 
өткізбейтін колбамен шамдардың 
пайдаланыңыз. 
Шамның шыны колбасына қол 
тигізбеңіз. Оны түпшесінен ұстаңыз. 
Шамды ауыстырып, қақпақтың дұрыс 
қойылуын қадағалаңыз. 

 

 

 

 

 
  

Бұрылыс көрсеткіші 
Шамды алу үшін патронды 1 бұрылыс 
ширегіне бұраңыз. 
Шам типі: РY21W. 
Шамды орнатқаннан дейін оның берік 
бекітілгеніне көз жеткізіңіз. 

Фардың жақын түсетін 
жарығы 
Шамды ауыстыру: 
– қақпақты A алып тастаңыз; 
–  электр сымдар 

жүйесін  5 ажыратыңыз (қара ұшы); 
– серіппелі бекіткішті 2 ажыратып, 

шамды алыңыз. 
Шам типі: Н1. 

   

 

Шамдар ішкі қысым астында 
тұр жəне абай болмасаңыз, 
зақымдануы мүмкін. . 
Жарақат алу қаупі бар. 

Қозғалтқышқа жақын жерде 
жұмыс жасағанда, оның 
ыстық болуы мүмкін екенін 
ескерген жөн. Сондай-ақ 
салқындату жүйесінің 
желдеткіші кез келген 
уақытта қосылып кетуі 
мүмкін екенін де ескеріңіз. 
Бұл туралы қозғалтқыш 
бөлігіндегі белгі шам 
ескертеді.  
Жарақат алу қаупі бар 

Қозғалтқыш бөлімінде кез келген жұмыстарды орындар алдында өшіру 
түймешесін басып, қозғалтқышты сөндіріңіз. ➥ 2.2.  



Jaune Noir Noir texte 

ava 
RUS_UD61326_1 

Projecteurs nt : remplacement des lampes (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_5 

 

 

Жергілікті заңнамаға сəйкес жəне 
алдын ала сақтану үшін өндіруші 
компанияның ресми дилерінен 
шамдар мен сақтандырғыштардың 
қосалқы жиынтығын сатып алыңыз. 

 

 
 Жарықдиодты фарлар (LED) – 

фардың алыс түсетін 
жарығы/фардың жақын 
түсетін жарығы/бұрылыс 
көрсеткіші 6 (автокөліктің 
жиынтығына байланысты) 
 
Өндіруші компанияның ресми дилеріне 
жүгініңіз. 

 
 
 

 
 

Жарықдиодты (LED) күндізгі 
қозғалатын жарық/габариттік

 

жарық 7 
Өндіруші компанияның ресми дилеріне 
жүгініңіз. 

 
Жарықдиодты (LED) 
тұманға қарсы фарлар 8  

Өндіруші компанияның ресми дилеріне 
жүгініңіз. 

 
 

Қосымша фарлар 
Егер сіз автокөлігіңізге тұманға қарсы 
фарларды орнатқыңыз келсе, онда 
өндіруші компанияның ресми дилеріне 
жүгініңіз. 

 
 
 
 

 
 

  

5.13 

ФАРЛАР: шамдарды ауыстыру (2/2) 

Сіздің автокөлігіңіздің электр 
жабдығына техникалық 
қызмет көрсету жəне 
түрлендіру бойынша 

барлық жұмыстарды өндіруші 
компанияның ресми дилер желісінің 
мамандары орындауы тиіс, кері 
жағдайда электр жабдығының 
элементтерін дұрыс қоспау оның істен 
шығуына алып келеді (бұл сымдар 
жүйесіне, аспаптарға жəне əсіресе 
генераторға қатысты); сонымен қатар, 
қызмет көрсету бекетінде сіздің 
автокөлігіңізге осы жабдықты орнату 
үшін барлық қажетті құрал-саймандар 
бар. 



Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61327_1 
Feux arrière et latéraux : remplacement des lampes (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_5 

 

 

АРТҚЫ ШАМДАР ЖƏНЕ ГАБАРИТТІК ЖАРЫҚ: шамдарды ауыстыру (1/2) 
 

   

Тоқтау белгілері жəне 
бұрылыс көрсеткіштері 
Жүк бөлімінің есігін ашыңыз жəне 
бұранданы 1 бұрап алыңыз. A 
бағытында тартыңыз да, артқы фардың 
блогын алып тастаңыз.   

 
 
 
 
 
 

 

 
 

5.14 

2 жəне 3 бекіткіштерін ажыратып, шам 
патрондарын 5 алу үшін жалғағышты 4 
алып тастаңыз. 
Шамды ауыстырыңыз. 
6 Тоқтау белгісі 

Шам типі: Р21W. 
7 Бұрылыс көрсеткіштерінің белгі шамы

 

Шам типі: PY21W. 
 

Орнында орнату 
Сымдардың бұрауын зақымдап алмас 
үшін абай болыңыз, орнату үшін кері 
тəртіпте əрекет етіңіз. 

  

Шамдар ішкі қысым астында 
тұр жəне абай болмасаңыз, 
оларды зақымдауыңыз 
мүмкін.  
Жарақат алу қаупі бар. 



Jaune Noir Noir texte 

laté 
RUS_UD61327_1 

Feux arrière et raux : remplacement des lampes (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_5 

 

 

АРТҚЫ ШАМДАР ЖƏНЕ ГАБАРИТТІК ЖАРЫҚ: шамдарды ауыстыру (2/2) 
 

   

Тоқтау белгісінің үшінші шамы 8
 

Өндіруші компанияның ресми дилеріне 
жүгініңіз.  

Жарықдиодты (LED) 
габариттік жарық 9 
Өндіруші компанияның ресми дилеріне 
жүгініңіз.  

Артқа жүру шамы жəне артқы 
тұманға қарсы шам 10 
Артқы бамперді шешіп алу қажеттілігіне 
байланысты өндіруші компанияның 
өкіліне жүгініңіз. 
Шам типі: Р21W. 

Нөмер белгісін 
жарықтандыратын шамдар 11 
– тілшеге 12 басып, шамды 11 

ажыратыңыз; 
– шамға қол жеткізу үшін шамның 

қақпағын алып тастаңыз. 
Шам типі: W5W. 

Бұрылыс көрсеткіштерінің 
бүйірлік қайталауыштары 13 
Артқы көрініс айнасын шешу керек; 
өндіруші компанияның ресми дилеріне 
жүгініңіз. 
Шам типі: WY5W немес LED (автокөлік 
жиынтығына байланысты). 
Өндіруші компанияның ресми дилерінің 
қызмет көрсету бекетіне жүгініңіз.  

 
 
 
 
 
 
 
 

5.15  
  



Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61328_1 
Еclairage intérieur : remplacement des lampes (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_5 

 

 

Шамдар ішкі қысым астында 
тұр жəне абай болмасаңыз, 
оларды зақымдауыңыз 
мүмкін.  
Жарақат алу қаупі бар. 

САЛОНДЫ ЖАРЫҚТАНДЫРУ ШАМДАРЫ: шамдарды ауыстыру (1/3) 
 

   

Алдыңғы плафон 
Жалпақ бұрағыш типті құралдың көмегімен

 

шашыратқышты ажыратыңыз. 
Күйіп кеткен шамды алып шығыңыз. 
Шам типі 1: W5W.  

 
 
 
 
 

 
 

5.16 

Қолғап жəшігін жарықтандыру 
(автокөлік жиынтығына байланысты) 
Бекіткішке басып, шамды ішке 
жылжытып, жалпақ жүзбен бұрағыштың 
көмегімен шамды 2 ажыратыңыз. 
Плафонды ажыратыңыз. 
Шам типі: W5W. 

Күнге қарсы күнқағардағы 
айнаны жарықтандыру шамы 
(автокөлік жиынтығына байланысты) 
Сол жақтағы бекіткішті басып, оймакілтек 
бұрағыштың көмегімен жарықшамды 3 
алып тастаңыз. 
Күйіп кеткен шамды алып шығыңыз. 
Шам типі: W5W. 

 
  



Jaune Noir Noir texte 

ntérie 
RUS_UD61328_1 

ur : remplacement des lampes (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_5 Еclairage i 

 

 

САЛОНДЫ ЖАРЫҚТАНДЫРУ ШАМДАРЫ: шамдарды ауыстыру (2/3) 
 

  

Артқы плафон 
Жалпақ жүзді бұрағыштың көмегімен 
шашыратқышты 4 ажыратыңыз  
 

Күйіп кеткен шамды алып шығыңыз. 

Шам типі 5: W5W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.17  
  

Шамдар ішкі қысым астында 
тұр жəне абай болмасаңыз, 
оларды зақымдауыңыз 
мүмкін.  
Жарақат алу қаупі бар. 



Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61328_1 
Еclairage intérieur : remplacement des lampes (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_5 

 

 

САЛОНДЫ ЖАРЫҚТАНДЫРУ ШАМДАРЫ: шамдарды ауыстыру (3/3) 
 

   

Жүк бөлімін жарықтандыру 
Жалпақ жүзді бұрағышпен 
шығыңқылықты 6 басып, шамды 
ажыратыңыз.  
Плафонды ажыратыңыз.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.18 

 Шамды 7 алып шығыңыз. 

Шам типі: W5W. 

Салонның жарық диодты 
жарықтандыру 8 
Ресми  дилердің қызмет көрсету бекетіне 
жүгініңіз. 

 
  

Шамдар ішкі қысым астында 
тұр жəне абай болмасаңыз, 
оларды зақымдауыңыз 
мүмкін.  
Жарақат алу қаупі бар. 



 
 

Егер картаның қуат элементі қалыпты 
жұмыс істеу үшін қуатынан 
тымайырылған болса да, қозғалтқышты 
іскеқосуға, ал есіктерді ашып-жабуға 
болады.

Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61329_1 
Carte : pile (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_5 

 

 

КІЛТ-КАРТА: қуат элементі (1/2) 
 

Ақаулар 

➥ 1.12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Ауыстыру үшін дəл сол типті 
немесе ұқсас типті қуат элементін 
пайдаланған жөн (бұндай 
деректерді ресми дилерден алуға 
болады). 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Қуат элементін ауыстыру 
Аспаптар қалқаншасында «КІЛТ-
КАРТА ҚУАТЫ ТЫМ АЗ» 
хабарламасы шыққан кезде, кілт-
картаның корпусындағы қуат 
элементін ауыстырыңыз: 
– А аумағында басып, корпустың 

артқы жағын 1 төмен итеріңіз; 
– қуат элементінің қақпағын 2 

алып тастаңыз; 

   Ауыстырған кезде: 
– қуат элементтер дұрыс енгізілгеніне көз жеткізіңіз.  

Зақымдау қаупі бар 
– егер қақпақты дұрыс жабылмай тұрса, онда кілт-картаны пайдалануды 

тоқтатыңыз жəне оны балаларға бермеңіз. 

 
 
 

 
 

– қуат элементінің бір жағын басып, 
екінші жағын көтеріп, қуат элементін 
алып шығыңыз; 

– оны қақпақтың ішкі бетіндегі 
нұсқаулықтарға жəне сызбаға сəйкес 
ауыстырыңыз. 

Кері ретпен жинаңыз, содан соң 
автокөлікке жақын тұрып, картаның бір 
түймешесін 4 рет басыңыз: қозғалтқышты 
келесі рет іске қосқанда хабарлама 
шықпайтын болады. 
Қақпақтың шертікпен берік жабылғанына 
көз жеткізіңіз. 
Ескертпе. Қуат элементін ауыстырғанда, 
кілт-картаның электронды блогына жəне 
байланыстарына қол тигізбеген жөн. 

5.19
 

 
  



Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61329_1 
Carte : pile (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_5 

 

 

Қуат элементтерін 
пайдаланудағы 
сақтық шаралар 

– Жаңа жəне пайдаланылған қуат 
элементтерін балалардан 
қорғаңыз; 

– қуат элементтерінің ауызға түсу 
жəне жұту мүмкіндігін 
болдырмаңыз. 
Өмір үшін қауіпті химиялық 
күйік алуға болады; 

– қуат элементі ағзаға түскен 
жағдайда, жедел дəрігерге 
жүгініңіз. 

КІЛТ-КАРТА: қуат элементі (2/2) 
 

5.20  

 
Пайдаланылған қуат элементтерін 
тұрмыстық қалдықтармен бірге 
тастамаңыз. Оларды оларды жинауға 
жəне өңдеуге жауапты ұйымдарға 
тапсырыңыз. 

 

Қуат элементтерін ресми дилердің 
қызмет көрсету бекетінде сатып алуға 
болады. Қуат элементтерінің қызмет 
көрсету мерзімі шамамен 2 жылды 
құрайды. Қуат элементінде 
дақтардың болмауын қадағалаңыз, 
бұл нашар  электрлік  түйіспеге алып 
келуі мүмкін. 



Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD63273_2 
Fusibles (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_5 

 

 

 
Заңнамаға сəйкес жəне сақтық үшін 
өндіруші компанияның қызмет 
көрсету бекетінде шамдар мен 
сақтандырғыштардың қосалқы 
жиынтығын сатып алыңыз. 

САҚТАНДЫРҒЫШТАР (1/5) 
 

Салондағы сақтандырғыштар A 
Электр жабдығының кез келген 
элементінде ақау туындаған жағдайда ең 
алдымен тиісті сақтандырғыштарды 
тексеріп алыңыз. 
Қақпақты A ажыратыңыз.  

 
 
 

5.21  

Қысқыш 1 
Қақпақтың А сыртжағында орналасқан 
қысқыштың 1 көмегімен сақтандырғышты 
алып шығыңыз. 
Қысқыштан сақтандырғышты алып шығу 
үшін оны шетке жылжытыңыз (суретте 
көрсетілгендей). 
Бос ұяшықтарды сақтандырғыштар үшін 
пайдалануға кеңес берілмейді.  

Қозғалтқыш бөліміндегі балқымалы 
сақтандырғыштар B 
Кейбір жүйелер қозғалтқыш бөлімінде В 
блогында орналасқан 
сақтандырғыштармен қорғалған. 
Қол жеткізу қиын болғандықтан, Сізге 
бұл сақтандырғыштарды ауыстыру 
үшін өндіруші компанияның ресми 
дилерінің қызмет көрсету бекетіне 
жүгінуге кеңес береміз. 

Тиісті сақтандырғышты тексеріп, қажет болған жағдайда оны 
ауыстырыңыз, міндетті түрде сол номиналды жаңа 
сақтандырғышпен алмастырыңыз. 
Номинал тоқтың үлкен мəнімен сақтандырғыш жабдық электр қуатын 
тыс асыра тұтынған жағдайда электр желісінің қызып кетуін тудыруы 
мүмкін (өрт шығу қаупі).
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САҚТАНДЫРҒЫШТАР (2/5) 

Сақтандырғыштардың міндеті 
(сақтандырғыштардың болуы жəне олардың орналасқан жері автокөліктің жиынтық деңгейіне байланысты) 
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САҚТАНДЫРҒЫШТАР (3/5) 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.23  

Нөмері Міндеті 

 
Артқы əйнекті жылыту, 
фарларды түзету, 
тұраққа қою кезіндегі көмек жүйесі 
(қашықтықты бақылау), 
реттегіш/қозғалыс жылдамдығын 
шектеуіш, 
қауіпсіздік белдігінің салынбағаны 
туралы ескерту, 
жел əйнегін жылыту, 
қосымша жылыту, 
артқы көріністің ішкі айнасы, 
соқыр аймақтарды бақылау жүйесі  

 

 
 
 1

 
 

 
 
 
 

  

 

Жел жəне артқы əйнектердің 
əйнекжуғылары,  2

 

салондағы орталық 

 

коммутациялық блок 

 

Дыбыстық жүйе, меңгерік дөңгелегін 
жылыту,  

 

айнала шолу жүйесі, 
3

 

алдыңғы жəне артқы орындықтарды

 

жылыту,  

 

мультимедиялық 

 

жабдық 

4 жəне 5 Пайдаланылмайды 

 
Балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету жүйесі  

 

жарықты автоматты өшіру 6

 
жарықтандыру, аз қашықтық туралы 
ескерту 

7 - 9 Пайдаланылмайды  
 

Нөмері Міндеті 

 
10 Жарықтандыруды басқарудың 

орталық блогы 

11 - 13 Пайдаланылмайды 

 Тоқтау белгісі, 
14 артқы оң жақ шам, 

 артқы сол жақ шам 

 Бүрку жүйесі, стартер, 
 аспаптар қалқаншасы,  

салондағы орталық  
15 коммутациялық блок, 

 жарықтандыруды басқарудың 
орталық блогы 

  

16 Қауіпсіздік белдіктері 

 
17 Автоматты беріліс қорабы, 

толық жетек 4x4 
 
18 Меңгерікпен басқару 

электркүшейткіші   

19 Пайдаланылмайды 

 
20 Жарықтандыруды басқарудың 

орталық блогы 

 
21 Жарықтандыруды басқарудың 

орталық блогы 

 
Əйнежуғыларды басқарудың 
орталық блогы 22

  
  
 

Нөмері Міндеті 

  
Мультимедиялық жүйенің 
USB-жалғағышы, 

  дыбыстық жүйе, 
23 радио, мультимедиялық 

 жүйе, диагностикалық 
 ажыранды 

 
Салондағы орталық 24 коммутациялық блок 

  

  
Телекоммуникациялық  

25 жүйе, жарықтандыруды 
басқарудың орталық блогы  

  
Салондағы орталық  26 коммутациялық блок  

  

 
27 

 
Есіктердің орталық құлпы 
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САҚТАНДЫРҒЫШТАР (4/5) 

Сақтандырғыштардың міндеті 
(сақтандырғыштардың болуы жəне олардың орналасқан жері автокөліктің жиынтық деңгейіне байланысты) 
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САҚТАНДЫРҒЫШТАР (5/5) 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.25 
  

Нөмері Міндеті 

 
Қозғалтқышты іске қосу, 

 жарықтандыруды басқарудың  

28 орталық блогы, «бос қол» 
автокөлікке  

 орталық қол 
 жеткізу блогы 

 
«Бос қол» автокөлікке 
орталық қол 29

 жеткізу блогы 
  

30 Дыбыстық белгі 

31 Аспаптар қалқаншасы 

32 Тұтатқыш 

33 Пайдаланылмайды 

 
Электр жетекпен артқы көрініс 
айналары, 

 салонды жарықтандыру, 34
 жарықтандыруды басқарудың, 

 орталық блогы 
  

 
35 

Сыртқы артқы көрініс 
айналарын жылыту  

  
ABS/ESC, тоқтау белгілері, 

36 іліністің жай-күйінің 
хабаршысы, меңгерік 
дөңгелегінің бұрылыс 
бұрышының хабаршысы  

  

 

Нөмері Міндеті 

 
 
 
 37

 

Салон плафоны, жүк 
бөлімін жарықтандыру, 
жолаушының зат бөлімін 
жарықтандыру, электрлік 
əйнек көтергіштер, ауа 
баптағыш, «бос қол» 
режимінде автокөлікті 
жабудың дыбыстық белгісі 

38 Толық жетек 
(4WD) 

39 Пайдаланылмайды 
 Оң жəне сол жақтағы артқы 

есіктердің электрлік əйнек 
көтергіштері 

40

  
  
 Жолаушының электрлік əйнек 

 

41 көтергіштері 
  

42 Салонның электрлік 
желдеткіші  

43 Жүргізушінің импульстік 
əйнек көтергіші 

 Қосымша жабдыққа  44
 арналған резерв 

  
 Радио, салондағы орталық 
45 коммутациялық блок  

46 Пайдаланылмайды 

 

Нөмері Міндеті 

 
 
47 

 
Электр жетекпен сыртқы 
артқы көрініс айналары, 
электрмен жылытылатын 
артқы əйнек  

 
48 

 
Дыбыстық күшейткіш 

 
49 

 
Оң жəне сол жақ артқы 
орындықтар  

 
50 

 
Меңгерік дөңгелегін жылыту  

 

51
 Əйнекжуғылардың 

жылытылатын 
жиклерлері  

52 Пайдаланылмайды 
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Қозғалтқыш бөлімінде кез 
келген жұмыстарды 
орындамас бұрын 
қозғалтқышты өшіру 
түймешегін басып, оны 
сөндіру керек  2.2. 

Кейбір аккумулятор 
батареялары ерекше əдіспен 
қуаттауды талап етеді.  
Бұл жайында өндіруші 

компанияның қызмет көрсету 
бекетінде кеңесіңіз. 
Жарылысты болдырмау үшін 
аккумулятор батареясының жанында 
ұшқын көздерін болдырмаңыз жəне 
батареяны жақсы желдетілетін 
бөлмеде қуаттаңыз. Ауыр жарақаттар 
алу қаупі бар.  

АККУМУЛЯТОР БАТАРЕЯСЫ: қуаты біткенде жасалатын іс-əрекеттер (1/2) 

Ұшқын шашырауды болдырмау 
үшін 
– Аккумулятор батареясын қосар 

алдында жəне ажыратпас бұрын 
электр қуатын тұтынушылар 
(жарықтандыру плафондары жəне 
т.б.) өшірілгеніне көз жеткізіңіз. 

– Батареяны қуаттау құрылғысына 
жалғағанда немесе одан ажыратқанда 
оның өшіп тұрғанын қадағалаңыз. 

– Аккумулятор батареясына металл 
заттарды қоймаңыз: бұл 
клеммалардың арасында қысқа 
тұйықталуға алып келуі мүмкін.  

– Аккумулятор батареясын ажырату 
үшін оталдыруды өшіргеннен кейін 1 
минуттан кем емес уақыттың өткенін 
күтіңіз. 

– Орнатқаннан кейін аккумулятор 
батареясының сымдарын мұқият 
жалғаңыз. 

 

 
 
 

5.26 

Қуаттау құрылғысын қосу 
Қуаттау құрылғысы 12 В номинал 
кернеумен аккумулятор батареясымен 
үйлесімді болу керек. 
Қозғалтқыш істеп тұрғанда батареяны 
ажыратпаңыз. Өндірушінің қуаттау 
құрылғысын пайдалану жөніндегі 
нұсқаулығын ұстаныңыз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

шам ескертеді.  
Жарақат алу қаупі бар. 

Бұл туралы қозғалтқыш бөліміндегі белгі  

Аккумулятор батареясымен жұмыс 
істегенде абай болыңыз, өйткені 
оның құрамында күкірт 
қышқылының ерітіндісі бар. 
Электролиттің теріге жəне көзге 
түсуін болдырмаңыз. Егер олай 
болса, судың көп мөлшерімен 
зақымдалған жерді жақсылап 
жуыңыз. Қажет болған жағдайда 
дəрігерге жүгініңіз.  

Газдар жарылысын болдырмау үшін 
аккумулятор батареясына жақын жерде 
ашық от көздерін, ұшқындарды жəне 
жылытқыш құралдарды пайдаланбаңыз. 
Қозғалтқышқа жақын жерде жұмыс 
жасағанда, оның ыстық болуы мүмкін 
екенін ескерген жөн. Сондай-ақ, 
салқындату жүйесінің желдеткіші кез келген 
уақытта қосылуы мүмкін екенін де есте 
сақтаңыз. 
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АККУМУЛЯТОР БАТАРЕЯСЫ: қуаты біткенде жасалатын іс-əрекеттер (2/2) 

Қозғалтқышты басқа 
автокөліктің аккумулятор 
батареясынан іске қосу  
Егер Сізге қозғалтқышты іске қосу үшін 
басқа автокөліктің батареясынан қуат 
қосу қажет болса, онда өндіруші 
компанияның қызмет көрсету бекетінде 
тиісті сымдарды сатып алыңыз (олардың 
қималарына назар аударыңыз). Егер 
олар Сізде бар болса, онда олардың 
жай-күйін тексеріңіз. 
Екі батареяның да 12 В бірдей 
номинал кернеуі болу керек. 
Қуатталған батареяның сыйымдылығы 
(ампер-сағат, А с) қуаты біткен батареяға 
қарағанда аз болмау керек. 
Сондай-ақ    екі    автокөліктің   арасында  
электрлік     түйіспесінің      жоқ     екеніне 
(оң       шықпаларды     қосқанда                қысқа

 тұйықталудың болу мүмкінлігі себебінен)  
жəне қуаты біткен батареяның дұрыс 
қосылғанына көз жеткізіңіз. 
Автокөлігіңізде оталдыруды өшіріңіз.  
Донор автокөліктің қозғалтқышын іске 
қосыңыз, оның иінді білігінің тұрақты 
орташа жиілігін орнатыңыз.  

Қызыл қақпақшаны 5 клеммадан алып 
тастаңыз (+) 1. 
Плюстік сымды (+) A қуаты біткен 
батареяның шықпасына (+) 1, содан соң 
қуатталған батареяның шықпасына (+) 2 
қосыңыз. 
Минустік сымды (–) B қуатталған 
батареяның шықпасына (–) 3, содан соң 
қуаты біткен батареяның шықпасына (–) 
4 қосыңыз. 
Автокөлігіңіздің қозғалтқышын 
əдеттегідей іске қосыңыз. Ол іске 
қосылғаннан кейін бірден A жəне B 
сымдарын кері тəртіпте (4-3-2-1) 
ажыратыңыз. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.27  
  

A жəне B қосқыш 
сымдарының бір-бірімен 
түйіспейтініне жəне A плюстік 
сымы донор автокөліктің 
қандай да бір металл 
бөлігіне тимейтініне көз 
жеткізіңіз.  

Жарақат алу жəне/немесе автокөлікті 
зақымдау қаупі бар.  
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ҚОСЫМША ЖƏНЕ АКСЕССУАРЛЫҚ ЖАБДЫҚ 
 

Электрлік жəне электрондық қосымша жабдық 
Бұл типті жабдықты орнатар алдында (атап айтқанда, радиоқабылдағышты/хабаршыны) жиілік ауқымын, қуаттылық 
дəрежесін, антеннаның орналасуын жəне т.б. ескерген жөн.  Ол сіздің автокөлігіңізге сай келетініне көз жеткізіңіз. Бұл 
сұрақ бойынша өндіруші компанияның ресми дилеріне жүгініңіз.  

Ең жоғары қуаты 120 Вт асатын қосымша жабдықты қосуға тыйым салынады. Өрт шығу қаупі бар. Бір мезгілде бірнеше құрылғыны 
пайдаланған кезде, қосылған жабдықтың жалпы қуаты 180 Вт аспауы тиіс. 
Автокөліктің электр тізбегіндегі кез келген жұмыстарды тек өндіруші компанияның ресми дилер желісінің мамандары ғана 
орындай алады, өйткені қандай да бір дұрыс емес қосылыс электр жабдығын жəне/немесе құрылғыларды істен шығаруы мүмкін. Электр 
жабдығы сатып алынғаннан кейін орнатылған жағдайда, оның сақтандырғышпен қорғалғанына көз жеткізіңіз. Сақтандырғыш орнатылатын 
жерді жəне ол есептелген тоқты қатаң ескеріңіз. 

 
Диагностикалық жалғағышты пайдалану 
Қосымша жабдықты диагностикалық жалғағышқа қосқанда автокөліктің электрондық жүйесінің жұмысында күрделі ақаулар 
туындауы мүмкін. Қауіпсіздік мақсатында тек өндіруші мақұлдаған ғана қосымша жабдықты пайдалануға кеңес беріледі; өндіруші 
компанияның ресми дилеріне жүгініңіз. Жазатайым оқиға қаупі бар. 

 
Қабылдағыш жəне хабарлағыш құрылғыларды пайдалану (радиотелефондар, əуесқой радиодиапазон аппаратурасы) 
Кіріктірілген антенналары бар радиотелефондар мен СВ əуесқой радиодиапазон аппаратурасы автокөлікке бастапқыда орнатылған 
электрондық жүйелерге кедергілер тудыруы мүмкін. Сыртқы антеннасы бар құрылғыларды ғана пайдалануға кеңес беріледі. 
Сонымен қатар, еліңізде қолданыстағы заңнаманы бұл құрылғыларды пайдалануға қатысты бөлігін сақтау қажет екенін 
Сіздің есіңізге саламыз. 

 
Аксессуарлық жабдықты сатып алғаннан кейін орнату 
Егер Сіз автокөлікке аксессуарлық жабдықты орнатуды қаласаңыз, онда өндіруші компанияның ресми дилеріне жүгініңіз. 
Автокөлігіңіздің қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін жəне сіздің қауіпсіздік деңгейіңіздің төмендеу қаупін алдын алу үшін 
біз Сізге тек өндіруші компания мақұлдаған жабдықты ғана пайдалануға кеңес береміз, өйткені ол сіздің автокөлігіңізге 
бейімделген. Өндірушінің кепілдігі тек сондай жабдыққа ғана таралады. 
Егер Сіз сырықты айдап кетуге қарсы құрылғыны пайдалансаңыз, онда оны тек тежеуіштің педаліне ғана бекітіңіз. 

 
Басқару ыңғайсыздығы 
Жүргізушінің жағында тек осы автокөлікке арналған, бекіту үшін арнайы элементтермен жабдықталған кілемшелерді ғана 
пайдаланыңыз; олардың берік бекітілгенін жүйелі тексеріп тұрыңыз. Бірнеше кілемшені бір-бірінің үстіне қойып пайдаланбаңыз. 
Педальдердің қарысып қалу қаупі бар.  
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Jaune Noir Noir texte 

Bal 
RUS_UD61333_1 

ais d essuie-vitres (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_5 

 

 

ƏЙНЕКЖУҒЫЛАРДЫҢ ЩЕТКАЛАРЫ (1/2) 

Орнату 
Əйнекжуғының щеткасының 1 ауыстыру 
үшін оны тиісті бекіту орнына 2 
шертілгенше қондырыңыз. Щетканың 
əйнекжуғының шылбырына берік 
бекітілгенін тексеріңіз.  
Жел əйнегі əйнекжуғыларының 
автоматты жұмыс режимімен 
автокөліктер үшін əйнекжуғының 
ауыстырып-қосқышын жоғарғы күйіне 
қойыңыз: əйнекжуғының щеткалары 
капот деңгейінде тоқтайды. 

 
 
 
 

Жел əйнегі əйнежуғысының 
щеткаларын ауыстыру 1 
Оталу өшіп тұрғанда жəне қозғалтқыш 
тоқтап тұрғанда: 
– жел əйнегі əйнекжуғыларының 

автоматты жұмыс режимі 
функциясымен автокөліктер үшін жел 
əйнегі əйнекжуғыларының ауыстырып-
қосқышын шеткі төменгі күйіне 
келтіріңіз: əйнекжуғылар капот 
деңгейіне дейін сəл жетпей тоқтайды; 

– əйнекжуғының шылбырын 2 көтеріңіз; 
– күш салып 3 батырмасын басыңыз,  
содан соң əйнекжуғының щеткасын 1 
алыңыз.
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– Сыртқы ауа температурасы төмен 
болғанда, əйнекжуғылардың 
щеткалары əйнекке жабысып 
қалмағанына көз жеткізген жөн, 
өйткені бұл əйнекжуғылардың 
электрқозғалтқышының қызып 
кетуіне алып келуі мүмкін.   
– Əйнекжуғылар щеткаларының жай

-
күйін қадағалап тұрыңыз. 
Сіз əйнекті тазарту сапасының 
нашарлауын байқасаңыз, оларды 
бірден ауыстырған жөн (шамамен 
жылына бір рет). 
Щеткаларды ауыстыру үшін алғанда, 
шылбырдың əйнектің үстіне құлап 
кетпеуін қадағалаңыз, өйткені əйнек 
сынып қалуы мүмкін. 

 
 Əйнекжуғы щеткаларының жай-күйін 

қадағалаңыз. Олардың қызмет 
көрсету мерзімі Сізге байланысты:  
– щеткаларды, жел əйнегін жəне 

артқы əйнекті сабынды сумен 
жүйелі жуып тұрыңыз; 

– егер тиісті əйнек (жел немесе 
артқы) құрғақ болса, əйнек  
жуғыны қоспаңыз; 

– егер əйнекжуғы ұзақ уақыт бойын 
қосылмаған болса, онда 
щеткаларды жел немесе артқы 
əйнектен көтеріңіз. 



Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61333_1 
Balais d essuie-vitres (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_5 

 

 

Артқы əйнек 
əйнекжуғысының щеткасын 
ауыстырар алдында 
ауыстырып-қосқыштың 
өшірілген күйде тұрғанына 
көз жеткізіңіз (əйнежуғы 
сөндірулі). 

Жарақат алу қаупі бар. 

ƏЙНЕКЖУҒЫЛАРДЫҢ ЩЕТКАЛАРЫ (2/2) 

Орнату 
Щетканы орнату кері кезектілікпен жүзеге 
асырылады. Щетканың əйнекжуғының 
шылбырына берік бекітілгенін тексеріңіз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Артқы əйнек əйнекжуғысының 
щеткасы 5 
– Оталдыру өшіп ұрғанда əйнекжуғының 

шылбырын көтеріңіз 6; 
– щетканы жоғары тартып, оны ш 

ешіп алыңыз 5.  
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Jaune Noir Noir texte 
 

 

emo 

Сүйреу кезінде кілт-картаны 
автокөлікте қалдырыңыз.  
Кері жағдайда басқару 
бағанасының бұғатталу 
қаупі бар.  

Қозғалтқыш тоқтап тұрғанда, 
меңгерікпен басқаруды жəне 
тежеуішті күшейткіштер 
жұмыс істемейді. 

АВТОКӨЛІКТІ СҮЙРЕУ (1/3) 
Сүйрей басмас бұрын басқару 
бағанасын бұғаттаудан шығарыңыз: 
механикалық беріліс қорабымен 
автокөлікте ілініс педалін басып, 
бірінші берілісті қосыңыз (автоматты 
біріліс қорабымен автокөлікте селектор 
тұтқасын D немесе R күйге келтіріңіз), 
содан соң қозғалтқышты іске қосу 
батырмасын 2 секунд бойы басып ұстап 
тұрыңыз. 
Берілістерді ауыстырып-қосу тұтқасын 
қайтадан бейтарап күйге келтіріңіз 
(автоматты беріліс қорабымен 
автокөліктер үшін N күйі). 
Баған бұғаттан шығады, қосалқы 
жабдық электрқуатын алады: Сіз 
жарықтандыру құрылғыларын (бұрылыс 
көрсеткіштері, тоқтау белгісін жəне т.б.) 
пайдалана аласыз. Қараңғы тəулік 
уақытына сүйретілетін автокөліктің 
габаритттік жарықтары қосылу керек.  
Сүйреп болғаннан кейін аккумулятор 
батареясының қуаты бітіп қалмауы үшін 
қозғалтқышты іске қосу батырмасын 2 
рет басыңыз. 

 
 
 
 
 
 

Жол қозғалысының сүйреуге қатысты 
қолданыстағы ережелерінің талаптарын 
қатаң сақтау керек. Егер Сіз сүйретілетін 
автокөлікті жүргізсеңіз, онда өз 
автокөлігіңізге рұқсат етілген сүйреу 
массасынан асырмаңыз.  
➥ 6.7. 

 
Автоматты беріліс қорабымен 
автокөліктерді сүйреу  
Қозғалтқыш істемей тұрғанда автоматты 
беріліс қорабының майлау жүйесі жұмыс 
істемейді, сондықтан автокөлікті 
эвакуациялық автокөліктің жүк 
платформасында немесе алдыңғы 
дөңгелегін іліп тасымалдаған жөн.   
Еркше жағдайларда тек алдыға жүріп, 
беріліс қорабының тұтқасын бейтарап N 
күйге қойып, 50 км аспайтын қашықтыққа 
автокөлікті 4 дөңгелекте сүйреуге 
болады. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Егер тіпті тежеуіш педалін басқанның
 

өзінде-ақ тұтқа Р күйінде бұғатталған
 

болса, қозғалу мүмкін болуы үшін оны
 

қолмен босатуға болады. Бұл үшін 
қақпақты 1 ажыратыңыз, содан соң

 

құралды (берік өзекпен) тесікке 2 кіргізіп, 
бір мезгілде 3 батырмасын басып, 
тұтқаны бұғаттаудан шығарыңыз.   
Ресми дилердің қызмет көрсету бекетіне

 

жедел жүгініңіз.  
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RUS_NU_1365-2_XHAPH2_Renault_5 

 
RUS_UD67294_2 

R rquage : depannage (XHA Ph2 - Renault) 



Jaune Noir Noir texte 
 

 

Құрал-саймандарды бекітпей 
ешқашан қалдырмаңыз, 
өйткені олар тежелу кезінде 
құлауы мүмкін. 

АВТОКӨЛІКТІ СҮЙРЕУ (2/3) 
 
 
 

Тек сүйреу ілмегін 5 жəне құрал-
саймандар жиынтығынан дөңгелек 
кілтін немесе тұтқаны ғана 
пайдаланыңыз ➥ 5.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тек алдыңғы 4 жəне артқы 7 сүйреу 
ілмектерін ғана пайдаланыңыз. 
Сүйреу үшін автокөліктің жетек біліктерін 
немесе басқа элементтерін пайдалануға 
тыйым салынады. 
Сүйреу ілмектері жəне олар орнатылған 
жерлері тек сүйреу үшін ғана арналған; 
оларды ешқашан автокөлікті көтеру үшін 
тікелей немесе жанама пайдаланбаңыз. 

 
 
 
 

5.32 

Бекіту ұяларына қол жеткізу  
Сүйреу ілмегінің автокөліктің 
алдыңғы бөлігінде орнатылған орны 4 
B аймағында қалқаншаның шетін 6 
басыңыз да, қалқаншаны ашу үшін A 
шетін сыртқа шығара отырып, оны қайта-
қайта баса беріңіз.   
Сүйреу ілмегінің автокөліктің артқы 
бөлігінде орнатылған орны 7 
D аймағында қалқаншаның шетін 8 
басыңыз да, қалқаншаны ашу үшін C 
шетін сыртқа шығара отырып, оны қайта-
қайта баса беріңіз. 
Сүйреу ілмегін толығымен бұрап 
тартыңыз 5: бастапқыда оны қолмен 
тірелгенше бұраңыз, содан соң оны 
дөңгелек кілтімен немесе автокөліктің 
жиынтығына байланысты тұтқамен бұрап 
бекітіңіз.  

 
  

 
 

RUS_NU_1365-1_NU_Renault_5 

 
RUS_UD61334_1 

Remorquage : dépannage (XHA Ph2 - Renault) 

– Сүйреуді қатты жермен 
тіркесетін жолда жүзеге  

асырыңыз. Қанат немесе 
сымарқан көмегімен сүйреген 

кезде (егер бұған қолданыстағы 
заңнама бойынша рұқсат етілсе), 

сүйретілетін автокөліктің тежеу 
жүйесі жарамды күйде болу керек. 

 
– Жарамсыз жүрістік бөлігімен 

автокөлікті сүйремеген жөн. 
– Жылдамдық қосқан кезде жəне 

тежелу кезінде серпілістерді 
болдырмаңыз, өйткені бұл 
автокөлікті ақауларға алып келуі 
мүмкін. 

– Кез келген жағдайда 
жылдамдықты 25км/сағ-тан 
асырмауға кеңес беріледі.  

– Егер басқару бағанасы 
бұғатталған болса, онда 
автокөлікті артынан итеріп 
қозғалтпаңыз.  



Jaune Noir Noir texte 
 

 

emo 

Сүйреу ілмегі дұрыс 
бұралып, берік бекітілгеніне 
көз жеткізіңіз.  

Сүйретілетін объекттің ажырау 
қаупі бар. 

 
 

Икемді тіркеуді қолдану шарттары 
өндірушінің нұсқаулығында 
көрсетілген. 
Егер толық жетекті автокөлік 4х4 
(4WD) тұрып қалса, оны қысқа 
қашықтыққа ғана сүйреуге болады. 
Трансмиссияның түйіндері мен 
агрегаттарын механикалық зақымдау 
қаупі бар. 

Жолсыздық жағдайында 
сүйреген жағдайда тұрып 
қалған автокөлікті сүйреу 
үшін қатты тіркеуді 
пайдалануға тыйым 
салынады.  

Механикалық зақымдану қаупі бар. 

СҮЙРЕУ: ақаулар болған жағдайда (3/3) 
 

  

Толық жетекпен автокөлік (4WD)  
(автокөліктің  жиынтығына  байланысты) 
Беріліс қорабының типіне қарамастан, 
егер автокөлік дөңгелектерінің ең 
болмаса біреуі жерге тиіп тұрса, толық 
жетекті автокөлікті сүйретуге болмайды. 

 
 
 
 

 
 
 

Жолсыздық жағдайында сүйреу 
Егер сіздің автокөлігіңіз құмда, қарда, 
батпақта жəне т.б. тұрып қалса, алдыңғы 
немесе артқы сүйреу ілмектеріне икемді 
тіркеуді (сүйреу сымарқанын немесе 
сүйреуге арналған арнайы басқа 
құрылғыны) бекітіңіз (алдыңғы беттегі 
«Сүйреу ілмектерінің орнатылған 
жерлері» бөлімін қараңыз). 
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Егер автокөлік дөңгелектерінің ең 
болмаса біреуі жердің бетіне тиіп 
тұрса, толық жетекті автокөлікті кез 
келген тəсілмен сүйреуге қатаң 
тыйым салынады (жолсыздық 
шарттарында шектеп орын ауыстыру 
жағдайларынан басқа). 
Трансмиссияның механикалық 
зақымдану қаупі бар. 
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АҚАУЛАР (1/6) 
Төменде келтірілген кеңестер Сізге кейбір жағдайларда ақауларды жедел уақытша жоюға көмектеседі, алайда, қауіпсіздік 
мақсатында, алғашқы болған мүмкіндікте-ақ өндірушің ресми дилеріне жүгініңіз.  

 
Кілт-картаны пайдалану ЫҚТИМАЛ СЕБЕПТЕРІ НЕ ІСТЕУ КЕРЕК 

 

Кілт-карта есіктерді ашпайды немесе 
жаппайды. 

Кілт-картаның қуат элементінің қуаты бітті.  Қуат элементін ауыстырыңыз. 
 

➥ 1.12 жəне ➥ 2.2.  
 
 
 

 

 

Кілт-картаның жиілігінде басқа радио 
құрылғы жұмыс істеп тұр (мысалы, 
ұялы телефон). 

Құрылғыны пайдалануды доғарыңыз немесе 
қосалқы кілтті пайдаланыңыз ➥ 1.12. 

 
 
 

 

 

Автокөлік қатты электрмагниттік 
кедергілер аймағында тұр. 
Автокөліктің аккумулятор 
батареясының қуаты бітті. 

Кілт-картаға кіріктірілген қосалқы кілтті 
пайдаланыңыз ➥ 1.12. 

 
 

 

Қозғалтқыш істеп тұр. Қозғалтқыш істеп тұрғанда, құлыптарды кілт-
картамен бұғаттаудан шығару/бұғаттау мүмкін 
емес. Оталдыруды өшіріңіз. 

 
 
 
 
 

5.34  

Автокөліктің есіктерін сонда да ашып жабуға, 
сондай-ақ қозғалтқышты іске қосуға болады    
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АҚАУЛАР (2/6) 

omali 
RUS_UD61335_1 

An es de fonctionnement (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_5 

 

 

 

Стартерді қосқан кезде ЫҚТИМАЛ СЕБЕПТЕР НЕ ІСТЕУ КЕРЕК 

Аспаптар қалқаншасындағы белгі шамдар 
сөнеді немесе жанбайды, стартер 
қосылмайды. 

Аккумулятор батареясы 
сымдарының ұштары нашар 
тартылған, қысылмаған 
немесе тотыққан. 

Аккумулятор батареясының 
қуаты бітті немесе істен 
шықты. 

Клеммалардағы сымдар ұштарының бекіткіштерін 
тартыңыз. Егер олар тотықса, оларды тазартыңыз да, 
қайта тартып бекітіңіз. 

 
 Жарамды аккумулятор батареясын жарамсыз 

аккумулятор батареясына қосыңыз ➥ 5.26 немесе 
қажет болған жағдайда акку мулятор батареясын 
ауыстырыңыз. 
Егер меңгерік дөңгелегі бұғатталған болса, автокөлікті 
артынан итеріп, орнынан қозғалтпаңыз. 

 
 

 Электр тізбегінде ақау бар. Өндіруші компанияның ресми дилерінің қызмет көрсету 
бекетіне жүгініңіз. 

 

 

 Қозғалтқыш іске қосылмайды. Іске қосу шарттары 
орындалмады. ➥ 2.2. 

 
 

 Кілт-картаның «Бос қол» 
функциясы істемейді. 

 

Қозғалтқышты іске қосу үшін картаны санауыш аспапқа 
салыңыз. 

 

 
Қозғалтқыш тоқтамайды. Кілт-карта танылмайды. Қозғалтқышты іске қосу үшін кілт-картаны санауыш  

аспапқа салыңыз. Қозғалтқышты іске қосу түймешесін 
басып тұрыңыз.   

 

Электрондық жүйеде ақау бар.  Жылдам 5 рет іске қосу түймешесін басыңыз. 

Басқару бағаны бұғаттаудан шықпады. Меңгерік дөңгелегі 

 
бұғатталды.  

Қозғалтқышты іске қосу түймешесін басып, бір мезгілде 
меңгерік дөңгелегін сəл бұраңыз ➥ 2.2. 

 
 

 

Электр тізбегінде ақау бар. Өндіруші компанияның ресми дилерінің қызмет көрсету 
бекетіне жүгініңіз.

5.35 
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Қозғалыста ЫҚТИМАЛ СЕБЕПТЕРІ НЕ ІСТЕУ КЕРЕК 

Діріл. Шиналарда ауаның жеткіліксіз қысымы, 
дөңгелектердің дұрыс емес теңгерімі 
немесе олар зақымдалған. 

Шиналардағы қысымды тексеріңіз; егер ол 
нормаға сəйкес болса, онда ресми дилердің 
қызет көрсету бекетіне жүгініңіз.  

 
  

 

Газ шығаратын түтіктен ақ түтіннің 
шығуы. 

Механикалық ақау: цилиндрлер блогы 
төбелігінің төсемшесі зақымдалған. 

Қозғалтқышты тоқтатып, оны оталдырмаңыз. 
Өндіруші компанияның ресми дилеріне 
жүгініңіз. 

  

 

Капот астынан түтін шығады.  Электр тізбегіндегі тұйықталу немесе 
салқындату жүйесінде ағу бар. 

Тоқтаңыз, оталдыруды өшіріңіз, автокөліктен 
ары тұрып, өндіруші компанияның ресми 
дилеріне хабарласыңыз.  

 
  

Май қысымы белгі шамы жанады: 
 

бұрылыста немесе автокөлік 
тежелгенде; Қозғалтқыштағы майдың төмен деңгейі. Мотор майын толықтырыңыз ➥ 4.5. 

 
 

бірден өшпейді немесе 
қозғалтқыштың айналымдарын 
арттырғанда (иінді біліктің айналу 
жиілігін) жана береді; 

Майдың жеткіліксіз қысымы. Қозғалтқышты тоқтатып, оны оталдырмаңыз.  
Өндіруші компанияның ресми дилеріне 
жүгініңіз. 

 

майдың апаттық қысым белгі шамы 
кідіріспен өшеді немесе қозғалтқыш 
айналымдарын арттырғанда  жаға 
береді. 

Майдың жеткіліксіз қысымы.             Қозғалтқышты тоқтатып, оны оталдырмаңыз.  

Өндіруші компанияның ресми дилеріне 
жүгініңіз. 
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Қозғалыста ЫҚТИМАЛ СЕБЕПТЕРІ НЕ ІСТЕУ КЕРЕК 

Төбеде антенна дұрыс 
орнатылмады.  

Антеннаның орналасуын өзгертіңіз. 

Қозғалтқыш қызып кетеді. 
Салқындатқыш сұйықтықтың 
температурасын көрсеткіш нұсқары 
шкаланың қызыл аймағында 
орналасқан жəне жедел 
тоқтау белгі шамы 
жанды. 
  

Қозғалтқыштың салқындату 
жүйесінің желдеткіші жұмыс 
істемейді. 

Қозғалысты тоқтатып, қозғалтқышты 
тоқтатыңыз жəне оны оталдырмаңыз. 
Өндіруші компанияның ресми дилеріне 
хабарласыңыз. 

 
 

Салқындатқыш сұйықтықтың ағуы. Қозғалтқышты тоқтатып, өндіруші компанияның  
ресми дилеріне хабарласыңыз.  

 
 
 
 Салқындатқыш сұйықтықтың қайнауы. Механикалық ақау:   

цилиндрлер блогы төбелігінің 
төсемшесі зақымдалған. 

 Қозғалтқыштың салқындату 
жүйесінің желдеткіші жұмыс 
істемейді. 

Қозғалтқышты тоқтатыңыз жəне оны 
оталдырмаңыз. Өндіруші компанияның 
ресми дилеріне хабарласыңыз. 

 
Қозғалтқышты тоқтатыңыз жəне оны 
оталдырмаңыз. Өндіруші компанияның 
ресми дилеріне хабарласыңыз. 
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Радиатор: Салқындатқыш сұйықтықтың үлкен көлемін толықтырып құйғанда, егер автокөліктің қозғалтқышы қатты қызып 
тұрған болса, онда суық сұйықтықты құймау керек екенін есте сақтаған жөн. Автокөлікте салқындату жүйесінен сұйықтықты 
ішінара төгуді талап ететін кез келген операцияларды орындағаннан кейін оны сол таңбалы, сол типті жəне сол сипаттамалары 
бар жаңа сұйықтықпен толықтырған жөн немесе автокөлік өндірушісінің нұсқаулықтарына сəйкес толық ауыстырған жөн. Өндіруші 
компанияның ресми дилер желісініе жүгініңіз. 

Ысқырық 

АҚАУЛАР (4/6) 
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АҚАУЛАР (5/6) 
 

Электр жабдығы ЫҚТИМАЛ СЕБЕПТЕРІ НЕ ІСТЕУ КЕРЕК 

Əйнектазартқыштар жұмыс істемейді. Əйнектазартқыштардың щеткалары. Əйнектазартқыштарды қоспас бұрын əйнек-
тазартқыштардың щеткаларын тазартыңыз.   

Электр тізбегінің ақауы. Өндіруші компанияның ресми дилеріне  
хабарласыңыз. 

Зақымдалған сақтандырғыш. Сақтандырғышты ауыстырыңыз немесе оны 
ауыстыру үшін қызмет көрсету орталығына  
жүгініңіз ➥ 5.21.  

 

Əйнектазартқыштар тоқтамайды. Электр басқарудың ақауы. 
 

Өндіруші компанияның ресми дилерінің 
қызмет көрсету бекетіне жүгініңіз. 

Бұрылыс көрсеткішінің тым жиі 
жыпылықтауы. Шамы күйіп қалды. ➥ 5.12 немесе ➥ 5.14.  

 
  

Бұрылыс жəне апаттық жарықпен белгі 
беру көрсеткіштері жұмыс істемейді.  

Электр тізбегінің немесе басқарудың 
ақауы.  

Өндіруші компанияның ресми дилерінің 
қызмет көрсету бекетіне жүгініңіз. 

  

 Зақымдалған сақтандырғыш. Сақтандырғышты ауыстырыңыз немесе оны 
ауыстыру үшін қызмет көрсету орталығына  

 жүгініңіз ➥ 5.21. 

 
 

 

Фарлар қосылмайды немесе сөнбейді. Электр тізбегінің немесе басқарудың 
ақауы. 

Өндіруші компанияның ресми дилерінің 
қызмет көрсету бекетіне жүгініңіз. 

  

Зақымдалған сақтандырғыш. Сақтандырғышты ауыстырыңыз немесе оны 
 ауыстыру үшін қызмет көрсету орталығына  
 жүгініңіз ➥ 5.21. 

5.38 

 

суықтан жабысып қалды. 
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АҚАУЛАР (6/6) 
 

Электр жабдығы ЫҚТИМАЛ СЕБЕПТЕРІ НЕ ІСТЕУ КЕРЕК 

     Меңгерікпен басқару қиындады. Күшейткіштің қызып кетуі. 
Күшейткіш жүйесінің ақауы.  

Аз жылдамдықта абайлап қозғалыңыз жəне 
автокөліктің дөңгелектерін бұру үшін 
меңгерік дөңгелегіне қатты күш салуға 
дайын болыңыз. Ресми дилердің қызмет 
көрсету бекетіне жүгініңіз. 

 
 

2WD режимінің жəне электр жүйесі 
ақауының белгі шамдары жанады. 

 
 
 

Жүйе 2WD немесе 4WD Lock режиміне 
ауысып қосылмайды. 
AUTO режимі қосулы тұр. 

Толық жетек жүйесінің ақауы. Аз жылдамдықта қозғалуды жалғастыра беріңіз  
жəне мүмкіндігіңізше тезірек өндіруші 
компанияның қызмет көрсету бекетіне 
жүгініңіз. Дөңгелектерді ауыстыру бұл 
мəселенің шешімі болуы мүмкін.  

 
Толық жетек жүйесінің ақауы.  Ресми дилердің қызмет көрсету бекетіне  

шұғыл жүгініңіз. 

 
 

 

Фарларда конденсат іздері бар. Фарлар шағылдырғыштарында 
конденсаттың болуы сыртқы ауа 
температурасы өзгеруінің салдары 
болуы мүмкін. 
Бұл жағдайда фарларды қосқаннан 
кейін біраз уақыттан соң конденсат 
жойылады.  

 
 

 

Алдыңғы орындықтарда ілінбеген 
қауіпсіздік белдіктері белгі 
шамдарының қосылуы қауіпсіздік 
белдіктерінің нақты күйіне сəйкес 
келмейді. 

Еден мен орындықтың арасында 
қандай да бір зат жатыр, ол 
хабаршының жұмысына кедергі 
келтіреді. 

Алдыңғы орындықтардың астынан барлық 
заттарды алып тастаңыз. 
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Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61238_1 
Filler NU (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_5 
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Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD63271_2 
Sommaire 6 (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_6 

 

 

6-тарау. Техникалық сипаттамалар 
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6.1  



Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61337_1 
Plaques d'identification véhicule (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_6 

 

 

АВТОКӨЛІКТІҢ СƏЙКЕСТЕНДІРУ ТАҚТАЙШАСЫ 
 

 

Қосалқы бөлшектерге тапсырыс 
бергенде, өндірушінің сəйкестендіру 
тақтайшасында қамтылған ақпаратқа 
сілтеме жасау керек. 
Сəйкестендіру тақтайшаларының 
болуы мен орналасқан жері 
автокөліктің модификациясына 
байланысты.  

Өндірушінің тақтайшасы A 
1 Өндірушінің атауы. 
2 Сəйкестендіру құжатының нөмері

 

(көлік құралының типін мақұлдау). 
Көлік құралының паспортында (КҚП) 
толық көрсетіледі. 

3 Сəйкестендіру нөмері (VIN). 
4 Автокөліктің жүктемемен рұқсат 

етілген ең жоғары массасы.  
 
 
 

6.2 

5 Тіркеліммен толық жүктелген 
автокөліктің рұқсат етілген ең 
жоғары массасы (MTR). 

6 Алдыңғы  оське  рұқсат етілген ең 
жоғары жүктеме (MMTA). 

7 Артқы оське  рұқсат етілген ең 
жоғары жүктеме (ММТА). 

8 Қосымша ақпарат. 
9 Пайдаланылмайды. 

10 Бояу нөмері (түс коды). 
11 Өнімді нарықтағы айналымға жіберу 

ресми белгісі («РОСТЕСТ» 
логотипі). 



Jaune Noir Noir texte 

ques 
RUS_UD61338_1 

d'identification moteur (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_6 Pla 

 

 

 
 ҚОЗҒАЛТҚЫШТЫҢ СƏЙКЕСТЕНДІРУ ТАҚТАЙШАСЫ 

 

Өндірушіге жолданатын барлық 
өтініштер мен тапсырыстарда 
қозғалтқыш тақтайшасында немесе А 
заттаңбасында келтірілген ақпаратты 
көрсетіңіз.   
(оның орналасуы қозғалтқыштың орнала- 

 

суына байланысты).  

1 Қозғалтқыштың типі.  

2 Қозғалтқыштың индексі.  

3  Қозғалтқыштың зауыттық нөмері.  
 
 
 
 
 

6.3  



Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61339_1 
Dimensions (en mètres) (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_6 

 

 

ӨЛШЕМДЕР (метрмен) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

* Жабдықталған автокөлік 

6.4  



Jaune Noir Noir texte 

arac 
RUS_UD61340_1 

C téristiques moteurs (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_6 

 

 

 
Модификация 

 
1,3 TCe 

 
1,6 16V 

Қозғалтқыштың типі 
(қозғалтқыштағы тақтайшаға 
қараңыз) 

 
H5H Turbo 

 
H4M 

Қозғалтқыштың жұмыс 
көлемі, 
см3 

1332 
 

1 598 

Жанармай типі 

Октан саны 

Бензин. 
Этилдендірілмеген жанармай міндетті түрде бактың құю қылтас ойымшасының 
заттаңбасында көрсетілген санға сəйкес келетін октан санымен. 
Пайдаланылатын жанармай автокөлік үшін қарастырылған экологиялық санат пен 
стандарттарға сəйкес келу керек.

 
 

Еуропалық стандарттарға 
сəйкес келетін жəне Еуропада 
өткізілетін автокөліктердің 
қозғалтқыштарына келетін 
жанармай  түрлері  (басқа бар-
лық жағдайларда ресми дилерге 
жүгініңіз).

   

EN 228 стандартына сəйкес келетін жəне құрамында 5% дейін этанолы бар 
этилдендірілмеген бензин. 

 

EN 228 стандартына сəйкес келетін жəне құрамында 10% дейін этанолы бар 
этилдендірілмеген бензин. 

ҚОЗҒАЛТҚЫШТЫҢ СИПАТТАМАЛАРЫ (1/2) 
 

6.5  



Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61340_1 
Caractéristiques moteurs (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_6 

 

 

ҚОЗҒАЛТҚЫШ СИПАТТАМАЛАРЫ (2/2) 
 

 
Модификация 

 
1,3 TCe 

 
1,6 16V 

Қозғалтқыш типі 
(қозғалтқыштағы жапсырмаға 
қар.) 

 
H5H Turbo 

 
H4M 

Қозғалтқыштың жұмыс 
көлемі, 
см3 

 
1 332 

 
1 598 

Оталдыру білтелері Сіздің автокөлігіңізге арналған білтелер типтерін ғана пайдаланыңыз. 
Олардың типі мотор бөлімінде орналасқан жапсырмада көрсетілген. Ол болмаса, өндіруші 
компанияның ресми дилеріне жүгініңіз. 
Тиісті емес типті оталдыру білтелерін орнату қозғалтқыштың зақымдануына алып келуі мүмкін. 
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Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61341_1 
Masses (en kg) (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_6 

 

 

ЖАППАЙ СИПАТТАМАЛАРЫ, кг 
 

Осы жаппай сипаттамалары негізгі жиынтықпен жəне қосымша жабдықсыз автокөліктер үшін көрсетілген: олар сіздің 
автокөлігіңіздің жабдықталу деңгейіне байланысты өзгертіледі. Өндірушінің ресми дилеріне жүгініңіз. 

 

Автокөліктің рұқсат етілген ең жоғары массасы (MMAC) 
Тіркеліммен автокөліктің рұқсат етілген ең жоғары 
массасы (MTR) 

 Автокөліктің сəйкестендіру тақтайшасында 
көрсетілген массалардың мəні (салмақтық 
жүктемелер ➥ 6.2 

Тежеуішпен жабдықталған сүйретілетін тіркелімнің 
массасы* 

Формула бойынша есептеледі: MTR – 
MMAC 

Тежеуішпен жабдықталмаған сүйретілетін тіркелімнің 
массасы * 

 
670 

Тартқыш-ілініс құрылғыға рұқсат етілген ең жоғары 
жүктеме* 75 

Төбеге рұқсат етілген жүктеме 80 кг (соның ішінде тасымалдауға арналған 
құрылғы) 

* Сүйретілетін тіркелімнің массасы (трейлерді, катерді жəне т.б. сүйреу) 
Егер MTR – MMAC айырмасы нөлге тең болса немесе MTR фирмалық тақтайшасында нөлге тең деп көрсетілсе (немесе 
мүлдем көрсетілмесе), сүйреуге тыйым салынады. 
– Сүйретілетін тіркелімнің массасы жол қозғалысының ережелеріне қатысты жергілікті заңнамамен реттелетінін есте сақтаған жөн. 

Тартқыш-ілініс құрылғысы мəселесі бойынша өндірушінің ресми дилерлеріне жүгініңіз. 
– Кез келген жағдайда сүйреу кезінде рұқсат етілген ең жоғары массадан асыруға болмайды (автокөлік жəне сүйретілетін 

тіркелім). Алайда, рұқсат етіледі: 
– артқы дөңгелекке MMTA 15%-ға жоғарылатуға; 
– автокөлік MMAC ең көбі 10%-ға, бірақ 100 кг асырмай жоғарылату (бұл шектердің біреуіне жеткенше). 
Екі жағдайда да тіркеліммен автокөліктің ең жоғары жылдамдығы 100 км/сағ аспауы тиіс, бұл ретте, шиналардағы ауа қысымын 0,2 
барға (3 PSI. арттырған жөн. 

– Қозғалтқыштың қуаты мен автокөліктің өрлерден өту қабілеті биік таулар жағдайында төмендейді, біз 1000 м өрге ең жоғары 
жүктемені 10%-ға, содан соң əрбір 1000 м өрге қосымша 10%-ға азайтуға кеңес береміз.  
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Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61342_1 
Pièces de rechange et réparations (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_6 

 

 

ҚОСАЛҚЫ БӨЛШЕКТЕР ЖƏНЕ ЖӨНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫ 
Түпнұсқа қосалқы бөлшектер өте қатаң техникалық талаптар негізінде жасалған жəне олар арнайы сынақтардан өтеді. Сондықтан олар 
жаңа автомобильдерге орнатылған ұқсас бөлшектерге қойылатын барлық техникалық талаптарға сəйкес келеді.  

Өндіруші компанияның түпнұсқа қосалқы бөлшектерін пайдалана отырып, Сіз автокөлігіңіздің ұзақ мерзімділігін жəне жарамдылығы 
қамтамасыз ете аласыз. Бұдан басқа, түпнұсқалық қосалқы бөлшектерді пайдалана отырып, өндіруші компанияның ресми дилер 
желісінің қызмет көрсету бекетінің мамандары орындаған жөндеу жұмыстарына жөндеуге тапсырыс-нарядтың артқы жағында 
келтірілген шарттарға сəйкес кепілдік беріледі. 
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Jaune Noir Noir texte 

Jus 
RUS_UD61343_1 

tificatif d'entretien (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_6 

 

 

Күні: Км: Фактура №: Пікір/əртүрлі 
Жұмыс типі: 

Техникалық қызмет көрсету □ 
....................................... □ 

Мөр  

Жемірілуге қарсы жабынды тексеру: 
НОРМАДА □ НОРМАДА ЕМЕС* □ 
*Арнайы бетті қараңыз 

  

Күні: Км: Фактура №: Пікір/əртүрлі 
Жұмыс типі: 
Техникалық қызмет көрсету □ 
....................................... □ 

Мөр  

Жемірілуге қарсы жабынды тексеру: 
НОРМАДА □ НОРМАДА ЕМЕС* □ 
*Арнайы бетті қараңыз 

  

Күні: Км: Фактура №: Пікір/əртүрлі 
Жұмыс типі: 
Техникалық қызмет көрсету □ 
....................................... □ 

Мөр  

Жемірілуге қарсы жабынды тексеру: 
НОРМАДА □ НОРМАДА ЕМЕС* □ 
*Арнайы бетті қараңыз 

 

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІ ТІРКЕУ (1/6) 
 

VIN: .................................................................................. 
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Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61343_1 
Justificatif d'entretien (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_6 

 

 

 

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІ ТІРКЕУ (2/6) 

 
 

6.10  

Күні: Км: Фактура №: Пікір/əртүрлі 
Жұмыс типі: 

Техникалық қызмет көрсету □ 
....................................... □ 

Мөр  

Жемірілуге қарсы жабынды тексеру: 
НОРМАДА □ НОРМАДА ЕМЕС* □ 
*Арнайы бетті қараңыз 

  

Күні: Км: Фактура №: Пікір/əртүрлі 
Жұмыс типі: 
Техникалық қызмет көрсету □ 
....................................... □ 

Мөр  

Жемірілуге қарсы жабынды тексеру: 
НОРМАДА □ НОРМАДА ЕМЕС* □ 
*Арнайы бетті қараңыз 

  

Күні: Км: Фактура №: Пікір/əртүрлі 
Жұмыс типі: 
Техникалық қызмет көрсету □ 
....................................... □ 

Мөр  

Жемірілуге қарсы жабынды тексеру: 
НОРМАДА □ НОРМАДА ЕМЕС* □ 
*Арнайы бетті қараңыз 

 

VIN: .................................................................................. 



Jaune Noir Noir texte 

Jus 
RUS_UD61343_1 

tificatif d'entretien (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_6 

 

 

 ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІ ТІРКЕУ (3/6) 

 
 

6.11  

Күні: Км: Фактура №: Пікір/əртүрлі 
Жұмыс типі: 

Техникалық қызмет көрсету □ 
....................................... □ 

Мөр  

Жемірілуге қарсы жабынды тексеру: 
НОРМАДА □ НОРМАДА ЕМЕС* □ 
*Арнайы бетті қараңыз 

  

Күні: Км: Фактура №: Пікір/əртүрлі 
Жұмыс типі: 
Техникалық қызмет көрсету □ 
....................................... □ 

Мөр  

Жемірілуге қарсы жабынды тексеру: 
НОРМАДА □ НОРМАДА ЕМЕС* □ 
*Арнайы бетті қараңыз 

  

Күні: Км: Фактура №: Пікір/əртүрлі 
Жұмыс типі: 
Техникалық қызмет көрсету □ 
....................................... □ 

Мөр  

Жемірілуге қарсы жабынды тексеру: 
НОРМАДА □ НОРМАДА ЕМЕС* □ 
*Арнайы бетті қараңыз 

 

VIN: .................................................................................. 



Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61343_1 
Justificatif d'entretien (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_6 

 

 

 

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІ ТІРКЕУ (4/6) 

 
 

6.12  

Күні: Км: Фактура №: Пікір/əртүрлі 
Жұмыс типі: 

Техникалық қызмет көрсету □ 
....................................... □ 

Мөр  

Жемірілуге қарсы жабынды тексеру: 
НОРМАДА □ НОРМАДА ЕМЕС* □ 
*Арнайы бетті қараңыз 

  

Күні: Км: Фактура №: Пікір/əртүрлі 
Жұмыс типі: 
Техникалық қызмет көрсету □ 
....................................... □ 

Мөр  

Жемірілуге қарсы жабынды тексеру: 
НОРМАДА □ НОРМАДА ЕМЕС* □ 
*Арнайы бетті қараңыз 

  

Күні: Км: Фактура №: Пікір/əртүрлі 
Жұмыс типі: 
Техникалық қызмет көрсету □ 
....................................... □ 

Мөр  

Жемірілуге қарсы жабынды тексеру: 
НОРМАДА □ НОРМАДА ЕМЕС* □ 
*Арнайы бетті қараңыз 

 

VIN: .................................................................................. 



Jaune Noir Noir texte 

Jus 
RUS_UD61343_1 

tificatif d'entretien (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_6 

 

 

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІ ТІРКЕУ (5/6) 

6.13  

Күні: Км: Фактура №: Пікір/əртүрлі 
Жұмыс типі: 

Техникалық қызмет көрсету □ 
....................................... □ 

Мөр  

Жемірілуге қарсы жабынды тексеру: 
НОРМАДА □ НОРМАДА ЕМЕС* □ 
*Арнайы бетті қараңыз 

  

Күні: Км: Фактура №: Пікір/əртүрлі 
Жұмыс типі: 
Техникалық қызмет көрсету □ 
....................................... □ 

Мөр  

Жемірілуге қарсы жабынды тексеру: 
НОРМАДА □ НОРМАДА ЕМЕС* □ 
*Арнайы бетті қараңыз 

  

Күні: Км: Фактура №: Пікір/əртүрлі 
Жұмыс типі: 
Техникалық қызмет көрсету □ 
....................................... □ 

Мөр  

Жемірілуге қарсы жабынды тексеру: 
НОРМАДА □ НОРМАДА ЕМЕС* □ 
*Арнайы бетті қараңыз 

 

VIN: .................................................................................. 



Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61343_1 
Justificatif d'entretien (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_6 

 

 

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІ ТІРКЕУ (6/6) 
 

 

 

6.14  

Күні: Км: Фактура №: Пікір/əртүрлі 
Жұмыс типі: 

Техникалық қызмет көрсету □ 
....................................... □ 

Мөр  

Жемірілуге қарсы жабынды тексеру: 
НОРМАДА □ НОРМАДА ЕМЕС* □ 
*Арнайы бетті қараңыз 

  

Күні: Км: Фактура №: Пікір/əртүрлі 
Жұмыс типі: 
Техникалық қызмет көрсету □ 
....................................... □ 

Мөр  

Жемірілуге қарсы жабынды тексеру: 
НОРМАДА □ НОРМАДА ЕМЕС* □ 
*Арнайы бетті қараңыз 

  

Күні: Км: Фактура №: Пікір/əртүрлі 
Жұмыс типі: 
Техникалық қызмет көрсету □ 
....................................... □ 

Мөр  

Жемірілуге қарсы жабынды тексеру: 
НОРМАДА □ НОРМАДА ЕМЕС* □ 
*Арнайы бетті қараңыз 

 

VIN: .................................................................................. 



Jaune Noir Noir texte 

Con 
RUS_UD61344_1 

trôle anticorrosion (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_6 

 

 

 

Жемірілуге байланысты орындалатын жөндеу:  Мөр 

Жөндеу күні: 
 

Орындалатын жөндеу:  Мөр 

Жөндеу күні: 
 

Орындалатын жөндеу:  Мөр 

Жөндеу күні: 

 

ЖЕМІРІЛУГЕ ҚАРСЫ БАҚЫЛАУ (1/5) 
 

Кепілдіктің əрекет етуін жалғастыру жөндеумен түсіндірілген жағдайда, бұл жөндеу төменде көрсетіледі. 
 
 

VIN (АЖН): .................................................................................. 

6.15  



Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61344_1 
Contrôle anticorrosion (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_6 

 

 

 

 ЖЕМІРІЛУГЕ ҚАРСЫ БАҚЫЛАУ (2/5) 
 

Кепілдіктің əрекет етуін жалғастыру жөндеумен түсіндірілген жағдайда, бұл жөндеу төменде көрсетіледі. 
 
 

6.16  

 

Жемірілуге байланысты орындалатын жөндеу:  Мөр 

Жөндеу күні: 
 

Орындалатын жөндеу:  Мөр 

Жөндеу күні: 
 

Орындалатын жөндеу:  Мөр 

Жөндеу күні: 

 

VIN (АЖН): .................................................................................. 



Jaune Noir Noir texte 

Con 
RUS_UD61344_1 

trôle anticorrosion (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_6 

 

 

 ЖЕМІРІЛУГЕ ҚАРСЫ БАҚЫЛАУ (3/5) 
 

Кепілдіктің əрекет етуін жалғастыру жөндеумен түсіндірілген жағдайда, бұл жөндеу төменде көрсетіледі. 
 
 

6.17  

 

Жемірілуге байланысты орындалатын жөндеу:  Мөр 

Жөндеу күні: 
 

Орындалатын жөндеу:  Мөр 

Жөндеу күні: 
 

Орындалатын жөндеу:  Мөр 

Жөндеу күні: 

 

VIN (АЖН): .................................................................................. 



Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61344_1 
Contrôle anticorrosion (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_6 

 

 

 

 ЖЕМІРІЛУГЕ ҚАРСЫ БАҚЫЛАУ (4/5) 
 

Кепілдіктің əрекет етуін жалғастыру жөндеумен түсіндірілген жағдайда, бұл жөндеу төменде көрсетіледі. 
 
 

6.18  

 

Жемірілуге байланысты орындалатын жөндеу:  Мөр 

Жөндеу күні: 
 

Орындалатын жөндеу:  Мөр 

Жөндеу күні: 
 

Орындалатын жөндеу:  Мөр 

Жөндеу күні: 

 

VIN (АЖН): .................................................................................. 



Jaune Noir Noir texte 

Con 
RUS_UD61344_1 

trôle anticorrosion (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_6 

 

 

 ЖЕМІРІЛУГЕ ҚАРСЫ БАҚЫЛАУ (5/5) 
 

Кепілдіктің əрекет етуін жалғастыру жөндеумен түсіндірілген жағдайда, бұл жөндеу төменде көрсетіледі. 
 
 

6.19  

 

Жемірілуге байланысты орындалатын жөндеу:  Мөр 

Жөндеу күні: 
 

Орындалатын жөндеу:  Мөр 

Жөндеу күні: 
 

Орындалатын жөндеу:  Мөр 

Жөндеу күні: 

 

VIN (АЖН): .................................................................................. 



Jaune Noir Noir texte 

RUS_UD61345_1 
Filler NU (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-1_NU_Renault_6 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.20 
 



Jaune Noir Noir texte 

FRA_UD69214_4 
Index (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-3_XHAPH2_Renault_7 

 

 

ƏЛІПБИЛІК КӨРСЕТКІШ (1/4) 
4 
4 жетекші дөңгелектер (4WD) ........................................ 2.26 → 2.29 

 
E 
ESC: траекторияны тұрақтандыру жүйесі ............. 1.50, 2.21 → 2.25 

 
А 
апаттық жарықпен белгі беру ..................................................... 1.70 
апаттық белгі .............................................................................. 1.70 
автомагнитола ................................................................. 3.31 – 3.32 
қозғалыс кезінде шанақтың ашылатын элементтерін автоматты 
бұғаттау ....................................................................................... 1.14 
автоматты беріліс қорабы .............................................. 2.51 → 2.53 
автокөлік белгісі .......................................................................... 1.70 
меңгерікпен басқаруды бейімді күшейткіш ................................ 1.64 
аккумулятор батареясы ..................... 1.49, 4.12 – 4.13, 5.26 – 5.27 
бұғаттауға қарсы жүйе (ABS) .........................................2.21 → 2.25 
тоттануға қарсы қорғаныс .......................................................... 4.14 
бос айналуға қарсы жүйе (ASR) ..................................... 2.21 → 2.25 

Б 
төбе жүксалғышы 

төбе жүксалғышының тіректері ............................................ 3.30 
жүк бөлімі ............................................................................... 3.26, 3.28 
күбіше 

салқындатқыш сұйықтық ........................................................ 4.7 
тежеуіш сұйықтығы ................................................................. 4.8 

балалардың қауіпсіздігі.1.6 → 1.9, 1.11, 1.26, 1.29 – 1.30, 1.32 → 
1.36, 
1.40 → 1.43, 3.14 – 3.15 
борттық компьютер .................................. 1.48 → 1.51, 1.53 → 1.63 
автокөлікті сүйреу    5.31 → 5.33 

тартқыш-ілініс құрылғысы .................................................... 3.29 
сүйреткіш сақиналар..................................... 5.4 – 5.5, 5.31 → 5.33 
сүйретілетін масса ........................................................................ 6.7 

В 
желдеткіш торлар ................................................................ 3.2 – 3.3 
желдету ............................................................................ 3.2 → 3.13 

 
 
 
жылытумен жел əйнегі ..................................................... 3.8 → 3.11 
зат салатын бөлімдер .................................................... 3.18 → 3.21 
оталдыруды қосу ............................................................... 2.2 → 2.7 
салонның ішкі əрлеуі 

күтім жасау ................................................................. 4.17 – 4.18 
автокөлікті жүргізу ....  2.2→ 2.8, 2.10→ 2.14, 2.21→ 2.38, 2.51→ 2.53  
«бос қол» режимінде телефон қосудың кіріктірілген жүйесі............. 
.....................................................................................................3.31–3.32 

  

 
Д 
шиналардағы қысым .2.17 → 2.20, 4.10 – 4.11, 5.2 – 5.3, 5.6 → 5.11 
артқа жүру хабаршысы .................................................... 2.37 – 2.38 
соқыр аймақ хабаршысы ............................................... 2.41 → 2.46 
жүк бөлімінің есіктері/есігі............................. 1.2 → 1.4, 1.10 → 1.14 
қозғалтқыш 

техникалық сипаттамалары .......................................... 6.5 – 6.6 
балалар .................................. 1.2, 1.6 → 1.9, 1.29 – 1.30, 3.14 – 3.15 
балалар (қауіпсіздік) ............................................. 1.2, 1.6 → 1.9, 1.11 
балаларға арналған орындықтар ................ 1.29 – 1.30, 1.32 → 1.42 
дисплей .......................................................................... 1.48 → 1.52 
қозғалтқышты қашықтықтан іске қосу ................................. 2.2 → 2.7 
домкрат ........................................................................... 5.2, 5.4 – 5.5 
қосымша жабдық.........................................................................5.28 

 
Ж 
сұйықтықтар 

қозғалтқышты салқындату жүйесіне арналған....................... 4.8 
əйнекжуғыға арналған  ........................................................... 4.8 

З 
артқы көп орынды орындық 

функционалдық мүмкіндіктер .................................... 3.24 – 3.25 
артқа жүру 

қозғалыс............................................................. 2.9, 2.51 → 2.53 
артқы сөре.................................................................................. 3.27 
есіктерді жабу ................................................................ 1.10 → 1.14 
дөңгелекті ауыстыру ............................................................ 5.6 – 5.7 
шамдарды ауыстыру ..................................................... 5.12 → 5.18 

 

7.1  
  



Jaune Noir Noir texte 

FRA_UD69214_4 
Index (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-3_XHAPH2_Renault_7 

 

 

ƏЛІПБИЛІК КӨРСЕТКІШ (2/4) 
қозғалтқышта майды ауыстыру ............................................. 4.5 – 4.6 
қосалқы дөңгелек ................................................................ 5.2 – 5.3 
қосалқы кілт ......................................................................... 1.2 – 1.3 
қосалқы бөлшектер ...................................................................... 6.8 
есіктерді құлыптау ............................................................ 1.2 → 1.14 
қозғалтқышты майлау жүйесінің май құюға арналған багы 4.5 – 4.6 
Жанармай шанының жанармай  құюға арналған сыйымдылығы 

1.83 – 1.84 
қозғалтқышты іске қосу ......................................................... 2.2 → 2.7 
дыбыспен жəне жарықпен белгі беру ........................................ 1.70 

фарлардың алысқа жүретін жарығымен ............................. 1.70 
артқы көрініс айналары ................................................... 1.68 – 1.69 

И 
сəйкестендіргіш тақташалар ............................................... 6.2 – 6.3 
жеке айналар .............................................................................. 3.21 

К 
артқы көрініс камерасы ................................................... 2.39 – 2.40 
айнала шолу камерасы .................................................. 2.47 → 2.50 
капот..................................................................................... 4.2 – 4.3 
«бос қол» функциясымен кілт-карта: 
пайдалану. .......................................................................... 1.5 → 1.9 
кілт-карта: пайдалану .............................. 1.4 → 1.9, 2.2 → 2.7 
кілт-карта: қуат элементі ................................................... 5.19 – 5.20 
сəндік қақпақты ашуға арналған кілт .................................. 5.4 – 5.5 
қозғалтқышты іске қосу/тоқтату түймешесі ........................ 2.2 → 2.7 
дөңгелектер (қауіпсіздік) ................................................... 5.8 → 5.11 
дөңгелек кілті ..................................................................... 5.4 → 5.7 
бақылау-өлшеу аспаптары ........ 1.48 → 1.54, 1.66 – 1.67 

 
Л 
шамдар 

ауыстыру .................................................................. 5.12 → 5.18 
 

М 
май өлшеуіш сүңгіш ...................................................................... 4.4 
жаппай сипаттамалары ................................................................ 6.7 
жүргізушінің орны .............................................................. 1.46 → 1.51 
мотор майы ........................................................................ 4.4 → 4.6 
мультимедиялық жабдық ................................................ 3.31 – 3.32 
7.2 

 
 
 
жуу .................................................................................. 4.14 → 4.16 

 
Н 
құрал-саймандар жиынтығы .........................................  5.2, 5.4 – 5.5 
шиналарды үрлеу ......................2.17 → 2.20, 4.10 – 4.11, 5.6 → 5.11 
сыртқы жарықпен белгі беру ......................................... 1.70 → 1.75 
ақаулар ........................................... 1.48 → 1.51, 5.34 → 5.39 

 
О 
үрлеу 

жел əйнегі.................................................... 3.5, 3.8 → 3.11 
артқы əйнек ....................................................... 3.4, 3.8 → 3.11 

автокөлікті жүргізіп сынау .................................................. 2.2 → 2.7 
жел əйнегін жылыту/үрлеу............................................... 3.8 → 3.11 
жабдық 

тіркелімді сүйреуге арналған  ............................................. 3.29 
салонның жабдығы ........................................................ 3.18 → 3.21 
басқару органдары .......................................................... 1.46 – 1.47 
жарықтандыру: 

сыртқы ...................................................................... 1.70 → 1.75 
салонды .................................................  3.16 – 3.17, 5.16 → 5.18 
аспатар қалқаншасын ...........................................................1.71 

бензинді қозғалтқышпен автокөліктердің ерекшелігі  .................. 2.8 
қозғалтқышты тоқтату ........................................................... 2.2 → 2.7 
алдыңғы жолаушының қауіпсіздік көпшіктерін өшіру ................1.43 
есіктерді ашу .................................................................. 1.10 → 1.13 
есіктердің құлпын ашу ..................................................... 1.12 – 1.13 
қоршаған ортаны қорғау .............................................................2.16 

 
П 
күлсауыт ......................................................................................3.22 
жүк тасымалдау 

автокөліктің төбесінде ........................................................... 6.7 
жүк бөлімінде ........................................................................... 3.28 

балаларды тасымалдау .............................  1.29 – 1.30, 1.32 → 1.43 
алдыңғы орындықтар 

реттеу ....................................................................... 1.15 → 1.17 
берілістерді ауыстырып-қосу..........................  1.51, 2.9, 2.51 → 2.53 
балқымалы сақтандырғыштар....................................... 5.21 → 5.25 
плафон...................................................................... 3.16 – 3.17, 5.16 

 
  

..........................................................................................



Jaune Noir Noir texte 

FRA_UD69214_4 
Index (XHA Ph2 - Renault) RUS_NU_1365-3_XHAPH2_Renault_7 

 

 

ƏЛІПБИЛІК КӨРСЕТКІШ (3/4) 
Бас тірегіштер .................................................................... 1.15, 3.23 
шынтақ сүйеніштер 
қауіпсіздік көпшігі 

алдыңғы жолаушының қауіпсіздік көпшігін өшіру 1.43 
іс-əрекет ................................................................................ 1.23 

автокөлікті көтеру 
дөңгелекті ауыстыру ..................................................... 5.6 – 5.7 

жүргізуші орындығының қалпы 
реттеу ....................................................................... 1.17 → 1.20 

қауіпсіздік белдіктерінің кергіштері ................................ 1.21 → 1.26 
аспаптар панелі ............................................................... 1.46 – 1.47 
тұтатқыш ..................................................................................... 3.22 
жанармай шанының тығыны  .......................................... 1.83 – 1.84 
тоттануға қарсы қорғанысты тексеру ............................. 6.15 → 6.19 

 
Р 
өлшемдер ..................................................................................... 6.4 
төбеге рұқсат етілген жүктеме ..................................................... 6.7 
жанармай шығыны  ....................... .................................. 2.10 → 2.14 
температураны реттеу .....................................................3.8 → 3.13 
жүргізуші орнын реттеу ................................. 1.15 → 1.20, 3.23 
алдыңғы орындықтарды реттеу ................................................. 1.16 
фарлар жарығын реттеу. ................................................ 1.74 – 1.75 
ECO үнемді жүргізу режимі..................... 1.51, 2.10 → 2.14 
уыттылықты төмендету жөніндегі кеңестер .............................. 2.15 
автокөлікті басқару жөніндегі кеңестер ......................... 2.10 → 2.14 
қауіпсіздік белдіктері ...................................................... 1.17 → 1.26 
электраксессуарларды қуаттау рəзеткесі ................................. 3.22 
рөл дөңгелегі 

реттеу ........................................................................ 1.64 – 1.65 
берілістерді ауыстырып-қосу иінтірегі ......................................... 2.9 

 
С 
автоматты беріліс қорабының селекторы ..................... 2.51 → 2.53 
шиналарда қысымды жоғалту белгісі .......................... 1.51, 2.17 → 
2.20 белгі шамдар .......................................................... 1.48 → 1.63 
жылытумен орындықтар  ........................................................... 1.16 
Isofix жүйесі ............................................. 1.32 → 1.34, 1.40 → 1.42 
ауаны баптау жүйесі .........................................................3.4 → 3.13 
көтерілу кезінде қозғалғандағы көмек жүйесі  ............... 2.21 → 2.25 

 
 
 
жылдамдықты шектеу жүйесі ............................... 1.51, 2.30 → 2.32 
жылыту жəне желдету жүйесі  ......................................... 3.4 → 3.12 
пассивті қауіпсіздік жүйесі 

бүйірлік қауіпсіздік құрылғылары .........................................1.27 
жүргізушінің жəне алдыңғы жолаушының ................. 1.21 → 1.26 

жылдамдықты реттеу жəне шектеу жүйесі ................... 2.30 → 2.36 
траекторияны тұрақтандыру жүйесі: ESC ..................... 2.21 → 2.25 
тұраққа қою кезіндегі көмек жүйесі  ............................... 2.37 → 2.40 
жедел тежеу жүйесі  ...................................................... 2.21 → 2.25 
күнге қарсы күнқағар ...................................................................3.21 
аспаптар қалқаншасындағы хабарламалар ................. 1.53 → 1.63 
əйнекжуғылар ................................................................ 1.76 → 1.82 
əйнектазартқыштар 

щеткалар.................................................................... 5.29 – 5.30 
басқару ..................................................................... 1.76 → 1.82 

əйнеккөтергіштер ............................................................. 3.14 – 3.15 
тұрақ тежеуіші ............................................................................... 2.9 

Т 
телефон ........................................................................... 3.31 – 3.32 
сыртқы ауа температурасы ........................................................ 1.67 
техникалық сипаттамалар ................................................. 6.4 → 6.8 
техникалық қызмет көрсету ........................................................ 2.15 
жанармай шаны 
сыйымдылығы............................................................................. 1.83 
жанармай 

құю ............................................................. 1.48, 1.83 – 1.84 
сапасы ........................................................................ 1.83 – 1.84 
шығыны .................................................................... 2.10 → 2.14 
жанармай шығыны жөніндегі кеңестер  ................... 2.10 → 2.14 

тежеуіш сұйықтығы ....................................................................... 4.8 
 

У 
бұрылыс көрсеткіштері (ауыстырып-қосу, 
шамдарды ауыстыру) .............................................1.70, 5.12 → 5.15  
көрсеткіштер: 

аспаптар қалқаншасында........................................ 1.48 → 1.54 
өңделген газдардың уыттылығын азайту 
кеңестер ...................................................................................... 2.15 
қозғалтқыштағы майдың деңгейі ................................ 1.49, 4.4 → 4.6 
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ƏЛІПБИЛІК КӨРСЕТКІШ (4/4) 
жанармай деңгейі  ....................... .................................... 1.48 → 1.52 
пайдаланылатын сұйықтықтардың деңгейлері .................4.7 → 4.9 
деңгейлері: 

əйнекжуғы сұйықтығы ............................................................. 4.9 
салқындатқыш сұйықтық ........................................................ 4.7 
тежеуіш сұйықтығы ................................................................. 4.8 

меңгерікпен басқару күшейткіші ................................................ 1.64 
нақты уақытты орнату ..................................................... 1.66 – 1.67 
балалар үшін қауіпсіздік құрылғылары . 1.29 – 1.30, 1.32 → 1.36, 
1.43 күтім жасау: 

салонның ішкі əрлеуі ................................................. 4.17 – 4.18 
автокөліктің шанағы ................................................. 4.14 → 4.16 
механикалық жабдық ........... 4.4, 4.12 – 4.13, 6.9 → 6.14 

 
Ф 
фарлар 

шамдарды ауыстыру ................................................. 5.12 – 5.13 
алдыңғы ..................................................................... 5.12 – 5.13 
реттеу ........................................................................ 1.74 – 1.75 

сүзгі: 
ауа .......................................................................................... 4.9 
май ................................................................................. 4.5 – 4.6 
салон ...................................................................................... 4.9 

бағытталған жарықтандыру шамдары ........................... 3.16 – 3.17 
шамдар/фарлар: 

апаттық белгі беру ..............................................................  1.70 
жақын жарық ......................................... 1.48, 1.71, 5.12 – 5.13 
габариттік........................................................ 1.71, 5.12 → 5.14 
алысқа жүретін жарық................................................. 1.48, 1.71,  
5.12 
артқы жүру ............................................................................ 5.15 
бұрылыс ................................................... 1.48, 1.70, 5.12 → 5.14 
тұманға қарсы ................................................ 1.48, 1.73, 5.15 
реттеу  ....................................................................... 1.74 – 1.75 
тоқтау белгісі ............................................................. 5.14 – 5.15 

 
 
 
Ц 
есіктердің орталық құлпы. ...................................... 1.4, 1.12 → 1.14 

 
Ч 
сағат ................................................................................. 1.66 – 1.67 
тазарту: 

автокөліктің ішін ......................................................... 4.17 – 4.18 
 
Ш 
шиналар ...........................2.14, 2.17 → 2.20, 4.10 – 4.11, 5.8 → 5.11 
əйнектазартқыштардың щеткалары ................................ 5.29 – 5.30 
аспаптар қалқаншасы .................................................... 1.48 → 1.63 

 
Э 
отынды үнемдеу............................................................. 2.10 → 2.14 
шұғыл шақыру ................................................................ 2.54 → 2.56 
тік жазықтықта фарлар жарығын электрлік реттеу 1.74 – 1.75 
қуат элементтері 

кілт-картаның қуат элементі ...................................... 5.19 – 5.20 
ECO үнемді режимі (бақылау шамы). ................................... 1.51 

 
Х 
қозғалтқыштардың сипаттамалары ............................... 6.3, 6.5 – 6.6 
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