ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЕВАКУАЦІЇ АВТОМОБІЛЯ
ВСТУП
Керівництво із евакуації автомобіля призначене тільки для кваліфікованих фахівців з евакуації
автомобіля.
Правові застереження
Наведена в керівництві із евакуації інформація вірна на момент здачі керівництва в друк. Ми постійно
працюємо над удосконаленням нашої продукції, тому залишаємо за собою право змінювати технічні
характеристики, конструкцію та обладнання в будь-який час без попереднього повідомлення. Такі зміни
не накладають додаткових зобов'язань на компанію. Актуальна інформація наведена на веб-сайті
https://topix.jaguar.jlrext.com.
Використання належних методів обслуговування обов'язково для забезпечення безпечної та надійної
евакуації автомобілів, так само як і для забезпечення безпеки фахівця, залученого до робіт. Керівництво
по евакуації автомобіля містить загальні вказівки щодо безпечної та ефективної евакуації автомобіля.
Символи, які використовуються в цьому посібнику
Попередження з безпеки служать для запобігання отримання травм і вказують або на процедури, які
необхідно точно виконувати, або на інформацію, яку слід найретельнішим чином враховувати.
© Jaguar Land Rover Limited 2018.
Всі права захищені.
ЕВАКУАЦІЯ АВТОМОБІЛЯ
Процедура огляду автомобіля
Щоб уникнути спірних ситуацій в подальшому, перед евакуацією автомобіля перевірте його на предмет
пошкоджень як зовні, так і всередині. Зробіть запис про знайдені пошкодження і доведіть до відома
власника / водія автомобіля. Навіть саме незначне пошкодження може виявитися дорогим в ремонті,
тому уважно огляньте весь автомобіль.
Підготовка до евакуації автомобіля
Перш ніж починати рух або використовувати будь-які органи управління, вдягніть чисті рукавички і
накрийте сидіння (-я) і підлогу відповідними захисними чохлами.
Спосіб евакуації автомобіля
За допомогою евакуатора або причепа:

Рекомендований метод евакуації або транспортування автомобіля - спеціально призначений для цього
евакуатор або причіп.
Евакуацію / транспортування автомобіля довіряйте лише фахівцям, що мають відповідну кваліфікацію,
і перевіряйте правильність кріплення автомобіля.
Даний автомобіль не можна буксирувати на чотирьох колесах або методом часткового навантаження.
Це може привести до серйозних пошкоджень автомобіля. Перш ніж приступити до буксирування,
фахівець з евакуації повинен активувати механізм виключення режиму стоянки коробки передач. Якщо
не активувати механізм виключення режиму стоянки коробки передач, це може привести до серйозного
пошкодження автомобіля. При евакуації автомобіля електронний ключ повинен залишатися всередині
автомобіля, а електрична система автомобіля повинна бути включена. Це потрібно для того, щоб
рульова колонка залишалася розблокованою і забезпечувалося охолодження інверторів. При
переміщенні автомобіля на евакуаторі або причепі дотримуйтесь наступних вказівок:
• Якщо це можливо, включіть електричну систему автомобіля і встановите важіль перемикання передач
в нейтральне положення (N).
ВИКЛЮЧЕННЯ РЕЖИМУ СТОЯНКИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
• Вимкніть електричне гальмо стоянки (EPB). Якщо електроживлення автомобіля відключено, виконайте
процедуру виключення EPB.
ВИКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ГАЛЬМА СТОЯНКИ (EPB)
• Спрямуйте автомобіль дуже повільно на відстань не більше 500 м.
Примітка: Після відключення акумуляторної батареї розблокувати рульову колонку неможливо.

