
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЪКОВОДСТВО НА СОБСТВЕНИКА 

Работа Поддръжка 
Спецификации 

 

 

Цялата информация от това Ръководство на собственика е актуална към 
датата на публикуването ѝ. HYUNDAI запазва правото си да прави промени по 
всяко време, така че да провежда политика за непрекъснато усъвършенстване 
на своите продуктите. 

 
Това ръководство се отнася за всички модели на този автомобил и включва 
описания и обяснения на опционално, както и на стандартно оборудване. 

В резултат на това е възможно да откриете в него материал, който не 
съответства на вашия автомобил. 

 
Моля обърнете внимание, че някои модели са с десен волан (RHD). 
Обясненията и илюстрациите за някои действия при тях са противоположни на 
описаните в това ръководство. 



ИНСТАЛИРАНЕ НА РАДИОСТАНЦИЯ ЗА ДВУПОСОЧНА ВРЪЗКА ИЛИ        

КЛЕТЪЧЕН ТЕЛЕФОН 

Вашият автомобил е оборудван с електронни компоненти. Възможно е неправилно инсталираната двупосочна радиостанция 
или клетъчен телефон да им повлияят отрицателно. Затова ви препоръчваме внимателно да следите напътствията на 
производителя на радиостанцията или да се посъветвате с вашия дилър н HYUNDAI за предпазни мерки или специални 
указания ако решите да инсталирате някое от тези устройства. 
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   ВНИМАНИЕ: МОДИФИКАЦИИ НА ВАШИЯ HYUNDAI 

Вашият HYUNDAI не трябва да бъде променян по никакъв начин. Подобни промени могат да повлияят отрицателно на 
работата, безопасността или издръжливостта на вашия HYUNDAI и освен това да нарушат условията на ограничената 
гаранция, покриваща автомобила. Някои промени могат също така да бъдат в нарушение на регулациите, установени от 
органите на транспорта и други правителствени структури във вашата страна. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Благодарим ви и поздравления,  че избрахте  HYUNDAI.  Радваме се да ви приветстваме сред нарастващия брой проницателни хора,  които карат  HYUNDAI.  Авангардната
техника и висококачествената изработка на всеки произведен от нас HYUNDAI е нещо, с което се гордеем.
Вашето Ръководство на собственика ще ви запознае с функциите и работата на новия ви  HYUNDAI. За да се запознаете с новия си  HYUNDAI, прочетете внимателно това
ръководство, преди да се качите на новия си автомобил.
Това ръководство съдържа важна информация за безопасност и инструкции, които да ви запознаят с безопасното управление на вашия автомобил.
Това ръководство съдържа и информация за поддръжката,  която да подпомогне безопасната работа на автомобила.  Препоръчва се обслужването и поддръжката на вашия
автомобил да се извършват от упълномощен дилър на  HYUNDAI.  Дилърите на  HYUNDAI  са готови да осигурят висококачествено обслужване,  поддръжка и всякаква друга
помощ, която може да се окаже необходима.
Това ръководство трябва да се смята като задължителна част от вашия автомобил и трябва да се съхранява в него,  за да можете да го ползвате по всяко време.
Ръководството трябва да остане в автомобила,ако го продадете, за да осигури на следващия собственик важната информация за работата, безопасността и поддръжка.

HYUNDAI MOTOR COMPANY

Copyright  2016  HYUNDAI  Motor  Company.  Всички права запазени.  Никаква част от тази публикация не може да бъде възпроизвеждана,  съхранявана в каквито и да е
възстановяваща се система или предавана под каквато и да било форма, без предварително писмено разрешение от HYUNDAI Motor Company.

F4

ВНИМАНИЕ

Тежки повреди на автомобила могат да се дължат на употребата на скъпоструващи смазочни материали,  които не отговарят на спецификациите на
HYUNDAI.  Винаги трябва да използвате висококачествени смазочни материали,  които отговарят на спецификациите,  изброени в страница  8-6  в
раздел"Спецификации на превозното средство" в ръководството на собственика.



Въведение

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО СЪОБЩЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Искаме да ви помогнем да постигнете максимално
удоволствие от шофирането автомобила си.  Вашето
Ръководство може да ви помогне по много начини.
Настойчиво ви препоръчваме да го прочетете изцяло.
За да намалите вероятността от смърт или
нараняване, прочетете каретата ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и
ВНИМАНИЕ в ръководството.
Текстовете в ръководството са съпроводени от
илюстрации,  за да ви се обясни по-добре как да
използвате автомобила си. Прочитайки ръководството,
ще се запознаете с характерни особености,  ще
получите важна информация,  свързана с
безопасността и съвети за шофиране при различни
пътни условия.
Общото разположение на ръководството е дадено в
съдържанието.  Използвайте показалеца,  когато
търсите конкретна област или предмет;  той има
азбучен списък на цялата информация от
ръководството.
Раздели:  Това ръководство има осем глави и
показалец.  Всеки раздел започва с кратък списък на
съдържанието, за да видите с един поглед дали в него
е желаната от вас информация.

Вашата безопасност и безопасността на другите е
изключително важна.  Този ръководство ви осигурява
много предпазни мерки за безопасност и оперативни
процедури.  Тази информация ви предупреждава за
потенциални опасности,  които могат да навредят на
вас или на други хора, както и да повредят автомобила
ви.
Съобщенията за безопасност,  намиращи се на
етикетите на превозните средства и в това
ръководство,  описват тези опасности и какво да
правите, за да ги избегнете или намалите рисковете.
Предупрежденията и инструкциите в това ръководство
са за вашата безопасност.  Неспазването на
предупрежденията и инструкциите за безопасност
може да доведе до сериозни наранявания или смърт.

В ръководството ще откриете многобройни карета
ОПАСНОСТ,  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ,  ВНИМАНИЕ,
ЗАБЕЛЕЖКА и СИМВОЛ ЗА СИГНАЛИЗИРАНЕ НА
ОПАСНОСТ,
които ще използваме.

Това е символ за сигнализиране на
опасност. Използва се,  за да ви предупреди
за потенциални наранявания.  Спазвайте
всички съобщения за безопасност,  за да
избегнете евентуално нараняване или
смърт.  Символът за предупреждение за
безопасност предшества сигналните думи
ОПАСНОСТ,  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и
ВНИМАНИЕ.
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                          ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ показва ситуация,  която ще
доведе до смърт или сериозно нараняване
ако не бъде избегната

                  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ показва ситуация,  която
може да доведе до смърт или сериозно
нараняване ако не се избягва.



 

 

Въведение 

 

 

 

 

 

 

 

  ЗАБЕЛЕЖКА 

ЗАБЕЛЕЖКА показва ситуация, която може да 
доведе до повреда на вашия автомобил ако не 
бъде избегната. 
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                         ВНИМАНИЕ 

ВНИМАНИЕ показва ситуация, която може да 
доведе до смърт или сериозно нараняване 
ако не бъде избегната. 
 

 
МОДИФИКАЦИИ НА АВТОМОБИЛА ВРЪЩАНЕ НА УПОТРЕБЯВАНИ
Този автомобил не трябва да се променя. Промяната 
на вашия автомобил може да повлияе на неговата 
ефективност, безопасност или издръжливост и може 
дори да наруши правителствените разпоредби или тези 
на автомобила. 

Освен това, повреди или проблеми, свързани с 
производителността, произтичащи от модификации, 
може да не бъдат покрити от гаранцията. 

• Ако използвате неодобрени електронни устройства, 
това може да доведе до неефективна работа на 
автомобила, повреда на кабелите, разреждане на 
акумулаторната батерия и пожар. За ваша 
безопасност не използвайте неодобрени електронни 
устройства. 

   АВТОМОБИЛИ (ЗА ЕВРОПА)
 

HYUNDAI насърчава екол
превозните средства, излезли от употреба, и 
предлага да изкупи обратно вашия HYUNDAI в 
съответствие с Директивата за превозните 

средства на Европейския съюз (ЕС).
 

Можете да получите подробна информация от 
началната страница на HYUNDAI 

 
 

 

ВРЪЩАНЕ НА УПОТРЕБЯВАНИ  
АВТОМОБИЛИ (ЗА ЕВРОПА) 

HYUNDAI насърчава екологично третиране на 
превозните средства, излезли от употреба, и 
предлага да изкупи обратно вашия HYUNDAI в 
съответствие с Директивата за превозните  

средства на Европейския съюз (ЕС). 

Можете да получите подробна информация от 
началната страница на HYUNDAI за вашата страна. 

vankov



Управление на вашия автомобил 
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Електрически автомобил
Електрическият автомобил се задвижва с батерия и
електрически двигател.  Докато общите превозни
средства използват двигател с вътрешно горене и
бензин като гориво,  електрическите превозни средства
използват електрическа енергия,  която се зарежда
вътре в батерията с високо напрежение. В резултат на
това електрическите превозни средства са екологични,
тъй като не изискват гориво и не изпускат отработени
газове.

Характеристики на електрическите автомобили
1. Той се задвижва с помощта на електрическата

енергия,  която се зарежда вътре в батерията с
високо напрежение.  Този метод предотвратява
замърсяването на въздуха,  тъй като не се изисква
гориво,  като бензин,  което премахва емисиите на
отработените газове.

2. Мощен двигател се използва и в автомобила.  В
сравнение със стандартните автомобили с
двигатели с вътрешно горене, шумът от двигателя и
вибрациите са много по-малко при шофиране.

3. При забавяне или каране по наклон се използва
регенеративно спиране за зареждане на батерията с
високо напрежение.  Това намалява загубите на
енергия и увеличава разстоянието до изчерпване на
батерията.

4. Когато зареждането на батерията не е достатъчно,
са налице нормално зареждане,  бързо зареждане и
зареждане.  (Вижте  "Типове зареждане на
електрически автомобил" за подробности.)

i Информация
Какво прави регенериращото спиране?
То използва електрически двигател при
намаляване на ускорението и спиране и
преобразува кинетичната енергия в електрическа
енергия,  за да зареди батерията с високо
напрежение.  (Въртящият момент се прилага в
обратна посока при спиране,  за да се генерира
спирачна сила и електрическа енергия.)

Информация за батерията H3

• Автомобилът се състои от батерия с високо
напрежение, която задвижва двигателя и климатика,
както и допълнителна батерия  (12  V),  която
задвижва лампите, чистачките и аудиосистемата.

• Допълнителната батерия се зарежда автоматично,
когато автомобилът е в режим  (        ) на готовност
или батерията с високо напрежение се зарежда.
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ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ



ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ АВТОМОБИЛ
	

Основни компоненти на електрическия автомобил

Вградено зарядно
устройство (OBC)

EPCU
(инвертор + LDC)

мотор

Редуктор

Батерия с високо
напрежение

• Мотор: Използва електрическа енергия,
съхранявана вътре в акумулаторната батерия с
високо напрежение,  за да управлява автомобила
(функционира като двигател в стандартно превозно
средство).

• Редуктор: Предава въртящата сила на мотора към
гумите, при подходящи скорости и въртящ момент.

• Батерия с високо напрежение  (литиево-йонен
полимер): Съхранява и захранва мощността,
необходима за работа на електрическото превозно
средство  (допълнителната батерия на  12V
осигурява захранване на автомобилните функции,
като например светлини и чистачки).

❈OBC: Вградено зарядно устройство
❈LDC:Конвертор DC-DC с ниско напрежение

OAEEQ016001

• Вградено зарядно устройство (OBC) Външно устройство (ниска скорост) за зареждане на батерията с високо
напрежение.

• Инвертор: Преобразува постоянен ток в алтернативен ток за захранване на мотора и преобразува
алтернативния ток в постоянен ток за зареждане на батерията с високо напрежение.

• LDC: Преобразува мощността от батерията с високо напрежение до ниско напрежение  (12V) за захранване на
автомобила (DC-DC).
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Батерия с високо напрежение
(литиево-йонен полимер)

    OAEEQ016002

• Размерът на заряда на батерията с високо
напрежение може постепенно да се понижи,  когато
автомобилът не се движи.

• Капацитетът на батерията с високо напрежение
може да се понижи,  когато автомобилът не се
намира в топъл гараж.

• Разстоянието до изчерпване може да варира в
зависимост от условията на шофиране,  дори ако
размерът на заряда е еднакъв. Батерията с високо
напрежение може да изразходва повече енергия при
бързо шофиране или при изкачване.  Тези действия
могат да намалят разстоянието до изчерпване.

• Батерията с високо напрежение се използва при
включване на климатика/нагревателя. Това може да
намали разстоянието до изчерпване. Уверете се, че
сте задали умерени температури при използване на
климатика/нагревателя.

• Може да възникне естествено разграждане при
батерията с високо напрежение в зависимост от
броя години,  през които се използва превозното
средство.  Това може да намали разстоянието до
изчерпване.

• Когато капацитетът на зареждане и разстоянието до
изчерпване продължават да падат,  препоръчваме
да се свържете с упълномощен дилър на  HYUNDAI
за проверка и поддръжка.
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                     ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Не   изваждайте или разглобявайте
умишлено компоненти за високо
напрежение и конектори,  и жици на
високоволтови батерии.  Също така
внимавайте да не повредите компонентите
с високо напрежение и батерията с високо
напрежение.  Това може да причини
сериозни наранявания и значително да
повлияе на ефективността и живота на
автомобила.

• Когато се изисква проверка и поддръжка на
компонентите за високо напрежение и
батерията с високо напрежение,
препоръчваме да се свържете с
упълномощен дилър на HYUNDAI.



ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ АВТОМОБИЛ
	

• Ако автомобилът няма да се използва за
продължителен период от време,  зареждайте
батерията с високо напрежение веднъж на всеки три
месеца, за да предотвратите разреждането й. Също
така,  ако размерът на заряда не е достатъчен,
веднага заредете докрай.

• Препоръчва се нормално зареждане,  за да се
поддържа батерията с високо напрежение в
оптимално състояние.
Ако нивото на зареждане на батерията е под  20%,
можете да поддържате работата на батерията в
оптимално състояние,  ако я зареждате до  100%.
(Препоръчва се веднъж месечно или повече.)

Система за загряване на батерията с високо
напрежение
Системата за загряване на батерията предотвратява
намаляването производителността на батерията,
когато температурата ѝ е ниска.  Ако конекторът за
зареждане е свързан,  системата за загряване работи
автоматично,  в зависимост от температурата на
батерията.
Времето за зареждане може да се скъси в сравнение с
автомобилите без система за затопляне на батерията.
Но зареждането на батерията може да се увеличи,
поради работата на системата за загряване на
батерията.
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(ПРОДЪЛЖЕНИЕ
)

ВНИМАНИЕ

• Уверете се, че използвате предназначеното
за това зарядното устройство,  когато
зареждате батерията с високо напрежение.
Използването на различни видове зарядни
устройства може да има сериозно
въздействие върху издръжливостта на
автомобила.

• Уверете се,  че манометърът на зарядното
устройство за високо напрежение не
достига до "L  (Low)  или 0".  Ако
автомобилът се държи дълго време на  "L
(Low)"  или на  "0",  това може да повреди
батерията и да се наложи тя да бъде
сменена,  в зависимост от степента на
разпадане.

• Ако автомобилът е попадне в сблъсък,
препоръчваме да се свържете с
упълномощен дилър на  HYUNDAI,  за да
проверите дали батерията с високо
напрежение все още е свързана.

ВНИМАНИЕ

Системата за загряване на батерията работи,
когато конекторът за зареждане е свързан
към автомобила.
Въпреки това,  отоплителната система с
високо напрежение обаче може да не работи,
когато температурата на батерията спадне
под -35°C (-31°F).



OAEEQ016003L 

 

EV РЕЖИМ  
 

EV Режим (ако има) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ако изберете менюто "EV" от началния екран на AVN 
или натиснете бутона "EV" от дясната страна на панела 
с бутони за климатика, можете да влезете в режим EV. 

За подробности относно режим "EV" вижте 
мултимедийното ръководство, което се предоставя 
отделно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Режимът EV има общо 7 менюта 

Обхват, близки станции, енергийна информация, 
настройки на режима на шофиране, ECO шофиране, 
зареждане/климатични настройки и EV настройки. 

Обхват 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Описание 

1 Достъпни райони 

2 
Рискови области 

(в зависимост от обстоятелствата) 

3 Недостъпни райони 
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EV РЕЖИМ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)
	

Близки станции Енергийна информация

Търсят се станции около текущото местоположение.  В
зависимост от символния цвят на станцията тя се
категоризира като достъпна, рискова и недостъпна.

Можете да проверите информацията за батерията и
консумацията на енергия.

Информация за батерията  H3
Можете да проверите достижимия диапазон,  общата
оставаща мощност на батерията и очакваното време за
зареждане за всеки тип зареждане.

Консумация на енергия
Показва консумацията на енергия от батерията от
задвижването,  климатика и електрическите
компоненти.

Можете да проверите текущия достижим диапазон при
изключване на обхвата и климатика.
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ECO Шофиране Зареждане и климатични настройки

Можете да проверите информацията за нивото и
историята на шофирането в ECO режим.

ECO Level
Общо  8  нива на  ECO  и средната консумация на
енергия се показват в зависимост от стила на
шофиране на автомобила.

История на шофирането
Можете да проверите датата  (1),  разстоянието  (2)  и
икономичността на горивото  (3)  от предишните
пътувания. Датата с най-високо ЕКО ниво е отбелязана
с икона с форма на звезда.

Можете да зададете датата и часа на зареждане на
батерията и температурата на климатика/
климатроника. Могат да се зададат две отделни.
Също така можете да изберете времето, за зареждате,
като използвате нощна тарифа.
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EV РЕЖИМ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ) 
 

EV Настройки  
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Задаване на настройки за тръгване и климат  Настройки за извън пиковите часове 

 

  

Предупреждение 

Можете да изберете или премахнете отметката  
Диапазон на внимание. 

 
- Диапазон на внимание : Ако зададената в 

навигацията дестинация не може да бъде достигната 
с оставащата батерия, се показва предупредително 
съобщение. 

 Описание 

 

1 

Ако е избрана, започва да се зарежда сама 

определената извън пиковите часове 

Ако е отказана, започва да се зарежда само в 
определеното време 

2 
Задайте най-евтиното време, за да започнете да 
зареждате 

3 
Задайте най-евтиното време, за да завършите 
зареждането 

 

 Описание 

 

1 

Ако е избрана, започва да се зарежда сама 

определената извън пиковите часове 

Ако е отказана, започва да се зарежда само в 
определеното време 

2 
Задайте най-евтиното време, за да започнете да 
зареждате 

3 
Задайте най-евтиното време, за да завършите 
зареждането 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ниво на зареждане  

Можете да настроите текущите нива за нормално 
зареждане. Изберете подходящо ниво на тока за 
използваните нормални зарядни устройства или 
преносими зарядни устройства. Ако нормалният процес 
на зареждане не започне или внезапно спре в средата, 
изберете отново подходящо ниво и опитайте отново да 
заредите превозното средство. 

 

i Информация 

Ако е избрано по-ниско ниво на тока, времето за зареждане 
ще отнеме повече време. 
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Информация за зареждане

• Нормално зареждане :
Електрическото превозно средство се зарежда, като
се включва в нормално зарядно устройство,
инсталирано в дома ви или в обществена зарядна
станция.  (За повече подробности вижте  "Нормално
зареждане".)

• Бързо зареждане (ако има):
Можете да зареждате с висока скорост на
обществени зарядни станции.  Обърнете се към
съответното ръководство на фирмата,  което се
предоставя за всеки тип зарядно за бързо
зареждане.
Ефективността и дълготрайността на батерията
могат да се влошат, ако бързото зарядно устройство
се използва постоянно.
Използването на бързо зареждане трябва да се
сведе до минимум,  за да се подпомогне
удължаването на живота на батерията с високо
напрежение.

• Бавно зареждане :
Електрическият автомобил може да бъде зареден с
електричество за домакинствата.  Електрическата
мрежа във вашия дом трябва да отговаря на
нормативните изисквания и да може безопасно да
приспособява напрежението/тока (Amps) /мощността
(Watts), посочени на преносимото зарядно.

Информация за времето на зареждане

• Нормално зареждане :
Отнема около  4  часа и  25  минути при стайна
температура. (Може да бъде заредена до 100%.)

• Бързо зареждане (ако има):
- 50  kw  зарядно  :  Отнема около  30  минути при

стайна температура, когато се зарежда до 80%.
- 100  kw  зарядно  :  Отнема около  23  минути при

стайна температура, когато се зарежда до 80%.
И двете зарядни устройства 50/100 кВт могат да
заредят до 94%.

• Бавно зареждане :
Отнема до  12  часа при стайна температура.  (Може
да бъде заредена до 100%.)

i Информация
В зависимост от състоянието и стабилността на
батерията с високо напрежение, спецификациите на
зарядното устройство и температурата на околната
среда,  времето,  необходимо за зареждане на
батерията с високо напрежение, може да варира.
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ВИДОВЕ ЗАРЕЖДАНЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО



Видове зареждане (извън Европа)

Категория Контакт за зареждане
(превозно средство) Конектор за зареждане Изход Как да зареждате Време за зареждане

Нормално
зареждане

Използвайте нормално
зарядно устройство,
инсталирано в домовете
или обществена станция за
зареждане

Прибл. 4 часа и 25 минути (за
пълно зареждане, 100%)

Бързо зареждане
Използвайте бързото
зарядно устройство на
обществена станция за
зареждане

50 kw : приблизително 30
минути.
100 kw : около 23 мин. (за
зареждане до 80%)

онваБ
зареждане

Използвайте ток за
домакински нужди

Прибл. 12 часа (за пълно
зареждане, 100%)

• В зависимост от състоянието и стабилността на батерията с високо напрежение, спецификациите на зарядното устройство и температурата на околната среда,
времето, необходимо за зареждане на батерията с високо напрежение, може да варира.

• Действителното изображение на зарядното устройство и начинът на зареждане могат да варират, в зависимост от производителя на зарядното устройство.
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OAEEQ016020 OLFP0Q5006K OLFP0Q5007K

OAEEQ016021 OAEEQ016022 OAEEQ016023

OAEEQ016020 OLFP0Q5006K OAEEQ016024



 

ВИДОВЕ ЗАРЕЖДАНЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ПРОДЪЛЖЕНИЕ) 
 

Видове зареждане (за Европа) 
 

Категория 
ткотнжК  за зареждане 

(превозно средство) Конектор за зареждане Изход Как да зареждате Време за зареждане 

 

 
Нормално 
зареждане 

 

 

 

 

 

 

 

 

OAEEQ016020L 

 

 

 

 

 

 

 

 

OAEEQ016078L 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLFP0Q5007K 

 
Използвайте нормално 
зарядно устройство, 
инсталирано в домовете 
или обществена станция за 
зареждане 

 

Прибл. 4 часа и 25 минути (за 
пълно зареждане, 100%) 

 
 

Бързо зареждане 

 

 

 

 

 

 

 

 

OAEEQ016021L 

 

 

 

 

 

 

 

 

OAEEQ016022L 

 

 

 

 

 

 

 

 

OAEEQ016023 

 

Използвайте бързото 
зарядно устройство на 
обществена станция за 
зареждане 

 

50 kw : приблизително 30 

минути. 

100 kw : около 23 мин. (за 
зареждане до 80%) 

 

 
онваБ  

зареждане 

 

 

 

 

 

 

 

 

OAEEQ016020L 

 

 

 

 

 

 

 

 

OAEEQ016078L 

 

 

 

 

 

 

 

 

OAEEQ016024 

 

 
Използвайте домакински 
ток 

 

 
Прибл. 12 часа (за пълно 
зареждане, 100%) 

 

• В зависимост от състоянието и стабилността на батерията с високо напрежение, спецификациите на зарядното устройство и температурата на околната среда, 
времето, необходимо за зареждане на батерията с високо напрежение, може да варира. 

• Действителното изображение на зарядното устройство и начинът на зареждане могат да варират, в зависимост от производителя на зарядното устройство. 
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ИНДИКАТОРНА ЛАМПА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО 
 

Статус на зареждане 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   OAEEQ016025 

Когато зареждате батерията с високо напрежение, 
нивото на зареждане може да се провери извън 
автомобила. 
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 Работа на индикаторната лампа за зареждане  

Детайли 
(1) (2) (3) 

 (OFF)  (OFF)  (OFF) Не е зареден 

Мига
не 

 (OFF)  (OFF)  
 

Зареждане 

0~33% 

 (ON) Мигане  (OFF) 34~66% 

 (ON)  (ON) Мигане 67~99% 

 (ON)  (ON)  (ON) Напълно зареден (100%)(изключва се след 5 
секунди) 

Мига
не 

Мигане Мигане Грешка при зареждане 

 (OFF)  (OFF) Мигане 
Зареждане на допълнителна батерия 12 V или настроен 

климатик 

 (OFF) Мигане  (OFF) 
Извършва се планираното зареждане 

(Изключва се след 3 минути) 

 



Конектор за зареждане  AUTO/LOCK режим

   OAEEQ016059

Можете да изберете,  кога конекторът за зареждане да
бъде заключен и отключен в дохв яищавнархаз .
Натиснете бутона,        за да превключите между режим
AUTO и режим LOCK.

Когато конекторът за зареждане е заключен

LOCK AUTO

Преди зареждане O X

По време на зареждане O O

Зареждането е
приключило

O X

• Режим LOCK (индикаторът на бутона е изключен) :
Конекторът се заключва,  когато конекторът за
зареждане е включен в захранващия вход.
Конекторът е заключен,  докато всички врати не
бъдат отключени от водача. Този режим може да се
използва,  за да се предотврати кражбата на кабела
за зареждане.
- Ако конекторът за зареждане е отключен,  когато

всички врати са отключени,  но кабелът за
зареждане не е изключен в рамките на 10 секунди,
конекторът ще се заключи автоматично отново.

- Ако конекторът за зареждане е отключен,  когато
всички врати са отключени,  но всички врати се
заключат отново,  конекторът ще се заключи
автоматично.

• Режим AUTO (индикатор на бутона е включен):
Конекторът се заключва,  когато зареждането
започне.  Конекторът се отключва,  когато
зареждането приключи.  Този режим може да се
използва при зареждане в обществена зарядна
станция.
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ЗАКЛЮЧВАНЕ НА КОНЕКТОРА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ



 

ПЛАНИРАНО ЗАРЕЖДАНЕ 

 

 Планирано зареждане (ако има) 

• Можете да настроите график за зареждане на вашия 
автомобил, като използвате приложението AVN или 
Blue Link. 

Обърнете се към ръководството за мултимедия или 
към ръководството на Blue Link за подробна 
информация, относно настройване на планирано 
зареждане. 

• Планираното зареждане може да се извърши само 
при използване на нормално зарядно устройство 
или портативно зарядно устройство (ICCB: кабелна 
кутия за управление). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   OAEEQ016026 

• Когато е настроено зареждане по график и 
нормалното зарядно устройство или портативното 
зарядно устройство (ICCB: кабелна кутия за 
управление) е свързано за зареждане, 
индикаторната лампа в средата мига (за 3 минути), 
за да се покаже, че е зададено планирано 
зареждане. 

• Когато е настроено планирано зареждане, то не се 
задейства незабавно, когато нормалното зарядно 
устройство или преносимо зарядно устройство 
(ICCB: кабелна кутия за управление) се свърже. 
Когато се изисква незабавно зареждане, 
използвайте AVN, за да деактивирате настройката 
за зареждане или натиснете бутона за деактивиране 
на зареждането (         ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   OAEEQ016027 

• Ако натиснете бутона за деактивиране на  
зареждането (  ), за да заредите незабавно 
батерията, зареждането трябва да започне 3 минути 
след като кабелът за зареждане е свързан. 

Когато натиснете деактивираното зареждане (     ) за 
незабавно зареждане, настройката за зареждане не 
е напълно деактивирана. Ако трябва да 
деактивирате напълно настройката за зареждане, 
използвайте AVN, за да завършите деактивирането. 
За подробности относно свързването на нормалното 
зарядно устройство и преносимото зарядно 
устройство вижте "Обикновено или онваб  
зареждане" (ICCB: кабелна кутия за управление). 
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■ Нормално зареждане

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ЗАРЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ

Предпазни мерки при зареждане

■ Бързо зареждане

OAEEQ016023

Действителното изображение на зарядното
устройство и начинът на зареждане могат да
варират, в зависимост от зарядното устройство.

H18

OLFP0Q5007K

                  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Електромагнитните вълни,  генерирани от
устройството за зареждане, могат сериозно
да повлияят на медицинските електрически
устройства,  като имплантируем сърдечен
пейсмейкър.
Когато използвате медицински
електрически уреди,  като имплантируем
сърдечен пейсмейкър,  не забравяйте да
попитате медицинския екип и
производителя дали зареждането на
електрическото ви превозно средство ще
повлияе на функционирането на
медицинските електрически устройства,
като имплантируемия сърдечен
пейсмейкър.

• Проверете,  за да сте сигурни,  че няма
връзка с кабела и щепсела за зареждане,
преди да се свържете към зарядното
устройство и входа за зареждане.
Свързването,  когато има вода или прах
върху конектора на кабела и щепсела,
може да причини пожар или токов удар.

                  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Внимавайте да не докосвате конектора за
зареждане,  щепсела и захранващия вход,
когато свързвате кабела към зарядното
устройство и входа за зареждане на
автомобила.

• Спазвайте следното,  за да предотвратите
електрически удар при зареждане:
- Използвайте водоустойчиво зарядно

устройство.
- Бъдете внимателни,  когато докоснете

конектора и щепсела с мокри ръце или
когато стоите във вода или сняг,  докато
свързвате зарядния кабел.

- Бъдете внимателни,  когато има
светкавици.

- Бъдете внимателни,  когато конекторът
за зареждане и щепселът са мокри.
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                  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Незабавно спрете зареждането,  когато
откриете необичайни признаци  (миризма,
дим).

• Сменете зарядния кабел, ако покритието на
кабела е повредено,  за да предотвратите
токов удар.

• Когато свързвате или изваждате
зареждащия кабел,  уверете се,  че държите
дръжката на съединителя за зареждане и
щепсела за зареждане.
Ако издърпате самия кабел  (без да
използвате дръжката),  вътрешните
проводници могат да се разкачат или да се
повредят.  Това може да доведе до токов
удар или пожар.

ВНИМАНИЕ

• Винаги дръжте конектора и щепсела в
чисто и сухо състояние.  Уверете се,  че по
зарядния кабел няма вода или влага.

• Уверете се, че използвате предназначеното
зарядно устройство за зареждане на
електрическия автомобил.  Използването
на всяко друго зарядно устройство може
да доведе до повреда.

• Преди да заредите батерията,  изключете
автомобила.

• Когато автомобилът е изключен по време
на зареждането, охладителният вентилатор
в отделението на двигателя може
автоматично да се включи.  Не докосвайте
вентилатора при зареждане.

• Внимавайте да не изпуснете конектора за
зареждане.  Конекторът за зареждане може
да се повреди.



■ Нормално зареждане

OLFP0Q5007K

Нормално зареждане

Действителното изображение на зарядното
устройство и начинът на зареждане могат да
варират, в зависимост от зарядното устройство.

Как да свържете нормалното
зарядно устройство
1. Натиснете педала на спирачката и вдигнете ръчната

спирачка.
2. Изключете всички превключватели, превключете на

P (паркиране) и изгасете автомобила.
Ако зареждането започне без скорост в положение
P,  зареждането ще започне,  след като скоростният
лост автоматично се премести в положение  P
(паркиране).

 OAEEQ016030
3. Натиснете центъра на вратата за зареждане, за да

отворите капачката на конектора за зареждане.

i Информация
Вратата за зареждане се отваря само когато
вратата е отключена.

4. Проверете дали има прах върху конектора и входа
за зареждане.
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ЗАРЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ (НОРМАЛНО ЗАРЕЖДАНЕ) - ИЗВЪН ЕВРОПА



i Информация ■ Нормално зареждане

 OAEEQ016031
5. Задръжте гнездото за свързване на зарядното

устройство и го свържете към входа за нормално
зареждане на автомобила.  Натиснете конектора,
докато чуете щракване.  Ако конекторът за
зареждане и клемата за зареждане не са свързани
правилно, това може да доведе до пожар.

Конектор за зареждане  AUTO/LOCK режим
Конекторът е заключен,  в зависимост от това кой
режим е избран.
• LOCK  режим  :  Конекторът се заключва,  когато

конекторът за зареждане е включен в
захранващия вход.

• AUTO  режим  :  Конекторът се заключва,  когато
зареждането започне.

За повече подробности вижте  "Зареждащ конектор
AUTO/LOCK режим" в този раздел.

OLFP0Q5007K
6. Свържете щепсела към електрическия контакт в

нормална зарядна станция,  за да започнете
зареждането.
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                                                                                                                    i Информация 

• Въпреки че е възможно зареждането с бутона 
POWER в положение ON/START за ваша  

• безопасност, започнете да зареждате, когато 
бутонът POWER е в положение OFF и 
автомобилът е превключен на P. След като 
стартирате зареждането, можете да използвате 
електрически компоненти като радиото, като 
натиснете бутона POWER до позиция ACC или 
ON. 

  OAEEQ016032 OAEEQ016032 
• При нормално зареждане, радиото 

7. Проверете дали индикаторът за зареждане 
лампа на батерията с високо напрежение свети на 
панела. Зареждането не се извършва, когато 
индикаторът за зареждане е изключен. 

Когато конекторът щепселът за зареждане не са 
свързани правилно, свържете кабела за зареждане 
отново. 

приемането може да е лошо. 

• По време на зареждането, предавката не може да 
бъде изместена от P към някоя друга предавка. 8. След като зареждането е започнало, 

приблизителното време за зареждане се показва 
на панела за около 1 минута. 

Ако отворите вратата на шофьора по време на 
зареждането, прогнозното време за зареждане се 
показва и на панела за около 1 минута. 

Когато е настроено зареждане по разписание, 
очакваното време за зареждане се показва като "-". 

i Информация 

В зависимост от състоянието и стабилността на 
батерията с високо напрежение, спецификациите на 
зарядното устройство и температурата на околната 
среда, времето, необходимо за зареждане на 
батерията, може да варира. 
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ЗАРЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ (НОРМАЛНО ЗАРЕЖДАНЕ)(ПРОДЪЛЖЕНИЕ) 

 

 



 

 

 

Проверка на статуса на зареждане 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  OAEEQ016025 

Когато зареждате батерията с високо напрежение, 
нивото на зареждане може да се провери извън 
автомобила. 
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Работа на индикаторната лампа за зареждане  
Детайли 

(1) (2) (3) 

 (OFF)  (OFF)  (OFF) Не е зареден 

Мигане  (OFF)  (OFF)  
 

Зареждане 

0~33% 

 (ON) Мигане  (OFF) 34~66% 

 (ON)  (ON) Мигане 67~99% 

 (ON)  (ON)  (ON) Напълно зареден (100%)(включва OFF след 5 секунди) 

Мигане Мигане Мигане Грешка при зареждане 

 (OFF)  (OFF) Мигане 
Зареждане на допълнителна батерия 12 V или настроен 

климатик 

 (OFF) Мигане  (OFF) 
Извършва се планираното зареждане 

(Изключва се след 3 минути) 

 



■ Нормално 

OLFP0Q5007K 

 

 

Как да изключите нормално 

 

 

      i Информация 

зарядно 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Когато зареждането приключи, извадете щепсела за 
зареждане от електрическия контакт на нормалната 
станция за зареждане. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  OAEEQ016033 

2. Задръжте гнездото за зарядното захранване и го 
издърпайте докато натискате бутона за 
освобождаване (1). 

За да се избегне кражбата на кабела за зареждане, 
конекторът за зареждане не може да бъде изключен 
от входа, когато вратите са заключени. Отключете 
всички врати, за да изключите конектора за 
зареждане от входа. 

Ако обаче автомобилът е в режим AUTO, зарядният 
конектор автоматично се отключва от входа, когато 
зареждането приключи. 

За повече подробности вижте "Зареждащ конектор 
AUTO/LOCK режим" в този раздел. 
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ЗАРЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ (НОРМАЛНО ЗАРЕЖДАНЕ)(ПРОДЪЛЖЕНИЕ) 



 

 

 

Отключване на конектора за зареждане при авария 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OAEEQ016034 
3. Уверете се, че сте затворили напълно зареждащата 

врата. 

 OAEEQ016060 

Ако конекторът за зареждане не се изключи поради 
разреждане на батерията и повреда на електрическите 
проводници, отворете капака и леко издърпайте 
аварийния кабел. Конекторът за зареждане ще се 
изключи. 
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4. Ако не можете да отворите вратата за зареждане 
поради замръзване: 

1) Премахнете леда близо до вратата за 
зареждане. 

2) Премахнете леда близо до вратата за 
зареждане. 

(Когато вратата за зареждане не се отвори, 
вижте "Как да отключите зареждащата врата при 
аварии".) 

 
 

   OAEEQ016037 OAEEQ016038 

5. Извадете капачката на контакта               

6.Проверете дали има прах или чужди вещества в 

зареждащия конектор и зарежащия вход. 

7.Задръжте гнездото за свързване на зарядното 
устройство и го свържете към входа за бързо 
зареждане на автомобила. Натиснете конектора, 
докато чуете щракване. Ако конекторът за 
зареждане и клемата за зареждане не са свързани 
правилно, това може да доведе до пожар. 

Вижте ръководството за всеки тип бързо зарядно за 
това как да зареждате и изваждате зарядното 
устройство. 
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ЗАРЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ (БЪРЗО ЗАРЕЖДАНЕ)(ПРОДЪЛЖЕНИЕ) 
 

Как да изключите бързото зарядно устройство 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Извадете конектора за зареждане при завършване 
на бързо зареждане или след спиране на 
зареждането като използвате зарядното устройство 
за бързо зареждане. Обърнете се към всяко 
упътване за зарядно устройство за подробности, 
относно това как да изключите конектора за 
зареждане. 

 
 

  

2. Уверете се, че сте инсталирали капачката на 
контакта (1). 

3. Уверете се, че сте затворили напълно зареждащата 
врата (2). 
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     OAEEQ016040 

 

 OAEEQ016041 











 

 

 

Проверка на статуса на зареждане 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  OAEEQ016025 

Когато зареждате батерията с високо напрежение, 
нивото на зареждане може да се провери извън 
автомобила. 
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Работа на индикаторната лампа за зареждане  
Детайли 

(1) (2) (3) 

 (OFF)  (OFF)  (OFF) Не е зареден 

Миган
е 

 (OFF)  (OFF)  
 

Зареждане 

0~33% 

 (ON) Мигане  (OFF) 34~66% 

 (ON)  (ON) Мигане 67~99% 

 (ON)  (ON)  (ON) Напълно зареден (100%)(включва OFF след 5 секунди) 

Миган
е 

Мигане Мигане Грешка при зареждане 

 (OFF)  (OFF) Мигане 
Зареждане на допълнителна батерия 12 V или настроен 

климатик 

 (OFF) Мигане  (OFF) 
Извършва се планираното зареждане 

(Изключва се след 3 минути) 
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Мигане : Зареждане в режим на пестене на енергия, само индикаторът 



 

 

 

Индикатор за състоянието на зареждане за портативно зарядно устройство 
 

Не Контролна кутия Състояние /Диагностика /Оборудване Не Контролна кутия Състояние /Диагностика /Оборудване 

 

 

 

 

 

 

1 

 

  

 

• Конектор за зареждане, включен в превозното 
средство (зеленото свети) 

• Отказ на сензора за температура 
(зеленото мига) 

• Защита при висока температура (червеното 
мига) 

• Предупреждение за висока температура (червеното свети) 
 
Препоръчваме ви да се свържете с упълномощен дилър на 
HYUNDAI. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

  

 

 

 

 

Конектор за зареждане, включен в превозното 
средство (зеленото свети) 

 

 

 

 

 

 

3 

 

  

 

 

 

 

- По време на зареждане 

• Индикатор за зареждане (зеленото мига) 

• Индикатор за автомобила (синьото свети) 

 

 

 

 

 

 

4 

 

  

 

 

- Преди да включите конектора за зареждане в 
автомобила (червеното мига) 

• Анормална температура 

• ICCB (Кабелна кутия за управление) отказ 

 
           Препоръчваме ви да се свържете с       

упълномощен дилър на HYUNDAI. 
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ЗАРЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ ОНВАБ(  ЗАРЕЖДАНЕ)(ПРОДЪЛЖЕНИЕ)
	

Индикатор за състоянието на зареждане за портативно зарядно устройство

Не Контролна кутия Състояние /Диагностика /Оборудване Не Контролна кутия Състояние /Диагностика /Оборудване

5

- Включване в автомобила (червеното мига)
• Повреда на диагностично устройство
• Загуба на ток
• Анормална температура

Препоръчваме ви да се свържете с упълномощен дилър на
HYUNDAI.

6

- След като включите конектора за зареждане в
автомобила (червеното мига)
• Комуникационна грешка

Препоръчваме ви да се свържете с
упълномощен дилър на HYUNDAI.

7

• Отказ на сензора за температура
(зеленото мига)

• Защита при висока температура (червеното
мига)

• Предупреждение за висока температура (червеното свети)

Препоръчваме ви да се свържете с упълномощен дилър на
HYUNDAI.

8
- Режим пестене на енергия

• 3 минути след като зареждането започне
(зеленото мига)
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i Информация

8. Свържете щепсела към електрическия контакт в
нормална зарядна станция,  за да започнете
зареждането.

  OAEEQ016032
9. Проверете дали индикаторната лампа за

зареждане на батерията с високо напрежение
свети на панела.  Зареждането не се извършва,
когато индикаторът за зареждане е изключен.
Когато конекторът щепселът за зареждане не са
свързани правилно, свържете кабела за зареждане
отново.

• Въпреки че е възможно зареждането с бутона
POWER  в положение  ON/START  за ваша
безопасност,  започнете да зареждате,  когато
бутонът POWER  е в положение OFF  и
автомобилът е превключен на  P.  След като
стартирате зареждането,  можете да използвате
електрически компоненти като радиото,  като
натиснете бутона  POWER  до позиция  ACC  или
ON.

• При нормално зареждане радио приемането
може да е лошо.

• По време на зареждането, предавката не може да
бъде изместена от P към някоя друга предавка.

H43





 

 

 

Проверка на статуса на зареждане 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  OAEEQ016025 

Когато зареждате батерията с високо напрежение, 
нивото на зареждане може да се провери извън 
автомобила. 
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Работа на индикаторната лампа за зареждане  
Детайли 

(1) (2) (3) 

 (OFF)  (OFF)  (OFF) Не е зареден 

Мигане  (OFF)  (OFF)  
 

Зареждане 

0~33% 

 (ON) Мигане  (OFF) 34~66% 

 (ON)  (ON) Мигане 67~99% 

 (ON)  (ON)  (ON) Напълно зареден (100%)(включва OFF след 5 секунди) 

Мигане Мигане Мигане Грешка при зареждане 

 (OFF)  (OFF) Мигане 
Зареждане на допълнителна батерия 12 V или настроен 

климатик 

 (OFF) Мигане  (OFF) 
Извършва се планираното зареждане 

(Изключва се след 3 минути) 

 



 

ЗАРЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ (НОРМАЛНО ЗАРЕЖДАНЕ)(ПРОДЪЛЖЕНИЕ) 

 

Как да изключите нормално

 

i Информация 

зарядно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Когато зареждането приключи, извадете щепсела за 
зареждане от електрическия контакт на нормалната 
станция за зареждане. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Задръжте конектора на зарядното устройство и го 
издърпайте. 

За да се избегне кражбата на кабела за зареждане, 
конекторът за зареждане не може да бъде изключен 
от входа, когато вратите са заключени. Отключете 
всички врати, за да изключите конектора за 
зареждане от входа. 

Ако обаче автомобилът е в режим AUTO, зарядният 
конектор автоматично се отключва от входа, когато 
зареждането приключи. 

За повече подробности вижте "Зареждащ конектор 
AUTO/LOCK режим" в този раздел. 
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Бързо зареждане 

i  

Информация 

 

Как да свържете зарядно устройство за бързо 
зареждане 

Ако използвате зарядно устройство за бързо 
зареждане, когато автомобилът вече е напълно 
зареден, някои зарядни устройства ще изпратят 
съобщение за грешка. Когато автомобилът е 
напълно зареден, не го зареждайте. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Можете да зареждате с висока скорост на обществени 
зарядни станции. Обърнете се към съответното 
ръководство на фирмата, което се предоставя за всеки 
тип зарядно за бързо зареждане. 

Ефективността и дълготрайността на батерията могат 
да се влошат, ако бързото зарядно устройство се 
използва постоянно. 

Използването на бързо зареждане трябва да се сведе 
до минимум, за да се подпомогне удължаването на 
живота на батерията с високо напрежение. 

 
Действителното изображение на зарядното 
устройство и начинът на зареждане могат да 
варират, в зависимост от производителя на 
зарядното устройство. 

 
 
 
 
 
 
 

 

1. Натиснете педала на спирачката и вдигнете ръчната 
спирачка. 

2. Изключете всички превключватели, превключете на 
P (паркиране) и изгасете автомобила. 

3. Натиснете бутона за отваряне на вратата за 
зареждане     , за да я отворите. Зареждащият 
превключвател може да се използва само когато  
автомобилът е изгасен. 
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ЗАРЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ (БЪРЗО ЗАРЕЖДАНЕ) - ЗА ЕВРОПА 

 

 

■ Бързо зареждане 

OAEEQ016023 

 

 
OAEEQ016063L 

 





ЗАРЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ (БЪРЗО ЗАРЕЖДАНЕ)(ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

i Информация Отключване на вратата за зареждане Проверка на статуса на зареждане

• Въпреки че е възможно зареждането с бутона
POWER  в положение  ON/START  за ваша
безопасност,  започнете да зареждате,  когато
бутонът POWER  е в положение OFF  и
автомобилът е превключен на P.
След като стартирате зареждането,  можете да
използвате електрически компоненти като
радиото,  като натиснете бутона  POWER  до
позиция ACC или ON.

• По време на зареждането, предавката не може да
бъде изместена от P към някоя друга предавка.

при авария

Когато зареждате батерия с високо напрежение,
Ако вратата за зареждане не се отвори,  поради
разряда на батерията и повреда на електрическите
проводници,  отворете багажника и леко издърпайте
аварийния кабел,  както е показано по-горе.  Вратата за
зареждане ще се отвори.

нивото на зареждане може да се провери отвън на
автомобила.

i Информация
В зависимост от състоянието и стабилността на
батерията с високо напрежение, спецификациите на
зарядното устройство и температурата на околната
среда,  времето,  необходимо за зареждане на
батерията, може да варира.
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ЗАРЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ ОНВАБ(  ЗАРЕЖДАНЕ) - ЗА ЕВРОПА 
 

 онваБ зареждане  
Как да свържете портативно зарядно устройство 
(ICCB: кабелна кутия за управление) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1) Код и щепсел (задаване на код) 

(2) Контролна кутия 

(3) Кабел за зареждане и конектор за зареждане 

 
онваБ то зареждане може да се използва, когато не е 

налице нормално или бързо зареждане, чрез 
използване на електроенергия на домакинствата. 

 
 
 
 
 
 

1. Свържете щепсела към битов електрически контакт. 

 
2. Проверете дали лампата за захранване (зелено) 

свети в контролната кутия. 
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■ Портативно зарядно 
устройство 

 

Електрически 
изход 

Щепсел 











 

 

 

 

 

 

Работа на индикаторната лампа за зареждане  
Детайли 

(1) (2) (3) 

 (OFF)  (OFF)  (OFF) Не е зареден 

Мигане  (OFF)  (OFF)  
 

Зареждане 

0~33% 

 (ON) Мигане  (OFF) 34~66% 

 (ON)  (ON) Мигане 67~99% 

 (ON)  (ON)  (ON) Напълно зареден (100%)(включва OFF след 5 секунди) 

Мигане Мигане Мигане Грешка при зареждане 

 (OFF)  (OFF) Мигане 
Зареждане на допълнителна батерия 12 V или настроен 

климатик 

 (OFF) Мигане  (OFF) 
Извършва се планираното зареждане 

(Изключва се след 3 минути) 
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ЗАРЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ ОНВАБ(  ЗАРЕЖДАНЕ) (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)
	

Индикатор за състоянието на зареждане за портативно зарядно устройство

Контролна кутия Индикатор Детайли

Щепсел (зелен)

ON : Включено
Мигане : Отказ на сензора за температура

  (червен)

ON : Мигане за защита от висока температура :
Предупреждение за висока температура

Включване ON : Включено

Зареждане Мигане : Зареждане в режим на пестене на енергия, само индикаторът CHARGE
е свети.

ОТКАЗ Мигане : Зареждането е прекъснато

НИВО НА ЗАРЕЖДАНЕ

Ниво на зареждане 9 A

Ниво на зареждане 6 A

Ниво на зареждане 8 A

ПРЕВОЗНО
СРЕДСТВО

Включване на конектора за зареждане
(зелен)

(син)
Зареждане

(червен)
Мигане : Зареждането е невъзможно



 

 

 

Индикатор за състоянието на зареждане за портативно зарядно устройство 
 

Не Контролна кутия Състояние /Диагностика /Оборудване Не Контролна кутия Състояние /Диагностика /Оборудване 

 

 

 

 

 

 

1 

 

  

 

• Конектор за зареждане, включен в превозното 
средство (зеленото свети) 

• Отказ на сензора за температура 
(зеленото мига) 

• Защита при висока температура (червеното 
мига) 

• Предупреждение за висока температура (червеното свети) 
 
Препоръчваме ви да се свържете с упълномощен дилър на 
HYUNDAI. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

  

 

 

 

 

Конектор за зареждане, включен в превозното 
средство (зеленото свети) 

 

 

 

 

 

 

3 

 

  

 

 

 

 

- По време на зареждане 

• Индикатор за зареждане (зеленото мига) 

• Индикатор за автомобила (синьото свети) 

 

 

 

 

 

 

4 

 

  

 

 

- Преди да включите конектора за зареждане в 
автомобила (червеното мига) 

• Анормална температура 

• ICCB (Кабелна кутия за управление) отказ 

 
Препоръчваме ви да се свържете с 
упълномощен дилър на HYUNDAI. 
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ЗАРЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ ОНВАБ(  ЗАРЕЖДАНЕ)(ПРОДЪЛЖЕНИЕ) 

 

Индикатор за състоянието на зареждане за портативно зарядно устройство 
 

Не Контролна кутия Състояние /Диагностика /Оборудване Не Контролна кутия Състояние /Диагностика /Оборудване 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 
 
 
 

- Включване в автомобила (червеното мига) 

• Повреда на диагностично устройство 

• Текущо изтичане 

• Анормална температура 

 
Препоръчваме ви да се свържете с упълномощен дилър на 
HYUNDAI. 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 
 
 
 

- След като включите конектора за зареждане в 
автомобила (червеното мига) 

• Комуникационна грешка 

 
Препоръчваме ви да се свържете с 
упълномощен дилър на HYUNDAI. 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 
 
 

 

• Отказ на сензора за температура 
(зеленото мига) 

• Защита при висока температура (червеното 
мига) 

• Предупреждение за висока температура (червеното свети) 

 
Препоръчваме ви да се свържете с упълномощен дилър на 
HYUNDAI. 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 
 
 
 
 
 

- Режим пестене на енергия 

• 3 минути след като зареждането започне 
(зеленото мига) 
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Как да изключите портативно зарядно
устройство (ICCB: кабелна кутия за управление)

За повече подробности вижте  "Зареждащ конектор
AUTO/LOCK режим" в този раздел.

1. Задръжте конектора на зарядното устройство и го
издърпайте.

i Информация
За да се избегне кражбата на кабела за зареждане,
конекторът за зареждане не може да бъде изключен
от входа,  когато вратите са заключени.  Отключете
всички врати,  за да изключите конектора за
зареждане от входа.
Ако обаче автомобилът е в режим AUTO, зарядният
конектор автоматично се отключва от входа, когато
зареждането приключи.

2. Уверете се, че сте поставили капака на входа за
зареждане.

3. Уверете се, че сте затворили напълно
зареждащата врата.

4. Извадете щепсела от битовия електрически контакт.
Не издърпвайте кабела, когато изваждате щепсела.

5. Затворете защитния капак на конектора за
зареждане,  така че чужд материал да не може да
влезе в терминала.

6. Поставете кабела за зареждане в отделението за
кабели, за да го защитите.
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Електрически изход
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УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО(ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Как да спрете автомобила
1. Задръжте педала на спирачката,  докато

автомобилът е паркиран.
2. Докато натискате спирачния педал, превключете на

P (паркиране).
3. Докато натискате спирачния педал,  дръпнете

ръчната спирачка.
4. Докато натискате спирачния педал,  натиснете

бутона за захранване и изключете автомобила.

Виртуална система за звук на двигателя

5. Проверете дали индикаторът  “      "  на панела е
изключен.
Когато      "           “ индикаторът е включен и
скоростната кутия е в позиция, различна от P
(паркиране), водачът може да натисне педала на
газта, като принуди автомобила да се задвижи
неочаквано.

Виртуалната звукова система на двигателя генерира
звук на двигателя за пешеходци,  за да чуят звука на
автомобила, тъй като няма звук, докато електрическият
автомобил (EV) работи.
• VESS  може да се включи или изключи чрез

натискане на бутона VESS. (ако има)
• Ако автомобилът се движи с ниска скорост,  VESS

ще работи.
• Когато предавката е преместена  R  (задна),  ще се

чуе допълнителен предупредителен звук.
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Разстояние до изчерпване

Разстоянието до изчерпване се показва различно в
зависимост от избрания режим на задвижване в
интегрираната система за управление на режима на
шофиране.
За повече информация вижте "Интегрирана система за
управление на режима на управление" в раздел 5.

Когато дестинацията не е зададена
• Средно,  едно превозното средство може да се

управлява около  191  км.  При определени
обстоятелства, при които климатикът/нагревателят е
ВКЛЮЧЕН, разстоянието до изчерпване е засегнато,
което води до възможно разстояние от 130 ~ 290 км.
Когато използвате нагревателя по време на студено
време или при висока скорост,  батерията с високо
напрежение консумира много повече
електроенергия.  Това може да намали значително
разстоянието до изчерпване.

• След като  "---"  се появи,  автомобилът може да се
управлява допълнително  3-8  км в зависимост от
скоростта на движение,  нагревателя/климатика,
времето, стила на шофиране и други фактори.
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ВНИМАНИЕ

• Автомобилът не генерира звук.  Бъдете
наясно със средата около вас и шофирайте
безопасно.

• След като паркирате автомобила или
докато чакате на светофар, проверете дали
има деца или препятствия около
автомобила.

• Проверете дали има нещо зад автомобила,
когато шофирате на заден ход.
Пешеходците може да не чуят звука на
автомобила.



 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО(ПРОДЪЛЖЕНИЕ) 
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• Разстоянието до изчерпване, което се показва на 
арматурното табло след завършване на 
зареждането, може да варира значително в 
зависимост от предишните модели на работа. 

Когато предишните модели на шофиране включват 
високоскоростно шофиране, което води до това, че 
батерията с високо напрежение използва повече 
електричество, отколкото обикновено, 
прогнозираното разстояние до изчерпване 
намалява. Когато батерията с високо напрежение 
използва малко електроенергия в режим ECO, 
прогнозираното разстояние до изчерпване се 
увеличава. 

• Разстоянието до изчерпване може да зависи от 
много фактори, като размера на заряда на 
батерията с високо напрежение, времето, 
температурата, дълготрайността на батерията, 
географските характеристики и стила на шофиране. 

• Може да възникне естествено разграждане при 
батерията с високо напрежение в зависимост от 
броя години, през които се използва превозното 
средство. Това може да намали разстоянието до 
изчерпване. 

Когато дестинацията е зададена 

Когато целта е зададена, разстоянието до изчерпване 
може да се промени. Разстоянието до изчерпване се 
изчислява с помощта на информация за дестинацията. 
Все пак, разстоянието до изчерпване може да варира 
значително в зависимост от условията на движение, 
навиците при шофиране и състоянието на превозното 
средство. 

Съвети за подобряване на разстоянието до 
изчерпване 

• Ако използвате климатика 

/нагревателя прекалено много, акумулаторната 
батерия използва твърде много електричество. Това 
може да намали разстоянието до изчерпване. 
Затова се препоръчва да настроите температурата в 
купето до 22 °C AUTO. Тази настройка е 
сертифицирана от различни тестове за оценка, за да 
се поддържа оптимална консумация на енергия, при 
поддържане на свежа температура. 

Изключете нагревателя и климатика, ако нямате 
нужда от тях. 

• Натиснете и задръжте педала на газта, за да 
поддържате скорост и да шофирате икономично. 

• Постепенно натиснете и освободете педала на 
газта, когато ускорявате или забавяте. 

• Винаги поддържайте определено налягане на 
гумите. 

• Не използвайте излишни електрически компоненти 
докато шофирате. 

• Не поставяйте ненужни предмети в автомобила. 

• Не монтирайте части, които могат да увеличат 
въздушното съпротивление. 



ECO насоки
• ЗАРЕЖДАНЕ :
Показва състоянието на зареждане на батерията,
когато се зарежда от регенериращите спирачки
(намаляване на скоростта или спускане).   Колкото
повече се зарежда,  толкова по-ниско е нивото на
измервателния уред.

Състояние на измервателния показател (SOC) за
батерия с високо напрежение

Наръчникът  ECO  показва разхода на енергия на
превозното средство и състоянието на
зареждане/разреждане на регенериращите спирачки.
• ВКЛЮЧВАНЕ :
Показва разхода на енергия на автомобила при
изкачване или ускоряване.  Колкото повече енергия се
използва,  толкова по-високо е нивото на
измервателния уред.

• ECO :
Показва разхода на енергия при нормално състояние
на шофиране.

• Измервателят  SOC  показва състоянието на
зареждане на батерията с високо напрежение.
"L (Ниско) или 0" положение на индикатора показва,
че няма достатъчно енергия в батерията.  "H
(Високо)  или  1"  позиция показва,  че задвижваната
батерия е напълно заредена.

• Когато шофирате по магистрали,  уверете се
предварително дали батерията е заредена
достатъчно.
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ЗАБЕЛЕЖКА 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО(ПРОДЪЛЖЕНИЕ) 
 

Предупредителни и индикаторни светлини 
(свързани с електрическо превозно средство) 

Индикатор за готовност 

Предупредителна светлина за обслужване 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Когато има 2 - 3 деления (близо до зоната "L (Ниско) 
или 0") на габарита SOC, предупредителната лампа се 
включва, за да ви предупреди за нивото на батерията. 

Когато предупредителната лампа се включи, 
автомобилът може да управлява допълнително 20 ~ 30 
км. в зависимост от скоростта на движение, 
нагревателя/климатика, времето, стила на шофиране и 
други фактори. Необходимо е зареждане. 

 

Когато за батерията има 1-2 деления, скоростта на 
автомобила е ограничена и в крайна сметка 
автомобилът ще се изключи. Заредете автомобила 
моментално. 

 

Индикаторът свети : 

Когато автомобилът е готов за шофиране. 

- ON : Възможно е нормално шофиране. 

- OFF : Нормалното шофиране не е възможно или е 
възникнал проблем. 

- Мигане : Аварийно шофиране. 
 

Когато индикаторът за готовност изгасне или мига, има 
проблем със системата. В този случай ви 
препоръчваме да проверите автомобила си при 
упълномощен дилър на HYUNDAI. 

Тази предупредителна лампа светва: 

• Когато бутонът за включване е в позиция ON.. 

- тя свети за около 3 секунди и след това изгасва. 

• Когато има проблем със свързани части от 
електрическата система за управление на 
превозното средство, като например датчици и т.н. 

 
Когато предупредителната лампа светне по време на 
шофиране или не изгасне след стартирането на 
автомобила, препоръчваме да проверите автомобила 
си при упълномощен дилър на HYUNDAI. 
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Предупредителна светлина за 
изтощаване 

 
Тази предупредителна лампа светва: 

• Когато бутонът за включване е в позиция ON.. 

- - тя свети за около 3 секунди и след това изгасва. 

• Когато захранването е ограничено за безопасността 
на електрическото превозно средство. 

Мощността е ограничена поради следните причини. 

- Нивото на батерията с високо напрежение е под 
определеното или напрежението намалява 

- Температурата на двигателя или батерията с 
високо напрежение е твърде висока или твърде 
ниска 

- Има проблем с охлаждащата система или 
повреда, която може да прекъсне нормалното 
шофиране 

  ЗАБЕЛЕЖКА 

Не ускорявайте или стартирайте в автомобила 
внезапно, когато предупредителната лампа е 
включена. 

Заредете незабавно батерията, когато нивото на 
батерията не е достатъчно. 

Индикаторна светлина за зареждане 
 
 
 

Тази предупредителна лампа светва: 

• [ЧЕРВЕН] Когато зареждате батерията с високо 
напрежение. 

• [ЗЕЛЕН] Когато зареждането приключи. 
 

Предупредителна светлина за нивото 
на батерията 

 
 

Тази предупредителна лампа светва: 

• Когато нивото на батерията с високо напрежение е 
ниско. 

Когато предупредителната лампа се включи, незабавно 
заредете батерията. 
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Отворена капачка за зареждане Грешка при зареждане! /Грешка
при бързо зареждане! Спрете автомобила и проверете спирачките

Това съобщение се показва,  когато автомобилът се
задвижва с отворена капачка за зареждане.  Затворете
капачка за зареждане и след това започнете да
шофирате.

Това предупредително съобщение се показва,  когато
има проблем със зарядното.

Това предупредително съобщение се показва,  когато
възникне повреда в спирачната система.
В този случай паркирайте автомобила на безопасно
място и препоръчваме да изтеглите вашето превозно
средство до най-близкия упълномощен дилър на
HYUNDAI и да го проверите.
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УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО(ПРОДЪЛЖЕНИЕ) 

 

Ограничено захранване   ЗАБЕЛЕЖКА 

Когато това предупредително съобщение се 
покаже, не ускорявайте и не стартирайте 
автомобила внезапно. 

Заредете незабавно батерията, когато нивото на 
батерията не е достатъчно. 

Спрете автомобила и проверете захранването 

 
 
 
 
 
 

OAEE046127L 

В следващите случаи това предупредително 
съобщение се показва, когато мощността на 
автомобила е ограничена за безопасност. 

• Когато нивото на батерията с е под определеното, 
или напрежението намалява. 

• Когато температурата на двигателя или батерията с 
високо напрежение е твърде висока или твърде 
ниска. 

• Когато има проблем с охлаждащата система или 
повреда, която може да прекъсне нормалното 
шофиране. 

 

 

OLFH044230L 

Това предупредително съобщение се показва, когато 
възникне повреда в системата за захранване. 

В този случай паркирайте автомобила на безопасно 
място и препоръчваме да изтеглите вашето превозно 
средство до най-близкия упълномощен дилър на 
HYUNDAI и да го проверите. 
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Проверете системата за активен въздух Проверете виртуалната система за звук
на двигателя

Проверете електрическата система на автомобила

OLFH044262L
Това предупредително съобщение се показва в
следните ситуации:
- Има повреда в задействащия клапан
- Има повреда в регулатора на въздушния клапан на

задействащия механизъм
- Въздушният клапан не се отваря

Когато всички горепосочени условия се отрстранят,
предупреждението ще изчезне.

OLFH044543L
Това съобщение се показва,  когато има проблем с
виртуалнатата звукова система на двигателя (VESS).
В този случай ви препоръчваме да проверите
автомобила си при упълномощен дилър на HYUNDAI.

OAEE046149L
Това съобщение се появява когато има проблем със
системата за контрол на електрическия автомобил.
Въздържайте се от шофиране,  когато се появи
предупредителното съобщение.
В този случай ви препоръчваме да проверите
автомобила си при упълномощен дилър на HYUNDAI.
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УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО(ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Енергиен поток
Системата на електрическия автомобил информира
шофьорите за своя енергиен поток в различни режими
на работа. Докато шофирате, текущият енергиен поток
се определя в 3 режима.

Спиране на превозното средство

Автомобилът е спрял. (Няма поток на енергия)

EV задвижване

Само задвижването на електродвигателя се използва за
задвижване на автомобила.
(Батерия ➞ Колело)
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Регенерация Aux. Пестене на батерия+ 
i Информация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OAEQ046002L 

Батерията за високо напрежение се зарежда от 

регенериращата спирачна система. (Колело ➞ 

Батерия) 

Aux. Пестенето на батерия+ е функция, която следи 
състоянието на зареждане на спомагателната 
акумулаторна батерия 12V. 

Ако нивото на допълнителната батерия е ниско, 
основната батерия с високо напрежение зарежда 
допълнителната батерия. 

 

i Информация 

Aux. Функцията за пестене на батерия+ ще бъде 
включена, когато автомобилът е доставен. Ако 
функцията не е необходима, можете да я изключите 
в режима "Потребителски настройки" от панела. За 
повече информация, вижте на следващата 
страница. 

Режими 

• Режим цикъл : 

Когато автомобилът е изключен всички врати, предният 
капак и багажника са затворени, Aux. пестенето на 
батерия+ се активира на всеки 72 часа, в зависимост от 
статуса на допълнителната батерия. 

• Автоматичен режим : 

Когато автомобилът работи с включен конектор за 
зареждане, функцията се активира, в зависимост от 
статуса на допълнителната батерия, за да се избегне 
претоварване на допълнителната батерия. 

• Aux. пестенето на батерия+ се активира 
максимум за 20 минути. В Aux. пестенето на 
батерия+ функцията се активира повече от 10 
пъти последователно, функцията ще спре да се 
активира, когато има проблем с допълнителната 
батерия. В този случай управлявайте 
автомобила за известно време. Функцията ще 
започне да се активира, ако допълнителната 
батерия се върне към нормален режим. 

• Aux. пестенето на батерия+ функцията не може 
да предотврати разреждането на батерията, ако 
допълнителната батерия е повредена, изтощена, 
използва се като захранващо устройство или се 
използват неразрешени електронни устройства. 

• В Aux. пестене на батерия+ функцията е 
активирана, на дисплея ще се появи съобщение 
и нивото на батерията с високо напрежение 
може да е намаляло. 
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Системни настройки LCD съобщение

OAEE046433L

Водачът може да активира  Aux.  пестене на батерия+
функция,  като поставите бутона  POWER  в положение
ON и като изберете:
'User Settings ® Other Features ®
Aux. Пестене на батерия+'

Aux.  Функция за пестене на батерията се деактивира,
когато водачът анулира настройките на системата.

OAEE046143L
Това съобшение се показва когато  Aux.  пестене на
батерия+
е завършено когато автомобилът се запали.
Въпреки това, ако LCD съобщението се появява често,
препоръчваме да се погрижат за поддръжка на
помощната батерия на автомобила или
електрическите/електронните компоненти при
упълномощен дилър на HYUNDAI.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когато функцията задейства третата
индикаторна лампа за зареждане ще мига и
електричество с високо напрежение ще тече в
превозното средство. Не докосвайте
високоволтовия електрически проводник
(оранжев),  конектор и всички електрически
компоненти и устройства.  Това може да
причини токов удар и да доведе до
наранявания.  Също така,  не модифицирайте
автомобила си по никакъв начин.  Това може
да повлияе на ефективността на автомобила
и да доведе до авария.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

OAEEQ016025



                 П

• Ако възникне малък огън, използвайте 
пожарогасител (ABC, BC), предназначен за 
електрически пожари. Ако е невъзможно 
погасяването на пожара в ранен стадий, 
останете на безопасно 
автомобила и незабавно се обърнете към 
местните пожарна служба. Също така, 
уведомете ги, че става въпрос за 
електрически автомобил.

Ако пожарът се разпространи към 
батерията с високо напрежение, 
необходимо е голямо количество вода за 
изгасване на пожара. Използването на 
малко 
пожарогасители, които не са 
предназначени за електрически пожари, 
може да причини сериозни наранявания 
или смърт от електрически удари.

 

 

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• При настъпване на произшествие с 
превозно средство и повреда на батерията 
с високо напрежение, може да има 
изтичане на вредни газове и електролити. 
Внимавайте да не докоснете изтеклата 
течност. 

Когато подозирате, че има изтичане на 
запалим газ и други вредни газове, 
отворете прозорците и се евакуирайте на 
безопасно място. Ако изтекла течност 
влизи в контакт с очите или кожата, 
незабавно почистете засегнатата зона с 
вода от чешмата или солев разтвор и се 
обърнете към лекар възможно най-скоро. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Ако възникне малък огън, използвайте 
пожарогасител (ABC, BC), предназначен за 
електрически пожари. Ако е невъзможно 
погасяването на пожара в ранен стадий, 
останете на безопасно разстояние от 
автомобила и незабавно се обърнете към 
местните пожарна служба. Също така, 
уведомете ги, че става въпрос за 
електрически автомобил. 

Ако пожарът се разпространи към 
батерията с високо напрежение, 
необходимо е голямо количество вода за 

е на пожара. Използването на 
 количество вода или 

пожарогасители, които не са 
предназначени за електрически пожари, 
може да причини сериозни наранявания 
или смърт от електрически удари. 



МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако не можете веднага да изгасите огъня,
батерията с високо напрежение може да
избухне.  Евакуирайте се на сигурно място и
не позволявайте на други хора да се
доближават до обекта.
Свържете се с пожарникар и го уведомете, че
пожара е с електрически автомобил.
• Ако автомобилът е наводнен с вода,

незабавно го изключете и се евакуирайте
на безопасно място.  Свържете се с
пожарната служба или упълномощен
дилър на HYUNDAI.

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Ако се налага теглене,  повдигнете четирите
колела от земята и тогава теглете
автомобила.  Ако трябва да теглите
автомобила само с две колела,  вдигнете
предните колела от земята и теглете
автомобила.

• Теглене с платформа

•  Гуми, блокирани при теглене

Платформи
 •  Гуми, блокирани при теглене

Платформи

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Ако теглите автомобила,  докато предните
колела докосват земята,  моторът на
автомобила може да генерира
електричество и компонентите на мотора
могат да се повредят или да се появи
пожар.

• При възникване на пожар от батерията,
съществува риск от втори пожар.
Свържете се противопожарната служба
когато теглите автомобила.



Други предпазни мерки за електрически автомобили

• Когато боядисвате или прилагате топлинна
обработка на автомобила след резултат на
произшествие, работата на батерията може да бъде
намалена.
Ако се изисква топлинна обработка,  препоръчваме
ви да се свържете с упълномощен дилър на
HYUNDAI.

• Когато почиствате отделението на двигателя,  не
използвайте вода с високо налягане за измиване.
Това може да причини токов удар поради изпускане
на електричество с високо напрежение или да
повреди електрическата система на автомобила.

• Не използвайте,  променяйте или инсталирайте
неоригинални части.  Това може да увреди
електрическата система.

OAEE036004

• Тръбата за охлаждане на батерията се намира в
долната част на задните седалки.  Охлаждащият
канал охлажда батерията с високо напрежение. При
блокиране на тръбата за охлаждане на батерията,
тя може да се прегрява.  Не препречвайте
охлаждащия канал с други предмети.

Сервизен куплунг

OAEEQ016057

H81

                         ОПАСНОСТ

Никога не докосвайте сервизния щепсел в
багажното отделение.  Сервизният щепсел е
свързан към батерията с високо напрежение.
Докосването на сервизния щепсел ще доведе
до смърт или сериозно нараняване.
Сервизният персонал следва да спазва
процедурите в ръководството за обслужване.



1
Y
our
vehicle
atag
lance
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Бърз преглед на вашия автомобил

ПРЕГЛЕД ОТВЪТРЕ (I)
■ Модел с ляв волан

1. Бутон за заключване/отключване на вратата…………3-9
2. Система за запаметяване на местоположението на

шофьора……………………………………………………3-13
3. Бутон за прибиране за външното огледало………….3-21
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9. Превключвател за осветление

                                                                                                                                                                                                                                            На арматурното табло…………………………....……..3-36
10. Система за установяване на сляпо петно – бутон..5-41
11. Система за помощ за поддържане на лентата……5-60
12. ESC OFF бутон…………………………………………5-31
13. VESS (Звукова система на двигателя на автомобила)

бутон .......................................................................H64
14. Зареждане при отворена

енаджераз аз акчапак ……………………H26, 41, 48, 52
15. AUTO/LOCK режим, бутон за избор………………….H17
16. Бутон за деактивиране на планираното зареждане
17.  Лост за освобождаване на капака.......................... 3-31
18. Табло за ел.предпазители……………………………..7-43
19. Лост за регулиране на волана………………………...3-16
20. Волан……………………………………………………..3-15
21. Седалка……………………………………………………2-4

Действителният размер може да се различава от илюстрацията OAEE016003L
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ПРЕГЛЕД ОТВЪТРЕ (II) 

■ Модел с десен волан 
 

1. Бутон за заключване/отключване на вратата..... 3-9 

2. Система за запаметяване на местоположението  

на шофьора ......................................................... 3-13 

3. Бутон за прибиране за външното огледало 

3-21 

4. Лост за външното огледало за задно виждане 

3-20 

5. Бутон за централно заключване ........................ 3-10 

6. Бутон за електрически стъкла ........................... 3-22 

7. Бутон за за заключване на електрическите стъкла3-26 

8. Устройство за регулиране нивото на фаровете3-82 

9. Превключвател за осветление 

На арматурното табло ........................................ 3-36 

10. Система за установяване на сляпо петно - бутон 5-41 

11. Система за помощ за поддържане на лентата 5 -60 

12. ESC OFF бутон ................................................. 5-31 

13. VESS (Звукова система на двигателя на 

автомобила) бутон .......................................... H64 

14. Зареждане на отворена ллллл акчапак  H26, 41, 48, 52 

15. AUTO/LOCK режим, бутон за избор ............... H16 

16. Бутон за деактивиране на планираното 

зареждане 17. Лост за освобождаване на капака . 3-31 

18. Табло за ел.предпазители ............................... 7-43 

19. Волан ................................................................. 3-15 

20. Седалка ............................................................... 2-4 

Действителният размер може да се различава от илюстрацията 
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Бърз преглед на вашия автомобил 
 

ПРЕГЛЕД НА РАМАТУРНОТО ТАБЛО (I) 

■ Модел с ляв волан        1.  Панел с контролни уреди ................................... …..3-35 

2. Клаксон ....................................................................... 3-17 

3. Въздушна възглавница за пътника до шофьора .... 2-53 

4. POWER бутон…………………………………………….5-4 

5. Управление на светлините/Мигачи ......................... 3-77 

6. Чистачки/Измиващо устройство ............................... 3-87 

7. Аудио система……………………………………………4-8 
                                                                                                                                                                                                             Навигационна система………………………………….4-5 

8. Бутон за аварийни светлини…………………………..6-2 

9. Климатроник .............................................................. 3-98 

10. Въздушна възглавница за пътника до шофьора . 2-53 

11. Въздушна възглавница за шофьора за колената 2-53 

12. Жабка ................................................................... 3-117 

13. яисимснарТ  (бутон за смяна) ..................................... 5-11 

14. Безжична за зареждане на клетъчни телефони 3-112  

15. Запалка .................................................................. 3-123 

16. Портове AUX, USB и iPod®………………………….4-2 

17. Захранващ контакт .............................................. 3-121 

18. Охлаждане/вентилиране на седалките ................ 2-21 

19. Отопление на волана ............................................. 3-16 

20. Автоматично задържане ........................................ 5-25 

21. Система подпомагаща паркиранетоON бутон/….3-94 
Система подпомагаща паркирането назад 
OFF бутон/……………………………………………..3-92 

22. Интегрирана система за управление на режима на 
шофиране ................................................................ 5-38 

23. EPB (електронна спирачка за паркиране) ............ 5-20 

24. Поставка за чаша ................................................. .3-119 

25. Аудио контрол на волана/…………………………….4-3 
Bluetooth®  Безжична технология 
Хендс фрии контроли 

1-8 

Действителният размер може да се различава от илюстрацията 
OAEE016004 

26. Ограничител на скоростта/ .................................... 5-68 
Круиз контрол/…………………………………………5-70 
Контроли круиз контрол ......................................... 5-76 



 

 

 

 

 
 

 

ПРЕГЛЕД НА АРМАТУРНОТО ТАБЛО (II) 

■ Модел с десен волан  1.  Панел с контролни уреди ........................................... 3-35 

2. Клаксон ......................................................................... 3-17 

3. Въздушна възглавница за шофьора ......................... 2-53 

4. POWER бутон ................................................................ 5-4 

5. Управление на светлините/Мигачи ........................... 3-77 

6. Чистачки/Измиващо устройство ................................. 3-87 

7. Аудио система ............................................................... 4-8 
Навигационна система ................................................. 4-5 

8. Бутон за аварийни светлини ........................................ 6-2 

9. Климатроник ................................................................ 3-98 

10. Въздушна възглавница за пътника до шофьора ... 2-53 

11. Въздушна възглавница за шофьора ....................... 2-53 

12. Жабка ...................................................................... 3-117 

13. яисимснарТ  (бутон за смяна) ....................................... 5-11 

14. Безжична за зареждане на клетъчни телефони ... 3-112  

15. Запалка ..................................................................... 3-123 

16. Портове AUX, USB и iPod®   ...................................... 4-2 

17. Захранващ контакт ................................................. 3-121 

18. Охлаждане/вентилиране на седалките .................. 2-21 

19. Отопление на волана ............................................... 3-16 

20. Автоматично задържане .......................................... 5-25 

21. Система подпомагаща паркирането ON бутон/…..3-94 
Система подпомагаща паркирането назад 
OFF бутон/……………………………………………….3-92 

22. Интегрирана система за управление на режима  

23. на шофиране............................................................. 5-38 

24. EPB (електронна спирачка за паркиране) .............. 5-20 

25. Поставка за чаша ................................................... 3-119 

26. Аудио контрол на волана/………………………………4-3 
Bluetooth®  Безжична технология 
Хендс фрии контроли 

Действителният размер може да се различава от илюстрацията 
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27. Ограничител на скоростта/…………………………….5-68 
Круиз контрол  / 5 -70 
Контроли круиз контрол………………………………..5-76 
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Бърз преглед на вашия автомобил 
 

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА МОТОРА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Резервоар за охлаждащата течност…………7-17 

2. Резервоар за спирачна течност………………7-21
  

3. Табло за ел.предпазители……………………7-44 

4.  Батерия (12 volt)……………………………….7-28 

5.   Капачка на радиатора…………………………7-18 

6.  Резервоар за течност за измиване на  

предното стъкло…………………………………..7-25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Действителното отделение за мотора в автомобила може да се различава от това на илюстрацията. 
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Системи за безопасност на вашия автомобил
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ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

В този раздел и в това ръководство ще откриете много 
мерки и препоръки за безопасност. Мерките за 
безопасност в този раздел са сред най-важните. 

 
Винаги слагайте предпазен колан 

Предпазният колан е вашата най-добра защита при 
инциденти. Въздушните възглавници са създадени да 
подпомагат предпазните колани, не да ги заменят. 
Въпреки че, вашият автомобил е оборудван с 
въздушни възглавници, вие и вашите пътници ВИНАГИ 
слагайте предпазните си колани и ги поставяйте 
правилно. 

Обезопасявайте всички деца 

Всички деца под 13 години трябва да се возят във 
вашия автомобил правилно обезопасени на задната 
седалка, не на предната. Бебетата и малките деца 
трябва да бъдат обезопасени с подходяща система за 
обезопасяване на деца По-високите деца трябва да 
използват повдигаща седалка с колан през 
кръста/рамото, до момента в който могат да използват 
колана правилно, без помощта на повдигаща седалка. 

 
Опасност от въздушните възглавници 

Въпреки че въздушните възглавници могат да спасят 
живот, те могат също да причинят сериозни или 
фатални наранявания на пътниците, които седят 
твърде близо до тях или не са добре обезопасени. 
Бебетата, малките деца и ниските възрастни са 
изложени на най-голям риск от нараняване от 
въздушна възглавница. Следвайте всички инструкции и 
предупреждения в това ръководство. 

Разсейване на водача  

Разсейването на водача представлява сериозна и 
потенциално смъртоносна опасност, особено при 
неопитни шофьори. Безопасността трябва да бъде на 
първо място когато сте зад волана и водачите трябва 
да са запознати с всички потенциални фактори за 
разсейване, като сънливост, пресягане за предмети, 
хранене, използване на клетъчни телефони и други. 

Шофьорите могат да се разсеят, когато спрат да гледат 
и внимават в пътя или преместят ръцете си от волана, 
за да се съсредоточат върху дейности, различни от 
шофирането. За да намалите риска от разсейване и 
авария: 

• ВИНАГИ настройвайте мобилните си устройства 
(МР3 плейър, телефони, навигации и др.) когато 
автомобилът ви е паркиран или не се движи 

• Използвайте мобилните си телефони САМО ако е 
позволено от закона и условията позволяват тяхното 
използване. НИКОГА не пишете съобщения или 
имейли докато шофирате. В повечето страни 
законите не разрешават на водачите да пишат 
съобщения докато шофират. Някои държави и 
градове също така забраняват на водачите да 
използват мобилни телефони. 

 
 

2-2 



 

 

 

 

 
 

 

 

• НИКОГА не допускайте използването на мобилно 
устройство да ви разсейва от шофирането. 
Отговорни сте към пътниците и останалите 
участници в движението, необходимо е да сте с 
ръце на волана, както и да следите и внимавате в 
пътя. 

 
Контрол на вашата скорост 

Превишената скорост е основен фактор при 
катастрофи и смърт. Обикновено, колкото по-голяма е 
скоростта, толкова по-голям е рискът, но сериозни 
наранявания могат да се получат и при по-ниска 
скорост. Никога не шофирайте по-бързо, отколкото е 
безопасно за текущите условия, без значение от 
разрешената максимална скорост. 

Поддържайте вашият автомобил в изрядно 
състояние 

Спуканата гума или механичната повреда могат да 
бъдат изключително опасни. За да намалите 
вероятността от подобни проблеми, проверявайте 
често налягането и състоянието на гумите си и 
изпълнявайте редовно планираната поддръжка. 
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СЕДАЛКИ 

■ Модел с ляв волан 

 

Предна седалка 

(1) Напред и назад 

(2) Ъгъл на облегалката 

(3) Височина на възглавницата на седалката* 

(4) Лумбална опора (за седалката на шофьора) 

(5) Отопление*/ охлаждане на седалките* 
вентилирани седалки* 

(6)  Опора за глава 
 

2-ри ред седалки 

(7)  Ъгъл на облегалката и сгъване 

(8)  Опора за глава 

(9) Подлакътник 

(10) Нагревател на седалката* 
 

* : ако има 
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■ Модел с десен волан 

 

Предна седалка 

(1) Напред и назад 

(2) Ъгъл на облегалката 

(3) Височина на възглавницата на седалката* 

(4) Лумбална опора (за седалката на шофьора) 

(5) Отопление*/ охлаждане на седалките* вентилирани  

седалки* 

(6) Опора за глава 
 

2-ри ред седалки 

(7) Ъгъл на облегалката и сгъване 

(8) Опора за глава 

(9) Подлакътник 

(10) Нагревател на седалката* 
 

* : ако има 
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Системи за безопасност на вашия автомобил

Мерки за безопасност
Регулирането на седалките,  така че да седите в
безопасно и удобно положение,  играе важна роля за
безопасността на водача и пътниците при злополука,
заедно с предпазните колани и въздушните
възглавници

Въздушни възглавници
Можете да предприемете мерки за намаляване на
риска от нараняване от въздушната възглавница.
Седенето твърде близо до въздушната възглавница
значително увеличава риска от нараняване,  в случай
на нейното отваряне.  Преместете седалката колкото е
възможно по-назад от предните въздушни възглавници,
като същевременно държите контрол над автомобила.
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(продължение)
• Задръжте волана до край с ръце на 9 часа и 3

часа, за да намалите риска от наранявания на
ръцете.

• НИКОГА не поставяйте предмети или хора
между въздушната възглавница.

• Не позволявайте на пътник на предната
седалка да поставя крака арматурното табло,
за да намалите до минимум риска от
нараняване на краката.

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не използвайте възглавница,  която намалява
триенето между седалката и пътника. Ханшът
на пътника може да се плъзне под
предпазния колан по време на авария или
внезапно спиране.
Възможно е да възникнат сериозни или
фатални вътрешни наранявания,  тъй като
предпазният колан не може да работи
правилно.

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от сериозно нараняване
или смърт от въздушната възглавница,
вземете под внимание следните предпазни
мерки:
• Нагласете седалката на водача, така че да е

възможно най-назад,  като запазите
възможността за управляване на
автомобила.

• Нагласете предната седалка възможно най-
близо до задната.

(продължение)



Предпазни колани
Винаги поставяйте предпазните си колани преди да
потеглите.
Пътниците трябва да седят изправени по всяко време и
правилно обезопасени.  Бебетата и малките деца
трябва да бъдат обезопасени в подходящи системи за
обезопасяване на деца.  Децата,  които за израснали
повдигащата седалка и възрастните,  трябва да бъдат
обезопасявани с помощта на предпазните колани.

Предни седалки
Предната седалка може да бъде регулирана чрез
лостовете за управление,  разположени от външната
страна на долната ѝ част.  Преди да потеглите,
нагласете седалката така,  че да можете лесно да
боравите с волана,  педалите и превключвателите на
арматурното табло.
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(продължение)
• Не слагайте предпазния си колан през врата,

през остри ръбове и не махайте лентата за
рамото от тялото си.

• Не допускайте предпазния колан да се закачи
или заседне. Системизабезопасностнавашияавтомобил

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вземете следните предпазни мерки когато
нагласяте седалката си:
• НИКОГА не се опитвайте да регулирате

седалката ако автомобилът се движи.
Седалката може да се премести неочаквано
и да доведе до загуба на управление и
инцидент.

• Не поставяйте нищо под предните седалки.
Незакрепените предмети в зоната на
краката на шофьора могат да попречат на
работата с педалите и да доведат до
катастрофа.

(продължение)

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вземете следните предпазни мерки когато
нагласяте предпазния си колан:
• НИКОГА не използвайте един предпазен

колан за повече от един пътник.
• Винаги позиционирайте облегалката в

изправено положение,  като лентата на
предпазния колан е плътно и ниско по
ханша.

• НИКОГА не позволявайте на деца или
малки бебета да се возят в скута на някой
от пътниците.

(продължение)
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(продължение) 

• Не позволявайте нищо да пречи на 
нормалното положение и правилното 
блокиране на облегалката на седалката. 

• Не поставяйте запалката на пода или на 
седалката. Когато регулирате седалката, от 
запалката може да изтече газ и да предизвика 
пожар. 

• Бъдете изключително внимателни когато 
взимате малки предмети, попаднали под 
седалките или между седалката и 
централната конзола. Можете да се порежете 
или нараните от острите ръбове на 
седалката. 

• Ако на задните седалки има пътници, бъдете 
внимателни, докато регулирате предната 
седалка. 

Ръчна настройка

Напред и назад

За да преместите седалката напред или назад:

1. Издърпайте 
седалката и го задръжте.

2. Плъзнете седалката до желаната позиция.

3. Освободете лоста и се уверете, че седалката е 
застопорена на едно място. Придвижете се напред 
и назад, без да използвате лоста. Ако седалката се 
движи, не е застопорена правилно.

                        ВНИМАНИЕ 

За да предотвратите нараняване: 

• Не нагласяйте седалката когато сте с 
предпазен колан. Изправянето на 
възглавницата на седалката може да окаже 
силен натиск в коремната ви област. 

• Не позволявайте ръцете или пръстите ви 
да се заклещят в механизма докато 
седалката се движи. 
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Ръчна настройка 

Напред и назад 

За да преместите седалката напред или назад: 

Издърпайте лоста за регулиране на плъзгача на 
седалката и го задръжте. 

Плъзнете седалката до желаната позиция. 

Освободете лоста и се уверете, че седалката е 
застопорена на едно място. Придвижете се напред 
и назад, без да използвате лоста. Ако седалката се 

застопорена правилно. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ъгъл на облегалката 

За да наклоните облегалката: 

1. Наведете се леко напред и повдигнете лоста на 
облегалката. 

2. Внимателно се отпуснете върху седалката и 
регулирайте облегалката до желаната от вас 
позиция. 

3. Освободете лоста и се уверете, че облегалката е 
застопорена на едно място. (Лостът ТРЯБВА да се 
върне в първоначалното си положение, за да 
заключи седалката.) 
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Накланяща се облегалка 

Седенето под наклон при движение на автомобила, 
може да бъде опасно. Дори и да е заключена, защитата 
на вашата система за обезопасяване (предпазни 
колани и / или въздушни възглавници) е значително 
намалена при накланяне на облегалката. 

 
 
 

Предпазните колани трябва да са плътно прилепени 
към ханша и гърдите ви, за да работят правилно.
Когато облегалката е наклонена, раменният колан не 
може да изпълнява функцията си, защото няма да е 
прилепнал към гърдите ви. Вместо това ще е пред вас. 
По време на инцидент може да бъдете изхвърлени към 
предпазния колан, което да причини шийни или други 
наранявания. 

Колкото повече е наклонена облегалката, толкова по
голяма е вероятността ханша на пътника да се плъзне 
под долния колан, или врата на пътника да удари 
раменния колан.

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

НИКОГА не шофирайте с наклонена 
облегалка. 

Шофирането с наклонена облегалка 
увеличава вероятността от сериозни или 
фатални наранявания в случай на сблъсък 
или внезапно спиране. 

Водачите и пътниците винаги трябва да са 
седнали правилно, да са обезопасени и да са 
изправени на седалките си. 

 

 

 

 

Предпазните колани трябва да са плътно прилепени 
към ханша и гърдите ви, за да работят правилно.  
Когато облегалката е наклонена, раменният колан не 
може да изпълнява функцията си, защото няма да е 
прилепнал към гърдите ви. Вместо това ще е пред вас. 
По време на инцидент може да бъдете изхвърлени към 
предпазния колан, което да причини шийни или други 

Колкото повече е наклонена облегалката, толкова по-
голяма е вероятността ханша на пътника да се плъзне 
под долния колан, или врата на пътника да удари 
раменния колан. 
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Височина на възглавницата на седалката  

(ако разполагате с тази функция) 

За да промените височината на седалката: 

• Натиснете лоста няколко пъти, за да намалите 
височината. 

• Издърпайте лоста няколко пъти, за да увеличите 
височината. 
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Електромеханично регулиране на седалката  

(ако разполагате с тази функция) 

Предната седалка може да бъде регулирана чрез 
лостовете за управление, разположени от външната 
страна на долната ѝ част. Преди да потеглите, 
нагласете седалката така, че да можете лесно да 
боравите с волана, педалите и превключвателите на 
арматурното табло. 

                 

НИКОГА не оставяйте деца сами в 
автомобила. Можете да регулирате 
електромеханичната седалка когато 
автомобил е изгасен.

 

                  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

НИКОГА не оставяйте деца сами в 
автомобила. Можете да регулирате 
електромеханичната седалка когато 
автомобил е изгасен. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ВНИМАНИЕ 

За да предотвратите повреда на седалките: 

• Винаги спирайте регулирането на 
седалките, когато седалката е регулирана 
възможно най-напред или назад. 

• Не регулирайте седалките по-дълго от 
необходимото, когато автомобилът е 
изгасен. Това може да доведе до излишно 
изтощаване на батерията. 

• Не регулирайте две или повече седалки 
едновременно. Това може да доведе до 
повреда електрооборудването. 

 

 

 

OAE036006 

Напред и назад 

За да преместите седалката напред или назад: 

1. Натиснете бутона за управление напред или назад. 

2. Освободете бутона щом седалката достигне 
желаната позиция. 

Ъгъл на облегалката

За да наклоните облегалката:

1. Натиснете бутона за управление напред или назад.

2. Освободете бутона щом седалката достигне 
желаната позиция.

OAE036007 

2 

 

Ъгъл на облегалката 

да наклоните облегалката: 

Натиснете бутона за управление напред или назад. 

Освободете бутона щом седалката достигне 
желаната позиция. 
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Системи за безопасност на вашия автомобил 
 
 

 

Сгъваема облегалка 

Седенето под наклон при движение на автомобила, 
може да бъде опасно. Дори и да е заключена, защитата 
на вашата система за обезопасяване (предпазни 
колани и / или въздушни възглавници) е значително 
намалена при накланяне на облегалката. 
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

НИКОГА не шофирайте с наклонена 
облегалка. 

Шофирането с наклонена облегалка 
увеличава вероятността от сериозни или 
фатални наранявания в случай на сблъсък 
или внезапно спиране. 

Водачите и пътниците винаги трябва да са 
седнали правилно, да са обезопасени и да са 
изправени на седалките си. 

 

 

 

Предпазните колани трябва да са плътно прилепени 
към ханша и гърдите ви, за да работят правилно.  
Когато облегалката е наклонена, раменният колан не 
може да изпълнява функцията си, защото няма да е 
прилепнал към гърдите ви. Вместо това ще е пред вас. 
По време на инцидент може да бъдете изхвърлени към 
предпазния колан, което да причини шийни или други 
наранявания. 

Колкото повече е наклонена облегалката, толкова по-
голяма е вероятността ханша на пътника да се плъзне 
под долния колан, или врата на пътника да удари 
раменния колан. 

 

Височина на възглавницата на седалката (ако 
разполагате с тази функция)

За да промените височината на седалката:

1. • Натиснете предната част на превключвателя за 
управление нагоре или надолу, за да спуснете 
предната част на възглавницата на седалката.

• • Натиснете задната част на превключвателя за 
управление нагоре или надолу, за да намалите 
височината на възглавницата на седалката.

2. Освободете бутона щом седалката достигне 
желаната позиция.

 
Височина на възглавницата на седалката (ако 
разполагате с тази функция) 

За да промените височината на седалката: 

• Натиснете предната част на превключвателя за 
управление нагоре или надолу, за да спуснете 
предната част на възглавницата на седалката. 

• Натиснете задната част на превключвателя за 
управление нагоре или надолу, за да намалите 
височината на възглавницата на седалката. 

Освободете бутона щом седалката достигне 
желаната позиция. 

OAE036008 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
Лумбална опора (за шофьорската седалка, ако е 

оборудвана с тази функция) 

• Лумбалната опора може да бъде регулирана при 
натискане на бутона за нейното управление. 

• Натиснете предната част на бутона 

(1) За да преместите опората напред, и задната - 
за да я отпуснете назад. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

OAE036005 

 OAE036064 

Джоб на облегалката (ако има) 

 

Джобът на облегалката се намира на гърба на 
предните облегалки. 

 

 

Задни седалки 

Сгъване на задната седалка

Задните седалки могат да бъдат сгънати, за да се 
улесни носенето на дълги предмети или да се увеличи 
капацитетът на багажното отделение на автомобила.

 

                        ВНИМАНИЕ 

Не поставяйте тежки или остри предмети в 
джобовете на седалките. При авария те могат 
да изпаднат от него и да наранят пътниците. 

 

 

 

                 

• Никога не позволявайте на пътниците да 
сядат на сгъната седалка ако автомобилът 
се движи. Това не е подходящо място за 
сядане и не са 
колани.  Това може да доведе до сериозно 
нараняване или смърт в случай на 
злополука или внезапно спиране.

• Предметите, поставени върху сгънатата 
облегалка, не трябва да се простират по
високо от горната част на предните 
облегалки. Това 
товара да се плъзне напред и да причини 
нараняване или повреда при внезапни 
спирания.

 

 

 

 

 

Сгъване на задната седалка 

Задните седалки могат да бъдат сгънати, за да се 
улесни носенето на дълги предмети или да се увеличи 

багажното отделение на автомобила. 
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Никога не позволявайте на пътниците да 
сядат на сгъната седалка ако автомобилът 
се движи. Това не е подходящо място за 
сядане и не са предвидени предпазни 
колани.  Това може да доведе до сериозно 
нараняване или смърт в случай на 
злополука или внезапно спиране. 

Предметите, поставени върху сгънатата 
облегалка, не трябва да се простират по-
високо от горната част на предните 
облегалки. Това би могло да позволи на 

да се плъзне напред и да причини 
нараняване или повреда при внезапни 
спирания. 

 



Системи за безопасност на вашия автомобил 
 
 

 

За да сгънете задната облегалка: 

1. Поставете предната облегалка в изправено 
положение. 

2. Спуснете задната опора за глава (2), като 
натиснете регулиращия бутон (1). 

 
 
 
 

3. Намерете предпазния колан към външната позиция,  

4. преди да сгънете облегалката. В противен случай 
системата за предпазен колан може да бъде 
повлияна от облегалката. 

5. Издърпайте лоста за сгъване на облегалката (1) и 
след това сгънете седалката към предната част на 
автомобила. 
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OAE036066L

2

5.За да използвате задната седалка, вдигнете и
натиснете облегалката назад.
Бутнете силно облегалката,  докато не се застопори
на едно място.  Уверете се,  че облегалката е
застопорена на едно място.

2-15
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когато връщате облегалката на задната
седалка от сгънато в изправено положение,
задържайте облегалката и я връщайте бавно.
Уверете се,  че облегалката е напълно
застопорена в изправено положение,  като
натиснете горната част на облегалката на
седалката.  При инцидент или внезапно
спиране отключената седалка може да
позволи на товара да се премести напред с
голяма сила и да влезе в купето,  което да
доведе до сериозно нараняване или смърт.

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не поставяйте предмети на задните седалки,
тъй като те не могат да бъдат осигурени
правилно и могат да ударят пътниците в
автомобила при сблъсък,  причинявайки
сериозно нараняване или смърт.



OAE036022

Системи за безопасност на вашия автомобил

Подлакътник

Подлакътникът е разположен по средата на задната
седалка.  Издърпайте подлакътникът надолу от
облегалката, за да го използвате.

Опора за глава
Предните и задните седалки на автомобила имат
регулируеми опори за глава.  Опорите за глава
осигуряват комфорт за пътниците,  но по-важното е,  че
те са предназначени да предпазват пътниците от удар
и други наранявания на врата и гръбначния стълб по
време на инцидент, особено в случай на удар отзад.
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(продължение)
•

OLF034072N

Нагласете опорите за глава, така че средната
им част да е на височината на очите.

• Никога не регулирайте позицията на опората
за глава на седалката на водача ако когато
автомобилът е в движение.

• Нагласете опората за глава възможно най-
близо до главата на пътника. Не използвайте
възглавница на седалката,  която ще държи
тялото далеч от облегалката.

• Уверете се,  че опората за глава е
застопорена, след като я регулирате.

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от сериозно нараняване
или смърт при злополука, при настройването
на опорите за глава вземете следните
предпазни мерки:
• Винаги нагласяйте опорите за глава на

всички пътници правилно ПРЕДИ
стартирането на автомобила.

• НИКОГА не позволявайте не качвайте
пътници при отстранена опора за глава

(продължение)



OLMB033009

  ЗАБЕЛЕЖКА

За да предотвратите повреда, НИКОГА не удряйте и
дърпайте опората за глава.

Опора за глава на предните седалки

Седалките на шофьора и пътника на предната седалка
са снабдени с регулируеми опори за глава за
безопасност и комфорт на пътниците.

Регулиране на височината нагоре и надолу
За да вдигнете опората за глава
1. Издърпайте я до желаната позиция (1).

За да свалите опората за глава:
1. Натиснете и задръжте бутона за освобождаване

(2) На опората за глава.
2. Свалете опората за глава до желаната позиция (3)
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ВНИМАНИЕ

Когато на задната седалка няма пътници,
регулирайте височината на опората за глава
до най-ниската степен.  Опората за глава на
задната седалка може да намали видимостта
на задната зона.



OAE036009 OLF034015 

Системи за безопасност на вашия автомобил 
 
 
 

Регулиране напред и назад (ако е оборудван) 

Опората за глава може да се настрои на 3 различни 
позиции, като го издърпате до желаното ограничение. 
За да регулирате опората за глава до най-задното 
положение, издърпайте я напред до най-отдалечената 
позиция и я освободете. 

  ЗАБЕЛЕЖКА 

Ако наклоните облегалката напред заедно с 
опората за глава и вдигнатата възглавница на 
седалката, опората за глава може да влезе в 
контакт със сенника или други части на 
автомобила. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Премахване/отстраняване 

За да премахнете опората за глава: 

1. Наклонете опората за глава (2) с помощта на лост 
или ключ (1). 

2. Вдигнете опората за глава до най-крайната позиция. 
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  ■ Тип А 

OAE036011 

■ Тип В 

OAE036012 



3. Натиснете бутона за освобождаване на опората за
глава.
(3) докато издърпвате опората  за глава нагоре (4).

4. Наклонете облегалката (4) с помощта на лоста или
лоста на облегалката (3).

За да поставите отново опората за глава:
1. Наклонете облегалката:
2. Поставете металните прътове  (2)  в дупките,  като

натиснете бутона за освобождаване (1).
3. Нагласете опората за глава до подходящата

височина.
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■ Тип А

OAE036013

■ Тип В
OAE036014

Системизабезопасностнавашияавтомобил

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НИКОГА не качвайте пътници при отстранена
опора за глава

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уверете се, че опората за глава е застопорена
правилно след като сте я поставили и
регулирали отново.



Системи за безопасност на вашия автомобил

Опора за глава на задните седалки

Всички задни седалки са оборудвани с опора за глава
за безопасност и комфорт на пътниците.

Регулиране на височината нагоре и надолу
За да вдигнете опората за глава
1. Издърпайте я до желаната позиция (1).

За да свалите опората за глава:
1. Натиснете и задръжте бутона за освобождаване

(2) На опората за глава.
2. Свалете опората за глава до желаната позиция (3)

За да извадите опората за глава, повдигнете я докрай,
след което натиснете бутона за освобождаване  (1),
докато я издърпате нагоре (2).
За да поставите отново опората за глава,  поставете
металните прътове  (3)  в дупките,  като натиснете
бутона за освобождаване (1). След това я нагласете на
подходящата височина.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уверете се, че опората за глава е застопорена
на място,  след като я нагласите,  за да
предпазите пътниците.



 

 

 

 

 

 

 

Подгряване и охлаждане на седалките 

Нагревател на предната седалка (ако е оборудван) 

Нагревателите на седалките ги подгряват при студено 
време. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Нагревателите могат да причинят СЕРИОЗНО 
ИЗГАРЯНЕ дори при ниски температури и 
особено ако се използват продължително 
време. 

Пътниците трябва да могат да усещат дали 
седалката е прекалено топла, за да я 
изключат, ако е необходимо. 

Хората, които не усещат температурна 
промяна или болка в кожата, трябва да 
използват нагревателите изключително 
предпазливо, особено следните пътници: 

• Бебета, деца, възрастни или хора с 
увреждания, или болнични пациенти. 

• Хора с чувствителна кожа или лесно 
изгарящи. 

(продължение) 

 

 

 

 
  ЗАБЕЛЕЖКА 

За да предотвратите повреда на нагревателите и 
седалките: 

• Не използвайте разтвори като разредител за боя, 
бензен, спирт или бензин, за да почиствате 
седалките. 

• Не поставяйте тежки или остри предмети върху 
седалките с нагреватели.

• Не променяйте покритието на седалките. Това 
може да повреди нагревателя.

(продължение) 

• Уморени хора. 

• Интоксикирани хора. 

• Хора, които приемат лекарства причиняващи 
замаяност или сънливост. 

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

НИКОГА не поставяйте неща на седалката, 
като одеяло или възглавница на седалката, 
които да изолират топлината, когато 
нагревателят е включен. Това може да доведе 
до прегряване на нагревателя, причинявайки 
изгаряне или повреда на седалката. 

 

 

 

 

За да предотвратите повреда на нагревателите и 

Не използвайте разтвори като разредител за боя, 
бензен, спирт или бензин, за да почиствате 

Не поставяйте тежки или остри предмети върху 
седалките с нагреватели. 

Не променяйте покритието на седалките. Това 
може да повреди нагревателя. 
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Докато автомобила работи, натиснете някой от 
превключвателите, за да загреете седалката на водача 
или предната седалка до него. 

В меко време или при условия, при които не е 
необходим нагревател, оставете превключвателите в 
положение OFF. 
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   OAEE036002 

Охлаждане на предните седалки (ако има) 

Охлаждащите седалки са предвидени за охлаждане на 
предните седалки чрез издухване на въздух през малки 
вентилационни отвори на повърхността на 
възглавниците и облегалките на седалките. 

Когато не е необходимо охлаждане, запазете 
превключвателите/бутоните в положение OFF. 

Докато автомобила работи, натиснете някой от 
превключвателите, за да охладите седалката до 
водача (ако е оборудвана тази функция). 

 OAEE036003 



       • Всеки път когато натиснете бутона, потокът на въздуха се променя както следва: OFF HIGH (  ) LOW ( ) MIDDLE ( ) • При натискане на превключвателя за повече от 1,5 секунди докато се охлажда, функцията ще се изключи. • Вентилацията на седалките по подразбиране е в положение OFF (изключване), когато POWER бутонът е поставен в положение ON (запалване).       



  OAE036023 

Системи за безопасност на вашия автомобил 
 
 

 

Нагревател на задната седалка (ако е оборудван) 
 

Докато автомобилът работи, натиснете някой от 
превключвателите, за да загреете задната седалка. 

В меко време или при условия, при които не е 
необходим нагревател, оставете превключвателите в 
положение OFF. 
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  Всеки път когато натиснете бутона, температурата на 
седалката се променя както следва:  OFF    HIGH ( )   LOW ( ) 

 Нагревателите на седалките по подразбиране са в 
положение OFF, когато POWER бутона е поставен в 
положение ON  Информация С превключвателя за нагряване на седалката в 
положение ON (включване), отоплителната система 
се изключва или включва автоматично в 
зависимост от температурата на седалката. ровтО за охлатяиретаб ан енаджабатерията Тръбата за охлаждане на батерията се намира в 

долната част на задните седалки. Охлаждащият канал 
охлажда батерията с високо напрежение.

Когато охладителната тръба на акумулаторната 
батерия е блокирана, батможе да прегрее. Не запушвайте охлаждащия канал с 
други предмети.

i   OAEE036004  Тръбата за охлаждане на батерията се намира в долната част на задните седалки. Охлаждащият канал охлажда батерията с високо напрежение. Когато охладителната тръба на акумулаторната батерия е блокирана, батерията с високо напрежение може да прегрее. Не запушвайте охлаждащия канал с други предмети. 



ПРЕДПАЗНИ КОЛАНИ
Този раздел обяснява как да използвате предпазните
колани правилно.  Също така обяснява някои от
нещата,  които да не правите,  когато използвате
предпазните колани.

Предпазни мерки при използването на колани
Винаги слагайте предпазния си колан и се уверете,  че
всички пътници са поставили своя преди потегляне.
Въздушните възглавници  (ако е оборудвана тази
функция)  са проектирани да допълват предпазните
колани,  но не са техни заместители.  В повечето
държави е задължително носенето на предпазни
колани от всички пътници.
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(продължение)
• Не прекарвайте раменната част от колана под

ръката или зад гърба си.
• Никога не поставяйте колана при чупливи

предмети.  Ако възникне внезапно спиране
или удар, коланът може да ги увреди.

• Не използвайте колана ако е усукан.
Усуканият колан няма да ви защити правилно
при авария.

• Не използвайте коланът ако лентата или
механизмът са повредени.

• Не закопчавайте колана в закопчалките на
други седалки.

• НИКОГА не разхлабвайте колана докато
шофирате.  Това може да доведе загуба на
контрол над автомобила и да предизвика
инцидент.

• Уверете се,  че нищо не пречи на механизма
на колана.  Това може да попречи на коланът
да се закопчае здраво.

(продължение)

Системизабезопасностнавашияавтомобил

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предпазните колани трябва да се използват
от ВСИЧКИ пътници когато автомобилът е в
движение. Вземете следните предпазни мерки
когато нагласяте или ползвате предпазни
колани:
• Деца под 13  години трябва правилно да

бъдат притегнати с коланите на задните
седалки.

• Никога не допускайте деца да се возят на
предната седалка,  освен ако въздушната
възглавница е деактивирана. Ако детето се
вози отпред,  преместете седалката
максимално назад и го притегнете
правилно.

• НИКОГА не позволявайте бебе или малко
дете да се вози в скута на някой от
пасажерите.

• НИКОГА не се возете с наклонена
облегалка ако автомобилът е в движение.

• Не позволявайте децата да се возят на
една седалка или с един колан.

(продължение)



    OAM032161L 

Системи за безопасност на вашия автомобил 
 

 

 

Предупредителен индикатор 

Предупредителна лампа за коланите 

Предупреждение за предпазния колан на водача 

Предупредителната светлина премигва в продължение 
на 6 секунди като напомняне на шофьора, всеки път 
когато POWER бутона е в положение ON, независимо 
дали коланът е поставен или не. 

Ако предпазният колан на водача не е поставен, след 
като POWER бутона е на ON, предупредителният 
индикатор на предпазния колан ще свети, докато 
коланът не бъде поставен. 
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Повредените предпазни колани и монтажните 
конвейри няма да работят правилно. Винаги 
подменяйте: 

• Протрити, замърсени или повредени ремъци. 

• Повредени механизми. 

• Целият комплект предпазни колани, след 
злополука, дори ако не е видно, че са 
повредени ремъците или монтажни 
механизми. 

(продължение) 

• Потребителят не трябва да прави никакви 
промени или нововъведения, които да 
възпрепятстват механизмите за регулиране 
на коланите да обират хлабината или самият 
той да им пречи да правят това. 



 

 

 

 

 

 

 

Ако започнете да шофирате без поставяне на 
предпазния колан, предупредителната светлина ще 
продължи да свети, докато не го поставите. 

Ако продължите без поставен колан и преминете 
границата от 20 км./ч.., ще се включи предупредителен 
сигнал, който ще звучи в продължение на около 100 
секунди, придружен от премигването на съответната 
светлина. (ако има) 

 

 

 

 

 

 

Ако продължавате да не поставяте предпазния колан и 
шофирате с над 9 км./ч., освете
предупредителният индикатор ще започне да мига, 
докато намалите скоростта под 6 км./ч.

Ако продължите без поставен колан и преминете 
границата от 20 км./ч.., ще се включи предупредителен 
сигнал, който ще звучи в продължение на около 100 
секунди, придружен от премигването на съответната 
светлина. 

Предупреждение за предпазен колан на предната 
седалка до шофьора (ако има) 

Като напомняне за пътника до шофьора, 
предупредителните светлини за предпазния колан ще 
светват за около 6 секунди всеки път, когато бутонът 
POWER бъде включен, независимо дали коланът е 
поставен или не. 

Ако предпазният колан на пътника до шофьора не е 
поставен, след запалване или ако бъде откопчан, 
предупредителната лампа на предпазния колан ще 
светне, докато коланът не бъде сложен. 

OTLE035082                  Шофирането в неправилно положение пречи 
на предупредителната система за предната 
седалка до шофьора. Важно е водачът да 
инструктира пътника да е седнал правилно, 
както е указано в това ръководство.

   

 

Ако продължавате да не поставяте предпазния колан и 
шофирате с над 9 км./ч., осветената 
предупредителният индикатор ще започне да мига, 
докато намалите скоростта под 6 км./ч. 

Ако продължите без поставен колан и преминете 
границата от 20 км./ч.., ще се включи предупредителен 

който ще звучи в продължение на около 100 
секунди, придружен от премигването на съответната 2-27 2 Системи за безопасност на вашия автомобил 

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Шофирането в неправилно положение пречи 
на предупредителната система за предната 

о шофьора. Важно е водачът да 
инструктира пътника да е седнал правилно, 
както е указано в това ръководство. 

 



Системи за безопасност на вашия автомобил 
 

 

 

Информация 

• Можете да намерите предупредителната лампа 
за предпазния колан на пътника до шофьора на 
централния панел. 

• Въпреки че предната пътническа седалка не е 
заета, предупредителната лампа на предпазния 
колан ще мига или или свети в продължение на 6 
секунди. 

• Предупреждението на предпазния колан за 
предната седалка може да работи, когато върху 
нея има поставен багаж. 

 

 

Предупреждение за предпазен колан на задната 
седалка (ако има) 

Ако превключвателят е поставен на ON, когато коланът 
на задната седалка не е сложен,- предупредителна 
лампа на колана ще светне, докато коланът не бъде 
поставен. 

Предупредителна лампа на предпазния колан на 
задната седалка ще свети за около 35 секунди, ако се 
случи някое от следните неща: 

- Запалите автомобил когато коланът отзад не е 
поставен. 

- Шофирате с повече от 9 км./ч. когато коланът отзад 
не е поставен. 

- Коланът на задната седалка не е сложен при 
движение под 20 км./ч. 

Ако коланът за задната седалка е поставен, 
предупредителната лампа ще се изключи незабавно. 

Ако коланът за задната седалка не е поставен, когато 
карате със скорост над 20 км./ ч., съответната 
предупредителна лампа ще мига и ще звучи 
предупредително звънене в продължение на 35 
секунди. 

Но ако коланът е поставен и откопчан два пъти в 
рамките на 9 секунди след слагането му, съответната 
предупредителна лампа на предпазния колан няма да 
работи. 
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OTLE035083 

i 



 

 

 

 

 

 

 

Система за обезопасяване с предпазните колани 

Раменен колан и колан през кръста 

 

 

За да поставите предпазния колан: 

Издърпайте го от натягащия механизъм и вкарайте 
металния накрайник (1) в гнездото на застопоряващия 
механизъм (2). Ще чуете звучно щракане, когато 
механизмът застопори накрайника. 

Предпазният колан се регулира автоматично на 
дължина едва след като нагласите частта, 
преминаваща през таза, плътно около ханша си. Ако 
бавно се наведете напред, коланът ще се удължи и ще 
се движи заедно с вас. При рязко спиране или удар 
механизмът ще блокира колана. Същото ще се случи и 
ако се наведете напред прекалено рязко. 

  ODH033055 

 
  ЗАБЕЛЕЖКА 

Ако не можете да изтеглите плавно колана от 
натягащия механизъм, дръпнете го рязко и го 
пуснете. След това ще можете да го изтеглите 
плавно. 

                 

Неправилно поставяне на предпазните колани 
може да увеличи риска от сериозно 
нараняване при злополука. При нагласяне на 
предпазния колан спазвайте следните 
предпазни мерки:

• Поставете долната част на предпазния 
колан възможно най
около талията, така че да приляга плътно. 
Това позволява на тазовите кости да 
поемат силата на катастрофата, като се 
намалява възможността за
наранявания.

 

 



     ODH033057 

Системи за безопасност на вашия автомобил 
 

Регулиране на височината 

За максимален комфорт и безопасност имате избор 
между четири позиции на захващане на горната част на 
колана. 

Горната част на колана трябва да е регулирана така, че 
да преминава през гръдния ви кош и през средата на 
рамото, по-близо до вратата, а не до врата ви. 

 

За да настроите височината свалете или повдигнете 
механизма на колоната между двете врати. 

За да повдигнете механизма, дръпнете го нагоре (1). За 
да го свалите, дръпнете го надолу (3), като 
същевременно натискате застопоряващия бутон (2). 

Освободете бутона, за да застопорите механизма на 
мястото му. Опитайте се да плъзнете механизма, за да 
се уверите, че е захванат неподвижно. 

За да освободите предпазния колан: 

Натиснете бутона за освобождаване (1), на 
застопоряващия механизъм (2). 

При освобождаването си коланът трябва автоматично 
да бъде изтеглен от натягащия механизъм. Ако това не 
се случи, проверете дали коланът е усукан, и опитайте 
отново. 
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   Предни седалки 

седалки 

OAD035027 

(продължение) 

• Поставете едната си ръка под колана на 
рамото, а другата върху колана, както е 
показано на илюстрацията. 

• Винаги закопчавайте колана на подходящата 
височина. 

• Никога не поставяйте раменния колан около 
врата или лицето си. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

Предпазен колан на задната седалка 

(3-точков заден централен колан) 

 
Предпазен колан с донатягане при удар 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Поставете езичето (А) в ключалката (А’), докато се 
чуе звуково "щракване", което показва закопчаване. 
Уверете се, че коланът не е усукан. 

 

2. Издърпайте езичето (В) и го поставете в 
ключалката (В’), докато се чуе звуково "щракване", 
което показва закопчаване. Уверете се, че коланът 
не е усукан. 

При поставяне на средния колан на втория ред 
седалки, трябва да се използва застопоряващия 
механизъм с надпис “CENTER. 

 

Информация 

Ако не можете да изтеглите колана от натягащия 
механизъм, издърпайте го силно и го освободете. 
След това ще можете да го изтеглите плавно. 

 
 

Вашият автомобил е оборудван с предпазни колани с 
донатягане при удар за шофьора, пътника до него и 
пътниците на задните седалки (ако има/е оборудван) 
Целта на донатягането е да позволи на предпазните 
колани да прилепнат плътно към тялото на пътника при 
челни удари. Предпазните колани могат да се 
активират заедно с въздушните възглавници при 
достатъчно силен челен удар. 
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  OAE036027 

 OAE036068L 
OLMB033039 

С
истем

и за безопасност на ваш
ия автом

обил
 



Системи за безопасност на вашия автомобил

Когато автомобилът спре рязко или пътникът се наведе
напред прекалено бързо,  изтеглящият механизъм
блокира колана.  При определени типове челни удари
коланът привежда в по-плътен контакт с тялото на
пътника.
Ако при активирането си системата за донатягане
регистрира прекомерно напрежение на предпазния
колан на някоя от седалките,  ограничителят  (ако има)
за натоварване в изтеглящия механизъм ще освободи
натиска на съответния колан.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Винаги носете предпазния си колан и
сядайте правилно на седалката.

• Не използвайте колана ако е разхлабен или
усукан.  Разхлабеният или усукан колан
няма да ви защити както е необходимо при
инцидент.

• Не поставяйте нищо до закопчаващия
механизъм.  Това може да навреди на
заключващия механизъм и да попречи на
правилното ѝ функциониране.

• Винаги подменяйте механизмите след
използване или инцидент.

• НИКОГА не проверявайте,  поправяте или
заменяйте изтеглящия механизъм сами.
Това трябва да бъде извършено от
упълномощен дилър на HYUNDAI.

• Не удряйте монтажните възли на
предпазните колани.

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не докосвайте предпазните колани няколко
минути след като са били активирани.  Когато
механизмът на предпазните колани се
задейства по време на сблъсък, донатягащия
механизъм може да се нагорещи и да ви
изгори.

ВНИМАНИЕ

Работата на каросерията на предната част на
автомобила може да повреди системата за
донатягане на предпазните колани.  Затова ви
съветваме да сервизирате системата само
при упълномощен дилър на HYUNDAI.



Системата за донатягане на предпазните колани се
състои основно от следните компоненти.  Тяхното
местоположение е показано на илюстрацията отдолу:
(1) Предупредителна светлина на  SRS  въздушните

възглавници
(2) Изтеглящ механизъм
(3) SRS модул за управление

  ЗАБЕЛЕЖКА

Сензорът,  който активира контролния  SRS модул е
свързан с системата за донатягане на предпазните
колани.  Предупредителната светлина за  SRS
въздушна възглавница на таблото ще свети за
около  6  секунди,  след като  POWER  бутона бъде
поставен в положение ON, а след това трябва да се
изключи.
Ако системата не работи правилно,  ще светне
предупредителна лампа дори и  SRS  контролния
модул да не функционира правилно.  Ако
предупредителната лампа свети когато
автомобилът е запален,  или свети когато той е в
движение,  ви препоръчваме системата за
донатягане на предпазните колани и/или  SRS
въздушните възглавници да бъдат проверени при
първа възможност от упълномощен дилър на
HYUNDAI.

Информация

• Коланите с донатягане при удар на шофьора и
пътника до него могат да се активират при
определени челни или странични удари.

• Донатягащите устройства ще бъдат активирани,
дори ако предпазните колани не са сложени по
време на сблъсъка.

• Когато системата за коланите с донатягане се
активира,  в салона на автомобила може да се
чуе силен шум и да се забележи фин прах, който
да прилича на дим и да е видим в купето. Това са
нормални работни състояния и не
представляват опасност.

• Макар да е безвреден,  финият прах може да
предизвика раздразнения на кожата и не трябва
да бъде вдишван за продължителни периоди.
Измийте добре непокритите части на кожата си
след катастрофа,  при която са се задействали
донатягащите механизми на предпазните
колани..
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Системи за безопасност на вашия автомобил

Допълнителни мерки за предпазните колани
Използването на колани по време на бременност
Предпазният колан винаги трябва да се използва по
време на бременност.  Най-добрият начин да
предпазите нероденото си дете е като предпазите себе
си, винаги слагайки си предпазен колан.
Бременните жени винаги трябва да носят колан около
ханша.  Поставете раменната част на колана през
гръдния кош,  около гърдите ви и далеч от врата.
Поставете долната част на колана под корема ви, така
че да пасва на ханша и тазовата кост,  под заоблената
част на корема.

Използването на колани при деца
Бебета и малки деца
Повечето държави имат закони за обезопасяване на
деца,  които изискват децата да пътуват в одобрени
устройства,  включително и седалки за повдигане.
Възрастта,  при която могат да се използват предпазни
колани вместо системата за обезопасяване на деца,  е
различна за отделните държави,  затова трябва да се
информирате за специфичните изисквания във вашата
страна и където пътувате.  Детските и бебешките
столчета трябва да бъдат поставени и инсталирани
правилно на задната седалка.
За повече информация вижте “Система на обезопасяване
 на деца” в този раздел.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да се намали рискът от сериозно
нараняване или смърт на неродено дете по
време на инцидент,  жените,  които са
бременни,  НИКОГА НЕ трябва да поставят
лентата на предпазния колан през корема или
над него, където се намира нероденото дете.

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВИНАГИ обезопасявайте правилно бебетата и
малките деца в система за обезопасяване,
според тяхната височина и тегло.
За да намалите риска от сериозно нараняване
или смъртта на дете и другите пътници,
НИКОГА не дръжте дете в ръце или в скута си
по време на движение.  Големите сили,  които
възникват при катастрофа ще го изтръгнат от
вашия захват ще го запратят навътре.



Малките деца ще бъдат защитени най-добре в случай
на катастрофа,  ако са настанени правилно в детско
столче,  захванато на задната седалка,  чрез система
която отговаря на стандартите на безопасност във
вашата страна.  Преди да закупите такава система,  се
уверете че тя разполага с етикет за съответствие на
тези стандарти.  Системата за обезопасяване на деца
трябва да е подходяща за възрастта и теглото на
вашето дете.  Проверете етикета на системата за тази
информация.  За информация вижте  “Система на
обезопасяване на деца” в този раздел.

По-едри деца
Децата под  13 годишна възраст,  които са твърде едри
за детско столче,  трябва да се возят на задната
седалка и да използват наличния долен/горен колан.
предпазният колан трябва да минава през ханша и
плътно през рамото и гръдния кош,  за да предпази
детето.  Периодично проверявайте дали коланът
приляга добре.  Въртенето на детето може да промени
положението му.  При катастрофа рискът за децата е
най-малък в системата за обезопасяване на задните
седалки.
Ако се налага по-едро дете над  13  години да седне
отпред,  то трябва да бъде обезопасено с наличния
колан,  а седалката да бъде изтеглена максимално
назад.
Ако горната част на предпазния колан се допира леко
до врата или лицето на детето,  опитайте да го
преместите към средата на автомобила.  Ако горната
част на колана продължава да допира врата и лицето
му, трябва да използвате детско столче или седалка.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Винаги проверявайте дали коланите при
по-едрите деца са сложени и нагласени
правилно

• НИКОГА не позволявайте на горната част
на колана да докосва врата или лицето на
детето.

• Не позволявайте повече от едно дете да
използва един колан.



Системи за безопасност на вашия автомобил

Използване на колани и ранени
При превозване на ранени пътници трябва да се
използва предпазен колан. Посъветвайте те се с лекар
при необходимост.

Не повече от един човек с един колан
Недопустимо е използването на един колан от повече
от един човек  (включително деца).  Това може да
увеличи опасността от наранявания при катастрофа.

Не лягайте
Седенето под наклон при движение на автомобила,
може да бъде опасно. Дори и да е заключена, защитата
на вашата система за обезопасяване  (предпазни
колани и  /  или въздушни възглавници)  е значително
намалена при накланяне на облегалката.
Предпазните трябва да са плътно прилепени към
ханша и гърдите ви, за да работят правилно.
По време на инцидент може да бъдете изхвърлени към
предпазния колан,  което да причини шийни или други
наранявания.
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Колкото повече е наклонена облегалката,  толкова по-
голяма е вероятността ханшът на пътника да се плъзне
под долния колан или врата на пътника да удари
раменния колан.

Грижа за предпазните колани
Системата на предпазните колани в никакъв случай не
трябва да бъде разглобявана или променяна.  Освен
това трябва да се внимава коланите и останалите
компоненти на системата да не бъдат повредени от
пантите на седалките, вратите или други фактори.

Периодични проверки
Препоръчва се предпазните колани да бъдат
проверявани периодично за износване или повреди от
всякакъв характер.  Всяка повредена част трябва да
бъде подменена възможно най-скоро.

Поддържайте коланите чисти и сухи
Предпазните колани трябва да бъдат поддържани
чисти и сухи.  Ако се замърси,  коланът може да бъде
почистен с мек сапунен разтвор и топла вода.  Не
трябва да се използват избелващи химикали,  бои,
силни почистващи или абразивни препарати, защото те
могат да повредят тъканта и да намалят здравината ѝ.

Кога да подмените предпазните колани
След катастрофа трябва да се извърши цялостна
замяна на всеки агрегат и колан,  използван по време
на инцидента. Това трябва да се направи дори да няма
видими щети.  Препоръчваме да се посъветвате с
упълномощен дилър на HYUNDAI.

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• НИКОГА не шофирайте с наклонена
облегалка.

• Шофирането с наклонена облегалка
увеличава вероятността от сериозни или
фатални наранявания в случай на сблъсък
или внезапно спиране.

• Водачите и пътниците винаги трябва да са
седнали правилно,  да са обезопасени и да
са изправени на седалките си.



СИСТЕМА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ДЕЦА (CRS)
Нашите препоръки: Децата винаги се возят отзад

Децата под  13  годишна възраст винаги трябва да се
возят на задната седалка и трябва да бъдат правилно
обезопасени, за да се намали риска от нараняване или
инцидент, внезапно спиране или внезапна маневра.
Според статистиката децата са в най-голяма
безопасност когато са обезопасени на задната седалка,
вместо на предната.  Децата,  които са твърде едри за
детско столче,  трябва да използват осигурените
колани.

Повечето държави имат разпоредби,  които изискват
децата да пътуват в одобрени системи за
обезопасяване на деца.
Законите,  регулиращи ограниченията за възрастта или
височината/теглото,  при които могат да се използват
предпазни колани вместо системата за обезопасяване
на деца,  се различават в различните страни,  така че
трябва да сте наясно с конкретните изисквания във
вашата страна и където шофирате.
Системата за обезопасяване трябва да е поставена
правилно на седалката на автомобила.  Винаги
използвайте система за обезопасяване, която отговаря
на изискванията във вашата страна.

Система за обезопасяване на деца (CRS)
Кърмачетата и по-малките деца трябва да бъдат
обезопасени в подходяща  CRS  система,  обърната
назад или напред,  която първо е била правилно
закрепена към седалката на превозното средство.
Прочетете и спазвайте инструкциите за монтаж и
употреба,  предоставени от производителя на
системата за обезопасяване на деца.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Винаги обезопасявайте правилно децата в
автомобила.  Децата на всякаква възраст за
най-обезопасени когато се возят на задната
седалка.  Никога не допускайте деца да се
возят/пътуват на предната седалка/седалката
до шофьора,  освен ако въздушната
възглавница е деактивирана.                  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Винаги следвайте инструкциите на
производителя на системата за монтаж и
употреба.

• Винаги поставяйте правилно детето си в
системата за обезопасяване на деца.

• Не използвайте бебешка кошница или
детска предпазна седалка,  която се
"закачва"  върху облегалка,  тя може да не
осигури адекватна защита при злополука.

• След инцидент препоръчваме дилър на
HYUNDAI  да провери системата за
обезопасяване на деца,  предпазните
колани,  анкерите  ISOFIX  и закрепващите
устройства.



Системи за безопасност на вашия автомобил

Избиране на система за обезопасяване на деца
(CRS)
Когато избирате система за обезопасяване на вашето
дете винаги:
• Уверете се,  че системата има етикет,  който

сертифицира отговарянето на стандартите за
безопасност на вашата страна.
Системата за обезопасяване може да бъде
поставена/инсталирана ако е одобрена съгласно
изисквания ECE-R44 или ECE-R129.

• Изберете система за обезопасяване според
височината и теглото на вашето дете. В етикета или
упътването за работа можете да намерите тази
информация.

• Изберете система за обезопасяване,  която е
подходяща за автомобила и седалката, на която ще
бъде монтирана.

• Прочетете и спазвайте предупрежденията и
инструкциите за поставяне към системата.

Видове системи за обезопасяване на деца
Съществуват три основни типа системи за
обезопасяване на деца:  обърната назад,  насочена
напред и подпомагаща.
Те са разделени според възрастта на детето,
височината и теглото му.

Система за обезопасяване на деца, насочена
назад
Системата за обезопасяване на деца,  насочена назад,
осигурява задържане към повърхността за сядане
срещу на детето.  Системата на коланите задържа
детето на място,  а при злополука задържа детето в
столчето и намалява натоварването на крехкия врат и
гръбначния мозък.
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Всички деца на възраст под една година трябва винаги
да се возят в системата за обезопасяване на деца,
обърната назад.  Съществуват различни видове
системи за обезопасяване на деца,  които са насочени
назад:  само предпазните системи за бебета могат да
се използват само назад. Сгъваемите 3 в 1
системи за обезопасяване на деца обикновено имат по-
високи граници на височината и теглото в обърнато
назад положение,  което ви позволява да държите
детето назад за по-дълъг период от време.
Дръжте системите за обезопасяване на деца в
положение,  обърнато назад,  докато децата отговарят
на височината и теглото,  разрешени от производителя
на системата за обезопасяване на деца.

Система за обезопасяване на деца, насочена
напред
Системата за обезопасяване на деца,  насочена
напред,  осигурява задържане на тялото на детето с
колан.  Возете децата в столче,  която е обърнато към
предната част,  с колан,  докато достигнат височината
или ограничението за тегло,  разрешено от
производителя на системите за обезопасяване.
След като детето ви израсне системата е готово за
повдигащо столче.

Повдигащи седалки
Повдигащото столче представлява система за
обезопасяване на деца,  предназначена да подпомогне
използването на предпазните колани на автомобила.
Повдигащото столче поставя колана на седалката така,
че да пасва правилно по-силните части на тялото на
вашето дете.  Возете детето си в повдигащо столче,
докато стане достатъчно голямо,  за да използва
предпазния колан без неговата помощ.
За да се закрепи правилно,  коланът трябва да лежи
удобно в горната част на бедрата,  а не в стомаха.
Раменния колан трябва да лежи удобно през рамото и
гърдите,  а не през врата или лицето.  Децата под  13-
годишна възраст винаги трябва   да бъдат правилно
обезопасени,  за да се сведе до минимум рискът от
нараняване при злополука,  внезапно спиране или
внезапна маневра.
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Системи за безопасност на вашия автомобил

Монтиране на система за обезопасяване на
деца (CRS)

След като изберете подходяща система за
обезопасяване за детето си и проверите дали тя пасва
на мястото за сядане,  има три основни стъпки за
правилното ѝ поставяне/монтиране/инсталиране:
• Закрепете правилно системата за обезопасяване

на деца към автомобила. Всички системи за
обезопасяване на деца трябва да бъдат закрепени
към автомобила с долния колан или с раменния
колан или с катарами ISOFIX  и /или ISOFIX
закрепване и/или с опорен крак.

• Уверете се, че системата за обезопасяване на деца
е здраво закрепена. След като монтирате система в
автомобила,  натиснете и издърпайте столчето
напред и отстрани, за да се уверите, че тя е здраво
закрепена към седалката.  Детското столче,
закрепено с предпазен колан,  трябва да бъде
монтирано възможно най-стабилно.  Въпреки това
може да се очаква известно движение настрани.

Когато монтирате система за обезопасяване на
деца,  регулирайте седалката и облегалката  (нагоре
и надолу,  напред и назад),  така че детето ви да се
чувства удобно в столчето.

• Сложете детето в столчето. Уверете се, че детето
е сложено правилно,  съгласно инструкциите на
производителя на системата за обезопасяване на
деца.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Преди да монтирате системата за
обезопасяване на вашето дете винаги:
Прочетете и спазвайте инструкциите,
предоставени от производителя на системата
за обезопасяване на деца.
Неспазването на всички предупреждения и
инструкции може да увеличи риска от
СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ или СМЪРТ,  при
възникване на произшествие.

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако опората за глава в автомобила пречи за
правилното монтиране на столчето, тя трябва
да бъде регулирана или свалена.

ВНИМАНИЕ

Системата за обезопасяване може може да се
нагорещи много в затворен автомобил.  За да
предотвратите изгаряне,  проверете
повърхността на столчето преди да поставите
детето в него.
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ISOFIX катарами и система за закрепване ISOFIX
с каишка  thether (Система за закрепване за деца
ISOFIX)
Системата  ISOFIX държи детското столче по време на
шофиране и при злополука.Тази система е
предназначена да улесни монтирането на столчето и
да предотврати неправилното монтиране на системата
за обезопасяване на деца. Системата ISOFIX използва
катарами и приспособленията към системата за
обезопасяване на деца.   Системата  ISOFIX  премахва
необходимостта от използване на предпазни колани за
закрепване на системата за обезопасяване на деца
към задните седалки.
Катарамите  ISOFIX  са метални решетки,  вградени в
автомобила.  Има две долни за всяка позиция на
сядане  ISOFIX,  която ще захване столчето с по-ниски
приставки.
За да използвате системата  ISOFIX  във вашето
превозно средство,  трябва да имате система за
обезопасяване на деца с прикачени
приставки/приспособления ISOFIX.
Производителят на системата за обезопасяване на
деца ще ви даде инструкции как да я използвате
приспособленията за закрепване ISOFIX.

Приставките  ISOFIX  се намират в лявата и дясната
външна задна седалка.  Тяхното местоположение е
показано на илюстрацията.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не се опитвайте да монтирате система за
обезопасяване на деца с помощта на  ISOFIX
закрепвания по средата на задната седалка.
Не са осигурени катарами за тази седалка.
Използването на външните катарами за
монтиране на столчето в средата на задната
седалка може да ги повреди.



Системи за безопасност на вашия автомобил

Катарамите  ISOFIX  се намират между облегалката и
възглавницата на седалката от лявата и дясната
странична седалка, указани със символите        .

Обезопасяване на детско столче с
"Система за закрепване ISOFIX”
За да монтирате  ISOFIX  система на някоя от задните
странични или предните седалки:
1. Преместете ключалката на колана от катарамите

ISOFIX.
2. Преместете всички други предмети далеч от

катарамите,  които биха могли да предотвратят
сигурна връзка между системата за обезопасяване
на деца и ISOFIX системата.

3. Поставете столчето седалката на автомобила, след
това прикрепете седалката към катарамите,
съгласно инструкциите,  предоставени от
производителя на столчето.

4. Следвайте инструкциите на производителя за
правилен монтаж и свързване на приспособленията
ISOFIX  към системата за обезопасяване на деца
към катарамите ISOFIX.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вземете следните предпазни мерки когато
използвате системата ISOFIX:
• Прочетете и следвайте всички инструкции

за монтаж към вашата система за
обезопасяване на деца.

• За да попречите на детето да достигне
незакопчани колани,  закопчайте всички
неизползвани задни колани и издърпайте
лентата на колана зад детето. Децата могат
да бъдат удушени,  ако раменния колан се
увие около врата им и коланите се
затегнат.

• НИКОГА не поставяйте повече от една
система за обезопасяване на деца върху
една катарама.  Това може да доведе до
разхлабване или счупване на катарамата
или приставката.

• Системата  ISOFIX  трябва винаги да бъде
проверявана след произшествие от вашия
дилър.  Аварията може да повреди
системата  ISOFIX  и може да не закрепва
правилно столчето.



Захващане на детско столче със система "Top-
tether Anchorage”

Катарамите  Top-tether  за системата за обезопасяване
се намират на задната страна на облегалките.

1. Пъхнете горната лента на столчето над
облегалката.  При поставяне на горната лента,
следвайте инструкциите на производителя на
системата за обезопасяване на деца.

2. Свържете горната лента за закрепване към горната
катарама,  след това затегнете горната лента
според инструкциите на производителя на столчето,
за да го прикрепите здраво към седалката.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вземете следните предпазни мерки когато
поставяше лентите/каишките:
• Прочетете и следвайте всички инструкции

за монтаж към вашата система за
обезопасяване на деца.

• НИКОГА не поставяйте повече от една
система за обезопасяване на деца върху
една катарама.  Това може да доведе до
разхлабване или счупване на катарамата
или приставката.

• Не прикрепете горната лента към нещо
друго,  освен към катарамата за горна
лента.  Може да не работи правилно ако е
прикрепена към нещо друго.

• Катарамите за столчета са проектирани да
издържат само натоварванията от
правилно монтираната система за
обезопасяване на деца.
При никакви обстоятелства те не трябва да
се използват за предпазни колани или
колани за възрастни или за прикачване на
други предмети или оборудване към
автомобила.



Системи за безопасност на вашия автомобил

Съвместимост за всяко място за сядане за системи ISOFIX съгласно нормативните актове на ИКЕ

Масова група Размер Начин на
закрепване

Позиции в автомобила за ISOFIX
1-ви ред 2-ри ред
пътник ляво по средата дясно

Кошница
F ISO/L1 - X - X

G ISO/L2 - X - X
0- : до 10KG кг. E ISO/R1 - IL - IL

0+ : до 13KG кг.
E ISO/R1 - IL - IL

D ISO/R2 - IL - IL
C ISO/R3 - IL - IL

1 : От 9 до 18 кг.

D ISO/R2 - IL - IL

C ISO/R3 - IL - IL
B ISO/F2 - IUF,IL - IUF,IL

B1 ISO/F2X - IUF,IL - IUF,IL

А ISO/F3 - IUF,IL - IUF,IL

IUF = Подходяща за ISOFIX система за обезопасяване на деца, насочена напред от универсална категория, одобрена за употреба в
масовата група. IL = Подходящ за определени системи за обезопасяване на деца ISOFIX, дадени в приложения списък.

Тези системи ISOFIX CRS са тези от категориите "специфично превозно средство", "ограничено" или "полу-
универсално".

X = Позицията ISOFIX не е подходяща за система за обезопасяване на деца ISOFIX в тази масова група и / или този клас по размер.

2-44



Осигуряване на система за обезопасяване на деца
с предпазен колан
Когато не използвате системата  ISOFIX,  всички
столчета трябва да бъдат закрепени към задната
седалка със захващащата част на долния/раменния
колан.

Информация
Когато използвате задния централен предпазен
колан, в тази глава трябва да се обърнете и към "3-
точков централен предпазен колан".

Монтиране на система за обезопасяване на деца с
предпазен колан
За да монтирате системата на задните седалки
направете следното:
1.  Поставете столчето на задната седалка и

преместете предпазния колан около или през него,
следвайки инструкциите на производителя на
системата.
Уверете се, че коланът не е усукан.
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Системи за безопасност на вашия автомобил

За да свалите детското столче натиснете бутона за
освобождаване на ключалката и след това издърпайте
предпазния колан от него,  като позволете на
предпазния колан да се прибере напълно.

2. Поставете колана в закопчалката.  Слушайте за
"щракване".

Информация
Нагласете бутона за освобождаване така, че да е
лесен за достъп в случай на авария.

3. Махнете колкото е възможно повече от колана, като
натискате надолу детското столче и горния колан
обратно в прибиращото устройство.

4. Натиснете и издърпайте столчето, за да се уверите,
че предпазният колан я държи здраво на мястото ѝ.

Ако производителят на система за обезопасяване на
деца препоръча използването на горна лента с
предпазния колан, вижте стр. 2-43.
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Съвместимост за всяко място за сядане за “универсални” системи, съгласно нормативните актове на ИКЕ (За Европа)

Масова група

Позиция за сядане

Пътник отпред Втори ред

Въздушната
възглавница е
активирана

Въздушната
възглавница е
деактивирана

Външна отляво по средата
(3-точков колан)

Външна
отдясно

Група 0 ( 0-9 месеца) до 10 кг. X U* U U U

Група 0+ ( 0-2 години) до 13 кг. X U* U U U

Група I (9 месеца-4
години) 9 до 18 кг. X U* U U U

Група II (15 до 25 кг.) 15 до 25 кг. UF U* U U U

Група III (22 до 36 кг.) 22 до 36 кг. UF U* U U U

U= Подходяща за “универсална” категория системи, одобрени за използване в тази група.
U*= Подходяща за “универсална” категория системи, одобрени за използване в тази група (Ако предната седалка не е регулируема за височината, трябва да регулирате

правилно седалката нагоре.

 (Тази стъпка е необходима за обезопасяване на детското столче в автомобила.)
❈ Устройството, регулиращо височината на седалката на предната седалка, е допълнителна функция.

UF Подходяща за “универсална” категория, одобрени за използване в тази група.
L = Подходящ за определени системи за обезопасяване на деца, дадени в приложения списък. Тези системи са от категориите "специфично превозно средство", "ограничено"

или "полу-универсално".
B = Вградена ограничителна система, одобрена за тази масова група.
X = Позицията на седалката не е подходяща за деца в тази масова група.
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Системи за безопасност на вашия автомобил

Съвместимост за всяко място за сядане за “универсални” системи (извън Европа)

Масова група

Позиция за сядане

Пътник отпред Втори ред

Въздушна
възглавница -
оборудвана

Няма
въздушна

възглавница
Външна отляво Среден (3-

точков колан)
Среден (2-
точков колан) Външна

отдясно

Група 0 ( 0-9 месеца) до 10 кг. X U* U U UF U

Група 0+ ( 0-2 години) до 13 кг. X U* U U UF U

Група I (9 месеца-4 години) 9 до 18 кг. X U* U U UF U

Група II (15 до 25 кг.) 15 до 25 кг. UF U* U U UF U

Група III (22 до 36 кг.) 22 до 36 кг. UF U* U U UF U

U= Подходяща за “универсална” категория системи, одобрени за използване в тази група.
U*= Подходяща за “универсална” категория системи, одобрени за използване в тази група (Ако предната седалка не е регулируема за височината, трябва да регулирате

правилно седалката нагоре. (Тази стъпка е необходима за обезопасяване на детското столче в автомобила.)
❈ Устройството, регулиращо височината на седалката на предната седалка, е допълнителна функция.

UF Подходяща за “универсална” категория, одобрени за използване в тази група.
L = Подходящ за определени системи за обезопасяване на деца, дадени в приложения списък. Тези системи са от категориите "специфично превозно средство", "ограничено"

или "полу-универсално".
B = Вградена ограничителна система, одобрена за тази масова група.
X = Позицията на седалката не е подходяща за деца в тази масова група.

2-48



Масова
група

Позиция за
сядане

Пътник отпред
външна

Втори ред

Външна
отляво

по средата Външна
отдясно

i-size системи X i-U X i-U

2

i-Size Системи, според регламенти на ИКЕ (За Европа)

i-U : Подходяща за “универсални” системи i-Size, обърнати напред и назад i-UF : Подходяща само за обърнати
напред универсални  i-Size системи
X : Мястото не е подходящо за системи i-size
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Системи за безопасност на вашия автомобил

ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ - ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАДЪРЖАЩА СИСТЕМА
■ Модел с ляв волан

1. Предна въздушна възглавница за шофьора

2. Предна въздушна възглавница за пътника до
шофьора

3. Въздушна възглавница за страничен удар

4. Въздушна възглавница тип завеса

5. Въздушна възглавница за коляното

6. Превключвател ON/OFF за въздушната
възглавница (ако има)

Действителните въздушни възглавници в автомобила може да се различават от тези на илюстрацията.
OAEE036035/OAE036073L
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■ Модел с десен волан

1. Предна въздушна възглавница за шофьора

2. Предна въздушна възглавница за пътника до

шофьора

3. Въздушна възглавница за страничен удар

4. Въздушна възглавница тип завеса

5. Въздушна възглавница за коляното

6. Превключвател ON/OFF за въздушната
възглавница (ако има)

Действителните въздушни възглавници в автомобила може да се
различават от тези на илюстрацията. OAEE036062R/OAE036073R
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Системи за безопасност на вашия автомобил

Автомобилите са оборудвани с допълнителна система
за въздушни възглавници за седалката на шофьора и
пътника до него.
Предните въздушни възглавници са предназначени да
допълнят триточковите предпазни колани.  За да
осигурят възглавниците защита,  пътническите
предпазни колани трябва да се носят по всяко време,
когато автомобилът е в движение.
Можете да бъдете тежко ранени или убити при
злополука, ако не носите предпазен колан. Въздушните
възглавници са създадени да подпомагат предпазните
колани,  не да ги заменят.  Също така,  въздушните
възглавници не са проектирани да се използват при
всеки удар.  При някои аварии предпазните колани са
единственото ограничение, което ви пази.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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                                                           ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ВЪЗДУШНИТЕ ВЪЗГЛАВНИЦИ ВИНАГИ използвайте детско столче  -  при
всяко пътуване,  всеки път,  за всички!  Дори и с въздушни възглавници може да бъдете сериозно ранени
или убити в случай на сблъсък,  ако сте неправилно закопчани или не носите предпазния колан,  когато
въздушната възглавница се отвори.
Никога не допускайте деца да се возят/пътуват на предната седалка/седалката до шофьора,  освен ако
въздушната възглавница е деактивирана.
Надуваемата въздушна възглавница може да удари бебето или детето,  причинявайки сериозни или
фатални наранявания.
ABC  -  винаги закопчавайте децата под  13  години на задната седалка.  Това е най-безопасното място на
децата от всяка възраст.  Ако на предната седалка трябва да се настани дете на  13 или повече години,  то
трябва да бъде правилно обезопасено и седалката да се премести колкото е възможно по-назад.
Всички трябва да седят изправени и с изправена облегалка, по средата на възглавницата на седалката със
закопчан колан,  краката да са опънати в удобна позиция,  докато автомобилът не бъде паркиран и е
изгасен.  Ако пътникът не е седнал правилно по време на инцидент,  бързо-действащата въздушна
възглавница може да навлезе в контакт с него, причинявайки сериозни или фатални наранявания.
Вие и вашите пътници никога не трябва да седите или да се навеждате ненужно близо до въздушните
възглавници или да се накланяте към вратата или централната конзола.
Преместете седалката колкото е възможно по-назад от предните въздушни възглавници,  като
същевременно държите контрол над автомобила.



Къде се намират въздушните възглавници?
Предна въздушна възглавница за шофьора и
пътника до него

Целта на SRS е да предостави на шофьора и предните
пътници на превозното средство допълнителна защита
от тази, предлагана само от системата на предпазните
колани, в случай на силен челен удар.

Вашето превозно средство е оборудвано с
допълнителна система за обезопасяване  (SRS)  и
предпазните колани на седалките на шофьора и
пътника до него.
Системата  SRS  се състои от въздушни възглавници,
разположени в центъра на волана и под подложката на
предния панел над жабката.
Въздушните възглавници са обозначени с надпис  "AIR
BAG" с релефно покритие върху подложките.
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■ Предна въздушна възглавница за пасажера■ Предна въздушна възглавница за шофьора

■ Предна въздушна възглавница за коляното на шофьора

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от сериозно нараняване
или смърт от въздушната възглавница,
вземете под внимание следните предпазни
мерки:
• Предпазните колани трябва да се носят по

всяко време,  за да се запази
местоположението на пътниците.

• Преместете седалката колкото е възможно
по-назад от предните въздушни
възглавници,  като същевременно държите
контрол над автомобила.

(продължение)
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Системи за безопасност на вашия автомобил

Бутон за ON/OFF на предната въздушна
възглавница на пътника до шофьора (ако има
такъв)
Целта на бутона е да се изключи предната въздушна
възглавница на пътника,  за да се транспортират
пътници,  които са изложени на повишен риск от
нараняване от въздушна възглавница поради възраст,
височина или медицинско състояние.

За да деактивирате предната въздушна възглавница на
пътника:
Поставете ключа или подобно твърдо устройство в
превключвателя за включване/изключване (ON/OFF) на
предната въздушна възглавница и го завъртете в
положение  OFF.  Индикаторът за изключване на
въздушната възглавница за пътника (       ) ще светне и
остане,  докато предната въздушна възглавница на
пътника не се активира отново.
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(продължение)
• Никога не се накланяйте към вратата или

централната колона.
• Не позволявайте на пътник на предната

седалка да поставя крака се на таблото за
управление.

• Върху или в близост до модулите на
въздушната възглавница на волана,
арматурното табло,  стъклото на предното
стъкло и панела на предния пътник над
жабката не трябва да се поставят предмети
(като капак на камерата,  стойка за клетъчни
телефони,  стойка за чаши,  парфюм или
стикери).  Тези предмети биха могли да
попречат на въздушните възглавници да се
отворят,  ако автомобилът попадне в тежка
катастрофа.

• Не поставяйте никакви предмети върху
предното стъкло и вътрешното огледало.
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За да деактивирате предната въздушна възглавница на
пътника:
Поставете ключа или подобно твърдо устройство в
превключвателя за включване/изключване (ON/OFF) на
предната въздушна възглавница и го завъртете в
положение  ON.  Индикаторът за включване на
въздушната възглавница за пътника ( ) ще светне и
ще остане така за 60 секунди.

Информация
Индикаторът за включване/изключване на предната
въздушна чанта на пътника светва за около  4
секунди,  след като  POWER  бутона е поставен в
положение ON.

i

Системизабезопасностнавашияавтомобил

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никога не позволявайте на възрастен човек
да се качва на предната седалка,  когато
индикаторът за  OFF  свети.  По време на
сблъсък въздушната възглавница няма да се
отвори,  ако индикаторът свети.  Включете
предната въздушна възглавница на пътника
или преместете пътника на задната седалка.

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако бутонът  ON/OFF  на предната въздушна
възглавница на пътника не работи,  могат да
възникнат следните условия:
• Предупредителният индикатор за

въздушната възглавница (       ) на таблото
ще светне.

• Индикаторът за изключване на въздушната
възглавница за пътника (     )  няма да
светне и индикаторът ON  (      )  ще се
включи и изгасне след около  60  секунди.
Предната въздушна възглавница на
пътника ще се отвори при челен удар,
въпреки че превключвателят  ON/OFF  на
предната въздушна възглавница на
пътника е настроен на положение OFF.

• Препоръчваме упълномощен дилър на
HYUNDAI  да провери колкото е възможно
по-бързо превключвателя за  ON/OFF  на
предната въздушна възглавница на
пътника и системата за въздушни
възглавници SRS.

vankov
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Системи за безопасност на вашия автомобил

Въздушни възглавници за страничен удар

Вашият автомобил е оборудван с въздушна
възглавница за страничен удар*  за всяка предна
седалка.  Целта на въздушната възглавница е да
предостави на шофьора и предните пътници на
превозното средство допълнителна защита от тази,
предлагана само от системата на предпазните колани.

Въздушна възглавница за страничен удар са
предназначени за отваряне по време на определени
странични удари,  в зависимост от тежестта,  ъгъла,
скоростта и мястото на удара.
Въздушните възглавници за страничен удар не са
проектирани да се отварят при всички странични удари.
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(продължение)
• Задръжте волана до край с ръце на 9 часа и 3

часа, за да намалите риска от наранявания на
ръцете.

• Не използвайте никакви допълнителни
покрития върху седалките.  Това би могло да
намали или предотврати ефективността на
системата.

• Не окачвайте други предмети освен дрехи.
При злополука те могат да причинят повреда
на превозното средство или телесна
повреда,  особено когато въздушната
възглавница е отворена.

• Не поставяйте никакви предмети върху
въздушната възглавница или между
въздушната възглавница и себе си.  Също
така,  не поставяйте никакви предмети около
зоната където се отваря възглавницата, като
например вратата,  стъклото на страничната
врата, предната и задната колона.

• Не поставяйте никакви предмети между
вратата и седалката.  Те могат да станат
опасни ако страничната въздушна
възглавница се отвори.

(продължение)

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от сериозно нараняване
или смърт при монтиране на въздушната
възглавница, вземете под внимание следните
предпазни мерки:
• Предпазните колани трябва да се носят по

всяко време,  за да се запази
местоположението на пътниците.

• Не позволявайте на пътниците да навеждат
главите или телата си към вратите,  да
слагат ръце на вратите, да протягат ръцете
си от прозореца или да поставят предмети
между вратите и седалките.

(продължение)



Въздушни възглавници тип завеса

Въздушни възглавници тип завеса са разположени по
двете страни на релсите на тавана,  над предните и
задните врати.

Те са предназначени да предпазват главите на
пътниците на предните седалки и на задните пътници
при определени странични удари.
Въздушните възглавници за страничен удар са
предназначени за отваряне по време на определени
странични удари,  в зависимост от тежестта,  ъгъла,
скоростта и мястото на удара.
Въздушните възглавници тип завеса не са проектирани
да се отварят при всички странични удари.
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(продължение)
• Не поставяйте никакви аксесоари отстрани

или близо страната на въздушните
възглавници.

• Не поставяйте предмети между етикета за
страничната въздушна възглавница и
възглавницата на седалката.  Тези предмети
биха могли да попречат на въздушните
възглавници да се отворят, ако автомобилът
попадне в тежка катастрофа.

• Не удряйте по вратите, когато POWER бутона
е в положение "ON",  тъй като това може да
доведе до отваряне на въздушните
възглавници за страничен удар.

• Ако покритието на седалката или седалката е
повредени, препоръчваме системата да бъде
ремонтирана от упълномощен дилър на
HYUNDAI.

Системизабезопасностнавашияавтомобил

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от сериозно нараняване
или смърт при монтиране на въздушната
възглавница, вземете под внимание следните
предпазни мерки:
• Предпазните колани трябва да се носят по

всяко време,  за да се запази
местоположението на пътниците.

• Поставете детското столче правилно,
колкото е възможно по-далече от вратата.

(продължение)



Системи за безопасност на вашия автомобил

Как работи системата за въздушните възглавници?

Системата SRS се състои от следните компоненти:
(1) Преден модул за въздушна възглавница

за шофьора/Модул за въздушната
възглавница за коляното за шофьора

(2) Преден модул за въздушна възглавница за
пътника до шофьора

(3) Модули за въздушна
възглавница за страничен удар/
Сензори за страничен удар

(4) Модул за въздушна възглавница тип завеса
(5) Донатягащи механизми
(6) Предупредителна светлина за въздушните

възглавници
(7) SRS модул за управление (SRSCM)
(8) Предни сензори за удар

(9) Странични сензори за натиск
(10) Индикатор за ON/OFF на предната

въздушна възглавница (само на седалката
до шофьора)

(11) Бутон за ON/OFF на предната
въздушна възглавница на пътника до
шофьора

SRSCM  непрекъснато следи всички компоненти на
системата  SRS, докато  POWER бутонът е включен,  за
да се определи дали ударът при катастрофа е
достатъчно тежък,  за да се наложи отварянето на
въздушните възглавници или задействане на
допълнителния обтегач на колана.
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(продължение)
• Не поставяйте никакви предмети върху

въздушната възглавница.  Също така,  не
поставяйте никакви предмети около зоната
където се отваря възглавницата,  като
например вратата,  стъклото на страничната
врата,  предната и задната колона,
страничната релса на тавана.

• Не окачвайте тежки предмети.
• Не окачвайте други предмети освен дрехи.

При злополука те могат да причинят повреда
на превозното средство или телесна
повреда,  особено когато въздушната
възглавница е отворена.

• Не позволявайте на пътниците да навеждат
главите или телата си към вратите, да слагат
ръце на вратите,  да протягат ръцете си от
прозореца или да поставят предмети между
вратите и седалките.

• Не отваряйте и не ремонтирайте въздушни
възглавници тип завеса.



Предупредителна светлина за
SRS

Предупредителната светлина на системата  SRS
(Допълнителна система за задържане) на арматурното
табло показва символа на въздушната възглавница,
изобразен на илюстрацията.  Системата проверява
електрическата система за неизправност.  Светлината
показва,  че има потенциален проблем със системата
на въздушната възглавница.

По време на умерен до тежък челен удар,  сензорите
ще открият отрицателно ускорение на автомобила. Ако
скоростта на забавяне е достатъчно висока,
контролната единица ще отвори предните въздушни
възглавници, навреме и със необходимата сила.
Предните въздушни възглавници предпазват шофьора
и пътника до него,  като реагират на челни удари,  при
които само коланите не могат да осигурят адекватното
предпазване.  Когато е необходимо,  въздушните
възглавници за страничен удар,  осигуряват защита в
случай на страничен удар,  като поддържат зоната на
горната част на тялото.
• Въздушните възглавници се задействат  (отварят се

ако е необходимо)  само когато  POWER бутонът е в
положение ON.

• Въздушните възглавници се отварят в случай на
някои челни или странични сблъсъци,  за да
предпазят пътниците от сериозни телесни повреди.

• Няма скорост, при която въздушните възглавници да
се отворят.  По принцип въздушните възглавници са
предназначени да се отварят на базата на тежестта
на сблъсъка и неговата посока.  Тези два фактора
определят дали сензорите произвеждат сигнал за
електронно отваряне/надуване.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако вашият SRS не функционира, въздушната
възглавница не може да се отвори правилно
по време на произшествие,  което увеличава
риска от сериозно нараняване или смърт.
При възникване на някое от следните
условия, вашият SRS не функционира:
• Индикаторът не се включва за около шест

секунди,  когато  POWER  бутона е в
положение ON.

• Индикаторът остава включена след
осветяване за около шест секунди.

• Индикаторът светва, докато автомобилът е
в движение.

• Индикаторът мига,  когато автомобилът
работи.

Препоръчваме оторизиран дилър на HYUNDAI
да провери  SRS  колкото е възможно по-
скоро, ако възникне някое от тези условия.



Системи за безопасност на вашия автомобил

• Отварянето на въздушната възглавница зависи от
редица фактори, включително скоростта на
превозното средство, ъгъла на удара и плътността и
твърдостта на превозните средства или предмети, с
които автомобилът ви е в контакт по време на
сблъсък. Определящите фактори не се ограничават
до посочените по-горе.

• Предните въздушни възглавници ще се отворят и
освободят за секунда. Практически е невъзможно да
видите въздушните възглавници, които се отварят
по време на инцидент. Много по-вероятно е просто
да видите спадащите въздушни възглавници, които
висят от отделението си за съхранение след
сблъсъка.

• За да осигурят защита, въздушните възглавници
трябва да се отворят бързо. Отварянето на
въздушните възглавници е за изключително
краткото време, през което да се надуе въздушната
възглавница между пътника и конструкцията на
превозното средство, преди обитателят да удари
тези конструкции. Тази скорост на
надуване/отваряне намалява риска от сериозни или
животозастрашаващи наранявания и поради това е
необходима част от дизайна на въздушните
възглавници.
Въпреки това бързото отваряне на въздушните
възглавници може също да причини наранявания,
които да включват ожулвания на лицето,
натъртвания и счупени кости, тъй като скоростта на
надуване също кара въздушните възглавници да се
разширяват с голяма сила.

• Съществуват дори обстоятелства, при които
контактът с въздушната възглавница може да
причини смъртоносни наранявания, особено ако
пътникът е се намира прекалено близо до
въздушната възглавница.

Можете да предприемете мерки за намаляване на
риска от нараняване от въздушната възглавница. Най-
голям е риска при седене твърде близо до въздушната
възглавница. Въздушната възглавница има нужда от
пространство, за да се отвори. Препоръчва се
шофьорите да седят колкото се може по-далеч между
средата на волана и гърдите, като същевременно
поддържат контрол над превозното средство.
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Когато SRSCM установи достатъчно тежко въздействие
върху предната част на автомобила,  той автоматично
ще отвори предните въздушни възглавници.

При отваряне,  разкъсващите шевове,  поставени в
покритието на,  ще се отделят под налягане от
разширяването на въздушните възглавници.  По-
нататъшното отваряне на покритията позволява
пълното надуване на въздушните възглавници.
Напълно отворената въздушна възглавница,  в
комбинация с правилно поставен предпазен колан,
забавя движението на водача или пътника отпред,
намалявайки риска от нараняване на главата и
гърдите.

След пълно отваряне,  въздушната възглавница
веднага започва да спада,  което дава възможност на
водача да запази видимостта напред и да управлява.
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■ Предна въздушна възглавница за шофьора (1)
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■ Предна въздушна възглавница за шофьора (3)

OLMB033056

OLMB033057

Системизабезопасностнавашияавтомобил

2

■ Предна въздушна възглавница за шофьора (2)

■ Предна въздушна възглавница за пасажера (2)



Системи за безопасност на вашия автомобил

Какво да очаквате след като въздушната
възглавница се отвори
След като предната или страничната въздушна
възглавница се отвори,  тя ще се свие много бързо.
Отварянето на въздушната възглавница няма да
попречи на шофьора да вижда през предното стъкло
или да може да управлява автомобила. Възглавниците
тип завеса могат да останат частично след като са се
надули.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да предотвратите предметите да се
превърнат в опасни,  когато въздушната
възглавница на пътника се отвори:
• Не монтирайте и не поставяйте никакви

предмети  (поставка за напитки,  стойка за
CD,  стикери и т.н.)  върху панела при
пътника до шофьора над жабката,  където
се намира въздушната му възглавница.

• Не поставяйте контейнер с течен
ароматизатор в близост до уреда на
инструменталната екипировка или върху
повърхността на арматурното табло.

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

След като въздушната възглавница се
отвори, вземете предпазните мерки изброени
по-долу:
• Отворете прозорците и вратите възможно

най-бързо след удара,  за да намалите
продължителното излагане на дима и
праха,  освободени от въздушната
възглавница.

• Не докосвайте вътрешните компоненти на
зоната за съхранение на въздушната
възглавница непосредствено след като се
е отворила.  Частите,  които влизат в
контакт с надуваема въздушна
възглавница,  могат да бъдат много
горещи.

• Винаги измивайте откритите места на
кожата със студена вода и мек сапун.

• Препоръчваме упълномощен дилър на
HYUNDAI  да смени въздушната
възглавница веднага след отварянето ѝ.
Въздушните възглавници са конструирани,
за да се използват само веднъж.



Шум и дим от отваряща се въздушна
възглавница
Когато въздушните възглавници се отварят, те издават
силен шум, дим и прах във купето на автомобила. Това
е нормално и е резултат от надуването на въздушните
възглавници.  След като въздушната възглавница се
отвори,  може да почувствате силен дискомфорт при
дишане,  поради контакта на гърдите с предпазния
колан и въздушната възглавница,  както и от
вдишването на дима и праха.  На някои хора прахът
може да влоши астмата им.  Ако имате проблеми с
дишането след отваряне на въздушната възглавница,
незабавно потърсете медицинска помощ.
Въпреки че димът и прахът са нетоксични, те могат да
причинят дразнене на кожата,  очите,  носа,  гърлото и
т.н. Ако това е случи, измийте и изплакнете веднага със
студена вода и потърсете медицинска помощ,  ако
симптомите продължават.

Не монтирайте детско столче на седалката на
пътника до шофьора

Никога не допускайте деца да се возят на предната
седалка/седалката до шофьора,  освен ако въздушната
възглавница е деактивирана.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НИКОГА не използвайте система за
обезопасяване на деца,  обърната назад
защитена от АКТИВНА ВЪЗГЛАВНИЦА пред
нея,  защото може да настъпи СМЪРТ или
СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ при ДЕТЕТО.



  Системи за безопасност на вашия автомобил

Защо въздушната ми възглавница не сработи при
удар?
Има определени видове аварии, при които въздушната
възглавница не би трябвало да осигурява
допълнителна защита. Те включват заден натиск, второ
или трето сблъскване при множество аварии,  както и
при ниски скорости.  Повредата на автомобила показва
абсорбиране на сблъсък на енергия и не е индикатор
за това дали дадена въздушна възглавница трябва да
се надуе или не.

Сензори за сблъсък при въздушните възглавници
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(продължение)
• Поставете бутона  POWER  в положение  OFF,

когато автомобилът се тегли,  за да се
предотврати неволното отваряне на
въздушната възглавница.

• Препоръчваме всички ремонти на въздушни
възглавници да се извършват от
упълномощен дилър на HYUNDAI.

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да се намали рискът от отваряне на
въздушна възглавница в неочаквана
ситуация и причиняване на сериозно
нараняване или смърт:
• Не удряйте и не позволявайте на каквито и

да е предмети да влияят на местата,
където са монтирани въздушни
възглавници или сензори.

• Не извършвайте поддръжка на или около
сензорите на въздушните възглавници.
Ако местоположението или ъгълът на
сензорите се промени,  въздушните
възглавници могат да се отворят, когато не
трябва или да не могат да се отворят,
когато е необходимо.

• Не монтирайте предпазители на бронята
или не заменяйте бронята с неоригинална
част.  Това може да повлияе
неблагоприятно на сблъсъка и работата на
въздушната възглавница.

(продължение)
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1. SRS модул за управление
2. Предни сензори за удар
3. Страничен сензор за натиск (преден)
4. Страничен сензор за удар (B-стълб)
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Условия за отваряне на въздушната възглавница

Предна въздушна възглавница
Предните въздушни възглавници са проектирани да се
отворят при челен удар,  в зависимост от тежестта,
скоростта или ъглите на удара.

Въпреки че въздушните възглавници на водача и
пътника до него са проектирани да се надуват при
челни удари, те могат да се отворят и при други видове
сблъсъци,  ако предните сензори установят достатъчно
силен удар. Страничните въздушни възглавници и
възглавниците тип завеса са предназначени да се
отворят при странични удари, но те могат да се надуят
при други сблъсъци,  ако страничните сензорите
установят силен удар.
Ако шасито на автомобила е засегнато от удари или
предмети на неподдържани пътища,  въздушните
възглавници могат да се отворят.  Карайте внимателно
по неподдържани пътища или върху повърхности,
които не са предназначени за движение на
автомобили,  за да предотвратите нежелано отваряне
на въздушните възглавници.

Въздушни възглавници за страничен удар и
възглавници тип завеса
Страничните въздушни възглавници и възглавниците
тип завеса са конструирани така,  че да се отворят,
когато се установи удар от страничните сензори и в
зависимост от тежестта,  скоростта или ъглите на
удара.
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Условия за отваряне на въздушната възглавница

При някои удари с ниска скорост въздушните
възглавници може да не се отворят.  Въздушните
възглавници са конструирани така,  че да не се
използват в такива случаи,  тъй като те не могат да
осигурят предимства извън защитата на предпазните
колани.

Предните въздушни възглавници не са проектирани да
се отворят при задни удари,  защото пътниците се
движат напред от силата на удара.  В този случай
отворените въздушни възглавници няма да осигурят
допълнителна полза.

Предни въздушни възглавници не могат да се надуват
при странични сблъсъци, тъй като пътниците се движат
по посока на сблъсъка и по този начин при странични
удари,  разгръщането на предните въздушни
възглавници няма да осигури допълнителна защита на
пътниците.
Но страничните възглавници и възглавниците тип
завеса могат да се надуват в зависимост от тежестта,
скоростта на превозното средство и ъгъла на удара.

2-67

OAE036052

OAE036051

OAEE036008

Системизабезопасностнавашияавтомобил



OAE036061 OAE036054 OAE036055

Системи за безопасност на вашия автомобил

В случай на удар под ъгъл,  силата на удара може да
насочи обитателите в посока,  в която въздушните
възглавници не биха могли да осигурят никаква
допълнителна защита и по този начин сензорите няма
да могат да ги отворят.

Точно преди удара водачите често натискат силно
спирачката. Такова тежко спиране смалява предната
част на автомобила,  което го кара да се  "кара"  под
превозно средство с по-голям просвет.  Въздушните
възглавници не могат да се надуват в тази ситуация,
тъй като силите на закъснение, които се установяват от
датчиците,  могат да бъдат значително намалени от
такива удари.

Предните въздушни възглавници могат да не се
отворят при преобръщане,  тъй като отварянето им не
осигурява допълнителна защита на пътниците.

Информация
Страничните въздушни възглавници и/или
въздушните възглавници тип завеса могат да се
отворят, когато превозното средство се преобърне
при страничен удар,  ако превозното средство е
оборудвано със странични и/или възглавници тип
завеса.
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Въздушните възглавници не могат да се отворят,  ако
превозното средство се сблъска с предмети,  като
стълбове или дърветата,  където точката на удара е
концентрирана и енергията на сблъсъка се абсорбира
от конструкцията на превозното средство.

Грижа за SRS
На практика  SRS  не се нуждае от поддръжка,  така че
няма части,  които бихте могли безопасно да
обслужвате сами.  Ако  SRS  предупредителната лампа
не светва когато  POWER  бутона е в позиция  ON  или
свети продължително,  съветваме ви да потърсите
упълномощен дилър на  HYUNDAI  за проверка на
системата.
Препоръчваме всяка работа по системата  SRS,  като
отстраняване,  инсталиране,  ремонт или работа на
волана, панела на предния пътник, предните седалки и
релсите на тавана да се извършват от упълномощен
дилър на  HYUNDAI.  Неправилното боравене със
системата  SRS  може да доведе до сериозни телесни
повреди.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от сериозно нараняване
или смърт вземете следните предпазни
мерки:
• Не се опитвайте да променяте или

изключвате  SRS  компонентите или
окабеляването,  включително добавянето
на какъвто и да е вид знаци към обложките
на подложките,  или промени по
структурата на каросерията.

• Не поставяйте предмети пред или над
модула на въздушните възглавници, върху
волана,  арматурното табло и панела над
жабката при пътника до шофьора.

• Почистете покриващите капаци на
въздушната възглавница с мека кърпа,
навлажнена с чиста вода.  Разтворителите
или почистващите препарати могат да
повлияят неблагоприятно върху капаците
на въздушните възглавници и правилната
работа на системата.

• Препоръчваме ремонтите на отворените
въздушни възглавници да се извършват от
упълномощен дилър на HYUNDAI.

(продължение)
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Допълнителни предпазни мерки
Пътниците не трябва да се движат или да променят
местата си, докато превозното средство е в
движение. Пътник, който не носи предпазен колан по
време на катастрофа или аварийно спиране, може да
бъде хвърлен във вътрешността на превозното
средство към други пътници или да бъде изхвърлен от
превозното средство.
Не използвайте никакви аксесоари към
предпазните колани. Устройствата, за които се
твърди, че подобряват комфорта на пътниците или
преместват предпазния колан, могат да намалят
защитата, осигурена от предпазния колан, и да
увеличат шанса за сериозно нараняване при
катастрофа
Не променяйте предните седалки. Промяната на
предните седалки може да повлияе на
функционирането на допълнителните системи за
задържане или страничните въздушни възглавници.

Не поставяйте нищо под предните седалки.
Поставянето на предмети под предните седалки може
да повлияе на функционирането на компонентите за
следене на допълнителната система за обезопасяване
и на кабелните снопове.
Не оказвайте натиск върху вратите. Удар върху
вратите, когато POWER бутонът е в положение ON,
може да доведе до отваряне на въздушните
възглавници.
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(продължение)
• Ако компонентите на системата на

въздушните възглавници трябва да бъдат
изхвърлени или ако автомобилът трябва да
бъде бракуван, трябва да се спазват
определени предпазни мерки. Консултирайте
се с упълномощен дилър на HYUNDAI за
информация. Неспазването на тези
предпазни мерки може да увеличи риска от
нараняване.



Добавяне на оборудване или промяна на
оборудването на вашата въздушна възглавница
Ако промените автомобила си, като промените рамката
на автомобила,  системата за броня,  предната или
страничната ламарина или височината на возене, това
може да повлияе на работата на системата на
въздушните възглавници на вашия автомобил.

Предупредителни етикети за въздушните възглавници

Предвидени са предупредителни етикети за
въздушните възглавници,  които предупреждават
пътниците за потенциални рискове от системата на
въздушните възглавници.
Не забравяйте да прочетете цялата информация за
въздушните възглавници, които са монтирани на вашия
автомобил в това ръководство на собственика.
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■ Модел с ляв волан

■ Модел с десен волан
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ДОСТЪП ДО ВАШИЯ АВТОМОБИЛ
Смарт ключ

Вашият HYUNDAI използва смарт ключ, с който можете
да отключвате или заключвате вратата (и багажника) и
дори да запалите автомобил.
1. Заключване на вратата
2. Отключване на вратата
3. Отключване на багажника

Заключване

За да заключите:
1. Затворете всички врати, предния капак и багажника.
2. Натиснете бутона на дръжката на вратата или

бутона за заключване на вратите
(1) Върху дистанционния ключ.

3. Ще светнат предупредителните светлини.  Освен
това, външното огледало за обратно виждане ще се
сгъне,  ако превключвателят за сгъване на
външното огледало се намира в положение  AUTO
(ако е оборудвано).

4. Уверете се,  че вратите са заключени,  като
проверите бутона в автомобила.

Информация
Бутонът за дръжката на вратата ще работи само
когато ключът е на разстояние  0.7  ~  1  м от
външната дръжка на вратата.

Дори при натискане не бутона на дръжките,  вратите
няма се отключат и звъненето ще звучи в продължение
на три секунди, ако не се случи някое от изброените:
• Смарт ключа е в автомобила.
• POWER бутонът е в позиция ON.
• Има отворена врата, освен багажника.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не оставяйте смарт ключа в автомобила при
деца без надзор.  Деца без надзор могат да
натиснат  POWER  бутона и да използват
електрически прозорци или други органи за
управление или дори да подкарат
автомобила,  което да доведе до сериозни
наранявания или смърт.
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Характерни особености на вашия автомобил

Отключване

За да отключите:
1. Носете дистанционния ключ.
2. Натиснете бутона на дръжката на вратата или

бутона за отключване (2) върху смарт ключа.
3. Вратите ще се отключат.  Предупредителните

светлини ще присветнат два пъти.  Освен това,
външното огледало за обратно виждане ще се
отвори,  ако превключвателят за сгъване на
външното огледало се намира в положение  AUTO.
(ако има)

Информация

• Бутонът за дръжката на вратата ще работи само
когато ключът е на разстояние 0.7  ~  1  м от
външната дръжка на вратата.  Други хора също
могат да отварят вратите без да притежават
дистанционния ключ.

• След отключване,  вратите ще се заключат
автоматично след  30  секунди,  освен ако не се
отвори някоя от вратите.

Отключване на багажника
За да отключите:
1. Носете дистанционния ключ.
2. Натиснете бутона на дръжката на багажника или

задръжте бутона за отключване на вратата  (3)  на
ключа за повече от една секунда.

3. Предупредителните светлини ще присветнат два
пъти.

След като вратата на вратата се отвори и затвори,  тя
автоматично се заключва.

Информация
След отключване на вратата на багажника, тя ще се
заключи автоматично след 30 секунди, освен ако не
бъде отворена.

i
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Запалване
Можете да запалите автомобила без да поставяте
ключа. За повече информация, вижте POWER бутон
в раздел 5.

  ЗАБЕЛЕЖКА

За да предотвратите повреда на дистанционния
ключ:
• Дръжте ключа далеч от вода или всякакви

течности и огън.  Ако вътрешността на смарт
ключа се овлажни  (поради намокряне или влага)
или се нагрее, вътрешната ел. верига, тя може да
спре да функционира и може да анулира
гаранцията на автомобила.

• Избягвайте да мокрите или изпускате ключа.
• Предпазвайте смарт ключа от екстремни

температури.

Механичен ключ
Ако смарт ключа не работи нормално,  можете да
отключвате и заключвате с механичния ключ.

Натиснете и задръжте бутона за освобождаване  (1)  и
извадете механичния ключ  (2).  Поставете механичния
ключ в ключалката на вратата.
За да го поставите отново,  сложете ключа в
ключалката и натиснете докато не чуете щракване.

Загуба на смарт ключа
Максимум два смарт ключа могат да бъдат
регистрирани към един автомобил.  Ако изгубите ключа
си е препоръчително веднага да закарате автомобила,
заедно с ключа или да го изтеглите до упълномощен
дилър на HYUNDAI.
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Характерни особености на вашия автомобил

Предпазни мерки за дистанционния ключ
Смарт ключа няма да работи ако се случи следното:
• Ключът е близо до предавател като радио станция

или летище, което може да пречи на нормалната му
работа.

• Ключът е близо до мобилна двупосочна радио
система или до клетъчен телефон.

• Близо до вашия автомобил се използва друг смарт
ключ.

Ако смарт ключа не работи правилно,  отворете и
затворете вратата с механичния ключ.  Ако има
проблем със смарт ключа е препоръчително да се
обърнете към упълномощен дилър на HYUNDAI.
Ако ключът е близо до вашия мобилен телефон,
сигналът може да бъде блокиран от телефона.  Това е
особено важно когато телефонът ви е в активност, като
провеждане на разговор,  писане на съобщение и/или
изпращане/получаване на имейли.

Избягвайте да оставяте смарт ключа и мобилния си
телефон на едно място и винаги се старайте да ги
държите на достатъчно разстояние един от друг.

Информация
Промени или модификации,  неодобрени от
отговарящите за спазването на изискванията, могат
да анулират правото на потребителя да
експлоатира оборудването.  Ако системата за
влизане без ключ не работи поради промени или
модификации,  които не са изрично одобрени,  тя
няма да бъде покрита от гаранцията на вашия
производител.

  ЗАБЕЛЕЖКА

Дръжте смарт ключа далеч от електромагнитни
материали,  които блокират електромагнитните
вълни на повърхността му.

Смяна на батерията

Ако смарт ключа не работи правилно опитайте да
смените батерията с нова.
Вид на батерията: CR2032 За да
смените батерията:
1. Отворете задния капак на ключа.
2. Извадете старата батерия и поставете нова.

Уверете се, че позицията на батерията е правилна.
3. Поставете отново задния капак на ключа.
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Ако подозирате,  че вашият дистанционен ключ е
претърпял някаква повреда или,  не работи правилно,
препоръчително е да се свържете с упълномощен
дилър на HYUNDAI.

Информация
Неправилно изхвърлената батерия може
да бъде вредна за околната среда и
човешкото здраве.  Изхвърлете
батерията в съответствие с местните
закони и разпоредби.

Имобилайзер
Имобилайзерът защитава вашия автомобил от кражба..
Ако се използва неподходящ ключ  (или друго
устройство) системата се блокира.
Когато POWER бутона е в положение ON, индикаторът
за имобилайзера трябва да се включи за кратко,  след
това да изгасне.  Ако индикаторът започне да мига,
системата не разпознава ключа.
Поставете  POWER  бутона в позиция  OFF,  след което
отново върнете на ON.
Системата може да не разпознава ключа ако друг ключ
или имобилайзер или метален обект  (ключодържател)
е близо до ключа. Автомобилът може да не се запали,
защото металът може да прекъсне сигнала на
транспондера от нормално предаване.
Ако системата многократно не разпознава ключа,  е
препоръчително да се свържете с вашия дилър на
HYUNDAI.

Не се опитвайте да променяте системата или да
добавяте други устройства към нея.  Могат да
възникнат електрически проблеми,  които да направят
автомобила неизползваем.

  ЗАБЕЛЕЖКА

Транспондерът в ключа ви е важна част от
системата на имобилайзера.  Той е проектиран да
работи безпроблемно с години,  но не трябва да се
излага на влага,  статично електричество и грубо
боравене.  Може да възникне неизправност на
системата на имобилайзера.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да предотвратите кражба на автомобила,
не оставяйте резервни ключове в него.
Вашата парола за имобилайзера е уникална
парола и трябва да остане поверителна.
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Характерни особености на вашия автомобил

ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ВРАТИТЕ
Заключване на вратите извън автомобила
Механичен ключ

За да махнете покритието:
1. Издърпайте дръжката на вратата (1).
2. Натиснете ключалката  (2),  разположена в долната

част на капака, с ключ или плоска отвертка.
3. Натиснете капака, докато натискате ключалката.

За да поставите капака:
1. Издърпайте дръжката на вратата.
2. Поставете капака.

След като свалите капака,  завъртете ключа към
предната част на автомобила, за да го отключите и към
задната част - за да го заключите.
Ако заключите/отключите вратата на шофьора с ключ,
всички врати ще се заключат/отключат автоматично.
След като вратите се отключат,  те могат да бъдат
отворени, като се издърпа дръжката на вратата.
Когато затваряте вратата, я бутнете с ръка. Уверете се,
че вратите са добре затворени.

Смарт ключ

За да заключите вратите,  натиснете бутона на
външната дръжка на вратата, като носите смарт ключа
с вас,  или натиснете бутона за заключване на вратата
ключа.
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За да отключите вратите,  натиснете бутона на
външната дръжка на вратата, като носите смарт ключа
с вас,  или натиснете бутона за отключване на вратата
ключа.
След като вратите се отключат,  те могат да бъдат
отворени, като се издърпа дръжката на вратата.
Когато затваряте вратата, я бутнете с ръка. Уверете се,
че вратите са добре затворени.

Информация

• При студен и влажен климат заключващите
устройства и механизмите на вратите може да не
работят правилно поради замръзване.

• Ако вратата е заключена/отключена бързи
няколко пъти бързо с ключа на автомобила или
с от вратата,  системата може временно да спре
да работи,  за да предпази веригата и да
предотврати повреда на системните компоненти.

Отключване и заключване в автомобила
С бутона за заключване на вратата

• За да отключите врата,  издърпайте бутона за
заключване на вратата  (1)  в позиция  "Отключване".
Червеният знак  (2)  на бутона за заключване на
вратата ще бъде видим.

• За да заключите врата,  натиснете бутона за
заключване на вратата  (1)  в позиция  "Заключване".
Ако вратата е заключена правилно,  червеният знак
(2)  на бутона за заключване на вратата няма да
бъде видим.

• За да отворите вратата,  дръпнете  (3)  дръжката
навън.

• Ако вътрешната дръжка на вратата на шофьора
(или на пътника до него)  е издърпана,  когато
бутонът за заключване на вратата е в заключено
положение, бутонът е отключен и вратата се отваря.

• Врати не могат да бъдат заключени, ако ключът е в
автомобила и има отворена врата.

Информация
Ако някоя ключалка все още не работи, докато сте в
превозното средство,  опитайте да излезете по
следния начин:
Опитайте да отворите вратата няколко пъти  (както
електронно,  така и ръчно),  като едновременно с
това дърпате дръжката на вратата.
Задействайте другите ключалки и дръжки на
вратите, предни и задни.
Спуснете преден прозорец и използвайте
механичния ключ, за да отключите вратата отвън.
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С централния бутон за заключване

Когато натискате  (  )  позиция  (1)  всички врати ще се
заключат.
• Ако смарт ключа е в автомобила и се отвори врата,

вратите няма да се заключат, въпреки че бутонът за
заключване (1) на вратата е натиснат.

Когато натискате  (  )  позиция  (2)  всички врати ще се
заключат.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вратите винаги трябва да са напълно
затворени и заключени, когато автомобилът е
в движение.  Ако вратите се отключат,  рискът
от изхвърляне от автомобила при катастрофа
се увеличава.

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Винаги осигурявайте автомобила си.

Оставянето на автомобила ви отключен
увеличава риска за вас или другите от някой,
който се крие в автомобила ви.
За да защитите автомобила си, при натискане
на спирачката,  преместете положение  P
(паркиране),  включете ръчната спирачка и
POWER  бутона на позиция  OFF,  затворете
всички прозорци,  заключете всички врати и
винаги носете ключа с вас.

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Отварянето на вратата,  когато нещо се
приближава,  може да причини повреда или
нараняване.  Бъдете внимателни,  когато
отваряте вратите и наблюдавате за
автомобили,  мотоциклети,  велосипеди или
пешеходци, които се приближават към
автомобила от страната на вратата.

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не оставяйте деца или животни без надзор в
автомобила.  Затвореният автомобил може да
се нагорещи изключително много и това да
причини смърт или сериозно нараняване на
деца или животни,  които не могат да излязат
от него.  Децата могат да ползват опции на
автомобила, които да ги наранят или да бъдат
наранени от някой, който се опитва да влезе в
превозното средство.
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Автоматични функции за заключване/отключване
на вратата 3-16
Удароустойчива система за отключване
(ако е оборудвана)
Всички врати ще бъдат автоматично отключени, когато
ударът доведе до отваряне на въздушните
възглавници.

Скоростна система за отключване  (ако е
оборудвана)
Всички врати ще се заключват автоматично,  когато
скоростта на автомобила надвиши 15 км/ч.

Можете да активирате или деактивирате
автоматичните функциите за заключване/отключване
от режима Потребителски настройки на  LCD  дисплея.
За повече подробности вижте “LCD дисплей” в този
раздел.

Задни ключалки за защита на деца

Детското предпазно заключване е предвидено, за да се
предотврати случайното отваряне на задните врати от
деца.  Предпазните ключалки на задните врати трябва
да се използват,  когато децата са в превозното
средство.
Детската предпазна ключалка се намира в края на
всяка задна врата. Когато тя е в заключено положение,
задната врата няма да се отвори,  ако вътрешната
дръжка на (2) вратата се дръпне.

За да заключите детската предпазна ключалка,
вкарайте ключ  (или отвертка)(1)  в отвора и го
завъртете в заключено положение.
За да позволите отваряне на задната врата отвътре,
отключете детската предпазна ключалка.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако децата случайно отворят задните врати,
докато автомобилът е в движение,  те могат
да паднат от него.  Предпазните ключалки на
задните врати винаги трябва да се използват,
когато децата са в автомобила.
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Характерни особености на вашия автомобил

АЛАРМЕНА СИСТЕМА СРЕЩУ КРАЖБА
Тази система помага за защита на вашия автомобил и
ценности. Ще се чува клаксона, а аварийните светлини
ще мигат непрекъснато,  ако се случи някое от
следните:
- Вратата се отваря без да се използва смарт ключ.
- Багажникът се отваря без да се използва смарт

ключ.
- Предният капак е отворен.
Алармата работи в продължение на  30  секунди след
това системата се нулира.  За да изключите алармата,
отключете вратите със смарт ключа.
Алармената система срещу кражба автоматично
задава  30  секунди,  след като заключите вратите и
багажника.  За да се активира системата,  трябва да
заключите вратите и багажника отвън със смарт ключа
или с натискане на бутона от външната страна на
дръжките на вратите когато смарт ключа е във вас.
Аварийните предупредителни светлини ще мигнат и ще
чуете звук, който показва, че системата е активирана.

След като системата за сигурност бъде нагласена,
отварянето на врата,  багажника или капака,  без смарт
ключа, алармата ще се активира.
Системата срещу кражба няма да бъде настроена, ако
капака, вратата на багажника или която и да е врата не
са напълно затворени.  Ако системата не се настрои
проверете дали   капака,  вратата на багажника или
която и да е врата не са напълно затворени.
Не се опитвайте да променяте системата или да
добавяте други устройства към нея.

Информация

• Не заключвайте вратите,  докато всички пътници
не напуснат автомобила. Ако последният пътник
напусне автомобила, когато системата е активна,
алармата ще се активира.

• Ако автомобилът не е деактивиран със смарт
ключа,  отворете вратите,  като използвате
механичния ключ,  стартирайте автомобила и
изчакайте 30 секунди.

• Когато системата е деактивирана, но вратата или
багажникът не се отварят
в продължение на 30 секунди, системата ще
бъде задействана отново.

Информация
Автомобили,  оборудвани с алармена система за
кражба, ще имат етикет, прикрепен към превозното
средство, със следните думи:
1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
2. СИСТЕМА ЗА СИГУРНОСТ
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СИСТЕМА ЗА ЗАПОМНЯНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА ШОФЬОРА (АКО Е
ОБОРУДВАНА)

Информация

Памет за съхраняване на позиции
1. Превключете на  P  (паркиране)  докато  POWER

бутона е в позиция ON.
2. Регулирайте положението на седалката на водача,

разположението на външното огледало и
интензитета на осветлението на арматурното табло
до желаното положение.

3. Натиснете бутона  SET.  Системата ще изсвири
веднъж и ще ви уведоми да  "Натиснете бутона за
запазване на настройките" на LCD дисплея.

Системата за запаметяване на мястото на водача е
предвидена за съхранение и припомняне на следните
настройки и лесна работа с бутоните.
- Позиция на седалката на шофьора
- Позиция на външното огледало за задно виждане
- Яркост на осветлението на арматурното табло

• Ако се изключи акумулаторът,  паметта се
изтрива.

• Ако системата не работи нормално,
препоръчваме ви да направите проверка при
упълномощен дилър на HYUNDAI.

4. Натиснете един от бутоните за запомняне.
(1  или  2)  в рамките на  4  секунди.  Системата ще
изсвири два пъти сигнала,  когато паметта е
съхранена успешно.

5. На LCD дисплея ще се появи "Запазени настройки
на шофьор 1 (или 2)".
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никога не се опитвайте да работите със
системата за запаметяване на мястото на
водача, докато автомобилът се движи.
Това може да доведе до загуба на контрол и
произшествие,  причиняващо смърт,  сериозни
наранявания или имуществени щети.



Характерни особености на вашия автомобил

Памет за извикване на позиции
1. Превключете на  P  (паркиране)  докато  POWER

бутона е в позиция ON.
2. Натиснете желания бутон за памет  (1  или  2).

Системата ще прозвучи веднъж,  след това
позицията на седалката на водача,  външното
огледало за обратно виждане и осветлението на
арматурното табло автоматично ще се настроят на
запаметената позиция  (ако е оборудвана тази
функция).

3. На  LCD дисплея ще се появи  "Запазени настройки
на шофьор 1 (или 2)".

Информация

• Докато извиквате "1" от паметта,  натискането на
бутоните SET или 1 временно спира настройката
на избраната позиция от паметта. Натискането на
бутона 2 напомня за позиция "2".

• Докато извиквате "2" от паметта,  натискането на
бутоните SET или 2 временно спира настройката
на избраната позиция от паметта. Натискането на
бутона 1 напомня за позиция "1".

• Докато извиквате запаметените позиции,
натискането на един от контролните бутони за
седалката на водача,  външното огледало,  или
осветлението на арматурното табло,  ще доведе
до спиране на движението на този компонент в
посоката, в която бутонът е натиснат.

Функция за лесен достъп (ако има)
Системата автоматично ще премества седалката на
водача както следва:
Скоростният лост е на Р (паркиране)
- Паметта ще премества седалката на водача назад,

когато бутонът  POWER  е в положение  OFF  и
вратата на шофьора е отворена.

- Паметта ще премести седалката на водача напред,
когато автомобилът е запален или вратата на
шофьора е затворена със смарт ключа във вас.

Можете да активирате или деактивирате функцията за
лесен достъп от режима Потребителски настройки на
LCD  дисплея. За повече подробности вижте  “LCD
дисплей” в този раздел.
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ВОЛАН
Електрическо сервоуправление (EPS)
Системата ви помага да управлявате автомобила.  Ако
автомобилът е изгасен или ако системата за
сервоуправление не работи,  превозното средство все
още може да бъде управлявано,  но това ще изисква
повишено усилие за.
Освен това управление става по-тежко,  тъй като
скоростта на превозното средство се увеличава и по-
леко с намаляването на скоростта на автомобила за
по-добро управление на волана.
Ако забележите промяна в усилието,  необходимо за
управление по време на нормалното функциониране на
автомобила,  препоръчваме системата да бъде
проверена от упълномощен дилър на HYUNDAI.

  ЗАБЕЛЕЖКА

• Ако електрическото сервоуправление не работи
нормално,  предупредителната лампа  (  )  ще
светне или ще мига върху инструменталния
панел. Воланът може да стане труден за контрол
или управление.  Закарайте вашият автомобил
при упълномощен дилър на HYUNDAI   и
проверете системата възможно най-скоро.

(продължение)
• Когато се установи аномалия в системата за

електрическо сервоуправление,  за да се избегне
смъртоносен инцидент,  функцията за
подпомагане на управлението ще спре.  По това
време светва предупредителната лампа или
мига върху таблото.  Воланът може да стане
труден за контрол или управление.  След като
превозното средство се премести в безопасна
зона, незабавно проверете автомобила си.

Информация
Следните ситуации могат да възникнат при
нормална работа на автомобила:
• Усилването волана може да се увеличи веднага

след поставянето на POWER бутона в положение
ON.
Това се случва,  тъй като системата извършва
диагностиката на  EPS  системата.  При
завършване на диагностиката воланът ще се
върне в нормалното си състояние.

(продължение)

(продължение)
• От  EPS  релето може да се чуе щракване,  след

като POWER бутона е в положение ON или/OFF.
• Може да се чуе шум от двигателя ако

автомобилът спира или с се движи с ниска
скорост.

• Когато работите с волана при ниски
температури,  може да възникне необичаен шум.
Ако температурата се покачи, шумът ще изчезне.
Това е нормално състояние.

• Когато автомобилът е неподвижен,  ако
завъртите волана докрай наляво или надясно,
усилието при него се увеличава.  Това не е
системна неизправност.  С течение на времето
усилието на волана ще се върне в нормалното
си състояние.

(продължение)
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Характерни особености на вашия автомобил

Наклонено кормилно управление/Телескопично
управление

Отопляем волан (ако е оборудван)

Информация
След регулирането е възможно лостът за
освобождаване да не блокира волана.
Това не е неизправност.  Това се получава,  когато
две зъбни колела не са захванати правилно. В този
случай регулирайте отново волана и след това го
заключете.

Издърпайте лоста за освобождаване/заключване (1) на
волана и регулирайте ъгъла  (2)  и позицията  (3)  му.
Преместете волана,  така че да сочи към гърдите ви,  а
не към лицето ви.
Уверете се,  че можете да видите предупредителните
светлини и измервателните уреди на арматурното
табло.
След регулирането,  издърпайте лоста за
освобождаване  (1),  за да заключите волана.  Дръпнете
волана нагоре и надолу,  за да сте сигурни,  че е
заключен.  Винаги регулирайте позицията на волана
преди шофиране.

Когато автомобилът е запален,  натиснете бутона за
подгряване на волана, за да го затоплите. Индикаторът
върху бутона ще светне.
Ако искате да изключите подгряването,  натиснете
бутона отново.  Индикаторът върху бутона ще се
изключи.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никога не нагласяйте волана докато
шофирате.  Можете да изгубите контрол и да
причините сериозна телесна повреда,  смърт
или инцидент.
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3

Информация
Затопленият волан ще се изключи автоматично
приблизително  30  минути след включването на
опцията за загряване.
Когато автомобилът е изгасен когато нагряването е
включено, функцията на таймера на нагрятия волан
ще бъде нулирана.
Ако искате да включите подгряването,  натиснете
бутона отново.

  ЗАБЕЛЕЖКА

Не монтирайте покритията или аксесоари върху
волана.  Покритието или аксесоарът могат да
повредят системата за затопляне.

Клаксон

За да чуете на клаксона, натиснете зоната, обозначена
със символа на клаксон върху волана.  Клаксонът ще
работи само когато този участък бъде натиснат.

  ЗАБЕЛЕЖКА

Не натискайте силно клаксона,  за да го използвате
или да го удряте с юмрук.  Не натискайте клаксона с
остър предмет.

ОГЛЕДАЛА
Вътрешно огледало за задно виждане
Преди да започнете да шофирате,  регулирайте
огледалото за обратно виждане до средата на задното
стъкло.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уверете се, че имате видимост. Не поставяйте
предмети на задната седалка,  в товарната
зона или зад задните облегалки,  които биха
могли да повлияят на видимостта ви през
задното стъкло.

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да предотвратите сериозни наранявания
по време на авария или отваряне на
въздушната възглавница,  не променяйте
огледалото за обратно виждане и не
монтирайте широко огледало.



Нощ

Ден
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Характерни особености на вашия автомобил

  ЗАБЕЛЕЖКА

Когато почиствате огледалото,  използвайте
хартиена кърпа или подобен материал, намокрени с
препарат за стъкла.  Не пръскайте почистващия
препарат директно върху огледалото, тъй като това
може да доведе до попадане на течност в корпуса
на огледалото.

Дневно/нощно огледало за обратно
виждане (ако е оборудван)

Направете тази настройка,  преди да започнете да
шофирате,  и докато лостът за ден/нощ е в дневна
позиция.
Издърпайте лоста за ден/нощ към вас, за да намалите
отблясъците от фаровете на автомобилите зад вас
през нощта.
Не забравяйте, че губите известна видимост назад в
позиция нощ.

Електрическо хромирано огледало (ECM) (ако е
оборудвано)
Електрическото огледало за обратно виждане
автоматично контролира отблясъците от фаровете на
автомобила зад вас, при шофиране през нощта или при
слаба светлина.
Когато автомобилът е запален,  светлината се
управлява автоматично от сензор,  монтиран в
огледалото за обратно виждане.  Сензорът разпознава
нивото осветеност около автомобила и регулира
автоматично,  за да контролира отблясъците от
фаровете от автомобилите зад вас.
Всеки път,  когато лостът за смяна на скоростите е
преместен в  R  (задна),  огледалото автоматично ще
премине към най-ярката настройка,  за да подобри
виждането на водача зад автомобила.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никога не нагласяйте огледалото докато
шофирате.  Това може да предизвика загуба
на контрол над автомобила и да предизвика
инцидент.



3

Външно огледало за обратно виждане

За да работите с електрическото огледало за
обратно виждане:
• Натиснете бутона за включване/изключване  (1),  за

да изключите функцията автоматично затъмняване.
Индикаторът за огледалото ще изгасне.
Натиснете бутона за включване/изключване  (1),  за
да включите функцията автоматично затъмняване.
Ще светне индикаторната лампа.

• Огледалото е по подразбиране в положение  ON,
когато POWER бутона е в позиция ON.

Преди да потеглите,  не забравяйте да регулирате
ъгъла на огледалото.
Вашият автомобил е оборудван с ляво и и дясно задно
външно огледало.
Вашето огледало може да бъде настроено от
дистанция чрез дистанционния превключвател.
Огледалните глави могат да бъдат сгънати,  за да се
предотврати повреда по време на автоматична
автомивка или при преминаване през тясна улица.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не регулирайте или не сгъвайте външните
огледала по време на шофиране.  Това може
да предизвика загуба на контрол над
автомобила и да предизвика инцидент.

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Дясното външно огледало за обратно
виждане е изпъкнало.  В някои страни
лявото външно огледало за обратно
виждане също е изпъкнало.  Обекти,  които
се виждат в огледалото,  са по-близо,
отколкото изглеждат.

• Използвайте вътрешното огледало за
обратно виждане или завъртете главата си
и погледнете назад,  за да определите
действителното разстояние на превозните
средства при смяната на лентите.
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Характерни особености на вашия автомобил

  ЗАБЕЛЕЖКА

• Не стържете леда от огледалото;  това може да
повреди повърхността на стъклото.

• Ако огледалото е замръзнало,  не го нагласяйте
със сила.  Използвайте одобрен спрей за
размразяване  (не радиационен антифриз),  гъба
или мека кърпа с много топла вода или
преместете автомобила на топло място и
оставете леда да се стопи.

Нагласяне на външните огледала:
1. Натиснете L (лявата страна) или R (дясната страна)

бутона  (1),  за да изберете огледалото за обратно
виждане, което искате да настроите.

2. Използвайте лоста/бутона за настройка на
огледалото
(2), за да нагласите огледалото нагоре, надолу,
наляво или надясно.

3. След нагласяне,  поставете бутона в неутрална  (по
средата)  позиция,  за да предотвратите неволно
преместване.

  ЗАБЕЛЕЖКА

• Огледалата спират да се движат,  когато
достигнат максималните ъгли на регулиране,  но
моторът продължава да работи,  докато
превключвателят е натиснат.  Не натискайте
превключвателя по-дълго,  отколкото е
необходимо, моторът може да се повреди.

• Не се опитвайте да настроите ръчното огледало
за обратно виждане с ръка,  за да не повредите
мотора.
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Прибиране на огледалото за обратно
виждане

  ЗАБЕЛЕЖКА

Външното огледало електрически тип работи дори
когато POWER  бутона е в положение OFF.  За да
избегнете ненужното разреждане на акумулатора,
не оставяйте огледалата по-дълго,  отколкото е
необходимо,  когато автомобилът не е в режим
) (           ) на готовност.

Ръчен вид
За да приберете огледалото за обратно виждане,
хванете корпуса му и го сгънете към задната част на
автомобила.

Електрически вид (ако има) Ляво :
Огледалото ще се отвори. Дясно :
Огледалото ще се прибере.
Център (AUTO) : Огледалото ще се отваря и прибира
автоматично както следва:
- Огледалото ще се сгъне или разгъне, когато вратата

е заключена или отключена от смарт ключа.
- Огледалото ще се сгъне или разгъне, когато вратата

е заключена или отключена от бутона от външната
страна на вратата.

- Огледалото ще се отвари,  когато се приближите до
автомобила  (всички врати са затворени и
заключени) със смарт ключа. (ако има)

  ЗАБЕЛЕЖКА

Не сгъвайте ръчно електрическото огледало.  Това
може да доведе до повреда на мотора.
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Характерни особености на вашия автомобил

ПРОЗОРЦИ
Електрически прозорци

(1) Ключ за електрическото стъкло на
шофьорската врата

(2) Ключ за електрическото стъкло на предната
врата до шофьора

(3) Бутон за прозорците на задната врата (вляво)
*

(4) Бутон за прозорците на задната врата (дясно) *
(5) Отваряне и затваряне на прозорците
(6) Автоматично захранване на прозореца*
(7) Бутон за заключване на електрическите стъкла

* : ако има
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(1) Ключ за електрическото стъкло на
шофьорската врата

(2) Ключ за електрическото стъкло на предната
врата до шофьора

(3) Бутон за прозорците на задната врата (дясно)
(4) Бутон за прозорците на задната врата (вляво)
(5) Отваряне и затваряне на прозорците
(6) Автоматично захранване на прозореца
(7) Бутон за заключване на електрическите стъкла

* : ако има
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 ■Модел с десен волан
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Характерни особености на вашия автомобил

POWER  бутона трябва да е в положение  "ON",  за да
може прозорците да се вдигат или свалят. Всяка врата
има превключвател,  за да се контролира прозореца.
Водачът има превключвател за електрическо
заключване,  който може да блокира работата на
прозорците на пътниците. Електрическите прозорци ще
работят приблизително  30  минути след като  POWER
бутона е поставен в положение  ACC  или  OFF.  Ако
обаче предните врати са отворени,  електрическите
прозорци не могат да се управляват дори в рамките на
30 минути.

Информация

• При студен и влажен климат електрическите
прозорци може да не работят правилно поради
замръзване.

• Когато шофирате със спуснати-  или с отворен
(или частично отворен) шибидах (ако има такъв),
може да чувате шум от вятъра или пулсиращ
шум.  Този шум е нормален и може да бъде
намален или елиминиран,  като се предприемат
следните действия.  Ако шумът възниква при
едно или и двете страни задните прозорци,
частично спуснете двете предни стъкла около
2,5  см.  Ако чувате шум при отворен шибидах,
затворете го леко.

Отваряне и затваряне на прозорците

За да отворите:
Натиснете превключвателя на прозореца надолу до
първото положение за застопоряване  (5).  Освободете
превключвателя,  когато искате прозорецът да спре да
се отваря.

За да затворите:
Натиснете превключвателя на прозореца нагоре до
първото положение за застопоряване  (5).  Освободете
превключвателя,  когато искате прозорецът да спре да
се затваря.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да избегнете сериозни наранявания или
смърт,  не подавайте главата,  ръцете или
тялото си извън прозорците,  докато
шофирате.
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3

Автоматично отваряне (ако е оборудвана тази
функция)
Натискането на превключвателя до второто
застопоряващо положение  (6),  напълно намалява или
повдига прозореца,  дори когато ключът е освободен.
За да спрете прозореца в желаното положение,
издърпайте или натиснете и освободете ключа, докато
прозорецът се движи.

Автоматично затваряне/отваряне
(ако е оборудвана тази функция)
Натискането или издърпването на превключвателя до
второто застопоряващо положение  (6),  напълно
намалява или повдига прозореца, дори когато ключът е
освободен.  За да спрете прозореца в желаното
положение,  издърпайте или натиснете и освободете
ключа, докато прозорецът се движи.

За да нулирате електрическите прозорци
Ако електрическите прозорци не работят нормално,
автоматичната система за захранване трябва да бъде
нулирана както следва:
1. Когато POWER бутонът е в позиция ON..
2. Затворете прозореца и продължете да дърпате

превключвателя на електрическите прозорци за
поне една секунда.

Ако електрическите прозорци не работят правилно
след нулиране,  препоръчително е системата да бъде
проверена от упълномощен дилър на HYUNDAI.

Автоматично връщане (ако е оборудвана тази функция)

Ако прозорецът усети някаква пречка,  докато се
затваря автоматично,  той ще спре и ще бъде свален
приблизително 30 см., за да позволи отстраняването на
обекта.
Ако прозорецът установи съпротивлението при
непрекъснато изтегляне на превключвателя,  той ще
спре да се движи нагоре,  а след това ще се свали
приблизително с 2,5 см.
Ако превключвателят на електрическите прозорци се
натисне отново в рамките на  5  секунди,  след като
прозорецът е спуснат от функцията за автоматично
обратно връщане,  автоматичното затваряне на
прозореца няма да работи.
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Информация
Функцията за автоматично връщане е активна само
когато функцията  "Автоматична настройка"  е
избрана, и напълно издърпате превключвателя към
втория ограничител.

Бутон за заключване на елекрическите стъкла

Водачът може да забрани превключвателите на
електрическите прозорци на вратиje на пътниците, като
натисне ключа за заключване на електрическото
стъкло.

При натискане на ключа за заключване на
електрическото стъкло:
• Главното управление на водача може да управлява

само прозореца на шофьора.
• Управлението на пътника до шофьора може да

управлява предния прозорец.
• Управлението на пътника на задната седалка не

може да управлява задния прозорец.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уверете се,  че части от тялото или други
предмети са извън обсега на прозорците,
преди да ги прозорците,  за да избегнете
наранявания или повреда на автомобила.
Обекти,  по-малки от 4  мм в диаметър,
попаднали между стъклото на прозореца и
горния канал на прозореца, не могат да бъдат
открити от функцията за връщане,  и
прозорецът няма да спре и да се върне
автоматично.

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не позволявайте на деца да си играят с
електрическите прозорци.  Дръжте бутона за
заключване на електрическите прозорци на
вратата на шофьора в положение LOCK. Може
да се получи сериозно нараняване или смърт
при неволна игра на дете.



  ЗАБЕЛЕЖКА

• За да предотвратите евентуална повреда на
електрическата прозоречна система,  не
отваряйте или затворете едновременно два или
повече прозореца.  Това ще гарантира и
издръжливостта на предпазителя.

• Никога не се опитвайте да работите с главния
превключвател на вратата на водача и отделен
превключвател на прозореца на вратите
едновременно.  Ако това стане,  прозорецът ще
спре и няма да може да бъде отворен или
затворен.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Никога не оставяйте ключовете в
автомобила с деца без надзор и когато
автомобилът е запален.

• НИКОГА не оставяйте дете без надзор в
автомобила.  Дори и много малки деца
може по невнимание да причинят
движение на автомобила,  да се заплетат в
прозорците или да наранят себе си или
други.

• Винаги проверявайте, за да сте сигурни, че
всички ръце, глави и други препятствия са
извън обсег,  преди да затворите
прозореца.

• Не позволявайте на деца да си играят с
електрическите прозорци.  Дръжте бутона
за заключване на електрическите прозорци
на вратата на шофьора в положение  LOCK
(натиснат).  Може да се получи сериозно
нараняване при неволна игра на дете.

• Не провесвайте глава,  ръка или тялото си
през прозорците когато шофирате.
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ШИБИДАХ  (АКО Е ОБОРУДВАНА ТАЗИ
ФУНКЦИЯ)

Ако автомобилът ви има шибидах, можете да плъзнете
или накланяте люка с лоста за управление на тавана,
разположен на горната конзола.
Шибидахът може да бъде отворен,  затворен или
наклонен, когато POWER бутонът е в положение ON.
Шибидахът може да работи приблизително  30  минути
след като POWER бутона е в положение ACC или OFF.
Ако обаче предните врати са отворени,  шибидахът не
може да се управлява дори в рамките на 30 секунди.

Шибидах - отваряне и затваряне

За да отворите:
Натиснете лоста за управление на люка назад,  към
първото ограничение.  Освободете превключвателя,
когато искате шибидахът да спре да се отваря.
За да затворите:
Натиснете лоста за управление на люка назад,  към
първото ограничение.  Освободете превключвателя,
когато искате шибидахът да спре да се отваря.

Плъзгане на люка
Натискането на лоста за управление на шибидаха
назад или напред във второто положение на затваряне,
напълно отваря или затваря шибидаха дори когато
превключвателят е освободен.  За да спрете люка в
желаното положение,  натиснете и освободете лоста
напред или назад.

Информация
За да намалите шума от вятъра по време на
шофиране,  се препоръчва да карате с леко
затворен шибидах (застопорете люка на около 7 см
преди максималното отворено положение).

  ЗАБЕЛЕЖКА

За да предотвратите повреда на люка и мотора,  не
продължавайте да натискате лоста за управление,
след като люкът е в напълно отворено,  затворено
или наклонено положение.
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Автоматично сменяне на посоката

Ако люкът усети някаква пречка,  докато се затваря
автоматично,  той ще спре и ще се върне назад,  за да
позволи отстраняването на обекта.
Функцията за автоматично обръщане не работи,  ако
има малка пречка между плъзгащото се стъкло и
рамката на люка.
Винаги проверявайте дали всички пътници и обекти са
извън обсега на шибидаха преди да го затворите.

Накланяне на шибидаха

Наклонете люка:
Натиснете лоста за управление нагоре,  докато люкът
се придвижи до желаното положение.

Затваряне на люка:
Натиснете лоста за управление нагоре,  докато люкът
се придвижи до желаното положение.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Уверете се,  че люкът е напълно затворен
когато напускате автомобила.  Ако е
отворен,  може да настъпи кражба или
дъжд или сняг могат да протекат през него
да намокрят интериора.

(продължение)

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Уверете се,  че глави,  части от тялото или
други предмети са извън обсега на
прозорците, преди да затворите шибидаха,
за да избегнете наранявания или повреда
на автомобила.

• Никога не нагласяйте шибидахът докато
шофирате. Това може да предизвика загуба
на контрол над автомобила и да
предизвика инцидент.

• За да избегнете сериозни наранявания или
смърт,  не подавайте главата,  ръцете или
тялото си извън шибидаха,  докато
шофирате.
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  ЗАБЕЛЕЖКА

• Периодично отстранявайте всички
замърсявания,  които могат да причинят шум и,
които могат да се натрупват на релса на люка
или между шибидаха и панела.

• Не се опитвайте да отваряте люка когато
температурата е под нулата или когато покривът
е покрит със сняг или лед,  в противен случай
моторът може да се повреди.   При студен и
влажен климат люкът може да не работи
правилно.

Информация
След измиване на автомобила или след дъжд,  не
забравяйте да избършете водата от люка на
покрива, преди да работите с него.

Сенник

Сенникът ще се отвори автоматично с люка,  когато
стъкленият панел се движи.  Ако искате да се затвори,
преместете сенника ръчно.

  ЗАБЕЛЕЖКА

Шибидахът е направен да се плъзга заедно със
сенника.  Не оставяйте сенника затворен докато
шибидахът е отворен.

Нулиране на шибидаха
Шибидахът трябва да бъде нулиран ако (при следните
условия)
- Акумулаторът се разрежда или изключва или

предпазителят на люка е бил сменен или изключен
- Функцията за плъзгане с едно натискане на люка не

работи нормално
1. Поставете бутона  POWER  в положение  ON  или

когато автомобилът е в режим (         ) на готовност.
Препоръчва се рестартирането на люка,  докато
автомобилът е в режим (           ) на готовност.

2. Натиснете лоста за управление напред.  В
зависимост от състоянието на люка на покрива,
покривът се затваря напълно или се накланя.

3. Освободете лоста за управление,  когато люкът не
се движи.
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(продължение)
• Не допускайте деца да работят с шибидаха.
• Не поставяйте багаж извън шибидаха по

време на шофиране.
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4. Натиснете лоста за управление напред за около 10
секунди.
- Когато люкът е в затворено положение:

Стъклото се накланя и леко се движи нагоре и
надолу.

- Когато люкът е в наклонено положение:
Стъклото се накланя и леко се движи нагоре и
надолу.

Не освобождавайте лоста, докато операцията не
приключи.
Ако освободите лоста по време на работа, опитайте
отново от стъпка 2.

5. За около  3 секунди натиснете лоста за управление
напред, докато люкът работи по следния начин:

Наклонете надолу ®Плъзнете за отваряне ®
Плъзнете за затваряне.

Не освобождавайте лоста, докато операцията не
приключи.
Ако освободите лоста по време на работа, опитайте
отново от стъпка 2.

6. Освободете лоста за управление на люка,  след
като приключите всички операции.  (Системата на
люка е нулирана.)

Информация

• Ако люкът на автомобила не се рестартира,
когато батерията на автомобила е изключена или
разредена, или е изгорял предпазител, люкът на
покрива може да не работи нормално.

• За детайлна информация препоръчваме да се
консултирате с упълномощен дилър на
HYUNDAI.

ВЪНШНИ ФУНКЦИИ
ПРЕДЕН КАПАК
Отваряне на капака

1. Паркирайте автомобила и дръпнете ръчната
спирачка.

2. Издърпайте освобождаващия лост, за да отключите
капака. Капакът трябва леко да се отвори.
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Характерни особености на вашия автомобил

3. Отидете в предната част на автомобила,
повдигнете леко капака,  вдигнете второто капаче
(1) в средата на капака и го повдигнете (2).

4. Издърпайте опорния прът.

5. Задръжте капака отворен с опорния прът (1).

Затваряне на капака
1. Преди да затворите капака, проверете за следното:

• Всички капачки в отделението на мотора трябва
да бъдат правилно поставени.

• Ръкавици,  парцали или други горивни материали
трябва да бъдат извадени от отделението на
мотора.

2. Върнете опорния прът в щипката му,  за да не го
разкъсате.

3. Спуснете капака наполовина  (на около  30  см.  от
затвореното положение)  и натиснете надолу,  за да
го затворите. След това проверете отново, за да се
уверите, че е затворен.
Ако може да се вдигне леко,  не е затворен
правилно.  Отворете го отново и го затворете по-
силно.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Хванете опорния прът в областта, обвита с гума.
Гумата ще помогне да предотвратите изгаряне от
метал.
Опорният прът трябва да е пъхнат изцяло в
отвора
Това ще предотврати падането на капака и
вероятно нараняване.
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Врата на багажника
Отваряне на багажника
1. Уверете се, че предавката е в положение P

(паркиране) и дръпнете ръчната спирачка.

2. Направете едно от следните:
- Натиснете бутона за отключване на вратата на

смарт ключа за повече от една секунда.
- Натискайте бутона на самата багажна врата със

смарт ключа във вас.
3. Вдигнете капака на багажника.

Затваряне на багажника

Спуснете капака на багажника и го натиснете до
заключване. За да сте сигурни, че капакът на багажника
е плътно затворен,  винаги проверявайте,  като го
издърпате отново.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Преди на затворите капака,  уверете се,  че
всички препятствия около са премахнати.

• Винаги проверявайте по два пъти за да сте
сигурни,  че капакът е здраво затворен,
преди да потеглите.  Проверете дали няма
предупредителен индикатор за отваряне на
капака или съобщение, което се показва на
арматурното табло.  Ако капакът не е
затворен,  когато автомобилът се движи,
ще се чуе звук,  който да предупреди
шофьора,  че капакът не е напълно
затворен.  Шофирането с отворен капак
може да доведе до пълна загуба на
видимост и произшествие.

• Не местете автомобила с вдигнат капак,
тъй като видимостта е закрита, което може
да доведе до авария,  а капакът да падне
или да бъде повреден.



Характерни особености на вашия автомобил

Информация
За да предотвратите повреда на цилиндрите за
повдигане на багажника и свързания с тях
механизъм,  винаги затваряйте вратата на
багажника преди да потеглите.

  ЗАБЕЛЕЖКА

При студен и влажен климат заключващите
устройства и механизмите на багажника може да не
работят правилно поради замръзване.
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• НИКОГА не позволявайте на никого да
ползва багажника на автомобила.  Ако
багажникът е частично или напълно
заключен и човекът не може да излезе,
може да настъпи сериозно нараняване или
смърт поради липса на-, изгорели газове и
бързо натрупване на топлина или поради
излагане на студени климатични-.
Багажникът е и много опасно място в
случай на катастрофа,  тъй като не е
защитен за пътниците, а е част от зоната за
удари върху автомобила.

• Вашият автомобил трябва да бъде държан
заключен, а ключовете да са далеч от деца.
Родителите трябва да научат децата си за
опасностите от игра в багажника.



ИНСТРУМЕНТАЛЕН ПАНЕЛ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

1. ECO насоки
2. Скоростомер
3. Предупредителни и индикаторни светлини
4. LCD дисплей (включително монитор за изминатото

 разстояние)
5. Батерия SOC (степен на зареждане) измервател

Действителното арматурно табло в автомобила
може да се различава от това на илюстрацията.
За повече подробности вижте  “Показатели и
измервателни уреди” в този раздел.

OAEE046100L
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Характерни особености на вашия автомобил

Управление на инструменталния панел
Превключвател за осветление

Когато габаритите на автомобила или фаровете са
включени,  натиснете бутона за осветяване,  за да
регулирате яркостта на осветлението на арматурното
табло.
При натискане на бутона за управление на
осветеността,  интензивността на осветяване на
вътрешния превключвател също се регулира.

• Показва се яркостта на осветление на арматурното
табло.

• Ако яркостта достигне максималното или
минималното ниво, ще чуете звук.
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■Тип В

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никога не нагласяйте арматурното табло
докато шофирате.  Това може да доведе до
загуба на контрол и да причини смърт,
сериозни наранявания или телесна повреда.



3

OAE046104

Показатели и измервателни уреди
Скоростомер
 ■ NORMAL/ECO  режим

 ■ SPORT режим

Скорометърът показва скоростта на превозното
средство и е настроен в километри в час  (км/ч) и/или в
мили/час (MPH).
Скоростомерът се показва различно,  в зависимост от
избрания режим на задвижване в интегрираната
система за управление на режима на шофиране.
За повече подробности вижте  "Интегрирана
система за управление на режима на управление" в
раздел 5.

ECO насоки

Наръчникът  ECO  показва разхода на енергия на
превозното средство и състоянието на
зареждане/разреждане на

регенериращите спирачки.
• POWER :
Показва разхода на енергия на автомобила при
изкачване или ускоряване.  Колкото повече енергия се
използва,  толкова по-високо е нивото на
измервателния уред.

• ECO :
Показва разхода на енергия при нормално състояние
на шофиране.
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Характерни особености на вашия автомобил

• ЗАРЕЖДАНЕ :
Показва състоянието на зареждане на батерията,
когато се зарежда от регенериращите спирачки
(намаляване на скоростта или спускане).   Колкото
повече се зарежда,  толкова по-ниско е нивото на
измервателния уред.

Състояние на измервателния показател (SOC) за
батерия с високо напрежение

Измервателят SOC показва състоянието на зареждане
на батерията с високо напрежение.
"L (Ниско) или 0" положение на индикатора показва, че
няма достатъчно енергия в батерията.  "H (Високо)  или
1"  позиция показва,  че задвижваната батерия е
напълно заредена.
Когато шофирате по магистрали,  уверете се
предварително дали батерията е заредена достатъчно.

Когато има  2  -  3  деления  (близо до зоната  "L  (Ниско)
или 0") на габарита SOC, предупредителната лампа се
включва, за да ви предупреди за нивото на батерията.
Когато предупредителната лампа се включи,
автомобилът може да управлява допълнително 20 ~ 30
км.  в зависимост от скоростта на движение,
нагревателя/климатика, времето, стила на шофиране и
други фактори. Необходимо е зареждане.

  ЗАБЕЛЕЖКА

Когато за батерията има  1-2  деления,  скоростта на
автомобила е ограничена и в крайна сметка
автомобилът ще се изключи.  Заредете автомобила
моментално.
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Индикатор за външна температура

Този индикатор показва текущите външни температури
на въздуха в Целзий (°C) или Фаренхайт.
- Температурен диапазон :

-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
Външната температура на дисплея може да не се
промени веднага като обикновения термометър,  за да
не се разсейва водача.
Температурният единица (от ° C до ° F или от ° F до °
C) може да се промени чрез:

- Режим Потребителски настройки от таблото: Можете
да смените температурната единица в  "Други
функции - Температурна единица".

- Климатроник:  Докато натискате бутона  OFF,
натиснете бутона AUTO за 3 секунди или повече.

Температурната единица на инструменталния блок и
климатичната система ще се променят веднага.

Одометър

Одометърът показва общото изминато разстояние,  за
да се определи кога трябва да се извършва
периодичната поддръжка.
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Характерни особености на вашия автомобил

Разстояние до изчерпване Индикатор за смяна на скоростния лост

• Разстоянието до изчерпване на горивото показва
колко може да измине автомобилът с батерията с
високо напрежение.
За повече подробности,  вижте  "Разстояние до
изчерпване"  в Ръководство за електрически
автомобили.

• Разстоянието до изчерпване се показва различно в
зависимост от избрания режим на задвижване в
интегрираната система за управление на режима на
шофиране. За повече подробности вижте
"Интегрирана система за управление на режима
на управление" в раздел 5.

Този индикатор показва коя скорост е избран.
Показва се индикатор за превключване (ако има)
Индикаторът показва текущата позиция показва на
панела за  2  секунди,  когато превключвате скоростите
(P/R/N/D).
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Индикатор за коефициента на регенериращата
спирачка

Докато използвате регенериращите спирачки,  можете
да изберете регенеративна скорост на спиране от  0 до
3, като издърпате лоста за превключване.
За повече подробности вижте  "Смяна на педала
(регенеративен контрол на спирачките)" в раздел 5.

Предупредителни и индикаторни светлини

Информация
Уверете се,  че предупредителните светлини са
изключени след като запалите автомобил.  Ако
някоя лампа свети,  това ви показва,  че е
необходимо да обърнете внимание.

Индикатор за готовност

Индикаторът свети :
Когато автомобилът е готов за шофиране.
- ON : Възможно е нормално шофиране.
- OFF : Нормалното шофиране не е възможно или е

възникнал проблем.
- Мигане : Аварийно шофиране.

Когато индикаторът за готовност изгасне или мига, има
проблем със системата.  В този случай ви
препоръчваме да проверите автомобила си при
упълномощен дилър на HYUNDAI.

Предупредителна светлина за обслужване

Тази предупредителна лампа светва:
• Когато POWER бутонът е в позиция ON.

- свети за около 3 секунди и след това изгасва.
• Когато има проблем със свързани части от

електрическата система за управление на
превозното средство, като например датчици и т.н.

Когато предупредителната лампа светне по време на
шофиране или не изгасне след стартирането на
автомобила,  препоръчваме да проверите автомобила
си при упълномощен дилър на HYUNDAI.
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Характерни особености на вашия автомобил

Предупредителна светлина за
изтощаване

Тази предупредителна лампа светва:
• Когато захранването е ограничено за безопасността

на електрическото превозно средство.
Мощността е ограничена поради следните причини.
- Нивото на батерията с високо напрежение е под

определеното или напрежението намалява
- Температурата на двигателя или батерията с

високо напрежение е твърде висока или твърде
ниска

- Има проблем с охлаждащата система или
повреда, която може да прекъсне нормалното
шофиране

  ЗАБЕЛЕЖКА

Не ускорявайте или стартирайте в автомобила
внезапно, когато предупредителната лампа е
включена.
Заредете незабавно батерията, когато нивото на
батерията не е достатъчно.

Индикаторна светлина за зареждане

Тази предупредителна лампа светва:
• [червен] Когато зареждате батерията с високо

напрежение.
• [зелен] Когато зареждането е приключило.

Предупредителна светлина за ниско
ниво на батерията

Тази предупредителна лампа светва:
• Когато нивото на батерията с високо напрежение е

ниско.
Когато предупредителната лампа се включи,
незабавно заредете батерията.
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Предупредителна светлина за въздушните
възглавници

Тази предупредителна лампа светва:
• Когато бутонът за включване е в позиция ON..

- - тя свети за около 6 секунди и след това изгасва.
• Когато има повреда в SRS.

В този случай ви препоръчваме да проверите
автомобила си при упълномощен дилър на
HYUNDAI.

Предупредителна лампа за коланите

Този индикатор информира водача, че коланът не е
сложен.

За повече подробности вижте “Предпазни колани” в
раздел 2.

Индикатор за ръчна спирачка и
спирачна течност

Тази предупредителна лампа светва:
• Когато POWER бутонът е в позиция ON.

- Свети за около 3 секунди.
- Остава включена ако е дръпната ръчната

спирачка.
• Когато е дръпната ръчната спирачка.
• Когато спирачната течност в резервоара е малко.

- Ако предупредителната светлина не изгасва,  а
ръчната спирачка е освободена,  това показва че
спирачната течност в резервоара е малко.

• Когато регенериращата спирачка не работи.
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Характерни особености на вашия автомобил

Ако спирачната течност в резервоара е малко:
1. Продължете до на-близкото безопасно място и

спрете автомобила.
2. Когато автомобилът е изгасен незабавно проверете

нивото на спирачната течност и прибавете течност
според изискванията (За повече подробности,
вижте  "Спирачна течност"  в раздел  7). След
добавяне на спирачна течност,  проверете всички
спирачни компоненти за течове. Ако установите теч
или индикаторът продължава да свети,  или
спирачките не работят правилно,  не шофирайте
автомобила.  Препоръчваме ви да проверите
автомобила си при упълномощен дилър на
HYUNDAI.

Двойно-диагонална спирачна система
Вашият автомобил е оборудван с двойно-диагонална
спирачна система. Това означава, че имате спиране на
двете колела,  дори ако една от двойните системи не
сработи.
При работа само на една от двойните системи е
необходимо повече и по-голямо натоварване на
педала, за да спре автомобилът.

Също така,  той няма да спре за кратко разстояние,
защото само част от спирачната система работи.
Ако спирачките откажат,  докато шофирате,
използвайте превключвателя  (лост от лявата страна),
за да увеличите регенериращото управление на
спирачките и спрете превозното средство, веднага щом
бъде безопасно.

Регенерираща спирачна
предупредителна светлина

Тази предупредителна лампа светва:
Когато регенериращата спирачка не работи и
спирачката не работи добре.  Това причинява
едновременно осветяване на светлинния индикатор за
спиране  (червено)  и светлината за регенериране на
спирачките (жълт).
В този случай шофирайте безопасно и ви
препоръчваме да проверите автомобила си при
упълномощен дилър на HYUNDAI.
Работата на спирачния педал може да бъде по-трудна
от нормалното и спирачното разстояние може да се
увеличи.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Индикатор за ръчна спирачка и спирачна
течност

Шофирането с включена предупредителна
светлина е опасно.  Ако предупредителната
светлина за ръчната спирачка и спирачната
течност не изгасва,  а ръчната спирачка е
освободена,  това показва че спирачната
течност резервоара е малко.
В този случай ви препоръчваме да проверите
автомобила си при упълномощен дилър на
HYUNDAI.



(продължение)
В този случай избягвайте високоскоростно
шофиране и рязко спиране.
Препоръчваме ви да проверите автомобила си
при упълномощен дилър на HYUNDAI възможно
най-скоро. 3

Предупредителна светлина за
Анти-блокираща спирачна система
(ABS)

Тази предупредителна лампа светва:
• Когато бутонът за включване е в позиция ON..

- тя свети за около 3 секунди и след това изгасва.
• При неизправност на  ABS  (нормалната спирачна

система ще продължи да работи без помощта на
анти-блокираща спирачна система).
В този случай ви препоръчваме да проверите
автомобила си при упълномощен дилър на
HYUNDAI.

Сила на електронната спирачка
Система за предупреждение за
електронно разпределение на
спирачното усилие (EBD)

Тези две предупредителни светлини светят
едновременно по време на шофиране:
• Когато ABS и нормалната спирачна система може да

не работят нормално.
В този случай ви препоръчваме да проверите
автомобила си при упълномощен дилър на
HYUNDAI.

Информация - Система за предупреждение
за електронно разпределение на спирачното
усилие (EBD)

Когато предупредителната светлина за  ABS  е
включена или са включени както предупредителни
светлини  ABS,  така и ръчната спирачка и
спирачната течност,  скоростомерът,
километражният брояч или уредът за измерване на
разстоянието може да не работят.  Също така,
предупредителната светлина за  EPS  може да
светне и усилието на кормилното управление може
да се увеличи или намали.
В този случай ви препоръчваме да проверите
автомобила си при упълномощен дилър на
HYUNDAI възможно най-скоро.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Система за предупреждение за електронно
разпределение на спирачното усилие (EBD)

Когато индикаторите за ABS и ръчна спирачка
и спирачна течност светят,  спирачната
система няма да работи нормално и може да
възникне неочаквана и опасна ситуация при
внезапно спиране.

(продължение)



Характерни особености на вашия автомобил

Предупредителна светлина за
електрическо сервоуправление
(EPS)

Тази предупредителна лампа светва:
• Когато бутонът за включване е в позиция ON..

- тя свети за около 3 секунди и след това изгасва.
• Когато има повреда в EPS.

В този случай ви препоръчваме да проверите
автомобила си при упълномощен дилър на
HYUNDAI.

Предупредителна светлина за
системата за зареждане
(за 12-волтова батерия)

Тази предупредителна лампа светва:
• Когато нивото на 12-волтовата батерия е ниско или

възникне повреда в системата за зареждане като
LDC.

• Ако предупредителната лампа се включи по време
на движение, преместете автомобила на безопасно
място, изключете и го включете отново и проверете
дали предупредителната лампа се изключва. Ако
предупредителната светлина продължи ви
препоръчваме да проверите автомобила си при
упълномощен дилър на HYUNDAI.

• Дори предупредителната светлина да изгасне, ви
препоръчваме да проверите автомобила си при
упълномощен дилър на HYUNDAI.
Ако шофирате, докато светлинният индикатор е
включен, скоростта на автомобила може да е
ограничена и батерията с 12 волта да се изтощи.

❈ LDC : Конвертор DC-DC с ниско напрежение.

Главна предупредителна светлина

Тази предупредителна лампа светва:
• Когато има неизправност в работата на някоя от

следните системи:
- Ниско ниво на измиваща течност (ако е оборудвана

тази функция)
- Неизправност при откриването на сляпо петно

(BSD) (ако има)
- Неизправност при автономното аварийно спиране

(AEB) (ако има)
- Неизправност при разширения смарт круиз

контрол (ако има)
- Неизправност в системата за следене на

налягането в гумите (TPMS) ( ако е оборудвана)
- Напомняне за обслужване
За да установите подробностите за
предупрежденията, погледнете LCD дисплея.
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Предупредителна светлина за ниско
налягане на гумите
(ако има)

Тази предупредителна лампа светва:
• Когато бутонът за включване е в позиция ON..

- тя свети за около 3 секунди и след това изгасва.
• Когато една или повече гуми не са достатъчно

напомпани.

За повече подробности вижте
“Система за следене на налягането в гумите (TPMS)”
в раздел 6.

Тази предупредителна лампа остава включена,
след като мига за около 60 секунди или
многократно мига и изключва на интервали от 3
секунди:
• Когато има повреда в TPMS.

В този случай ви препоръчваме да проверите
автомобила си при упълномощен дилър на
HYUNDAI възможно най-скоро.

За повече подробности вижте
“Система за следене на налягането в гумите (TPMS)”
в раздел 6.

Предупредителна лампа за
електронна спирачка (EPB)

Тази предупредителна лампа светва:
• Когато POWER бутонът е в позиция ON.

- свети за около 3 секунди и след това изгасва.
• Когато има повреда в EPB.

В този случай ви препоръчваме да проверите
автомобила си при упълномощен дилър на
HYUNDAI.

Информация
Предупредителната лампа за (EPB) може да светне,
когато индикаторът за електронно регулиране на
стабилността (ESC) светне, за да покаже, че ESC не
работи правилно  (Това не означава неизправност
на EPB).
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Безопасно спиране

• TPMS не може да ви предупреди за
тежки и внезапни повреди на
гумите,  причинени от външни
фактори.

• Ако забележите някаква
нестабилност на автомобила,
веднага махнете крака от педала на
газта,  постепенно натискайте
спирачката с лека сила и бавно се
преместете на безопасно място
извън пътя.



Характерни особености на вашия автомобил

AUTO HOLD индикаторна лампа

Тази предупредителна лампа светва:
• [Бяло]  Когато активирате системата за автоматично

задържане, натиснете превключвателя AUTO HOLD.
• [Зелено]  Когато спирате автомобила напълно с

натискане на спирачния педал и активирана система
за автоматично задържане.

• [Жълто]  Когато е налице неизправност в системата
за автоматично задържане.
В този случай ви препоръчваме да проверите
автомобила си при упълномощен дилър на
HYUNDAI.

За повече подробности вижте “Автоматично
задържане” в раздел 5.

Индикатор за електронно
управление на стабилността (ESC)

Тази предупредителна лампа светва:
• Когато бутонът за включване е в позиция ON..

- - тя свети за около 3 секунди и след това изгасва.
• Когато има повреда в системата ESC.

В този случай ви препоръчваме да проверите
автомобила си при упълномощен дилър на
HYUNDAI.

Тази предупредителна лампа мига:
• Докато ESC работи.
За повече подробности вижте  “Електронно
управление на стабилността (ESC)” в раздел 5.

Индикатор за изключване на
електронното управление на
стабилността (ESC) OFF

Тази предупредителна лампа светва:
• Когато бутонът за включване е в позиция ON..

- Свети за около 3 секунди и след това изгасва.
• Когато деактивирате системата  ESC чрез натискане

на бутона ESC OFF.
За повече подробности вижте  “Електронно
управление на стабилността (ESC)” в раздел 5.
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Светлинен индикатор за
имобилайзер (без смарт ключ)
(ако има)

Този индикатор свети до 30 секунди:
• Когато автомобилът открие смарт ключа в

автомобила с бутона POWER в положение ACC или
ON.
- Сега можете да запалите автомобил.
- Индикаторът се изключва след запалване на

автомобила.

Този индикатор мига за няколко секунди:
• Когато смарт ключа не е в автомобила.

- Сега можете да запалите автомобила.

Този индикатор свети за 2 секунди и изгасва:
• Ако смарт ключа е в автомобила и POWER бутонът

е натиснат,  но автомобилът не може да открие
ключа.
В този случай ви препоръчваме да проверите
автомобила си при упълномощен дилър на
HYUNDAI.

Тази предупредителна лампа мига:
• Когато напрежението на батерията на смарт ключа е

ниско.
- Сега можете да запалите автомобил.  Можете

обаче да стартирате автомобила,  ако натиснете
POWER  бутона със смарт ключа. (За повече
подробности вижте  “Запалване на автомобил
в раздел 5).

• Когато има повреда в системата за имобилайзера.
В този случай ви препоръчваме да проверите
автомобила си при упълномощен дилър на
HYUNDAI.

Индикатор за мигач

Тази предупредителна лампа мига:
• Когато използвате мигачите.

Ако възникне някоя от следните ситуации,  възможно е
да има неизправност в мигачите.
- Индикаторът светва, но не мига
- Индикаторът за мигача мига бързо
- Индикаторът за мигач изобщо не свети
Ако някое от тези условия настъпи,  препоръчваме да
проверите автомобила си при упълномощен дилър на
HYUNDAI.
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Характерни особености на вашия автомобил

Индикатор за къси светлини
(ако има такъв)

Тази предупредителна лампа светва:
• Когато фаровете са включени.

Индикатор за дълги светлини

Тази предупредителна лампа светва:
• Когато фаровете са включени и в положение на

дълги светлини
• Когато лостът за смяна на сигнала се издърпва в

положение Flash-to-Pass.

Индикатор за включени
светлини

Тази предупредителна лампа светва:
• Когато задните или предните фарове са включени.

Индикатор за задни фарове
за мъгла (ако има)

Тази предупредителна лампа светва:
• Когато задните фарове за мъгла са включени.

LED Предупредителна светлина (ако е
оборудвана тази функция)

Тази предупредителна лампа светва:
• Когато бутонът за включване е в позиция ON..

- тя свети за около 3 секунди и след това изгасва.
• Когато има повреда в предните LED фарове.
В този случай ви препоръчваме да проверите
автомобила си при упълномощен дилър на HYUNDAI.

Тази предупредителна лампа мига:
Когато има повреда в предните LED фарове или част.
В този случай ви препоръчваме да проверите
автомобила си при упълномощен дилър на HYUNDAI.

  ЗАБЕЛЕЖКА

Продължително шофиране с предупредителната
лампа на светодиода на предните фарове може да
намали живота на LED светлините.
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Светлинен круиз
индикатор (ако има)

■Тип A ■ Тип B Светлинен индикатор за
ограничение на скоростта (ако има)

SPORT режим, светлинен
индикатор

Тази предупредителна лампа светва:
• Когато системата за круиз контрол е включена.
За повече подробности вижте “Система за круиз
контрол” в раздел 5.

Cruise SET индикаторна
светлина

Тази предупредителна лампа светва:
• Когато ограничението за скоростта на круиз контрол

е включена.
За повече подробности вижте “Система за круиз
контрол” в раздел 5.

Тази предупредителна лампа светва когато:
• Е избрана функцията ограничение на скоростта.
За повече подробности вижте  “Система
ограничение на скоростта на круиз контрол”  в
раздел 5.

Този индикатор светва:
• Когато изберете режим "SPORT" като режим на

задвижване.
За повече подробности вижте  "Интегрирана
система за управление на режима на управление" в
раздел 5.

ЕКО, светлинен индикатор (ако
има)

Този индикатор светва:
• Когато изберете режим "ECO" като режим на

задвижване.
За повече подробности вижте  "Интегрирана
система за управление на режима на управление" в
раздел 5.
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Характерни особености на вашия автомобил

Предупредителна светлина при
автономното аварийно спиране
(AEB) (ако има)
Тази предупредителна лампа светва:
• Когато бутонът за включване е в позиция ON..

- тя свети за около 3 секунди и след това изгасва.
• Когато системата AEB е изключена.
• Когато радарният сензор или капак е блокиран от

мръсотия или сняг.   Проверете сензора и капака и
ги почиствайте с мека кърпа.

• Когато има повреда с  AEB.  В този случай ви
препоръчваме да проверите автомобила си при
упълномощен дилър на HYUNDAI.

За повече подробности вижте  “Автономно
аварийно спиране (AEB)” в раздел 5.

Система за помощ за
поддържане на лентата (LKAS)
Индикаторна
светлина (ако има)
Тази предупредителна лампа светва:
• [Зелен]  Когато са изпълнени условията за работа

на системата LKAS.
• [Бял]  Когато условията на работа на системата не

са изпълнени или когато сензорът не разпознава
линията на лентата.

• [Жълто] Когато е налице неизправност в системата
за поддържане на лентата.

В този случай ви препоръчваме да проверите
автомобила си при упълномощен дилър на  HYUNDAI.
За повече подробности вижте  “Система за
поддържане на лентата (LKAS)” в раздел 5.

Съобщения на LCD дисплея
Смяна в Р
Това предупредително съобщение се показва,  ако се
опитате да изключите автомобила в позиция  N
(неутрална).
Сега бутонът  POWER  се превключва на позиция  ACC
(ако отново натиснете POWER бутона, той ще се върне
в положение ON).

Слаба батерия на ключа
Това предупредително съобщение се показва,  ако
батерията на смарт ключа е изхабена,  когато смените
POWER бутона в положение OF
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Натиснете POWER бутона докато въртите
волана
Това предупредително съобщение се показва, ако
воланът не се отключи нормално при натискане на
POWER бутона.
Трябва да натиснете POWER бутона, докато въртите
волана надясно и наляво.

Проверете системата за заключване на волана
Това предупредително съобщение се показва, ако
воланът не се заключи нормално, когато смените
POWER бутона в положение OFF.

Натиснете педала на спирачката, за да
стартирате автомобила
Това предупредително съобщение се показва, ако
POWER бутонът се превключи в положение ACC, като
натиснете бутона неколкократно, без да натискате
спирачния педал.
Можете да стартирате автомобила, като натискате
спирачния педал.

Ключът не е в автомобила
Това предупредително съобщение се показва, ако
смарт ключа не е намерен при натискане на POWER
бутона.
Когато се опитвате да стартирате автомобила, винаги
носете смарт ключа с вас.

Ключът не е установен
Това предупредително съобщение се показва, ако
смарт ключа не е намерен при натискане на POWER
бутона.

Натиснете POWER бутона отново
Това съобщение се показва, ако не успеете да
запалите автомобила при натискане на POWER бутона.
Ако това се случи, опитайте се да стартирате
автомобил, като отново натиснете бутона.
Ако предупредителното съобщение се появява всеки
път, когато натиснете POWER бутона, препоръчваме
да проверите автомобила си m,r упълномощен дилър
на HYUNDAI.
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Натиснете POWER бутона с ключа
Това предупредително съобщение се показва,  ако
натиснете бутона, докато се изведе предупредителното
съобщение "Key not detected” (ключът не е намерен).
В този момент индикаторната лампа на имобилайзера
мига.

Проверете предпазителя на спирачката
Това предупредително съобщение се показва,  ако
предпазителят на спирачката е изключен.
Трябва да го смените с нов преди да запалите
автомобила.
Ако това не е възможно,  можете да стартирате
автомобила,  като натиснете бутона  POWER  за  10
секунди в позиция ACC.

Преминаване към P, за да запалите автомобила
Това предупредително съобщение се показва,  ако се
опитате да изключите автомобила без да превключите
лоста на P (паркиране).

Изключете автомобила, за да запалите

Това съобщение се показва,  когато стартирате
автомобила,  без да извадите кабела за зареждане.
Изключете кабела за зареждане и стартирайте
автомобила.

Ниско ниво на измиваща течност (ако е оборудвана
тази функция)
Това предупредително съобщение се показва,  ако
нивото на течността в резервоара е почти празно.
Напълнете отново резервоара с течност за чистачки.
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Врата, преден капак, багажник - отваряне Отваряне на шибидаха (ако е оборудвана тази функция)

Това предупреждение се показва, като показва какво е
отворено

Ако предупреждението за отваряне на
вратата/багажника е блокирано с друго
предупредително съобщение,  в горната част на  LCD
дисплея ще се появи икона.

Това предупреждение се показва,  ако изключите
автомобила, когато люкът е отворен.
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Преди да потеглите проверете дали
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предупредителна светлина за тях на панела.
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Предупредителна светлина за хлъзгав
път (ако е оборудвана тази функция)

Тази светлина предупреждава шофьора, че пътят може
да е заледен.
Когато външната отчетена температурата е
приблизително под  4  °  C  (40  °  F),  светлинният
индикатор и външният датчик мигат  10  пъти и след
това светват. Също така се чува предупредителен звук
1 пъти.

Информация
Ако по време на шофиране се появи
предупредителна светлина за заледен път,  трябва
да се движите по-внимателно и да не превишавате
скоростта,  да не ускорявате бързо,  да спирате или
завивате рязко и т.н.
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Ниско налягане (ако е оборудвана тази функция)

Това предупредително съобщение се показва,  ако
налягането в гумите е ниско. Ще светне индикаторът за
съответната гума.
За повече детайли вижте  “Система за следене
налягането на гумите (TPMS) в глава 6.

Включете "FUSE SWITCH”

Това предупредително съобщение се показва,  ако
превключвателят,  разположен в кутията с
предпазители под волана, е ИЗКЛЮЧЕН.
Трябва да го включите.
За повече подробности вижте “Предпазители” в
раздел 7.

i



OAE046117L/OAE046182L

■Извън Европа ■За Европа

OAE046118L/OAE046183L

■Извън Европа ■За Европа

OAEE046119L

3

Режим светлини

Този индикатор показва коя външна светлина е
избрана чрез управление на осветлението.

Чистачка

Този индикатор показва коя скорост на чистачките е
избрана чрез управление на чистачките.

Проверете LED фаровете

Това предупредително съобщение се показва,  когато
има проблем с  LED  фаровете.  Препоръчваме ви да
проверите автомобила си при упълномощен дилър на
HYUNDAI.
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Проверете фаровете

Това предупредително съобщение се показва,  когато
има проблем с фаровете.  Препоръчваме ви да
проверите автомобила си при упълномощен дилър на
HYUNDAI.

Проверка на фаровете (ако е оборудвана тази
функция)

Това предупредително съобщение се показва,  ако
фаровете не работят правилно. Може да се наложи да
се подмени съответната крушка.

Информация
Уверете се,  че сте сменили изгорялата крушка с
нова, със същата мощност.

Неизправност в системата за подпомагане на
паркирането (ако има)

■

Това предупреждение се показва, ако има проблем със
системата за помощ при паркиране.  Препоръчваме ви
да проверите автомобила си при упълномощен дилър
на HYUNDAI.
За повече подробности вижте  “Система за помощ
на водача” в раздел 3.
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Преминаване към P за зареждане

Това съобщение се показва,  ако свържете зарядния
кабел без да сте превключили в позиция P.
Преминете към P, преди да свържете зарядния кабел.

Оставащо време

Това съобщение се показва, за да се извести
оставащото време за пълно зареждане
на батерията.

Зареждане на отворена врата

Това съобщение се показва,  когато автомобилът се
задвижва с отворена акчапак  за зареждане. Затворете

атакчапак  за зареждане и след това започнете да
шофирате.
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Грешка при зареждане! /Грешка
при бързото зареждане!

Това предупредително съобщение се показва,  когато
има проблем със зарядното.

Aux. Пестене на батерия +, използвана при
паркиране

Това съобщение се показва когато  Aux.  функцията
пестене на батерията+ е завършена.
За повече подробности вижте  “Aux.  пестене на
батерия+”  в Ръководството за електрически
автомобили.

Спрете автомобила и проверете спирачките

Това предупредително съобщение се показва,  когато
възникне повреда в спирачната система.
В този случай паркирайте автомобила на безопасно
място и препоръчваме да изтеглите вашето превозно
средство до най-близкия упълномощен дилър на
HYUNDAI и да го проверите.

3-60



OLFH044250L OAEE046123L
OAEE046125L

3

Проверка на спирачките

Това предупредително съобщение се показва,  когато
спирачната ефективност е ниска или регенериращата
спирачка не работи правилно,  поради неизправност в
спирачната система.
В този случай може да отнеме повече време на
спирачният педал и спирачното разстояние може да се
удължи.

Слаба батерия

Когато нивото на батерията с високо напрежение
достигне  13%,  това предупредително съобщение се
показва.
Предупредителната лампа на панела  (  )  ще се
включи.
Заредете незабавно батерията за високо напрежение.

Заредете незабавно. Ограничено
захранване

Когато нивото на батерията с високо напрежение
достигне  5%,  това предупредително съобщение се
показва.
 Предупредителната лампа на панела  ( )  и
предупредителната лампа за захранването  ( )  ще се
включат едновременно.
Мощността на автомобила ще бъде намалена, за да се
сведе до минимум консумацията на енергия на
батерията.  Заредете батерията моментално.
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ЗАБЕЛЕЖКА
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Характерни особености на вашия автомобил

Слаба батерия. Заредете веднага

Когато нивото на батерията с високо напрежение
достигне  4%,  това предупредително съобщение се
показва.
Предупредителната лампа на панела  ( )  и
предупредителната лампа за изключване на
захранването  ( )  ще се включат едновременно и
разстоянието до изчерпване ще се покаже като "---"..
Мощността на автомобила ще бъде намалена, за да се
сведе до минимум консумацията на енергия на
батерията.  Заредете батерията моментално.

Ниска температура на батерията.
Ограничено захранване

Това предупредително съобщение се показва, за да се
защити батерията и електрическата система на
автомобила,  когато температурата на батерията е
твърде ниска.

Ако това предупредително съобщение все още се
показва дори след като температурата на околната
среда се е увеличила,  препоръчваме ви да
проверите превозното средство при упълномощен
дилър на HYUNDAI.

Батерията е прегряла!
Спиране на автомобила

Това предупредително съобщение се показва, за да се
защити батерията и електрическата система на
автомобила,  когато температурата на батерията е
твърде ниска.
Изключете бутона POWER и спрете автомобила, за да
може температурата на батерията да се понижи.
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Ограничено захранване

В следващите случаи това предупредително
съобщение се показва,  когато мощността на
автомобила е ограничена за безопасност.
• Когато нивото на батерията с е под определеното,

или напрежението намалява.
• Когато температурата на двигателя или батерията с

високо напрежение е твърде висока или твърде
ниска.

• Когато има проблем с охлаждащата система или
повреда,  която може да прекъсне нормалното
шофиране.

  ЗАБЕЛЕЖКА

Когато това предупредително съобщение се
покаже,  не ускорявайте и не стартирайте
автомобила внезапно.
Заредете незабавно батерията,  когато нивото на
батерията не е достатъчно.

Спрете автомобила и проверете захранването

Това предупредително съобщение се показва,  когато
възникне повреда в системата за захранване.
В този случай паркирайте автомобила на безопасно
място и препоръчваме да изтеглите вашето превозно
средство до най-близкия упълномощен дилър на
HYUNDAI и да го проверите.
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Проверете системата за активен въздух

Това предупредително съобщение се показва в
следните ситуации:
- Има повреда в задействащия клапан
- Има повреда в регулатора на въздушния клапан на

задействащия механизъм
- Въздушният клапан не се отваря

Когато всички горепосочени условия се отстранят,
предупреждението ще изчезне.

Проверете виртуалната система за звук на
двигателя

Това съобщение се показва,  когато има проблем с
виртуалната звукова система на двигателя (VESS).
В този случай ви препоръчваме да проверите
автомобила си при упълномощен дилър на HYUNDAI.

Проверете електрическата система на
автомобила

Това съобщение се появява когато има проблем със
системата за контрол на електрическия автомобил.
Въздържайте се от шофиране,  когато се появи
предупредителното съобщение.
В този случай ви препоръчваме да проверите
автомобила си при упълномощен дилър на HYUNDAI.

3-64



LCD ДИСПЛЕЙ
Управление на LCD дисплея

Режимите на LCD дисплея могат да се променят с
помощта на бутоните за управление.

(1) : MODE бутон за смяна на режимите
(2) , : MOVE смяна на

променящи се елементи
(3) OK  :  SELECT/RESET  бутон за избиране или

нулиране на избраните елементи.
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Характерни особености на вашия автомобил

LCD режими

Режими Символ Обяснение

Трип компютър Този режим показва информация за шофиране, като информация за пътуването, икономия на гориво и др.
За повече Информация вижте “Трип компютър” в този раздел.

Turn By Turn (TBT)(ако
има) Този режим показва състоянието на навигацията.

Помощ

• Този режим показва състоянието на системите (SCC) и (LKAS).
За повече информация вж. раздел 5 "Усъвършенстван смарт круиз кнотрол (SCC)" и "Система за
подпомагане поддържането на лентата (LKAS)".

• Този режим показва информация, свързана с налягането на гумите.
За повече информация вижте “Система за следене налягането на гумите (TPMS) в глава 6.

Потребителски
настройки

В този режим можете да променяте настройки за вратите, светлините и т.н.

Предупредителни Този режим показва предупреждаващи съобщения, свързани със системата за откриване на сляпо петно и т.н.

Предоставената информация се различава според елементите, които се прилагат към вашето превозно средство.
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Промяна на настройките след преминаване в P

Това предупредително съобщение се показва,  ако се
опитате да настроите режима Потребителски
настройки по време на шофиране.
За вашата безопасност,  променете Потребителските
настройки след паркиране на автомобила,  натиснете
ръчната спирачка и преместете в положение  P
(паркиране).

Помощ - бързо ръководство
Този режим осигурява бързи ръководства за системите
в режима Потребителски настройки.
Изберете елемент, натиснете и задръжте бутона OK.
За повече информация за всяка система вижте в
това Ръководство на собственика.

Режим трип компютър

Режимът на трип компютъра показва информация,
свързана с параметрите за управление на превозното
средство,  включително икономия на гориво,
информация за разход и скорост на превозното
средство.
За повече Информация вижте  “Трип компютър”  в
този раздел.
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Режим Turn By Turn (TBT) Режим помощ

Този режим показва състоянието на навигацията.
SCC/LKAS
Този режим показва състоянието на системите (SCC) и
(LKAS).
За повече информация вж.  раздел  5
"Усъвършенстван смарт круиз контрол  (SCC)"  и
"Система за подпомагане поддържането на лентата
(LKAS)".

Налягане на гумите
Този режим показва информация,  свързана с
налягането на гумите.
За повече информация вижте  “Система за следене
налягането на гумите (TPMS) в раздел 6.
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Режим за предупреждаване
Ако възникне някое от следните,  на дисплея ще се
появят за няколко секунди предупредителни
съобщения.
- Ниско ниво на измиваща течност ((ако е оборудвана

тази функция)
- Неизправност при откриването на сляпо петно (BSD)

(ако има)
- Неизправност при автономното аварийно спиране

(AEB)
- Неизправност при разширения смарт круиз контрол
- Неизправност в системата за следене на налягането

в гумите (TPMS) ( ако е оборудвана)

Режим потребителски настройки
В този режим можете да променяте настройки за
инструменталния панел, вратите, светлините и т.н.
1. Помощ при пътуване
2. Врата
3. Светлини
4. Звук
5. Удобство
6. Сервизен интервал
7. Други функции
8. Възстановяване
Предоставената информация се различава според
елементите, които се прилагат към вашето превозно
средство.

1. Помощ при пътуване
• Система за помощ за поддържане на лентата
- Lane Departure Warning/Standard LKA/Active LKA

За да настроите чувствителността на системата за
поддържане на лентата.

За повече Информация вижте “Система за
поддържане на лентата” в раздел 5.

• Smart Cruise Control Response
- Slow/Normal/Fast

За да настроите чувствителността на смарт
системата за круиз контрол.

За повече информация вижте "Смарт система за
круиз контрол" в раздел 5.

• Автономно аварийно спиране
За да активирате или деактивиране автономното
аварийно спиране (AEB).
За повече Информация вижте “Автономно
аварийно спиране (AEB)” в раздел 5.
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• Предупреждение при сблъсък напред
- Късно/нормално/рано

За да настроите първоначалното време за
предупреждение за автономната аварийна спирачна
система.

За повече Информация вижте “Автономно
аварийно спиране (AEB)” в раздел 5.

• Предупреждение за движение отзад
За да активирате предупреждението за кръстосано
движение отзад.
За повече подробности , вижте “Откриване на
сляпо петно” в раздел 5.

• Звук при откриване на сляпо петно
За да активирате звука за откриване на сляпо петно.
За повече подробности , вижте “Откриване на сляпо
петно” в раздел 5.

2. Врата
• Автоматично заключване
- Премахнато : Автоматичното заключване на вратите

ще бъде премахнато
- Разрешаване на скоростта Всички врати ще се

заключват автоматично, когато скоростта на
автомобила надвиши 15 км./ч.

- Разрешаване за смяна: Всички врати ще бъдат
автоматично заключени, ако лостът за превключване
е преместен от положение P (паркиране) до
положение R (задна), N (неутрално) или D
(движение).

• Автоматично отключване
- Премахнато : Автоматичното отключване на вратите

ще бъде премахнато (Ако има смарт ключ)
- Автомобилът е изгасен: Всички врати ще бъдат

автоматично отключени, когато POWER бутонът
бъде поставен в положение OFF.

- При смяна в Р: Всички врати ще бъдат автоматично
отключени, ако предавката е преместена в
положение P.
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3. Светлини
• Сигнал за мигач с едно докосване
- Off : Функцията за мигач с едно докосване ще бъде

деактивирана
- 3, 5, 7 Flashes: Индикаторът за посоката на движение

ще мига 3, 5 или 7 пъти, когато лостът за посоката на
движение се движи леко.

За повече Информация вижте “Светлини” в този
раздел.

• Отлагане на фаровете
За да активирате функцията за закъснение на фаровете
За повече Информация вижте “Светлини” в този
раздел.

4. Звук
• Система подпомагаща паркирането-Обем на мястото
- По-меко/по-силно

За да регулирате силата на звука на системата за
помощ при паркиране

5. Удобство
• Лесен достъп седалки:
- Off : Функцията за лесен достъп на седалките е

деактивирана
- нормален/разширен Когато изключите автомобила,

седалката на водача автоматично ще се придвижи
малко назад  (нормално)  или по-дълго  (разширено),
за да влезете или излезете от автомобила по-лесно.

За повече Информация вижте  “Система за
запаметяване позицията на водача” в този раздел.

• Безжична система за зареждане
За да активирате или деактивирате безжичната система
за зареждане на предната седалка.
За повече Информация вижте  “Система за
безжично зареждане” в този раздел.

• Показване на чистачки/светлини
За да активирате или деактивирате режима на
чистачките/светлините.
Когато е активиран,  LCD  дисплеят показва избрания
режим на чистачки/светлини, когато го промените.

• Позиция на предавката
За да активирате или деактивирате позицията на
предавката.
Когато се активира, позицията на предавката ще се
покаже на LCD дисплея.

6. Сервизен интервал
• Сервизен интервал
За да активирате функцията за сервизен интервал

• Настройте интервала
Ако менюто за сервизните интервали е активирано,
можете да настроите времето и разстоянието.

Информация
За да използвате менюто за сервизен интервал, се
обърнете към упълномощен дилър на HYUNDAI.
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Ако се активира сервизният интервал и времето и
разстоянието се регулират, съобщенията се показват в
следните ситуации при всяко запалване на
автомобила.
- Сервиз

: Показва се, за да информира водача за оставащия
километраж и дни за обслужване.

- Необходимо е сервизиране
: Показва се, когато пробегът и дните за обслужване

са били достигнати или преминати.

Ако възникне някое от следните условия, пробегът
и броят дни за обслужване могат да са неправилни.
- Кабелът на акумулатора е изключен.
- Превключвателят на предпазителите е изключен.
- Акумулаторът е разреден.

7. Други функции
• Aux.  Пестене на батерия+
За да активирате или деактивирате Aux. + Функция за
пестене на батерията.
Когато се активира, батерията с високо напрежение се
използва, за да се поддържа заредена батерията на
12V.
За повече Информация вижте “Aux. пестене на
батерия+” в Ръководството за електрически
автомобили.

• Автоматично нулиране на икономията на гориво
- Off : Средната икономия на гориво няма да бъде

нулирана автоматично при зареждане с гориво.
- След запалване: Средната икономия на гориво ще се

нулира автоматично 4 часа след изгасване на
автомобила.

- След повторно зареждане : Средната икономия на
гориво няма бъде нулирана автоматично при
повторно зареждане.

За повече Информация вижте “Трип компютър” в
този раздел.

• Единица за икономия на гориво
За да изберете единицата за икономия на гориво.
(km/kWh, kWh/100km, mi/kWh)

• Единица за температура
За да изберете единицата за температура (°C,°F)

• Единица за налягане на гумите
За да изберете единицата за налягане на гумите.
(psi, kPa, bar)

• Езици
За да изберете език.

8. Възстановяване
Можете да нулирате менютата в Режим потребителски
настройки. Всички менюта в Режим “Потребителски
настройки” се инициализират, с изключение на езика и
сервизния интервал.
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• Трипметър

• Средна скорост на превозното средство

• Изминалото време

• Средна икономия на гориво

• Незабавна икономия на гориво

■■ Тип А

■■ Тип В

■■ Тип C

OAE046402

3

ТРИП КОМПЮТЪР
Трип компютърът е управлявана от микрокомпютър
информационна система за водача,  която показва
информация, свързана с пътуването.

Информация
Някои данни за шофиране,  съхранявани в
компютъра  (например средна скорост на
автомобила),  се нулират,  ако батерията е
изключена.

Трип режими

За да промените режима на пътуване,  “  ,
преместете превключвателя върху волана.
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■Извън Европа За Европа

OAEE046190L/OAEE046150L

■Извън Европа За Европа

OAEE046191L/OAE046121L

Характерни особености на вашия автомобил

Средна икономия на гориво/моментална
икономия на гориво

Средна икономия на гориво (1)
• Средната икономия на гориво се изчислява на

базата на общото разстояние за шофиране и
разхода на батерия след последното нулиране.

• Средната икономия на гориво може да бъде
нулирана както ръчно, така и автоматично.

Ръчно нулиране
За да изчистите ръчно средната икономия на гориво,
натиснете бутона OK на волана за повече от 1 секунда,
когато се показва средната икономия на гориво.

Автоматично нулиране
За автоматично нулиране на средната икономия на
гориво след зареждане с гориво,  изберете режима
"After  Recharging"  в менюто Потребителски настройки
на  LCD  дисплея (Вижте  “LCD  дисплей”  в този
раздел).
При режима средната икономия на гориво ще бъде
изчистена до нула ( ), когато дистанцията на шофиране
надхвърли 300 м, след зареждане повече от 10%.

Незабавна икономия на гориво (2)
• Този режим показва моменталната икономия на

гориво при шофиране.

Трипметър/Средна скорост на
автомобила/Оставащо време

Трипметър (1)
• Трипметър е общото разстояние за управление от

последното нулиране на брояча.
• За да изчистите стойностите,  натиснете бутона  OK

на волана за повече от 1 секунда, когато се показва
разходът при пътуване.
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Средна скорост на превозното средство (2)
• Средната скорост на превозното средство се

изчислява на базата на общото време за
управление и времето на управление от последната
средна скорост.

• За да изчистите ръчно средната икономия на гориво,
натиснете бутона  OK  на волана за повече от  1
секунда,  когато се показва средната икономия на
гориво.

Информация

• Средната скорост на автомобила не се показва,
ако разстоянието на шофиране е по-малко от 300
метра или времето на шофиране е по-малко от
10  секунди,  след като сте задали отново
скоростта на автомобила.

• Средната скорост на превозното средство ще
продължи да се изчислява и ще започне да
намалява,  ако автомобилът спре,  докато е в
режим (        ) на готовност.

Изминалото време (3)
• Изминалото време е общото време за управление

от последното изтекло време.
• За да изминалото време,  натиснете бутона  OK  на

волана за повече от 1 секунда, когато то се показва.

Информация
Изминалото време ще продължи да се отчита,
докато автомобилът е в режим (         ) на готовност.

Дигитален скоростомер

Това съобщение показва скоростта на превозното
средство (км./ч., MPH).
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OAEE046151L OAEQ046001L

Характерни особености на вашия автомобил

Показване на информация за пътуването

В края на всеки цикъл на шофиране се показва
информация за шофирането.  Този дисплей показва
разстоянието на пътуването (1),  средната икономия на
гориво  (2),  оставащия диапазон на превозното
средство (3), състоянието за времето за зареждане (4)
и климата (5).
Тази информация се показва за няколко секунди,
когато изключите автомобила,  след което автоматично
изчезва.  Информацията се изчислява за всеки път,
когато автомобилът е запален.

Информация

• Ако на панела се покаже предупреждение за
отваряне на шибидаха,  информация за
шофирането няма да се покаже.

• За да настроите времето за зареждане и/или
климатичното време,  за подробна информация
се обърнете към ръководството за
мултимедийна система, предоставено отделно.

Енергиен поток

Системата на електрическия автомобил информира
шофьорите за своя енергиен поток в различни режими
на работа. Докато шофирате, текущият енергиен поток
се определя в 3 режима.
За повече информация вижте  "Енергиен поток"  в
Ръководството за електрически автомобили,
предоставено към наръчника на собственика.
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■Тип А

OAE046450L
■Тип В

OAE046451L

СВЕТЛИНИ
Външни светлини
Управление на светлините

За да работите със светлините,  завъртете копчето в
края на лоста за управление в едно от следните
положения:
(1) OFF (O) позиция
(2) AUTO осветяване
(3) Позиция на габаритите
(4) Позиция на фаровете

AUTO осветяване
Когато светлинният превключвател е в положение
AUTO,  лампата и фаровете ще се включат или
изключат автоматично,  в зависимост от размера на
светлината извън автомобила.

Дори и с функцията AUTO осветление в експлоатация,
се препоръчва ръчно включване на фаровете при
шофиране през нощта или в мъгла или при влизане в
тъмни участъци,  като тунели и съоръжения за
паркиране.

  ЗАБЕЛЕЖКА

• Не покривайте и не разливайте нищо върху
сензора (1), разположен на арматурното табло.

• Не почиствайте сензора с помощта на почистващ
препарат за прозорци,  който може да остави
тънък слой и да повлияе на работата на сензора.

• Ако автомобилът ви има оцветяване или други
видове метално покритие върху предното
стъкло,  АВТОМАТИЧНАТА светлинна система
може да не работи правилно.

3-77

■ Тип А

OAE046448L
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Работа с дълги светлини

Позиция на габаритите ( )
Габаритите,  лампата за регистрационния номер и
лампата на арматурното табло са включени.

Позиция на фаровете              ( )
Фаровете,  габаритите,  светлината при
регистрационния номер и лампата при контролния
панел са на ON.

Информация
POWER бутонът трябва да е в положение "ON",  за
да включите фаровете.

За да включите фаровете за дълги светлини, натиснете
лоста далеч от вас. Лостът ще се върне в оригиналната
си позиция.
Индикаторът за дълги светлини ще светне, когато те се
включат.
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■ Тип А

OAE046469L

■Тип В
OAE046468L

■ Тип А

OAE046466L
Тип Б

OAE046467L

■ Тип А

OAE046453L

■Тип В
OAE046452L



За да изключите фаровете за дълги светлини,
дръпнете лоста към вас.  Ще се включат късите
светлини.

За да премигнете с фаровете за дълги светлини,
дръпнете лоста към вас,  след което го освободете.
Дългите светлини ще останат включени,  докато
задържате лоста към вас.

Мигачи и светлини за смяна на лентата

За да сигнализирате завиване, натиснете лоста надолу
за ляв завой или нагоре за десен завой в позиция  (A).
За да сигнализирате за промяна на лентата,  леко
преместете лоста на мигача и го задръжте в положение
(B).
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OAE046455L

■Тип В
OAE046454L
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■Тип А

OAE046456L
■Тип В

OAE046457L

Характерниособеностинавашияавтомобил

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не използвайте дългите светлини когато към
вас се приближават други автомобили.
Използването на дълги светлини може да
заслепи другия шофьор.



■ Тип А

OAE046459L

■Тип В
OAE046458L

Характерни особености на вашия автомобил

Лостът ще се върне в положение  OFF,  когато бъде
освободен или когато завъртането завърши.
Ако индикаторът остане включен и не мига или мига
неестествено,  една от крушките може да е изгоряла и
да се нуждае от подмяна.

Функция за завиване с едно докосване
За да активирате функцията,  преместете леко лоста и
го освободете.  Сигналите за промяна на лентата ще
мигат 3, 5 или 7 пъти.
Можете да активирате/деактивирате функцията за
завиване с едно докосване или да изберете броя на
миганията  (3,  5  или  7)  от режима Потребителски
настройки на  LCD  дисплея. За повече подробности
вижте “LCD дисплей” в този раздел.

Задни фарове за мъгла (ако има)

За да включите задните фарове за мъгла:
Поставете превключвателя на светлината в положение
на лампата и след това завъртете светлинния
превключвател (1) в положение за задните светлини за
мъгла.

За да изключите задните фарове за мъгла, направете
едно от следните неща:
• Изключете превключвателя на фаровете.
• Завъртете превключвателя за светлини в

положение на задните фарове за мъгла.
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Функция за пестене на акумулатора
Целта на тази функция е да предотврати изтощаването
на акумулатора. Системата автоматично изключва
габарита, когато водачът изключи автомобила и отвори
шофьорската врата.
С тази функция габаритите ще се изключат
автоматично, ако шофьорът паркира през нощта,
отстрани на пътя.
Ако е необходимо да оставите светлините, когато
автомобил е изключен, изпълнете следното:
1) Отворете шофьорската врата.
2) Изключете и отново включете лампите за

положение, като използвате светлинния
превключвател на кормилната колона.

Функция за забавяне на фаровете (ако
има)
Ако поставите POWER бутона в положение ACC или
OFF с включени фарове, те (и/или габаритите) остават
включени за около 5 минути. Въпреки това, когато
автомобил е изгасен, ако вратата на шофьора се
отвори и затвори, фаровете (и/или габаритите) се
изключват след 15 секунди.
Фаровете (и/или габаритите) могат да се изключат чрез
натискане на бутона за заключване на смарт ключа два
пъти, или чрез завъртане на превключвателя на
светлините в положение OFF или AUTO. Ако обаче
включите превключвателя за светлините в положение
AUTO, когато навън е тъмно, фаровете няма да бъдат
изключени.
Можете да активирате или деактивирате функцията
отлагане от режима Потребителски настройки на LCD
дисплея. За повече подробности вижте “LCD
дисплей” в този раздел.

  ЗАБЕЛЕЖКА

Ако водачът излезе от превозното средство през
други врати (с изключение на шофьорската врата),
функцията за пестене на акумулатора не работи и
функцията за забавяне на фаровете не се изключва
автоматично. Ето защо това причинява изтощаване
на акумулатора. В този случай, преди да излезете
от автомобила, уверете се, че сте изключили
лампата.

Дневни светлини (DRL)
Дневните светлини (DRL) могат да улеснят останалите
да виждат предната част на автомобила през деня,
особено след зазоряване и преди залез слънце.
Системата DRL ще изключи светлините, когато:
1. Фаровете са в позиция ON.
2. Автомобил е изгасен.
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Характерни особености на вашия автомобил

Устройство за регулиране нивото на фаровете

Ръчен вид
За да регулирате нивото на фаровете,  според броя на
пътниците и теглото на товара в багажника,  завъртете
превключвателя за регулиране.
Колкото по-голямо е числото в позицията на
превключвателя,  толкова по-ниско е нивото на
фаровете.  Винаги го слагайте на подходящо ниво,  в
противен случай фаровете могат да заслепят другите
участници в движението.

По-долу са изброени примери за правилни настройки.
За условия на натоварване,  различни от изброените
по-долу,  регулирайте позицията на превключвателя
така,  че нивото на фара да е възможно най-близко,
съгласно списъка.

Състояние на натоварване Позиция
на
превключ
вателя

Само шофьор 0

Шофьор и пътник отпред 0

Всички пътници (включително
шофьора)

1

Всички пътници (включително
шофьора)
+ максимално допустим товар

2

Шофьор + максимално допустим товар 3

Автоматичен вид
Той автоматично регулира нивото на светлинния сноп
на предните светлини според броя пътници и теглото в
багажното отделение.
И предлага подходящ лъч на фаровете при различни
условия.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако не работи правилно,  въпреки че колата
ви е наклонена назад според позата на
пътника, или лъчът на фаровете се намира на
високо или ниско положение,  препоръчваме
системата да бъде инспектирана от
упълномощен дилър на HYUNDAI.
Не се опитвайте да проверявате или
подменяте кабелите сами.
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Система за прибиране (ако е налична)
Осветление за посрещане (ако е налично)

Лампа на външното огледало (ако има)
Когато всички врати  (и багажникът)  са затворени и
заключени, лампата върху огледалото ще се включи за
около  15 секунди,  ако се изпълни някое от изброените
по-долу.
• Когато на смарт ключа натиснете бутона за

отключване на вратите.
• Когато бутонът на дръжката на вратата бъде

натиснат върху смарт ключа.
• Когато автомобилът се приближи със смарт ключа

във вас.  (ако има)

Също така,  ако превключвателят за прибиране на
външното огледало е в положение  AUTO,  външното
огледало за обратно виждане се отваря автоматично.

Лампа за дръжката на вратите (ако има)
Когато всички врати  (и багажникът)  са затворени и
заключени,  лампата върху дръжката ще се включи за
около  15 секунди,  ако се изпълни някое от изброените
по-долу.
• Когато на смарт ключа натиснете бутона за

отключване на вратите.
• Когато бутонът на дръжката на вратата бъде

натиснат върху смарт ключа.
• Когато автомобилът се приближи със смарт ключа

във вас.

Фарове и габарити
Когато фаровете (превключвател е в положение AUTO)
са включени и всички врати  (и багажник)  са заключени
и затворени,  габаритити и фаровете ще светнат за  15
секунди, ако се изпълнят условията по-долу.
• Когато на смарт ключа натиснете бутона за

отключване на вратите.

Ако по същото време натиснете бутона за заключване
или отключване на вратата,  габаритити е фаровете се
изключват незабавно.

Можете да активирате или деактивирате функцията за
посрещане от режима Потребителски настройки на
LCD  дисплея. За повече подробности вижте  “LCD
дисплей” в този раздел.

Вътрешна лампа
Когато вътрешният превключвател на лампата е в
позиция ВРАТА и всички врати  (и багажник)  са
затворени и заключени,  вътрешната лампа ще се
включи за  30  секунди,  ако се изпълни някоя от
изброените условия по-долу.
• Когато на смарт ключа натиснете бутона за

отключване на вратите.
• Когато бутонът на дръжката на вратата бъде

натиснат.

Ако по същото време натиснете бутона за заключване
или отключване на вратата,  лампата се изключва
незабавно.
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Вътрешни светлини
  ЗАБЕЛЕЖКА

Не използвайте вътрешните лампи дълго време
когато автомобилът е изгасен,  за да не се изтощи
акумулаторът.

Вътрешни лампи AUTO
Вътрешните лампи автоматично ще се изключат
приблизително  20  минути след изключване на
автомобил и при затворени врати. Ако се отвори врата,
лампата ще изгасне  40  минути след изгасване на
автомобила. Ако вратите са заключени от смарт ключа
и автомобилът навлиза в етапа на алармената аларма,
лампите ще се изключат пет секунди по-късно.

Предни лампи

(1) Предни лампи на картата
(2) Предни вътрешни на вратата
(3) Предни вътрешни лампи

Предни лампи на картата :
Натиснете някой от бутоните,  за да включите или
изключите лампата. Тази светлина генерира светлинен
лъч за удобно използване като нощна карта или като
персонална лампа за шофьора и пътника да него.

OAD045405

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако не работи правилно,  въпреки че колата
ви е наклонена назад според позата на
пътника, или лъчът на фаровете е високо или
ниско,  препоръчваме системата да бъде
проверена от упълномощен дилър на
HYUNDAI.
Не се опитвайте да проверявате или
подменяте кабелите сами.

vankov
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Тип Б
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Предни лампа на вратата (             ):
Предните или задните вътрешни лампи се включват,
когато предните или задните врати се отварят.  Когато
вратите са отключени от смарт ключа,  предните и
задните светлини светят около  30  секунди,  докато
вратата не се отвори.  Предните и задни вътрешни
лампи изгасват постепенно след приблизително  30
секунди,  ако вратата е затворена.  Ако обаче  POWER
бутонът  e  на  ON  или всички врати са заключени,
предните и задните светлини ще се изключат.  Ако
вратата се отвори с  POWER бутона в положение  ACC
или  OFF,  предните и задните светлини остават в
продължение на около 20 минути.

Предни вътрешни лампи

• :
Натиснете бутона,  за да включите вътрешната
лампа за предните/задните седалки.  -  Натиснете
бутона, за да изключите вътрешната лампа.

• :
Натиснете бутона,  за да изключите вътрешната
лампа за предните/задните седалки.

Задни лампи

Превключвател за задни вътрешни светлини (         ):
Натиснете бутона,за да включите или изключите
вътрешната лампа.

  ЗАБЕЛЕЖКА

Не оставяйте лампата включена за продължителен
период от време, когато автомобил е изгасен.

Вътрешна лампа на вратата на багажника

Лампата за багажното отделение се включва, когато се
отвори вратата на багажника.

  ЗАБЕЛЕЖКА

Лампата за багажното отделение се включва,
докато вратата на багажника е отворена.  За да
предотвратите разреждане на системата,  затворете
вратата на багажника добре, след използването му.
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Характерни особености на вашия автомобил

Лампа на огледалото

Натиснете превключвателя, за да включите или
изключите светлината.
•   :  Лампата ще се включи,  ако бутонът  on  бъде

натиснат.
•    :  Лампата ще се включи,  ако бутонът  off  бъде

натиснат.

  ЗАБЕЛЕЖКА

Винаги оставяйте превключвателя в положение off,
когато лампата за огледало не се използва.  Ако
сенника се затвори,  без да изключите лампата,  тя
може да изтощи батерията или да го повреди

Лампа на външното огледало (ако има)

Светлина Добре дошли
Когато всички врати  (и багажникът)  са затворени и
заключени, лампата на огледалото ще се включи за  15
секунди,  ако вратата е отключена от смарт ключа или
от бутона на дръжката на вратата.
За повече подробности вижте “Система Добре
дошли” в този раздел.

Ескортиращи светлини
Когато  POWER бутонът е в положение  OFF и вратата
на шофьора е отворена, лампата на огледалото ще се
включи за  30  секунди.  Ако вратата на шофьора се
затвори в рамките на  30  секунди,  лампата на
огледалото ще се изключи след  15  секунди.  Ако
вратата на водача е затворена и заключена,  лампата
за огледалото ще се изключи незабавно.
Лампата на огледалото за изпращане ще се включи
само за първия път,  когато вратата на шофьора се
отвори след изгасване на автомобил.
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ЧИСТАЧКИ И УСТРОЙСТВА ЗА ИЗМИВАНЕ

A : Управление на скоростта на чистачките
· MIST / V – Single wipe
· OFF / O – Off
· AUTO – Auto control wipe INT / ---

– Intermittent wipe
· LO / 1 – Low wiper speed
· HI / 2 – High wiper speed

* : ако има

B : Автоматично регулиране на времето за
почистване

C : Измиване с кратко изтриване

Чистачки на предното стъкло
Направете следното когато POWER бутонът е в
позиция ON..
MIST (V) : За едно измиване,

Бутнете лоста нагоре  (или надолу)  и
го освободете. Ако задържите лоста в
позиция чистачките ще чистят без
прекъсване.

OFF (O) : Чистачките не се движат. INT (---) :
Чистачките работят

непрекъснато на един интервал.
За да промените скоростта,  завъртете
лоста (B).

AUTO  :  Датчикът за дъжд върху горната част на
стъклото,  отчита количеството валежи и-
съответния режим на работа.  Колкото
повече вали,  толкова по-бързо работи
чистачката.  Когато дъждът спре,  спират и
чистачките.  За да промените скоростта,
завъртете лоста за управление на
скоростта (B).
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■Модел с десен
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Тип В

OAD045438L

OAD045437L

■Модел с ляв волан
• Тип А
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  Сензор

OAD045441L

Характерни особености на вашия автомобил

LO (1) : Чистачката работи на по-ниска скорост.
HI (2) : Чистачката работи на по-висока скорост.

Информация
При натрупване на голямо количество сняг или лед
върху предното стъкло,  го размразете за  10  мин.
или докато махнете снега/леда преди да използвате
чистачките, за да сте сигурни, че работят правилно.
Ако не премахнете снега/леда преди използването
им, чистачките и устройството за измиване може да
се повредят.
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AUTO (автоматичен) контрол

Датчикът за дъжд върху горната част на стъклото,
отчита количеството валежи и управлява съответния
режим на работа.  Колкото повече вали,  толкова по-
бързо работи чистачката.
Когато дъждът спре и чистачките спират.  За да
промените скоростта, завъртете лоста (1).
Когато превключвателят е на  AUTO, а  POWER бутона
на  ON,  чистачките ще направят един оборот,  за да
проверят системата.   Сложете на позиция  OFF  когато
не използвате чистачките.

  ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато миете автомобила,  поставяйте

превключвателя на чистачките на  OFF (O),  за да
избегнете задействането им.  Ако сте избрали
AUTO,  чистачките биха могли да се включат по
време на миенето и да се повредят.

• Не махайте покритието на датчика за дъжд в
горния край на предното стъкло,  от старана на
пътника до шофьора.  Това може да доведе до
повреда на части на системата и да не се
покрива от застраховката ви.

i
                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да избегнете нараняване от чистачките,
когато автомобилът е в режим на готовност
(          ) и чистачката на предното стъкло е в
режим AUTO:
• Не пипайте горния край на стъклото срещу

датчика за дъжд.
• Не пипайте горния край на стъклото

влажна или мокра кърпа.
• Не натискайте предното стъкло.
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Устройство за измиване на предното стъкло

В положение  OFF  дръпнете лоста към вас,  за да
изпратите струя измиваща течност върху стъклото и да
стартирате  1-3  цикъла на чистачките.  Впръскването и
работата и чистачките ще продължи,  докато не
освободите лоста.  Ако устройството не работи,
проверете дали в резервоара му има течност за
измиване.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когато външната температура е под нулата
ВИНАГИ затопляйте предното стъкло,  за да
предотвратите замръзването на течността
върху него и намаляване на видимостта,
което да доведе до злополука и сериозно
нараняване или смърт.

ВНИМАНИЕ

• предотвратите евентуална повреда на
устройството,  не го използвайте при
празен резервоар.

• За да предотвратите евентуална повреда
на чистачките или предното стъкло,  не ги
използвайте когато стъклото е сухо.

• За да предотвратите повреда на рамената
и останалите части на чистачките не ги
движете с ръка.

• За да предотвратите евентуална повреда
на чистачките и устройството, използвайте
течности за замразяване през зимния сезон
или в студено време.



Характерни особености на вашия автомобил

СИСТЕМА ЗА ПОМОЩ НА ВОДАЧА
Камера за задно виждане (ако има) Това е допълнителна система,  която осигурява изглед

на зоната зад автомобила през  A/V  дисплея,  докато
автомобилът е превключен на R (задна).

Информация
Винаги поддържайте обектива на камерата чист.
Камерата може да не работи нормално,  ако
обективът е покрит с мръсотия или сняг.

Камерата за задно виждане ще се активира,  когато
автомобилът е в режим готовност  (   )  и когато
превключите на R (задна).
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Камерата за дисплея не е устройство за
безопасност.  Той служи само за подпомагане
на водача при идентифициране на предмети
непосредствено зад автомобила. Камерата НЕ
покрива цялата зона зад автомобила.

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Никога не разчитайте само на камерата,
когато карате назад.

• ВИНАГИ огледайте около автомобила
преди да го преместите,  за да сте сигурни,
че няма предмети или препятствия и, за да
предотвратите сблъсък.

• Винаги обръщайте внимание,  когато
автомобилът се движи близо до предмети,
особено пешеходци и деца.

ВНИМАНИЕ

Не използвайте почистващ препарат,
съдържащ киселинни или алкални
почистващи препарати,  когато почиствате
обектива.  Използвайте само лек сапун или
неутрален препарат и изплакнете обилно с
вода.



 Сензор
 OAEE046413

Система подпомагаща задното паркиране (ако
има)

Системата за подпомагане на задното паркиране
помага на шофьора при обратното движение на
превозното средство чрез звук,  ако някой обект се
усети на разстояние приблизително на  120  см.  зад
превозното средство.
Тази система е допълнителна и разпознава обекти в
обхвата и местоположението на сензорите, но не може
да открива обекти в други области,  където не са
инсталирани сензори.

Работа на системата
Работно състояние
• Тази система ще се активира при движение назад с

POWER  бутона в положение  ON.  Ако скоростта на
автомобила надвиши 5 км./ч., системата може да не
открива предмети.

• Ако скоростта на превозното средство надвиши  10
км / ч (6 мили / ч), системата няма да ви предупреди,
въпреки че са открити обекти.

• Когато се улавят повече от два обекта
едновременно,  ще бъде разпознат първо най-
близкият.

Видове предупредителен звук и индикатор

Видове предупредителни звуци индикатор

Когато предметът е приблизително от
60 до 120 см. от задната броня,
предупредителният звук се чува
периодично.

Когато предметът е приблизително от
30 до 120 см. от задната броня,
предупредителният звук се чува
периодично.

Когато предметът е приблизително до
30 см. от задната броня,
предупредителният звук се чува
непрекъснато.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• ВИНАГИ огледайте около автомобила
преди да го преместите,  за да сте сигурни,
че няма предмети или препятствия и, за да
предотвратите сблъсък.

• Винаги обръщайте внимание,  когато
автомобилът се движи близо до предмети,
особено пешеходци и деца.

• Имайте предвид,  че някои обекти може да
не са видими на екрана или да бъдат
открити от сензорите,  поради
разстоянието, размера или материала им, и
които могат да ограничат ефективността на
датчика.



OAEE046415L

Характерни особености на вашия автомобил

  ЗАБЕЛЕЖКА

• Индикаторът може да се различава от
илюстрацията в зависимост от състоянието на
обектите или сензорите.  Ако индикаторът мига
ви препоръчваме да проверите автомобила си
при упълномощен дилър на HYUNDAI.

• Ако звуковото предупреждение не се чуе или
звъни прекъснато при преместване в положение
R  (задна),  това може да означава неизправност
при системата на парктроника. Ако това се случи
ви препоръчваме да проверите автомобила си
при упълномощен дилър на  HYUNDAI  възможно
най-скоро.

За да изключите системата подпомагаща
задното паркиране (ако има)

Натиснете бутона, за да изключите системата
подпомагаща задното паркиране. Индикаторът върху
бутона ще светне.

Не-управляеми условия при системата за
паркиране
Системата може да не работи нормално когато:
• При сензора има замръзнала влага.
• Сензорът е покрит с мръсотия или частици,  или

покритието на сензора е блокирано.

Има вероятност от неизправност при системата
когато:
• Шофиране по неравни повърхности,  като не

асфалтирани пътища, чакъл или наклон.
• Обектите,  генериращи прекомерен шум,  като

клаксона на автомобила, мотоциклети или въздушни
спирачки на камион, могат да повлияят на сензора.

• При силни дъждове или водни пръски.
• В близост до сензора се намират безжични

предаватели или мобилни телефони.
• Сензорът е покрит със сняг.
• Ако има оборудване или аксесоари извън

фабричните, или ако височината на автомобила или
на сензора е променена.
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Диапазонът на откриване може да намалее, когато:
• Външната температура е изключително ниска или

висока.
• Неустановени обекти,  по-малки от  1  м  (40  инча)  и

по-тесни от 14 см (6 инча) в диаметър.

Следните обекти може да не бъдат разпознати от
сензора:
• Остри или тънки предмети като въжета,  вериги или

малки стълбове.
• Обекти, които са склонни да абсорбират сензорната

честота,  като например дрехи,  гъбести материали
или сняг.

Предпазни мерки при системата подпомагаща
задното паркиране
• Възможно е системата да не работи

последователно в някои случаи,  в зависимост от
скоростта на превозното средство и формите на
откритите обекти

• Системата може да не функционира, ако височината
на автомобила или монтажът на сензора са
променени или повредени.  Всякакви не фабрични
аксесоари или оборудване също могат да повлияят
на сензора.

• Сензорът може да не разпознае предмети,  на по-
малко разстояние от  40  см.  или може да изчисли
разстоянието неправилно.  Използвайте го
внимателно

• Когато сензорът е блокиран със сняг,  мръсотия,
частици или лед,  системата за подпомагане на
паркирането назад може да не работи,  докато
снегът или ледът не се стопи или частиците не се
отстраняват.  Използвайте мека кърпа,  за да
изтриете частиците от сензора.

• Не натискайте, не драскайте и не удряйте сензора с
никакви твърди предмети,  които могат да повредят
повърхността му.  Може да настъпи повреда в
сензора.

•

Не пръскайте сензора или около него директно с
препарат под налягане.  Това може да доведе
неизправност в нормалното функциониране на
сензорите.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вашата нова гаранция не покрива злополуки
или повреди на превозното средство или
наранявания на пътниците,  свързани със
системата.  Винаги шофирайте внимателно и
предпазливо.



■ Преден

OAEE046414
■ Заден

Сензори

  OAEE046413

Сензор
и

OAEE046415

Характерни особености на вашия автомобил

Система подпомагаща паркирането (ако
има)

Системата за паркиране помага на водача при
движение на автомобила чрез звук,  ако обект се
установи на разстояние  100  см.  пред и  120  см.  зад
превозното средство.

Тази система е допълнителна и разпознава обекти в
обхвата и местоположението на сензорите, но не може
да открива обекти в други области,  където не са
инсталирани сензори.

Работа на системата

Работно състояние
• Тази система ще се активира,  когато се натисне

бутонът при работещ автомобил.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• ВИНАГИ огледайте около автомобила
преди да го преместите,  за да сте сигурни,
че няма предмети или препятствия и, за да
предотвратите сблъсък.

• Винаги обръщайте внимание,  когато
автомобилът се движи близо до предмети,
особено пешеходци и деца.

• Имайте предвид,  че някои обекти може да
не са видими на екрана или да бъдат
открити от сензорите,  поради
разстоянието, размера или материала им, и
които могат да ограничат ефективността на
датчика.



• Бутонът се включва автоматично и активира
системата за подпомагане на паркирането,  когато
превключите на  R  (задна).  Ако обаче скоростта на
автомобила надвиши  10  км./ч.,  системата няма да
ви предупреди,  въпреки че обектите са открити,  а
ако скоростта на автомобила надвиши  20  км./ч.,
системата ще се изключи автоматично.  За да
включите системата, натиснете бутона.

• Когато се улавят повече от два обекта
едновременно,  ще бъде разпознат първо най-
близкият .

Видове предупредителен звук и индикатор см

 ЗАБЕЛЕЖКА

• Индикаторът може да се различава от илюстрацията в зависимост от състоянието на обектите или
сензорите.  Ако индикаторът мига ви препоръчваме да проверите автомобила си при упълномощен
дилър на HYUNDAI.

• Ако звуковото предупреждение не се чуе или звъни прекъснато при преместване в положение R (задна),
това може да означава неизправност при системата подпоматаща паркирането.  Ако това се случи ви
препоръчваме да проверите автомобила си при упълномощен дилър на HYUNDAI възможно най-скоро.

3-95

Дистанция от
обект

Предупредителен индикатор
Предупредителен звукКогато шофирате

напред
Когато шофирате

назад

61~ 100
24~ 39 Преден -

Звукът е периодичен.

61~ 120
24~ 47 Заден -

Звукът е периодичен.

31~ 60
12~ 24

Преден
Звукът е по-чест

Заден -
Звукът е по-чест

30
(12)

Преден
Звукът е непрестанен

Заден -
Звукът е непрестанен
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Характерни особености на вашия автомобил

Не-управляеми условия при системата за
паркиране
Системата може да не работи нормално
когато:
• При сензора има замръзнала влага.
• Сензорът е покрит с мръсотия или частици,  или

покритието на сензора е блокирано.

Има вероятност от неизправност при системата
когато:
• Шофиране по неравни повърхности,  като не

асфалтирани пътища, чакъл или наклон.
• Обектите,  генериращи прекомерен шум,  като

клаксона на автомобила, мотоциклети или въздушни
спирачки на камион, могат да повлияят на сензора.

• При силни дъждове или водни пръски.
• В близост до сензора се намират безжични

предаватели или мобилни телефони.
• Сензорът е покрит със сняг.
• Ако има оборудване или аксесоари извън

фабричните, или ако височината на автомобила или
на сензора е променена.
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Диапазонът на откриване може да намалее, когато:
• Външната температура е изключително ниска или

висока.
• Неустановени обекти, по-малки от 1 м. и по-тесни от

14 см. в диаметър.

Следните обекти може да не бъдат разпознати
от сензора:
• Остри или тънки предмети като въжета,  вериги или

малки стълбове.
• Обекти, които са склонни да абсорбират сензорната

честота,  като например дрехи,  гъбести материали
или сняг.

Предпазни мерки при системата за паркиране
• Възможно е системата да не работи

последователно в някои случаи,  в зависимост от
скоростта на превозното средство и формите на
откритите обекти.

• Системата може да откаже ако височината на
автомобила или монтажът на сензора са променени
или повредени.  Всякакви не фабрични аксесоари
или оборудване също могат да повлияят на сензора.

• Сензорът може да не разпознае предмети,  на по-
малко разстояние от  40  см.  или може да изчисли
разстоянието неправилно.  Използвайте го
внимателно

• Когато сензорът е блокиран със сняг,  мръсотия,
частици или лед,  системата за подпомагане на
паркирането назад може да не работи,  докато
снегът или ледът не се стопи или частиците не се
отстраняват.  Използвайте мека кърпа,  за да
изтриете частиците от сензора.

• Не натискайте, не драскайте и не удряйте сензора с
никакви твърди предмети,  които могат да повредят
повърхността му.  Може да настъпи повреда в
сензора.

• Не пръскайте сензора или около него директно с
препарат под налягане.  Това може да доведе
неизправност в нормалното функциониране на
сензорите.

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вашата нова гаранция не покрива злополуки
или повреди на превозното средство или
наранявания на пътниците,  свързани със
системата.  Винаги шофирайте внимателно и
предпазливо.



OAEE046322L

НАГРЕВАТЕЛ
  ЗАБЕЛЕЖКА

За да предотвратите повреда на проводниците,
свързани към вътрешната повърхност на задното
стъкло,  никога не използвайте остри инструменти
или почистващи средства за прозорци, съдържащи
абразиви.

Информация
Ако искате да размразите и премахнете
запотяването на предното стъкло,  вижте
"Размразяване и конденз"  на предното стъкло в
тази глава.

Нагревател на задното стъкло

Нагревателят нагрява стъклото за отстраняване на
скреж,  конденз и тънък лед от вътрешната страна на
задното стъкло, когато автомобилът е в режим (        )
на готовност.
• За да включите нагревателя,  натиснете

предназначения за това бутон,  разположен на
панела в средата.  Когато нагревателят е включен,
индикаторът светва.

• За да изключите нагревателя,  натиснете отново
същия бутон.

Информация

• Ако върху нагревателя има натрупан сняг,
избършете го, преди да включите устройството.

• Наглевателят на задното стъкло автоматично се
изключва след приблизително  20  минути или
когато бутонът POWER е в положение OFF.
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Характерни особености на вашия автомобил

КЛИМАТРОНИК
■Тип A

1. Контрол на температурата
2. Контрол на скоростта на

въртете на вентилатора
3. AUTO (автоматичен контрол) бутон
4. OFF бутон
5. Бутон за нагревател на предното стъкло
6. Бутон за нагревател на задното

стъкло

 7.    Бутон за климатика
■Тип В

8. Бутон за контрол на входящия
въздух

9. Бутон за избор на режим
10. Бутон само за водача
11. HEAT бутон
12. EV бутон
13. Информационен екран за контрол

OAEE046300/OAEE046301
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Автоматично отопление и охлаждане

1. Натиснете бутона AUTO.
Режимите,  скоростта на вентилатора,  всмукването на
въздух и климатичната инсталация ще се управляват
автоматично според зададената температура.

2. Завъртете копчето за температурата до желаната
позиция.

Информация

• За да изключите автоматичната функция,
изберете който и да е от следните бутони:
- Бутон за избор на режим
- Бутон за нагревател на предното стъкло

(Натиснете бутона още веднъж, за да отмените
функцията за нагряване на предното стъкло.
Знакът "AUTO"  отново ще светне на
информационния дисплей.)

- Контрол на скоростта на въртете на вентилатора
Избраната функция ще бъде управлявана ръчно,
докато други функции ще работят автоматично.

• За ваше удобство,  използвайте бутона  AUTO  и
задайте температурата на 23°C (73°F).
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Характерни особености на вашия автомобил

Информация
Никога не поставяйте нищо близо до сензора, за да
осигурите по-добър контрол на отоплителната и
охладителната система.

Ръчно подгряване и охлаждане
Системата за отопление и охлаждане може да се
управлява ръчно чрез натискане на бутони,  различни
от бутона  AUTO.  В този случай системата работи
последователно в зависимост от реда на избраните
бутони.  При натискане на който и да е бутон,  с
изключение на бутона  AUTO,  докато използвате
автоматичен режим,  избраните функции се
контролират автоматично.
1. Запалете автомобила.
2. Поставете бутона за избор на режим в избраното

положение.
За да подобрите ефективността на отоплението и
охлаждането изберете:
- Отопление:
- Охлаждане:

3. Задайте желаната от вас температура чрез
превключвателя

4. Поставете бутона за контрол на входящия въздух в
положение приток отвън (свеж въздух).

5. Задайте желаната от вас скорост на вентилатора
чрез превключвателя

6. Ако е постигната желаната температура, включете
климатичната система.

Натиснете бутона  AUTO,  за да преминете към
автоматичен контрол на системата.
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Избор на режим
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■Модел с ляв

(ако има) (ако има)

OAEE046320

■Модел с десен

(ако има) (ако има)

OAEE046320R
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Характерни особености на вашия автомобил

Ниво към лицето (B, D, F)

Въздушният поток е насочен към горната част на
тялото и лицето. Освен това, всеки изход може да бъде
управляван да насочва изпускания въздух.

Бутонът за избор на режим контролира посоката на
въздушния поток през вентилационната система.

Изходният отвор на въздушния поток се преобразува
както следва:

Ниво Bi (B, D, F)

Въздушният поток е насочен към лицето и пода.

Ниво под & размразяване (A, C, D, F)

По-голямата част от въздушния поток е насочена към
пода и предното стъкло и малка част - към страничните
нагреватели на стъклата.

Ниво под (A, C, D, E)

По-голямата част от въздушния поток е насочена към
пода и малка част - към предното стъкло и страничните
нагреватели на стъклата.

Ниво размразяване (A)
По-голямата част от въздушния поток е насочена към
предното стъкло и малка част  -  към страничните
нагреватели на стъклата.
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Също така можете да регулирате посоката на подаване
на въздух от тези отвори,  като използвате лоста за
управление на вентилацията, както е показано.

Контрол на температурата

Завъртете копчето за температурата до желаната
позиция.

Вентилационни отвори на арматурното табло
Вентилационните отвори могат да бъдат отворени или
затворени  (  )  чрез лост за контрол на
вентилацията.
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Характерни особености на вашия автомобил

Контрол на входящия
въздух

Позиция на въздуха за повторна циркулация

При избраната рециркулираща
въздушна позиция,  въздухът от
купето ще бъде изтеглен през
отоплителната и ще бъде нагрят или
охладен според избраната функция.

Позиция за въздух отвън (свеж)

Информация
Продължителната работа на нагревателя в
рециркулиращата въздушна позиция  (без избор на
климатик)  може да предизвика замъгляване на
предното стъкло и страничните прозорци,  а
въздухът в купето може да остане застоял.
В допълнение,  продължителното използване на
климатика с избраната рециркулираща въздушна
позиция ще доведе до прекомерно

Това се използва за избор на въздух  (свеж)  отвън или
повторна циркулация на въздуха.
За да промените позицията за управление на
всмукателния въздух, натиснете бутона за управление.

■Тип A

■Тип В

При избор на въздух отвън,  той
влиза отвън и се отоплява или
охлажда според избраната функция.

сух въздух в
купето.
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ONLY
OAE046314

3

Контрол на скоростта на въртете на
вентилатора

Скоростта на вентилатора може да бъде зададена по
желание, чрез натискане на копчето за управление.
Колкото по-висока е скоростта на вентилатора, толкова
повече въздух се доставя.
Натискането на бутона OFF изключва вентилатора.

  ЗАБЕЛЕЖКА

Регулирането на вентилатора,  когато ключът за
запалването е в положение  ON, може да доведе до
изтощаване на батерията.  Използвайте го когато
автомобилът е в режим на ( ) готовност.

Само шофьор

Ако натиснете бутона  DRIVER  ONLY  ( DRIVER )  и
индикаторната лампа светне, студеният въздух духа по
посока към седалката на водача. Въпреки това, част от
студения въздух може да излезе от въздуховодите на
други места, за да поддържа приятен въздуха в купето.
Ако използвате бутона без да има пътник до шофьора,
консумацията на енергия ще се намали.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Продължителната работа на системата за
климатичен контрол в рециркулиращото
въздушно положение може да позволи
увеличаването на влажността в
автомобила,  което да замъгли стъклото и
намали видимостта.

• Не спете в автомобил с включено
охлаждане или затопляне на климатика.
Това може да причини сериозна вреда или
смърт,  поради спадане нивото на
кислорода и/или телесната температура.

• Продължителната работа на системата за
климатичен контрол в рециркулиращото
въздушно положение може да доведе до
сънливост   и загуба на контрол върху
автомобила.  Избирайте приток на въздух
отвън  (свеж въздух),  колкото е възможно
по-често когато шофирате.



OAEE046308

■ Тип А

OAEE046310
Тип Б

OAEE046313

Характерни особености на вашия автомобил

Бутонът DRIVER ONLY ще се изключи при следните
условия:
1) Размразяването е включено
2) Бутонът DRIVER ONLY е натиснат отново.

Климатизация

За да включите климатичната система,  натиснете
бутона A/C (индикаторната лампа ще светне).
За да я изключите, натиснете бутона отново.

HEAT бутон

Натиснете бутона  HEAT,  за да включите нагревателя
(индикаторната лампа ще светне).
За да го изключите, натиснете бутона отново.
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Климатикът/нагревателят използва енергия от
батерията.  Ако използвате нагревателя или климатика
твърде дълго, разстоянието до изчерпване може да се
намали поради прекалено много консумация на
енергия.
Изключете нагревателя и климатика, ако нямате нужда
от тях.

EV режим

Натиснете EV бутона, за да влезете режим  EV на AVN
екрана.
Режимът EV има общо 7 менюта, включително обхват,
близки станции,  информация за енергията,  режим на
шофиране,  ECO  шофиране,  зареждане/климатични
настройки и EV настройки.

За подробности относно режим  EV,  вижте
ръководството за мултимедияна система,  което се
предоставя отделно.

OFF режим

Натиснете бутона  OFF  отпред,  за да изключите
климатроника.  Въпреки това,  можете да работите с
бутоните за режим и всмукване на въздух,  докато
POWER бутонът е в положение ON.
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Характерни особености на вашия автомобил

Работа на системата
Вентилация
1. Поставете бутона за избор на режим в

положение.
2. Поставете бутона за контрол на входящия въздух в

положение приток отвън (свеж въздух).
3. Задайте желаната от вас температура чрез

превключвателя
4. Задайте желаната от вас скорост на вентилатора

чрез превключвателя

Отопление:
1. Поставете бутона за избор на режим в

положение.
2. Поставете бутона за контрол на входящия въздух в

положение приток отвън (свеж въздух).
3. Задайте желаната от вас температура чрез

превключвателя
4. Задайте желаната от вас скорост на вентилатора

чрез превключвателя
5. Ако е постигната желаната температура на

подсушаване, включете климатичната система.
• Ако предното стъкло се замъгли изберете режима

или  позиция.

Съвети за работа
• За да предотвратите постъпването на прах и

неприятни изпарения в купето през
вентилационната система,  временно поставете
бутона за контрол на входящия въздух в положение
за рециркулация.  Уверете се,  че сте го върнали в
позиция за свеж въздух,  след като сте излезли от
замърсената зона. Така шофьорът ще остане бодър
и ще се чувства удобно.

• Въздухът за отоплителната/охладителната система
се вкарва през решетките,  точно пред предното
стъкло.  Трябва да се внимава,  те да не бъдат
блокирани от листа,  сняг,  лед или други
препятствия.

• За да предотвратите замъгляването на предното
стъкло,  поставете регулатора за въздуха в
положение на свеж въздух и скоростта на
вентилатора до желаното положение,  включете
климатичната система и регулирайте температурата
на желаната.

Климатизация
Климатизационните системи на  HYUNDAI  са заредени
с охладители R-134a или R1234yf.
1. Запалете автомобила. Натиснете бутона за

климатика
2. Поставете бутона за избор на режим в

положение.
3. Поставете бутона за контрол на въздуха в

положение приток отвън или рециркулация.
4. Регулирайте скоростта на вентилатора и

температурата за поддържане на максимален
комфорт.

Информация
Автомобилът ви е зареден с охладители R-134a или
R-1234yf  в съответствие с регулациите на вашата
страна,  в момента на произвеждането му.  Можете
да разберете кой от двата типа е използван по
етикета от вътрешната страна на капака на
автомобила.
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  ЗАБЕЛЕЖКА

• За да се гарантира правилната и безопасна
работа на хладилната система,  тя трябва да
бъде обслужвана само от обучени и
сертифицирани техници.

• Хладилната система трябва да бъде обслужвана
в добре проветриво място.

• Изпарителят на климатика  (охлаждащата
спирала)  не бива да бъде ремонтиран или
подменян с употребяван от друг автомобил,  а
новите резервни изпарители  MAC  трябва да
бъдат сертифицирани  (и да имат етикет),  че
отговарят на стандарт SAE J2842.

Информация
Отварянето на прозорците във влажно време може
да доведе до образуването на водни капчици в
купето.   Тъй като в прекомерни количества този
конденз може да предизвика повреда в
електрическата система,  климатикът трябва да се
използва само при затворени прозорци.

Съвети за експлоатация на климатизационната
система
• Ако автомобилът е бил паркиран под преките лъчи

на слънцето в горещо време,  отворете прозорците
за кратко,  за да позволите на горещия въздух да
излезе от автомобила.

• Използвайте климатик, за да намалите влажността и
влагата в автомобила в дъждовни или влажни дни.

• По време на работа на климатичната система може
периодично да забелязвате лека промяна в
скоростта на автомобила, като цикли на компресора
на климатизацията.  Това е нормална
характеристика на работата на системата.

• Използвайте климатичната система всеки месец
само за няколко минути, за да осигурите максимална
производителност на системата.

• Когато използвате климатичната система,  може да
забележите, че на земята под купето на автомобила,
че капе вода  (или дори локва).  Това е нормална
характеристика на работата на системата.

• Работата на климатичната система в рециркулирано
въздушно положение осигурява максимално
охлаждане,  но продължаващата работа в този
режим може да доведе до застояване на въздуха в
автомобила.

• По време на охлаждането може периодично да
забелязвате мъглив въздушен поток поради бързото
охлаждане и всмукания въздух.  Това е нормална
характеристика на работата на системата.
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■Пример
• Тип А

ODH044365R
• Тип В

ODH043366

Характерни особености на вашия автомобил

Поддръжка на системата
Въздушен филтър на климатика

Климатичният филтър за контрол на климата, монтиран
зад жабката,  филтрира праха или други замърсители,
които влизат в автомобила отвън,  през отоплителната
и климатичната система.  Ако прахта или други
замърсители се натрупват във филтъра за определен
период от време,  въздушният поток от
вентилационните отвори може да се понижи,  което
води до натрупване на влага от вътрешната страна на
предното стъкло,  дори когато е избрана позиция за
въздух отвън  (свеж).  Ако това се случи,  ви
препоръчваме да подмените филтъра на климатика
при упълномощен дилър на HYUNDAI.

Информация

• Сменете филтъра в съответствие с графика за
поддръжка.
Ако автомобилът се движи в тежки условия, като
прашни,  груби пътища,  се изискват по-чести
проверки и смяна на филтъра за климатика.

• Когато скоростта на въздушния поток внезапно
намалее,  препоръчваме системата да бъде
проверена от упълномощен дилър на HYUNDAI.

Етикет за хладилния агент на климатика

Действителният етикет на хладилния агент в
автомобила може да се различава от този на
илюстрацията.
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Всеки символ и спецификация на етикета на хладилния
агент за климатизация означава:
1. Класификация на хладилния агент
2. Количество хладилен агент
3. Класификация на смазочната течност на

компресора

Можете да разберете кой от двата типа е използван по
етикета от вътрешната страна на предния  капак.

Проверка на количеството охлаждащ агент на
климатика и смазочния материал на компресора
Когато количеството на охлаждащия агент е ниско,
ефективността на климатика намалява.  Препълването
също оказва лошо влияние върху климатичната
система.
Следователно,  ако установите неправилна работа,
препоръчваме системата да бъде проверена от
упълномощен дилър на HYUNDAI.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Автомобили оборудвани с R-134a

Тъй като хладилният агент е с
много високо налягане,
климатичната система трябва

да бъде сервизирана от обучени и
сертифицирани техници.  Важно е да се
използва правилният вид и количество масло
и хладилен агент.
В противен случай той може да предизвика
повреда на автомобила и телесна повреда.

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Автомобили оборудвани с R-
1234yf

Тъй като охладителите леко
запалим при много високи
налягания,  климатичната
система трябва да се
обслужва само от обучени и
сертифицирани техници.
Важно е да се използва

правилният вид и количество масло и
хладилен агент.
В противен случай той може да предизвика
повреда на автомобила и телесна повреда.



Характерни особености на вашия автомобил

РАЗМРАЗЯВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАПОТЯВАНЕТО НА ПРЕДНОТО СТЪКЛО
• За максимално размразяване, завъртете копчето на

температурата до най-високата/гореща степен и
копчето за управление на вентилатора до най-
високата скорост на вентилатора.

• Ако по време на размразяването или подсушаването
искате да духа топъл въздух до пода,  задайте
режима в положение за размразяване на пода.

• Преди да потеглите изчистете всичкия сняг и лед от
предното стъкло,  задното стъкло,  външните
огледала за обратно виждане и всички странични
прозорци.

• Изчистете всичкия сняг и лед от капака и входа за
въздух в решетката на капака,  за да подобрите
ефективността на нагревателя и размразяването,  и
да намалите вероятността от замъгляване на
вътрешността на предното стъкло.

Климатроник
За да подсушите предното стъкло

1. Изберете желаната скорост на вентилатора.
2. Изберете желаната температура.
3. Натиснете бутона за размразяване  (  ).
4. Климатикът ще се включи според установената

температура на околната среда, външният въздух и
по-високата скорост на вентилатора ще бъдат
избрани автоматично.
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■Тип А

■Тип В

OAEE046317L

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Нагряване на предното стъкло

Не използвайте            или
По време на охлаждане в изключително влажно
време.  Разликата между температурата на
външния въздух и тази на предното стъкло може
да доведе до замъгляване на външната
повърхност на предното стъкло и до загуба на
видимост.  В този случай задайте копчето за
избор на режим в положение и бутона
за регулиране на скоростта на вентилатора,  за
да намалите скоростта.



■Тип А

■Тип В

OAEE046318L
OAEE046319L
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Ако позицията за въздух отвън и по-високата скорост
на вентилатора не са избрани автоматично,
коригирайте съответния бутон или копчето ръчно.
Ако е  избрана позицията,  ниската скорост на
вентилатора се сменя към висока скорост.

За да размразите предното стъкло отвън

1. Задайте скоростта на вентилатора до най-високата.
2. Поставете бутона на позицията за най-горещо (HI).
3. Натиснете бутона за размразяване  (  ).
4. Климатикът ще се включи според установената

температура на околната среда и външният въздух
ще бъдат избрани автоматично.

Ако е  избрана позицията,  ниската скорост на
вентилатора се сменя към висока скорост.

Логика на подсушаване

За да се намали вероятността от замъгляване на
вътрешността на предното стъкло,  въздушният вход
или климатикът се управляват автоматично при
определени условия,  като например   или .  За
да отмените или върнете логиката на подсушаване,
направете следното.

1. Поставете POWER бутонът е в позиция ON.
2. Натиснете бутона за размразяване  (  ).
3. Докато натискате бутона за климатика  (A/C),

натиснете бутона за управление на всмукателния
въздух поне 5 пъти за 3 секунди.
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Екранът с информация за климатика ще мига  3  пъти.
Това показва,  че логиката на подсушаване е отменена
или върната на програмирания статус.

Ако батерията е била изключена или разредена,
системата се връща към логиката на подсушаване.

Автоматична стистема за подсушаване

Автоматичното подсушаване намалява възможността
за замъгляване на вътрешността на стъклото,  чрез
автоматично улавяне на влагата от предното стъкло.
Системата за автоматично подсушаване работи, когато
е включен нагревателят или климатикът.

Информация
Автоматичната система може да не работи
нормално, когато външната температура е под -10 °
C.

Когато системата за автоматично
подсушаване работи,  индикаторът ще
светне.

Ако в автомобила се усеща по-високо ниво на влага,
системата за автоматично подсушаване ще работи в
следния ред:

Стъпка 1 : Позиция на въздух отвън
Стъпка 2 : Работа с климатика стъпка 3 : Издухване на
въздуха към

предното стъкло
Стъпка 4 : Повишаване на въздушния поток към

предното стъкло

Ако климатикът е изключен или рециркулираната
позиция на въздуха е  избрана ръчно, докато системата
за автоматично подсушаване е ВКЛЮЧЕНА,
индикаторът на системата за автоматично
подсушаване ще мига 3 пъти, за да покаже, че ръчната
настройка е била отменена.

За да откажете или анулирате автоматичната
система за подсушаване
Натиснете бутона за нагревателя на предното стъкло
за 3 секунди, когато POWER бутона е в положение ON.
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Когато системата е отказана,  символът  ADS  OFF  ще
мига  3  пъти  ADS  OFF  ще се покаже на
информационния екран.
Когато системата е нулирана,  символът  ADS  OFF  ще
мига 6 пъти, без сигнал.

Информация

• Когато климатикът е включен от системата за
автоматично подсушаване,  ако се опитате да
изключите климатика,  индикаторът ще мига  3
пъти и климатикът няма да бъде изключен.

• За да е ефективно не избирайте
рециркулираната въздушна позиция,  докато
автоматичната система работи.

КОНТРОЛ НА КЛИМАТА - ДОПЪЛНИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рециркулация на въздуха от шибидаха (ако има)
Ако се отвори люкът на покрива,  докато нагревателят
или климатичната система работи,  опцията за въздух
(свеж)  отвън ще бъде избран автоматично. След това,
ако изберете рециркулиране,  външният  (свеж)  въздух
ще бъде избран автоматично след 3 минути.
Ако затворите люка,  режимът на всмукване ще се
промени в предишния избран режим.

  ЗАБЕЛЕЖКА

Не махайте покритието на датчика за дъжд в горния
край на предното стъкло.
Това може да доведе до повреда на части на
системата и да не се покрива от застраховката ви.
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Характерни особености на вашия автомобил

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА БАГАЖ 	
	
	
	
	

	

  ЗАБЕЛЕЖКА

За да избегнете възможна кражба,  не оставяйте
ценности в отделенията за съхранение.

Централна конзола

За да отворите:
Натиснете  бутона (1).
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никога не съхранявайте цигари,  бутилки за
пропан или други запалителни/експлозивни
материали в автомобила.  Тези предмети
могат да се запалят и/или да експлодират, ако
автомобилът е изложен на горещи
температури за продължителни периоди от
време.

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Винаги дръжте капаците плътно затворени по
време на шофиране.  Предметите в
автомобила ви се движат толкова бързо,
колкото и той. Ако трябва да спрете или да се
обърнете бързо или ако има катастрофа,
предметите могат да излетят и да причинят
нараняване, ако ударят водача или пътника.



3

Жабка

За да отворите:
Дръпнете лоста (1).

Калъф за слънчеви очила (ако има)

За да отворите:
Натиснете капака и калъфът бавно ще се отвори.
Поставете очилата си в него,  като стъклата да сочат
навън.
За да затворите:
Върнете обратно в позицията.
Уверете се, че калъфът е затворен по време на
шофиране.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВИНАГИ затваряйте жабката след използване.
Отворена врата на жабката може да причини
сериозно нараняване на пътника при
злополука, дори ако той е с предпазен колан.

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Не дръжте други предмети,  освен
слънчевите очила в калъфа.  Такива
предмети могат да бъдат изхвърлени в
случай на внезапно спиране или авария,
което а навреди на пътниците в
автомобила.

• Не отваряйте калъфа докато автомобилът
е в движение.  Огледалото за обратно
виждане на автомобила може да бъде
блокирано от отворения калъф за очила.

• Не поставяйте очилата със сила.  Това
може да причини телесни повреди,  ако се
опитате да го отворите насила,  когато
очилата са заседнали в калъфа.
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Многофункционална жабка (ако има)

Използвайте жабката за малки предмети.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не дръжте предмети,  които могат да бъдат
изхвърлени от многофункционалната жабка, и
сериозно да нараните пътниците в
автомобила,  в случай на спиране или
злополука.



ВЪТРЕШНИ ФУНКЦИИ
Пепелник (ако има)

За да използвате пепелника, отворете капак. За да го
почистите:
Пластмасовият контейнер трябва да бъде свален, като
го повдигнете нагоре,  след като завъртите капака
обратно на часовниковата стрелка и го издърпате
навън.

Поставка за чаша

Малки или големи чаши с напитки могат да бъдат
слагани в поставката.

заден
Издърпайте подлакътника надолу, за да използвате поставките за
чаши.
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■ Преден

■ Заден

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използване на пепелника

Поставянето на запалени цигари или кибрити
в пепелника с други горими материали може
да предизвика пожар.

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Избягвайте рязкото тръгване и спиране,
когато използвате поставката за чаши,  за
да предотвратите разливането на
напитката.  Ако се разлее гореща течност,
може да се изгорите.  Това може да доведе
загуба на контрол над автомобила и да
предизвика инцидент.

• Не поставяйте непокрити или незащитени
чаши,  бутилки,  кенчета и т.н.  в поставката
за чаши,  съдържащи гореща течност,
когато автомобилът е в движение. Могат да
настъпят наранявания при внезапно
спиране или удар.

• Слагайте само меки чаши в поставката.
Твърдите предмети могат да ви наранят
при инцидент.
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   Огледало в сенника
Информация

След употреба затворете здраво капака на
огледалото и върнете сенника в първоначалното
му положение.

  ЗАБЕЛЕЖКА

• Дръжте напитките си затворени по време на
шофиране,  за да предотвратите разливане.  Ако
течността се разлее,  може да попадне в
електрическата/електронната система на
автомобила и да повреди
електрическите/електронните части.

• Когато почиствате разлетите течности,  не
изсушавайте поставката за чаши на висока
температура. Това може да повреди поставката.

За да използвате сенника, дръпнете го надолу.
За да го използвате за страничен прозорец, издърпайте
го надолу, отпуснете го от конзолата (1) и го завъртете
настрани (2).
За да използвате огледалото,  свалете сенника и
плъзнете капака на огледалото (3).
Използвайте отделението за билети  (4)  за да държите
билети.

  ЗАБЕЛЕЖКА

Не поставяйте няколко билета едновременно в
държача за билети. Това може да го повреди.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Съхранявайте кутиите или бутилките далеч от
пряка слънчева светлина и не ги поставяйте в
горещо превозно средство. Могат да гръмнат.

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За вашата безопасност не блокирайте изгледа
си, когато използвате сенника.



Захранващ контакт (ако има)

Захранващият кабел е предназначен за мобилни
телефони или други устройства,  които работят с
електрическите системи на автомобила.  Устройствата
трябва да черпят по-малко от  180  W  (вата)  когато
автомобилът е в режим (          ) на готовност.

  ЗАБЕЛЕЖКА

За да предотвратите повреда на захранващия
контакт:
• Използвайте захранващия контакт само когато

автомобилът е в режим ( )  на готовност и
извадете щепсела след употреба.  Използването
на щепсел за продължителни периоди от време с
изгасен автомобил,  което може да доведе до
изтощаване на батерията.

• Използвайте зарядни само за 12V, които са с по-
малко от 180W (вата) електрическа мощност.

• Настройте климатика или нагревателя до най-
ниската степен, когато използвате контакта.

• Затворете го, когато не го използвате.
• Някои електронни устройства могат да причинят

смущения,  когато са включени в захранващия
контакт.  Те могат да причинят неизправност в
електронни системи или устройства, използвани
във вашия автомобил.

• Преместете щепсела възможно най-далече.  Ако
не се осъществи добър контакт,  щепселът може
да прегрее и предпазителят да се отвори.

• Включвайте електрически/електронни
устройства,  оборудвани с батерии и защита
срещу ток. Токът от батерията може да попадне в
електрическата/електронната система на
автомобила и да доведе до повреда на
системата.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Избягвайте електрически удари.  Не
поставяйте пръсти или чужди предмети
(щифт и т.н.)  в електрически контакт и не
докосвайте захранването с мокра ръка.
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Система за безжично зареждане на клетъчни
телефони (ако има)

В предната конзола има зарядно за безжично
зареждане на телефони.
Системата работи,  когато всички врати са затворени и
когато POWER бутонът е в позиция ACC/ON.

За да заредите мобилен телефон
Безжичната система за зареждане на мобилни
телефони зарежда само телефони с Qi (    ). Прочетете
етикета на капака на аксесоара на клетъчния телефон
или посетете уеб сайта на производителя на телефона
си,  за да проверите дали той поддържа технологията
Qi.
Процесът на безжично зареждане започва,  когато
поставите телефон с възможност за  Qi  на поставката
за зареждане.

1. Премахнете другите предмети,  включително смарт
ключа,  от поставката за зареждане.  В противен
случай процесът може да бъде прекъснат.

2. Индикаторът свети в оранжево по време на процеса
на зареждане. Цветът на индикатора се променя на
зелено, когато процесът на зареждане приключи.

3. Можете да включите или изключите безжичната
функция за зареждане в режим  User  Settings
(Настройки на потребителя)  на контролния панел.
(За повече подробности вижте “LCD” в този раздел.)

Леко променете позицията на клетъчния телефон,
когато той не се зарежда. Уверете се,  че индикаторът
свети в оранжево. Цветът на индикатора може да не се
промени в зелено в зависимост от типа на мобилния
телефон,  въпреки че процесът на зареждане е
завършен. Индикаторът мига в оранжево за 10 секунди,
когато има неизправност в безжичната система за
зареждане.
В този случай временно прекратете процеса на
зареждане и опитайте да заредите отново.
Системата ви предупреждава със съобщение на  LCD
дисплея,  когато не извадите клетъчния телефон от
безжичното зарядно устройство с отворена предна
врата и бутона POWER в положение OFF.

  ЗАБЕЛЕЖКА

• Безжичната система за зареждане на мобилни
телефони може да не поддържа някои телефони,
които нямат спецификация Qi (      ).
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• Поставете мобилния си телефон в средата на
безжичната система за зареждане на мобилни
телефони. Дори когато мобилният ви телефон се
намира леко на една страна,  скоростта на
зареждане може да намалее.

• Процесът на безжично зареждане може
временно да спре,  когато се използва смарт
ключ (т.е. запалване на автомобила, отваряне на
вратите, затваряне на вратите).

• За някои клетъчни телефони цветът на
индикатора може да не се промени в зелено,
дори когато процесът на безжично зареждане е
завършен.

• Процесът на безжично зареждане може
временно да спре,  когато температурата се
повиши над нормалното в системата за
зареждане.  Процесът на безжично зареждане се
рестартира,  когато температурата спадне до
подходящото ниво.

• Процесът на безжично зареждане може
временно да спре,  когато има метален елемент,
например монета,  между системата и мобилния
телефон.

 Запалка (ако има)

За да използвате запалката, бутонът POWER трябва да
бъде в положение ACC или ON.
Натиснете запалката докрай в гнездото.  Когато
елементът се нагрее,  запалката ще се появи в
положение "готово".
Препоръчваме ви да използвате части за подмяна от
упълномощен дилър на HYUNDAI.

  ЗАБЕЛЕЖКА

В гнездото за запалка трябва да се използва само
оригинална запалка  HYUNDAI. Използването на
приставки  (машинки за бръснене,  ръчни
прахосмукачки и кани за кафе и др.)  може да
повреди гнездото или да причини електрическа
повреда.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Не дръжте запалката в гнездото,  след като
вече е загрята, защото ще прегрее.

• Ако запалката не изскочи в рамките на  30
секунди,  извадете я,  за да предотвратите
прегряване.

• Не поставяйте чужди предмети в гнездото
за запалката. Това може да я повреди.

OAEE046472L
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Часовник

Автомобили с Аудио система
Изберете бутона [SETUP ] на аудио системата ➟
изберете [Date/Time].
• Настройване на часовника: Задайте времето, което

се показва на аудио екрана.
• Формат: Изберете между 12-часов и 24-часов

формат за време.

Автомобили с Навигационна система
Изберете меню Settings на Навигационната система ➟
изберете [Date/Time].
• GPS време: Показва времето според полученото

време от GNSS.
• 24-часово: Превключва между 12 часа или 24 часа.

Закачалки за дрехи (ако има)

За да закачите предмети, издърпайте закачалката
надолу.
Тези закачалки не са създадени за дълги или тежки
предмети.

Закопчалки (ако има)

ВИНАГИ използвайте закопчалките към стелките, за да
ги прикрепите към автомобила.  Те ги предпазват от
хлъзгане напред.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не настройвайте часовника по време на
шофиране.  Може да загубите управляване и
да причините тежки наранявания или
злополуки.

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не окачвайте други предмети,  като закачалки
или твърди предмети,  освен дрехите.  Също
така не поставяйте тежки,  остри или чупливи
предмети в джобовете на дрехите.  При
инцидент или когато въздушната възглавница
се отвори,  те могат да причинят повреда на
автомобила или телесна повреда.



Багажна мрежа (държач) (ако има)

За да предотвратите разместването на багаж,  можете
да използвате четирите държателя,  намиращи се в
багажното отделение,  за да прикрепите багажната
мрежа.
Ако е необходимо,  препоръчваме да се свържете с
упълномощен дилър на  HYUNDAI,  за да получите
багажна мрежа.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следните действия трябва да се спазват при
монтажа на какъвто и да е подови настилки в
автомобила.
• Преди да потеглите,  уверете се,  че

подложките са здраво закрепени към
държача за подова настилка на
автомобила.

• Не използвайте никакви подложки,  които
не могат да бъдат здраво закрепени към
държачите на подложката.

• Не поставяйте подложките една върху
друга  (напр.  гумената върху текстилната).
Само една стелка трябва да бъде
монтирана във всяка позиция.

ВАЖНО -  Вашият автомобил е произведен с
държачи,  които са проектирани така,  че да
задържат здраво подложката. За да избегнете
всякакви смущения в работата на педала,
HYUNDAI препоръчва да се монтира стелката
HYUNDAI,  предназначена за използване във
вашия автомобил.

ВНИМАНИЕ

За да предотвратите повреда на товара или
автомобила,  трябва да се внимавате,  когато
пренасяте чупливи или обемни предмети в
багажника.

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да избегнете наранявания на очите,  НЕ
пренатягайте багажната мрежа.  ВИНАГИ
дръжте лицето и тялото си извън обсега
багажната мрежа.  НЕ използвайте мрежата,
когато каишката има видими признаци на
износване или повреда.
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Характерни особености на вашия автомобил

Екран за сигурността на товара (ако е
оборудван)

Използвайте екрана за сигурност на товара, за да
скриете предмети, съхранявани в товарната зона.

За да използвате екрана за сигурност на товара

1. Издърпайте екрана за сигурност на товара към
задната част на автомобила чрез дръжката (1).

2. Поставете водещия щифт в водача (2).

Когато екранът за сигурност на товара не се
използва:
1. Издърпайте екрана за сигурност на товара назад и

нагоре, за да го освободите от водачите.
2. Екранът автоматично ще се плъзне обратно.

  ЗАБЕЛЕЖКА

Екранът може да не се придвижи автоматично,  ако
не е напълно изваден.  Издърпайте го изцяло и го
пуснете.

  ЗАБЕЛЕЖКА

Издърпайте екрана за сигурност на товара
с дръжката в центъра,  за да предотвратите
излизането на водача от щифта.
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За да премахнете екрана за сигурност на товара

1. Издърпайте долната част на водещите щифтове от
двете страни.

2. Докато натискате водещия щифт, издърпайте
екрана.

3. Отворете щайгата за багаж и задръжте екрана за
сигурност на товара в нея.
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Мултимедийна система

МУЛТИМЕДИЙНА СИСТЕМА
Информация

• Ако инсталирате предварително  HID  фарове,
звуковите и електронните устройства на вашия
автомобил може да не работят добре.

• Предотвратете контакт с химикали като парфюм,
козметично масло,  слънцезащитен крем,
почистващ препарат за ръце и освежители за
въздух,  тъй като те могат да причинят повреда
или промяна в цвета.

Портове AUX, USB и iPod®

Можете да използвате AUX порт, за да свържете аудио
устройства и  USB  порт,  за да включите  USB  и също
така и iPod®.

Информация
Когато използвате преносимо аудио устройство,
свързано към електрическата мрежа,  по време на
възпроизвеждане може да възникне шум.  Ако това
се случи,  използвайте източника на захранване на
портативното аудио устройство.

❈ iPod® е търговска марка на Apple Inc.

Антена
Антена на покрива (Тип A)

Антената на покрива приема AM и FM сигнал.
Завъртете антената обратно на часовниковата стрелка,
за да я махнете.  Завъртете по часовниковата стрелка,
за да я сложите отново.
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  ЗАБЕЛЕЖКА

• Преди да влезете в място с малка височина или
автомивка,  извадете антената,  като я завъртите
обратно на часовниковата стрелка.  В противен
случай антената може да бъде повредена.

• При повторно поставяне на антената е важно тя
да бъде напълно затегната и нагласена в
изправено положение,  за да се осигури
правилното приемане.

Антена тип перка (Тип B)

Антената тип перка получава предадени данни.
(например AM/FM, DAB, GPS/ GNSS)

Аудио контрол на волана (ако е оборудвана тази
функция)

Превключвателите за аудио управление на волана са
инсталирани за ваше удобство.
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Мултимедийна система

  ЗАБЕЛЕЖКА

Не използвайте едновременно аудио бутоните за
дистанционно управление.

VOLUME (VOL + / - ) (1)
• Преместете превключвателя VOLUME нагоре, за да

увеличите силата на звука.
• Преместете превключвателя VOLUME надолу, за да

намалите силата на звука.

SEEK/PRESET ( / ) (2)
Ако превключвателят  SEEK/PRESET  се премести
нагоре или надолу и се задържи за  0,8  секунди или
повече, той ще работи в следните режими.

РАДИО режим
Той ще функционира като превключвател за избор
АВТОМАТИЧНО ТЪРСЕНЕ.  Ще ТЪРСИ,  докато
освободите превключвателя.
МЕДИЯ режим
Той ще функционира като FF/REW превключвател.

Ако превключвателят  SEEK/PRESET  се премести
нагоре или надолу, той ще работи в следните режими.

РАДИО режим
Той ще работи като превключвател за
ПРЕДВАРИТЕЛНА СТАНЦИЯ НАГОРЕ/НАДОЛУ.
МЕДИЯ режим
Той ще функционира като превключвател TRACK
НАГОРЕ/НАДОЛУ

РЕЖИМ(  )  (3)
Натиснете бутона MODE, за да изберете радио, диск
или AUX.

MUTE  (  )  (4)
• Натиснете бутона, за да изключите звука.
• Натиснете бутона отново, за да включите звука.

Информация
Подробна информация на бутоните за управление
на звука ще видите в следващите страници в тази
глава.

Bluetooth®  безжична технология, хендсфри

Можете да използвате телефона безжично,  чрез
безжичната технология Bluetooth®.

i
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(1) Приемане/Отговаряне
(2) Край на разговора
(3) Микрофон

• Аудио : За повече подробности вижте “АУДИО” в
този раздел.

• AVN  :  Подробна информация за безжичната
Bluetooth®  технология ще намерите в
ръководството, предоставено отделно.

Аудио / Видео / Навигационна система (AVN) (ако
има)
Подробна информация за AVN системите ще намерите
в ръководството, предоставено отделно.

Как работи радиото на автомобила
Прием на FM

AM и FM радио сигналите се излъчват от предавателни
кули, разположени около вашия град. Те се приемат от
радио антената на вашия автомобил. Този сигнал след
това се приема от радиото и се изпраща до колонките
на вашия автомобил.
Когато силен радиосигнал стигне до вашия автомобил,
прецизното проектиране на вашата аудио система
гарантира възможно най-добро качество на
възпроизвеждане.  Въпреки това,  в някои случаи
сигналът,  който пристига в автомобила,  може да не е
силен и ясен.

Това може да се дължи на фактори като разстоянието
от радио станцията,  близостта на други силни
радиостанции или наличието на сгради,  мостове или
други големи препятствия в района.
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Мултимедийна система

AM (MW, LW) приемане FM радио станция

АМ излъчванията могат да се приемат на по-големи
разстояния от  FM  излъчванията.  Това е така,  защото
АМ радио вълните се предават при ниски честоти. Тези
дълги,  ниско-честотни радиовълни могат да следват
кривата на земята,  вместо да пътуват направо в
атмосферата.  В допълнение,  те се завиват около
препятствия,  така че да могат да осигурят по-добро
покритие на сигнала.

FM  вълните се предават при високи честоти и не се
огъват,  за да следват земната повърхност.   Поради
това  FM  предаванията обикновено се губят на кратки
разстояния от станцията.  Също така  FM  сигналите са
лесно засегнати от сгради,  планини или други
препятствия.  Това може да доведе до определени
условия,  които да ви накарат да помислите,  че
съществува проблем с вашето радио.  Следните
условия са нормални и не показват проблеми с
радиото:

• Изчезване - Тъй като автомобилът ви се отдалечава
от радиостанцията,  сигналът ще отслабне и звукът
ще започне да се губи.  Когато това се случи,
предлагаме да изберете друга по-силна станция.

• Flutter  /  Static  -  Слаби FM  сигнали или големи
препятствия между предавателя и радиото ви могат
да разрушат сигнала,  предизвикващи статични или
разтърсващи шумове.  Намаляването на нивото на
високите трептения може да намали този ефект,
докато нарушението се изчисти.

JBM004
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Използване на клетъчен телефон или двупосочно
радио
Когато в автомобила се използва клетъчен телефон,
може да се чува шум.

iPod®
❈ iPod® е регистрирана търговска марка на Apple Inc.

От аудио системата Това не

• Превключва станции - При отслабване на FM сигнал
може да започне да се възпроизвежда друг по-
мощен сигнал в близост до същата честота.  Това е
така, защото вашето радио е проектирано да приема
най-ясния сигнал. Ако това се случи, изберете друга
станция с по-силен сигнал.

• Отмяна на няколко пъти -  Радиосигналите,  които се
приемат от няколко посоки,  могат да причинят
изкривяване или пращене.  Това може да бъде
причинено от директен и отразен сигнал от същата
станция или от сигнали от две станции с близки
честоти. Ако това се случи, изберете друга станция,
докато състоянието премине.

Означава, че нещо не е наред с аудио оборудването. В
такъв случай използвайте клетъчния телефон колкото
е възможно по-далеч от аудио устройството.

  ЗАБЕЛЕЖКА

При използване на комуникационна система,  като
например клетъчен телефон или радио уред в
автомобила, трябва да се монтира отделна външна
антена. Когато се използва мобилен телефон или
радиосистема само с вътрешна антена,  тя може да
повлияе на електрическата система на автомобила
и на безопасната работа на автомобила.

Bluetooth®  Безжична Технология
Маркировката и логата за  Bluetooth®  са регистрирани
търговски марки,  собственост на  Bluetooth  SIG,  Inc.  и
всяко използване на такива марки от  HYUNDAI  е с
лиценз.
Други търговски марки и търговски наименования са
тези на съответните им собственици.
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Мултимедийнасистема                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не използвайте мобилни телефона докато
шофирате.  Спрете на безопасно място,  за да
използвате клетъчен телефон.
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Мултимедийна система
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Характеристика на аудиото

Основен

(3) РАДИО
• Стартирайте FM, AM или DAB*.
* ако има)

❈ Действителните функции в автомобила могат да се
различават от тези на илюстрацията.

(1) LCD екран
• Натиснете екрана, за да изберете бутон.

(2) POWER/VOL копче
• Завъртете, за да настроите силата на звука.
• Натиснете, за да включите или изключите

устройство.

(4) МЕДИЯ
• Изберете  USB(iPod®), Bluetooth®

Audio, AUX или My Music.
• Показва се менюто,  когато са свързани два или

повече носителя или когато натиснете бутона
[MEDIA] в мултимедиен режим.

(5) SEEK/TRACK
• Потърсете следващата станция в режим FM или AM.
• Потърсете следващата станция в режим DAB*.
• Променете текущата песен в медия режим.
* ако има

(6) Нулиране
• Изключване и рестартиране на системата.

(7) PHONE
• Стартирайте режим Start Bluetooth® Phone.

(8) Настройване
• Достъп до настройките за дисплей,  звук,  дата/час,

Bluetooth,  система,  скрийнсейвър и изключване на
дисплея.

(9) TUNE копче
• Завъртете, за да преминете през списъка на

станциите/песните.
• Натиснете, за избор.

4-9
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(С Bluetooth®  безжична технология)
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Мултимедийна система
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Характеристика на аудиото

Основен

❈ Действителните функции в автомобила могат да се
различават от тези на илюстрацията.

(1) LCD екран
• Натиснете екрана, за да изберете бутон.

(2) POWER/VOL копче
• Завъртете, за да настроите силата на звука.
• Натиснете, за да включите или изключите

устройство.

(3) РАДИО
• Стартирайте FM, AM.

(4) MEDIA
• Изберете Disc, USB(iPod®), Bluetooth® Audio,

AUX или My Music.
• Показва се менюто,  когато са свързани два или

повече носителя или когато натиснете бутона
[MEDIA] в мултимедиен режим.

(5) SEEK/TRACK
• Потърсете следващата станция в режим FM или AM.
• Променете текущата песен в медия режим.

(6) Нулиране
• Изключване и рестартиране на системата.

(7) EJECT
• Изважда вкарания диск.

(8) Disc slot
• Вкарва диск.

(9) DISP
• Включване и изключване на дисплея.
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Мултимедийна система

■Тип B

■Тип C

(10) PHONE
• Стартирайте режим Bluetooth® Phone.

(11) Настройване
• Достъп до настройките за дисплей,  звук,  дата/час,

Bluetooth,  система,  скрийнсейвър и изключване на
дисплея.

(12) TUNE копче
• Завъртете, за да преминете през списъка на

станциите/песните.
• Натиснете, за избор.
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Дистанционно за волана

❈ Действителните функции в автомобила могат да се
различават от тези на илюстрацията.

(1) MUTE
• Натиснете, за да изключите звука.

(2) MODE
• Натиснете бутона, за да промените режима в

следния ред: Radio
➟ Media.

• Натиснете и задръжте бутона, за да го изключите. (с
Тип B, Тип C)

(3) VOLUME
• Натиснете, за да настроите силата на звука.

(4) UP/DOWN
• Натиснете бутона в режим радио, за да търсите

Предпочитанията.
• Натиснете бутона в режим радио, за да търсите

честотите.
• Натиснете бутона в режим на медия, за да

промените текущата песен.
• Натиснете бутона в режим медия,  за да търсите

бързо през песните.

(5) CALL
• Натискане на бутона

- Ако не сте в режим  Bluetooth®  Handsfree  или
получавате телефонно обаждане.
Първо натиснете:  Показва екрана за набрания
номер
Второ натискане:  Автоматично да се показва
последният номер на набраните повиквания.
Трето натискане:  Наберете въведения
телефонен номер.

- Натиснете в екрана за уведомяване за входящо
повикване, за да приемете телефонния разговор.

- Натиснете в режим  Bluetooth®  Handsfree,  за да
превключите към чакащото повикване.

• Натискане и задържане на бутона
- Ако не сте в режим  Bluetooth® Handsfree или сте

приели телефонен разговор,  се набира
последният номер за набрани повиквания.

- Натиснете режим  Bluetooth®  Handsfree,  за да
прехвърлите повикването на мобилния си
телефон.

- Натиснете режим на мобилен телефон,  за да
превключите в режим Bluetooth® Handsfree.

(6) END
• Натиснете режим Bluetooth® Handsfree, за да

завършите обаждането.
• Натиснете на екрана за входящо повикване, за да

отхвърлите повикването.
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(продължение)
• Моля,  не използвайте,  ако екранът е празен

или не може да се чуе звук,  тъй като тези
знаци може да показват неизправност на
продукта.  Продължаващото използване при
такива условия може да доведе до аварии
(пожари,  токов удар)  или неизправности на
продукта.

• Не докосвайте антената по време на
гръмотевици или светкавици,  защото такова
действие може да причини токов удар.

• Не спирайте или паркирайте в зони с
ограничено паркиране,  за да работите с
продукта.  Такива действия могат да доведат
до пътнотранспортни произшествия.

• Използвайте системата с включено
запалване на автомобила.  Продължителната
употреба при изключено запалване може да
доведе до падане на батерията.

Мултимедийна система
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Не се взирайте в екрана по време на
шофиране.  Гледането в екрана за
продължителни периоди от време може да
доведе до пътнотранспортни
произшествия.

• Не разглобявайте,  сглобявайте или
модифицирайте аудиосистемата.  Това
може да доведе до авария,  пожар или
токов удар.

• Използването на телефона по време на
шофиране може да доведе до липса на
внимание към пътните условия и да
увеличи вероятността от злополуки.
Използвайте функциите на телефона след
паркиране на автомобила.

• Внимавайте да не разлеете вода или да не
вкарвате чужди предмети в устройството.
Такива действия могат да доведат до дим,
пожар или неизправност на продукта.

(продължение)

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Разсейване при шофиране,  може да доведе
до загуба на контрол над автомобила и
инциденти,  сериозно нараняване или смърт.
Основната отговорност на водача е
безопасната и законна работа на превозното
средство и използването на каквито и да било
преносими устройства, друго оборудване или
системи на превозни средства, които отнемат
вниманието и фокуса на водача от
безопасната работа на превозното средство
или които не са допустими от закона,  не
трябва да се използват по време на работа на
превозното средство.
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  ЗАБЕЛЕЖКА

• Работата с устройството по време на шофиране
може да доведе до аварии, поради липса на
внимание към външната среда. Първо
паркирайте автомобила, преди да го използвате.

• Регулирайте силата на звука до нива, които
позволяват на водача да чува звуци извън
автомобила. Шофирането в състояние, при
което външните звуци не могат да бъдат чути,
може да доведе до злополуки.

• Обърнете внимание на настройката за сила на
звука, при включване на устройството. Внезапен
силен звук при включване на устройството може
да доведе до увреждане на слуха. (Преди да
изключите устройството, регулирайте силата на
звука до подходящо ниво.)

• Ако искате да промените местоположението на
устройството, моля, обърнете се към мястото
откъдето е закупено или към центъра за
техническо обслужване. За инсталирането или
разглобяването на устройството е необходим
технически опит.

(продължение)

(продължение)
• Запалете автомобила, преди да използвате това

устройство. Не използвайте аудиосистемата за
дълъг период от време с при изгасен автомобил,
тъй като подобни операции могат да доведат до
изтощаване на батерията.

• Не подлагайте устройството на сериозен удар
или натиск. Прякото натискане върху предната
страна на монитора може да доведе до повреда
на LCD дисплея или на сензорния екран.

• Когато почиствате устройството, уверете се, че
сте го изключили и използвате суха и гладка
кърпа.  Никога не използвайте твърди
материали, химически платове или разтворители
(алкохол, бензен, разредители и др.), тъй като те
могат да повредят панела на устройството или
да причинят влошаване на качеството на
цвета/качеството.

• Не поставяйте напитки близо до аудио
системата. Разливането на напитки може да
доведе до неизправност на системата.

(продължение)

(продължение)
• В случай на неизправност на продукта, моля,

свържете се с мястото на закупуване или с
центъра за обслужване.

• Поставянето на аудиосистемата в
електромагнитна среда може да доведе до
смущения в шума.
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Информация за иконите
Иконите, показващи състоянието на звука, се показват в
горния десен ъгъл на екрана.

Icon Описание

Mute Спиране на звука

Батерия
Оставащ живот на
батерията на свързано
Bluetooth устройство

Хендсфри +
Аудио поточна

връзка

Bluetooth®  хендсфри и
аудио поток са налични

Хендсфри
връзка

Bluetooth® хендсфри
повикване е налично

Bluetaooth®
аидуо стрийминг

Bluetooth® аудио
стрийминг е налично

Изтегляне на
контактите

Изтегляне на контактите
чрез  Bluetooth® безжични
комуникации

Изтегляне на
история на
повикванията

Изтегляне на история на
повикванията чрез
Bluetooth®  безжични
комуникации

Линията е заета Разговор в ход

Микрофонът е
изключен

Микрофонът е изключен
по време на разговор
(вашият глас не може да
бъде чут)

Сила на Bluetooth
сигнала

Показва силата на сигнала
на телефона за мобилен
телефон,  свързан чрез
Bluetooth®
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Радио
FM/AM (with RDS)

DAB (ако има)

(1) Радио
Превключване между FM, AM и DAB*.

* ако има

(2) List:
Виждат се всички налични станции.

(3) Presets
Преглед на всички предварителни настройки.

(4) Menu
Придвижете се до екрана на менюто.

Превключване между FM, AM и DAB*.
• Натиснете бутона [RADIO] върху аудио система,  за

да превключите между FM, AM и DAB*.
• Натиснете бутона [RADIO] на екрана, за да

превключите между FM, AM и DAB*.

* ако има

Searching stations
Натиснете бутона [SEEK/TRACK], за да търсите
станции.



List:
Извежда се списък с всички налични станции в
текущото местоположение на автомобила.  Натиснете
желаната станция.
Любимите станции могат да бъдат запаметени [Presets]
като натиснете [+].

Presets
Запазва до 40 често използвани станции.
За да слушате запаметена, натиснете желания списък.
Натиснете и задръжте желания номер от  1 до 40. Това
запазва текущата станция в избрания слот.
Ако слотът е празен, натискането запазва станцията в
слота.

Menu
Натиснете [Menu] и изберете желаната функция.
• Traffic Announcement (TA): Включете или изключете

съобщенията за трафика.
• Scan: Всички налични станции се възпроизвеждат за

по пет секунди всяка.
• Sound Settings: Аудио настройките на звука могат да

бъдат променени.

FM/AM (без RDS)

(1) Band
Смяна между FM, AM.

(2) Presets
Преглед на всички предварителни настройки.

(3) List:
Виждат се всички налични станции.

(4) Menu
Придвижете се до екрана на менюто.

Смяна между FM, AM
• Натиснете бутона [RADIO] върху аудио система,  за

да превключите между FM, AM.
• Натиснете бутона [Band] на екрана, за да

превключите между FM, AM.

Searching stations
Натиснете бутона [SEEK/TRACK], за да търсите станции.

List
Извежда се списък с всички налични станции в
текущото местоположение на автомобила.  Натиснете
желаната станция.
Любимите станции могат да бъдат запаметени в [Presets]
 като натиснете [+].
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Presets
Запазва до 40 често използвани станции.
За да слушате запаметена, натиснете желания списък.
Натиснете и задръжте желания номер от  1 до 40. Това
запазва текущата станция в избрания слот.
Ако слотът е празен, натискането запазва станцията в
слота.

Menu
Натиснете [Menu] и изберете желаната функция.
• Scan: Всички налични станции се възпроизвеждат за

по пет секунди всяка.
• Sound Settings: Аудио настройките на звука могат да

бъдат променени.

Медия

Информация - използване на дискове
• Това устройство е произведено като съвместимо

със софтуер, носещ следните знаци на логото.
• Не почиствайте дискове с химически разтвори,

като спрейове за документи,  антистатични
спрейове,  антистатични течности,  бензен или
разредители.

• След като използвате диск, поставете го обратно
в оригиналната му кутия,  за да предотвратите
надраскването му.

• Дръжте дисковете по краищата им или в
централния отвор,  за да предотвратите
повредата им.

• Не поставяйте чужди вещества в гнездото за
поставяне/изваждане на диска.  Чуждите
вещества могат да повредят вътрешността на
устройството.

• Не вкарвайте два диска едновременно.
(продължение)

(продължение)
• Когато използвате  CD-R/CD-RW  дискове,

разликите в четенето на диска и времето за
възпроизвеждане могат да бъдат в зависимост
от производителя на диска,  производствения
метод и начина на запис.

• Почистете пръстовите отпечатъци и прахта от
повърхността на диска (покритата страна) с мека
кърпа.

• Използването на  CD-R  /  CD-RW  дискове с
етикетите,  може да доведе до засядане или
трудности при отстраняването на диска.  Такива
дискове също могат да причинят шум по време
на възпроизвеждане.

• Когато използвате CD-R/CD-RW дискове, могат да
не работят правилно в зависимост от
производителя на диска, производствения метод
и начина на запис. Ако проблемите продължават,
опитайте се да използвате различен
компактдиск,  тъй като продължителното му
използване може да доведе до неизправности.

• Ефективността на този продукт може да се
различава в зависимост от CDRW софтуера.

(продължение)
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(продължение)
• Защитените компактдискове, като Stype CD, може

да не работят в устройството. Дисковете с данни
не могат да бъдат възпроизвеждани.  (Такива
дискове обаче все още могат да работят,  но
неправилно.)

• Не използвайте необичайно оформени дискове
(8  см,  оформени в сърцевината,  октагон),  тъй
като такива дискове могат да доведат до
неизправности.

• Ако дискът е поставен върху гнездото за диска
без отстраняване за 10 секунди, той автоматично
ще бъде повторно поставен в дисковия плейър.

• Поддържат се само оригинални аудио
компактдискове. Други дискове може да доведат
до отказ в разпознаването  (например копирани
CDR, CD с етикети)

Диск CD (Тип B, Тип C)

(1) Repeat
Разрешава/спира повтарянето.

(2) Shuffle
Разрешава/спира разбърканото
възпроизвеждане.

(3) List:
Вижте списъка с всички песни.

(4) Menu
Придвижете се до екрана на менюто.

(5) Album Image
Вижте информация за песента.

(6) Pause
Спрете на пауза или пуснете музика.

(7) Playback progress
Натиснете, за да прескочите до желаната позиция.

Playback
• Натиснете бутона [MEDIA] и изберете [Disc CD].
• Когато в аудио системата е поставен диск,

възпроизвеждането на дискове започва
автоматично.

Changing songs
• Натиснете бутона [SEEK/TRACK], за да пуснете

предишната или следващата песен.
• Натиснете и задръжте бутона [SEEK/TRACK], за да

превъртите напред или назад текущата песен.
• Търсене на песни при завъртане на копчето TUNE

и натискане за възпроизвеждане.

Selecting songs from a list
Натиснете [List], за да видите списъка с песни за
възпроизвеждане.
Изберете и пуснете избраната песен.
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Repeat play
Натиснете  [Repeat],  за да разрешите или откажете
‘повторение на всичко’, ‘повторение на текущата песен’.

•  Повторение на всичко: Всички песни в списъка
се повтарят.

•  Повторение на текущата песен: Песента, което
се възпроизвежда в момента се повтаря.

Shuffle play
Натиснете [Shuffle], за да разрешите/откажете
‘разбъркано’ възпроизвеждане.

•  Разбъркване: Песните се възпроизвеждат
разбъркано.

Menu
Натиснете [Menu] и изберете желаната функция.
• Information:  Показва се детайлна информация за

песента, която се възпроизвежда в момента.
• Sound Settings: Аудио настройките на звука могат да

бъдат променени

Информация - Използване на MP3
Поддържани аудио формати

Файлова система
ISO 9660 Level 1
ISO 9660 Level 2
Ромео / Жулиета (128 знака)

Компресирани
аудио формати

MPEG1 Audio Layer3
MPEG2 Audio Layer3
MPEG2.5 Audio Layer3
Windows Media Audio Ver 7.X & 8.X

  ЗАБЕЛЕЖКА

Формати на файлове,  различни от тези по-горе,
може да не бъдат разпознати или
възпроизвеждани.  Информацията,  например името
на файла, може да не се показва.

Обхват на поддържаните типове компресирани
файлове
1. Bitrate range (Kbps)

BI
T

RA
TE

(kb
ps

)

MPEG1 MPEG2 MPEG2.5 WMA
Layer3 HighRange

32 8 8 48
40 16 16 64
48 24 24 80
56 32 32 96
64 40 40 128
80 48 48 160
96 56 56 192

112 64 64
128 80 80
160 96 96
192 112 112
224 128 128
256 144 144
320 160 160

4-20

i



2. Sampling frequency (Hz)

MPEG1 MPEG2 MPEG2.5 WMA
44100 22050 11025 32000
48000 24000 12000 44100
32000 16000 8000 48000

• Качеството на звука на компресираните  MP3/WMA
файлове може да варира в зависимост от битрейда.
(По-високия битрейд може да има по-добро качество
на звука.)

• Продуктът разпознава само файлове с разширение
MP3  или  WMA.  Файлове тези разширения не се
разпознават.

3. Брой разпознаваеми папки и файлове
• Папки: 2000 за USB
• Файлове: 6 000 за USB
• Няма ограничение за разпознаване на папките

4. Диапазон на показване на символи (Unicode)
• Имената на файловете: До 64 английски знака (64

корейски знака)
• Име на папката: До 32 английски знака (32 корейски

знака)

  ЗАБЕЛЕЖКА

Функцията за превъртане може да се използва за
показване на имена на файлове и папки,  които са
твърде дълги, за да се покажат на екрана.
(ако има)

Поддържани езици (поддръжка на Unicode)
• Корейски: 2 604 знака
• Английски: 94 знака
• Общи китайски йероглифи: 4 888 знака
• Специални символи: 986 знака

  ЗАБЕЛЕЖКА

Японските/опростените йероглифи/знаци не се
поддържат.

Диск MP3 (Тип B, Тип C)

(1) Repeat
Разрешава/спира повтарянето.

(2) Shuffle
Разрешава/спира разбърканото възпроизвеждане.

(3) List:
Вижте списъка с всички песни.

(4) Menu
Придвижете се до екрана на менюто.

(5) Album Image
Вижте информация за песента.

4-21

4

Мултимедийнасистема



Мултимедийна система

(6) Pause
Спрете на пауза или пуснете музика.

(7) Playback progress
Натиснете, за да прескочите до желаната позиция.

Playback
• Натиснете бутона [MEDIA] и изберете [Disc MP3].
• Когато в аудио системата е поставен диск,

възпроизвеждането на дискове започва
автоматично.

Changing songs
• Натиснете бутона [SEEK/TRACK], за да пуснете

предишната или следващата песен.
• Натиснете и задръжте бутона [SEEK/TRACK], за да

превъртите напред или назад текущата песен.
• Търсене на пенси при пускане на TUNE

и натискане за възпроизвеждане.

Selecting songs from a list
Натиснете [List], за да видите списъка с песни за
възпроизвеждане.
Изберете и пуснете избраната песен.
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Repeat play
Натиснете  [Repeat],  за да разрешите или откажете
‘повторение на всичко’, ‘повторение на текущата песен’‘
или “повторение на папката”.

•  Повторение на всичко: Всички песни в списъка
се повтарят.

• Повторение на текущата песен: Песента, което
се възпроизвежда в момента се повтаря.

• Повторение на папката:  Всички песни в
текущата папка се повтарят.

Shuffle play
Натиснете [Shuffle], за да разрешите/откажете
‘Разбъркване:,‘Разбъркване на папката’.

• Разбъркване:  Песните се възпроизвеждат
разбъркано.

•   Разбъркване на папката:  Песните в текущата
папка се възпроизвеждат в произволен ред.

Menu
Натиснете [Menu] и изберете желаната функция.
• Information:  Показва се детайлна информация за

песента, която се възпроизвежда в момента.
• Sound Settings: Аудио настройките на звука могат да

бъдат променени.

Информация
- Използване на USB устройства

• Стартирането на автомобила, докато е свързано
USB устройство, може да повреди устройството.
Моля,  изключете  USB  устройствата,  преди да
стартирате автомобила.

• Стартирането на автомобила или спирането на
двигателя,  докато е свързано външно  USB
устройство,  може да доведе до повреда на
външното USB устройство.

• Бъдете внимателни със статичното
електричество,  когато свързвате/изключвате
външни USB устройства.

• Кодираните  MP3  плейъри не се разпознават,
когато са свързани като външно устройство.

• Външните  USB  устройства може да не бъдат
разпознати в зависимост от състоянието на
външното USB устройство.

• Приемат се само продукти с байт/сектори,
форматирани на 4 KB или по-ниски.

• Само USB устройства във формат FAT12/16/32 са
разпознати; NTFS и файловите системи ExFAT не
се разпознават.

(продължение)

i



(продължение)
• Някои  USB  устройства може да не бъдат

разпознати,  поради проблеми със
съвместимостта.

• Не докосвайте USB връзките.
• Свързването и изключването на USB устройства

бързо за кратък период от време може да доведе
до повреда на оборудването.

• Могат да възникнат странни звуци,  когато  USB
устройството е изключено.

• Изключете аудиото,  преди да свържете или
изключите външни USB устройства.

• Разпознаването може да отнеме повече време в
зависимост от вида,  капацитета или файловия
формат на външното  USB устройство.  Това не е
неизправност на продукта.

• Използването на  USB  устройства за цели,
различни от възпроизвеждане на музикални
файлове, е забранено.

• Възпроизвеждане на изображения дисплея и
видео не се поддържа.

(продължение)

(продължение)
• Използването на  USB  аксесоари,  включително

зареждане и загряване чрез  USB  I/F,  може да
доведе до понижено функциониране на продукта
или неизправности.  Не използвайте  USB
устройства или аксесоари за тези цели.

• Използването на  USB  хъбове и удължителни
кабели може да доведе до неспособността на
аудиосистемата на автомобила да разпознае
вашето  USB  устройство.  Свържете  USB
устройството директно към мултимедийния порт
на вашия автомобил.

• Когато използвате  USB  устройства с голям
капацитет с логически разделители,  можете да
възпроизвеждате само файлове,  записани на
най-високо ниво.
Ако приложенията се зареждат на USB
устройство, възпроизвеждането на файлове
може да спре.

• Някои  MP3  плейъри,  мобилни телефони,
дигитални камери и т.н.  (USB  устройства,  които
не са разпознати като мобилни устройства) може
да не работят нормално при свързване.

• USB  зареждането може да не се поддържа от
някои мобилни устройства.

(продължение)

(продължение)
• Работата е гарантирана само за стандартни (Тип,

покрити с метал) USB памети.
• Работата с устройства с HDD, CF, SD и памет не е

гарантирана.
• DRM  файлове  (Digital  Rights  Management)  не се

възпроизвеждат.
• USB памет тип SD, USB памет тип CF и други USB

памети,  които изискват адаптери за свързване,
не се поддържат.

• Правилната работа на  USB  твърди дискове или
USB  устройства с конектори,  които се
разхлабват поради вибрации на автомобила,  не
е гарантирана. (iStick, и др..)

• USB  продуктите,  които се
използват като вериги за
ключове или аксесоари за
мобилни телефони,  могат да
повредят USB
жаковете и да попречат на правилното
възпроизвеждане на файловете.  Моля,  не
използвайте.  Използвайте само продукти с
щепселни съединители,  както е показано на
следващата илюстрация.

• Когато  MP3  устройства или мобилни телефони
са свързани едновременно чрез режими AUX, BT
Audio  и USB,  може да възникне шум или
повреда.
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USB (6) Pause
Спрете на пауза или пуснете музика.

(7) Playback progress
Натиснете, за да прескочите до желаната позиция.

(1) Repeat
Разрешава/спира повтарянето.

(2) Shuffle
Разрешава/спира разбърканото
възпроизвеждане.

(3) List:
Вижте списъка с всички песни.

(4) Menu
Придвижете се до екрана на менюто.

(5) Album Image
Вижте информация за песента.

Playback
• Натиснете бутона [MEDIA] и изберете [USB].
• Свържете  USB  устройство към  USB  порта,  за да

възпроизвеждате автоматично файлове от  USB
устройството.

Changing songs
• Натиснете бутона [SEEK/TRACK], за да пуснете

предишната или следващата песен.
• Натиснете и задръжте бутона [SEEK/TRACK], за да

превъртите напред или назад текущата песен.
• Търсене на песни при пускане TUNE

и натискане за възпроизвеждане.

Selecting songs from a list
Натиснете [List], за да видите списъка с песни за
възпроизвеждане.
Изберете и пуснете избраната песен.

Repeat play
Натиснете  [Repeat],  за да разрешите или откажете  ,
‘повторение на текущата песен’‘,  ‘повторение на
папката’ или “повторение на категорията”.

•  Повторение на всичко: Всички песни в списъка
се повтарят.

• Повторение на текущата песен: Текущата песен
се повтаря.

• Повторение на папката: Всички песни в текущата
папка се повтарят.

•  Повторете категорията: Всички песни в
категорията се повтарят.
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Информация
Функцията за повтаряне на папката е налична само
когато песните се възпроизвеждат от категорията
[File] в [List].

Shuffle play
Натиснете  [Shuffle],  за да разрешите/откажете
‘Разбъркване:,‘Разбъркване на папката’  или
“Разбъркване на категорията”.

• Разбъркване:  Песните се възпроизвеждат
разбъркано.

•   Разбъркване на папката:  Песните в текущата
папка се възпроизвеждат в произволен ред

• Категория за разбъркване: Песните в текущата
категория се възпроизвеждат в произволен ред.

Menu
Натиснете [Menu] и изберете желаната функция.

• Запазване в My Music: Можете да запазите песни от
вашето USB устройство в My Music.

(1) File: Изберете файл, който да запишете.
(2) Mark all: Изберете всички файлове.
(3) Unmark all: Откажете избора на всички файлове.

(4) Save: Запишете избраните файл(ове).
- Изберете файловете, които искате да запишете и

натиснете  [Save].  Това действие записва
избраните файлове в My Music.

- Запазването се анулира, ако се получават или се
провеждат телефонните обаждания по време на
записване.

- Могат да бъдат записани до 6 000 файла.
- Текущият възпроизвеждащ файл на  USB

устройството не може да се променя при
запазване.

- My  Music  не може да се използва докато
записвате.

- Могат да бъдат записани до 700 MB.
• Information:  Показва се подробна информация не

песента, която се възпроизвежда в момента.
• Sound Settings: Аудио настройките на звука могат да

бъдат променени.
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Информация
- Използване на iPod устройства

• За да използвате функцията за контрол на
аудиосистемата  iPod®,  използвайте
предоставения със своя iPod® кабел.

• Свързването на iPod® към автомобила по време
на възпроизвеждане,  може да доведе до силен
шум,  който трае около една до две секунди.
Свържете  iPod®  към автомобила,  след спиране
или пауза.

• Свържете  iPod® с автомобила в състояние  ACC
ON, за да започнете зареждането.

• Когато свързвате  iPod®  кабела,  уверете се,  че
напълно сте вкарали кабела в порта.

• Когато  EQ  ефектите се разрешават
едновременно на външни устройства, като iPod®
и аудиосистемата,  ефектите  EQ  могат да се
припокриват,  което води до влошаване или
нарушаване на качеството на звука.  Ако е
възможно,  деактивирайте функцията  EQ  за
всички външни устройства.

• Възможно е да възникне шум,  когато е свързан
порта iPod® или AUX. Изключете и съхранявайте
отделно, когато не използвате.

(продължение)
• Възможно е да има шум,  ако аудиосистемата се

използва с  iPod®  или  AUX  външно устройство,
свързано към захранващия жак.  В тези случаи
изключете устройството  iPod®  или външното
устройство от захранващия жак.

• Възпроизвеждането може да бъде прекъснато
или да възникнат неизправности в устройството
в зависимост от характеристиките на вашия
iPod®/iPhone®.

• Възпроизвеждането може да е неуспешно,  ако
вашият  iPhone®  е свързан чрез  Bluetooth®  и
USB. В този случай изберете Докинг съединител
или  Bluetooth®  на вашия  iPhone®,  за да
промените настройките за изход на звука.

• Ако версията на софтуера не поддържа
протокола за комуникация или  iPod®  не се
разпознава поради неизправност на
устройството,  аномалии или дефекти,  режимът
iPod® не може да се използва.

• Устройствата  iPod®  nano  (5-то поколение)  може
да не бъдат разпознати,  ако батерията не е
достатъчно заредена.  Заредете достатъчно
преди употреба.

(продължение)

(продължение)
• Редът за търсене и възпроизвеждане на песни в

iPod®  устройството може да се различава от
реда за търсене в аудиосистемата.

• Ако  iPod®  е отказал поради вътрешен дефект,
моля,  рестартирайте  iPod®  (консултирайте се с
вашия iPod® наръчник).

• В зависимост от версията на софтуера,  iPod®
може да не се синхронизира със системата.  Ако
носителят е отстранен или прекъснат преди
разпознаване,  може да не се възстанови
предишният режим  (iPad®  не може да бъде
зареден).

• Кабели, различни от 1-метровия кабел, снабден с
продукти на  iPod®/iPhone®,  може да не бъдат
разпознати.

• Когато се използват други музикални
приложения на вашия  iPod®,  функцията за
синхронизиране на системата може да се
провали поради неизправност на приложението
iPod®.

(продължение)
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iPod®

(1) Repeat
Разрешава/спира повтарянето.

(2) Shuffle
Разрешава/спира разбърканото
възпроизвеждане.

(3) List:
Вижте списъка с всички песни.

(4) Menu
Придвижете се до екрана на менюто.

(5) Album Image
Вижте информация за песента.

(6) Pause
Спрете на пауза или пуснете музика.

(7) Playback progress
Натиснете, за да прескочите до желаната позиция.

Playback
• Свържете вашия  iPod®  към аудио  USB  порта,

натиснете бутона [MEDIA] и изберете [iPod].

Changing songs
• Натиснете бутона [SEEK/TRACK], за да пуснете

предишната или следващата песен.
• Натиснете и задръжте бутона [SEEK/TRACK], за да

превъртите напред или назад текущата песен.
• Търсене на пенси при пускане на TUNE

и натискане за възпроизвеждане.

Selecting songs from a list
Натиснете [List], за да видите списъка с песни за
възпроизвеждане.
Изберете и пуснете избраната песен.

Repeat play
Натиснете  [Repeat],  за да разрешите или откажете
‘повторение на категорията’,  ‘повторение на текущата
песен’.

•  Повторете категорията: Всички песни в
категорията се повтарят.

• Повторение на текущата песен: Текущата песен се
повтаря.

Shuffle play
Натиснете [Shuffle], за да разрешите/откажете ‘разбъркай
категорията’.

• Категория за разбъркване: Песните в текущата
категория се възпроизвеждат в произволен ред.

Menu
Натиснете [Menu] и изберете желаната функция.
• Information: Показва се подробна информация не

песента, която се възпроизвежда в момента.
• Sound Settings: Аудио настройките на звука могат да

бъдат променени.
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Когато се изпълняват други музикални програми
Когато песните,  запазени на вашия  iPod®,  се
възпроизвеждат чрез отделно музикално приложение,
се показва следният екран.
(1) Play/Pause: Спрете на пауза или пуснете музика.
(2) Play iPod files: Пуснете музика, записана на вашия

iPod®.
(3) Album Image: Вижте информация за

възпроизвеждането.

Информация
Работата не може да се извърши правилно поради
неизправност в приложението на iPod®.

Възпроизвеждане на файлове от iPod
• Изберете [Play iPod files], за да възпроизвеждате

песни, запазени на вашия iPod®.
Ако няма запаметени песни на вашия  iPod®,  [Play
iPod files] е изключен.

Информация
- Използване на Bluetooth® (BT) Аудио

• Bluetooth®  аудио режимът може да се използва
само ако е свързан телефон с  Bluetooth®. Могат
да се използват само устройства,  които
поддържат Bluetooth® аудио.

• Ако в режим на възпроизвеждане е изключен
телефонът с Bluetooth®, музиката спира.

• Когато бутоните  TRACK UP / DOWN се използват
по време на поточно предаване на звук с
Bluetooth®,  в зависимост от устройството на
мобилния телефон,  може да възникне
прекъсване на звука или да се появи шум.

• В зависимост от типа на мобилния телефон,
функцията за аудио стрийминг може да не се
поддържа.

• Ако е направено или получено телефонно
обаждане,  когато музиката се възпроизвежда в
режим Bluetooth® аудио, повикването може да се
смеси с музиката.

• Когато се върнете в режим  Bluetooth®  аудио
след приключване на повикване,
възпроизвеждането може да не се възобнови
автоматично при някои модели мобилни
телефони.
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  ЗАБЕЛЕЖКА

• Bluetooth®    безжична хендсфри технология е
функция,  която позволява на водачите да
шофират безопасно. Свързването на
автомобилната аудио система с телефон с
Bluetooth®  безжична технология позволява на
потребителя удобно да осъществява
повиквания,  да получава повиквания и да
управлява телефонния указател.  Преди да
използвате безжичната технология  Bluetooth®,
внимателно прочетете съдържанието на това
ръководство на потребителя.

• Прекомерното използване или експлоатация по
време на шофиране може да доведе до
небрежни практики при шофиране и инциденти.

• Не използвайте устройство прекомерно по време
на шофиране.

• Преглеждането на екрана за продължителни
периоди от време е опасно и може да доведе до
аварии.

• Когато шофирате,  поглеждайте екрана само за
кратко.

BT Audio

(1) Repeat
Разрешава/спира повтарянето.

(2) Shuffle
Разрешава/спира разбърканото възпроизвеждане.

(3) Menu
Придвижете се до екрана на менюто.

(4) Play/Pause
Спрете на пауза или пуснете музика.

Информация

• Някои модели мобилни телефони може да не
поддържат определени функции.

• Bluetooth® аудиосистемата се синхронизира със
звука на мобилния телефон.

Playback
• Натиснете бутона [MEDIA] и изберете [BT Audio].

Changing songs
• Натиснете бутона [SEEK/TRACK], за да пуснете

предишната или следващата песен.

Информация
Някои модели мобилни телефони може да не
поддържат тази функция.

Repeat play
Натиснете  [Repeat],  за да разрешите или откажете
‘повторение на всичко’, ‘повторение на текущата песен’‘
или “повторение на категорията”.

•  Повторение на всичко: Всички песни в списъка се
повтарят.

• Повторение на текущата песен: Текущата песен се
повтаря.

•  Повторете категорията: Всички песни в
категорията се повтарят.
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Информация
В зависимост от работата на свързаното  Bluetooth
устройство е включена функцията за повторно
възпроизвеждане.

Shuffle play
Натиснете  [Shuffle],  за да разрешите/откажете
‘Разбъркване:,‘Разбъркване на категорията’.

• Разбъркване: Песните се възпроизвеждат
разбъркано.

• Категория за разбъркване: Песните в текущата
категория се възпроизвеждат в произволен ред.

Информация
В зависимост от работата на свързаното  Bluetooth
устройство е включена функцията за разбъркване.

Menu
Натиснете [Menu] и изберете желаната функция.
• Connections:Свързаното Bluetooth® устройство може

да се промени.
• Information: Показва се подробна информация на

песента, която се възпроизвежда в момента.
• Sound Settings: Аудио настройките на звука могат да

бъдат променени.
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AUX

Running AUX
• Натиснете бутона [MEDIA] и изберете [AUX].
• Свържете свързващия жак на външното устройство

към ключа AUX, за да стартирате AUX.
(1) Sound Settings: Аудио настройките на звука могат да

бъдат променени.

My Music

(1) Repeat
Разрешава/спира повтарянето.

(2) Shuffle
Разрешава/спира разбърканото
възпроизвеждане.

(3) List:
Вижте списъка с всички песни.

(4) Menu
Придвижете се до екрана на менюто.

(5) Album Image
Вижте информация за песента.
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(6) Pause
Спрете на пауза или пуснете музика.

(7) Playback progress
Натиснете, за да прескочите до желаната позиция.

Playback
Натиснете бутона [MEDIA] и изберете [My Music].
• My Music не може да бъде избрана, ако не съдържа

музика.
• Проверете съдържанието на  USB  устройството,

преди да запазите музиката в My Music.

Changing songs
Натиснете бутона [SEEK/TRACK], за да пуснете
предишната или следващата песен.
• Натиснете и задръжте бутона [SEEK/TRACK], за да

превъртите напред или назад текущата песен.
• Търсене на песнии при пускане на TUNE

и натискане за възпроизвеждане.

Selecting songs from a list
Натиснете [List], за да видите списъка с песни за
възпроизвеждане.
Изберете и пуснете избраната песен.

Repeat play
Натиснете  [Repeat],  за да разрешите или откажете
‘повторение на всичко’, ‘повторение на текущата песен’‘
или “повторение на категорията”.

•  Повторение на всичко: Всички песни в списъка
се повтарят.

• Повторение на текущата песен: Текущата песен
се повтаря.

•  Повторете категорията: Всички песни в
категорията се повтарят.

Shuffle play
Натиснете [Shuffle], за да разрешите/откажете
‘Разбъркване:,‘Разбъркване на категорията’.

• Разбъркване: Песните се възпроизвеждат
разбъркано.

• Категория за разбъркване: Песните в текущата
категория се възпроизвеждат в произволен ред.

Menu
Натиснете [Menu] и изберете желаната функция.

• Delete files: Можете да изтривате файлове от My
Music.

(1) File: Изберете запазените файлове.
(2) Mark all: Изберете всички файлове.

(3) Unmark all: Откажете избора на всички файлове.
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(4) Delete: Изтриване на избраните файл(ове).
- Изберете файла,  който да изтриете,  след което

натиснете [Delete], за да го изтриете.
- Изтриването се анулира, ако се получават или се

провеждат телефонните обаждания по време на
изтриване.

• Add to playlist: Често възпроизвежданите песни
могат да бъдат сдвоени в [Playlist].
- Песните могат да се възпроизвеждат от [Playlist].

• Information: Показва се подробна информация не
песента, която се възпроизвежда в момента.

• Sound Settings: Аудио настройките на звука могат да
бъдат променени.

Изтриване от плейлиста
Когато възпроизвеждате песен в плейлиста,  натиснете
[Menu] и изберете [Delete from playlist].
Изберете файла,  който да изтриете,  след което
натиснете [Delete].

Телефон

Информация
-  Използване на клетъчния

телефон с безжична технология
Bluetooth®

• Bluetooth®  е безжична технология за безжична
мрежа, която използва
2.4  GHz  честота за безжично свързване на
различни устройства в рамките на определено
разстояние.

• Технологията се използва в компютри,
периферни устройства,  Bluetooth®  телефони,
таблети,  домакински уреди и автомобили.
Устройствата поддържащи  Bluetooth®  могат да
обменят данни при високи скорости без
физически кабелни връзки.

• Bluetooth®  устройствата хенсфри позволяват
удобен достъп до функциите на телефона чрез
клетъчни телефони, оборудвани с Bluetooth®.

• Някои  Bluetooth®  устройства може да не се
подържат от функцията Bluetooth® хендсфри.

(продължение)
• Когато  Bluetooth®  е свързан и се правят опити

чрез свързан мобилен телефон извън
автомобила,  обаждането се свързва чрез
функцията Bluetooth® хендсфри на автомобила.

• Уверете се,  че сте изключили функцията
Bluetooth®  хендсфри чрез  Bluetooth®
устройството или аудио екрана.

(продължение)
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Мерки за безопасност
• Функцията Bluetooth® хендсфри помага на

водачите да шофират безопасно. Чрез свързването
на телефонен апарат с Bluetooth® към
аудиосистемата на автомобила, телефонните
обаждания могат да се правят и приемат чрез
аудиосистемата, а контактите да се управляват.
Преди употреба използвайте ръководството на
потребителя.

• Прекомерното използване при шофиране, намалява
вниманието и може да доведе до инциденти. Не
работете прекалено много по време на шофиране.

• Гледането на екрана за продължително време
увеличава риска от злополуки. Сведете времето до
минимум.

Предпазни мерки при свързване на Bluetooth®
устройства
• Автомобилът поддържа следните Bluetooth®

функции. Някои Bluetooth® устройства може да не
поддържат някои функции.
1) Bluetooth® хендсфри повиквания
2) Операции по време на разговор (Private, Switch,

Mic Volume controls)
3) Изтеглете историята на повикванията, запазена

в Bluetooth® устройството
4) Изтеглете контактите, запазени в Bluetooth®

устройството
5) Автоматични изтегляне на контакти/историята на

повикванията, когато Bluetooth® е свързан
6) Автоматично свързване с Bluetooth® при

стартиране на автомобила
7) Bluetooth® аудио стрийминг възпроизвеждане

• Преди да свържете аудиосистемата към вашето
устройство, уверете се, че вашето устройство
поддържа Bluetooth®.

• Дори ако устройството ви поддържа Bluetooth®,
Bluetooth® връзката не може да бъде установена,
ако функцията Bluetooth® на устройството е
изключена. Търсете и се свържете с активирана
функцията Bluetooth®.

• Сдвоете или свържете Bluetooth® устройствата към
аудиосистемата с автомобила когато е спрял.

• Ако Bluetooth® връзката е загубена, докато
Bluetooth® устройството е свързано (обхватът на
комуникация е превишен, изключването на
устройството, грешките в комуникацията и т.н.),
прекъснатото Bluetooth® устройство търси и се
свързва отново автоматично.

• Ако искате да деактивирате функцията за
автоматично свързване на Bluetooth® устройството,
включете функцията Bluetooth® OFF на вашето
устройство. Консултирайте се с ръководствата на
потребителя за отделните устройства, за да видите
дали Bluetooth® се поддържа.

• Качеството на звука и силата на звука за хендсфри
може да варират в зависимост от вида на Bluetooth®
устройството.
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• При някои  Bluetooth®  устройства връзката с
Bluetooth®  може да прекъсва.  В този случай
използвайте следния метод.
1) Изключете функцията  Bluetooth®  на вашето

Bluetooth®  устройство ➟ Включете я и
опитайте отново.

2) Изтрийте сдвоеното устройство както от
аудиосистемата,  така и от  Bluetooth®
устройството, след което го свържете отново.

3) Изключете вашето  Bluetooth®  устройство ➟
Включете го и опитайте отново.

4) Премахнете батерията от  Bluetooth®
устройството си;  включете повторно,
рестартирайте и опитайте свързване.

5) Рестартирайте автомобила и свържете отново.
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Сдвояване на Bluetooth® устройство

Информация за сдвояване на  Bluetooth®
устройства
• Сдвояването се отнася до процеса на сдвояване на

Bluetooth®  клетъчни телефони или устройства със
системата преди свързването.  Това е необходима
процедура за Bluetooth® свързване и използване.

• Могат да се свържат до пет устройства.
• Сдвояването на Bluetooth® устройството не е

разрешено, когато автомобилът се движи.

Сдвояване на първото Bluetooth® устройство
Изберете бутона [PHONE] на аудиосистемата или
бутона [CALL] на дистанционното управление на
волана
➟ Потърсете автомобила от Bluetooth® устройството и
го сдвоете ➟ Въведете паролата на  Bluetooth®
устройството или одобрете паролата ➟  Bluetooth®
свързването е завършено.

1. Когато натиснете бутона [PHONE] на аудиото или
бутона [CALL] на дистанционното управление на
волана,  се показва следният екран.  Устройствата
вече могат да бъдат сдвоени.

(1)  Име на устройството:  Търсете име в  Bluetooth®
устройството.

Информация
Името на устройството в изображението по-горе е
примерно.  Обърнете се към устройството си за
истинското му име.

2. Потърсете наличните  Bluetooth®  устройства в
менюто  Bluetooth®  на вашето  Bluetooth®
устройство (мобилен телефон и др.).

3. Уверете се,  че името на устройството във вашето
Bluetooth®  устройство съвпада с името на
устройството, показано на аудио екрана, след което
го изберете.
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4.  За устройства,  които изискват потвърждение за
достъп до парола,  на аудиосистемата се показва
следният екран.  В  Bluetooth®  устройството се
показва екран за въвеждане на 6-цифрена парола.

-  След като потвърдите,  че  6-цифреният ключ на
аудиосигнала и  Bluetooth®  устройството са
идентични,  натиснете  [OK]  на вашето  Bluetooth®
устройство.

Информация
6-цифреният ключ в изображението по-горе е
примерен.  Обърнете се към вашия автомобил за
действителната парола.

Сдвояване на второ Bluetooth® устройство
Натиснете бутона [SETUP] на аудио системата ➟
Изберете  [Bluetooth] ➟ Изберете  [Connections] ➟
Изберете [Add new].

- Процедурата за сдвояване от тази точка е идентична
на [Сдвояване на първото Bluetooth устройство].

Информация

• Режимът на готовност в режим  Bluetooth®
продължава три минути. Ако устройството не е
сдвоено в рамките на три минути,  сдвояването
се анулира. Започнете от самото начало.

• За повечето  Bluetooth®  устройства връзката се
установява автоматично след сдвояване.  Някои
устройства обаче изискват отделно
потвърждение при свързване след сдвояване.
Не забравяйте да проверите  Bluetooth®
устройството си след сдвояване,  за да
потвърдите, че е свързано.
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Свързване на Bluetooth устройства

Ако няма свързани устройства
Изберете бутона  [PHONE]  на аудиосистемата или
бутона [CALL] в дистанционното управление на волана
➟ Списък на сдвоените  Bluetooth®  устройства ➟
Изберете желаното  Bluetooth®  устройство от списъка
➟ Свържете Bluetooth®.

Ако има свързани устройства
Изберете бутона  [PHONE]  на аудиосистемата ➟
Изберете  [Settings] ➟ Изберете  [Connections] ➟
Изберете  Bluetooth®  устройството за свързване ➟
Изберете [Connect] ➟ Свържете Bluetooth®.

Информация

• Само едно  Bluetooth® устройство може да бъде
свързано когато се използва.

• Когато е свързано  Bluetooth®  устройство,  не
могат да се свържат други устройства.

Приемане/отхвърляне на разговори
Получаване на телефонни разговори със свързан
Bluetooth®.

(1) Caller  name:  Ако номерът на повикващия е в
контактите ви, се показва съответното име.

(2) Incoming phone number: Показва се входящия
телефонен номер.

(3) Accept: Приемане на повикването.
(4) Reject: Отхвърляне на повикването.
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Информация

• Когато се покаже екранът за входящо повикване,
не може да се покаже аудио режим и екран за
настройки. Поддържа се само контрол на силата
на звука.

• Някои  Bluetooth®  устройства може да не
подържат функцията за отвхървяляне на
обаждането.

• Някои  Bluetooth®  устройства може да не
поддържат функцията за показване на
телефонни номера.

Работа по време на разговори
Входящо повикване с Bluetooth® свързване ➟
Изберете [Accept].

(1) Call duration: Показване на продължителността на
обаждането.

(2) Caller  name:  Ако номерът на повикващия е в
контактите ви, се показва съответното име.

(3) Incoming  phone  number:  Показва се входящия
телефонен номер.

(4) Keypad: Показва се клавиатурата за въвеждане на
услугата за автоматичен отговор.

(5) Private:  Обаждането се прехвърля на мобилен
телефон.

(6) Microphone      Volume  (Outgoing  Volume):
Регулирайте силата на звука на (изходяща).

(7) End: Край на повикването.

Информация

• Някои устройства с  Bluetooth®  може да не
поддържат функцията Private.

• Силата на изходящия звук може да варира в
зависимост от вида на  Bluetooth® устройството.
Ако изходящият звуков сигнал е прекалено
висок или нисък,  настройте силата на звука на
микрофона (изходящ звук).
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инатичопдерП
Изберете бутона  [PHONE]  на аудиосистемата ➟
Изберете [Favorites (Favorites)] ➟ Показва се списъкът
с инатичопдерп  (Favorites).

(1) Списък с инатичопдерп  (Favorites): Показан е списък с
инатичопдерп  (favorites).

Свържете повикване когато изберете.
(2) Добавете към инатичопдерп  (Favorites): Добавете

изтегления телефонен номер в инатичопдерп  (favorites).
(3) Delete: Изтрийте запаметените инатичопдерп  (Favorites).
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Информация

• Може да се свържат до  20  любими за всяко
сдвоено Bluetooth® устройство.

• Любимите са достъпни,  когато е свързано
Bluetooth®  устройството,  от което са били
сдвоени.

• Аудио системата не зарежда любимите от
Bluetooth®  устройства.  Любимите трябва да са
наскоро записани, преди да използвате.

• За да добавите към предпочитани, първо трябва
да изтеглите контактите.

• Запазените предпочитани файлове не се
актуализират, дори ако контактите на свързаното
Bluetooth  устройство бъдат променени.  В този
случай предпочитаните трябва да бъдат изтрити
и да бъдат добавени отново.

История на обажданията
Изберете бутона [SETUP ] на аудио системата ➟
изберете [Call history]
➟ показва се история на обажданията.

(1) Call history: Показване на списъка с изтеглена
история на повикванията.
Свържете повикване когато изберете.

(2) Sort by: Сортирайте по всички разговори,  набрани
повиквания,  приети повиквания или пропуснати
повиквания.

(3) Download: Изтеглете историята на повикванията
от Bluetooth® устройството.

Информация

• Избират се до 50 набрани, получени и
пропуснати повиквания.

• Когато се получи последната история на
обажданията,  съществуващата история на
обажданията се изтрива.

i

i
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Контакти
Изберете бутона  [PHONE]  на аудиосистемата ➟
Изберете  [Contacts] ➟ Изберете буква  (ABC) ➟
Показват се контактите.

(1) Contacts:   Показване на изтеглените контакти.
Свържете повикване когато изберете.

(2) Download: Изтеглете контактите от Bluetooth®
устройството.

Информация

• Могат да бъдат записани до 2 000 контакта.
• В някои случаи е необходимо допълнително

потвърждение от вашето  Bluetooth®  устройство
при изтегляне на контакти.  Ако изтеглянето на
контактите е неуспешно,  направете справка с
настройките на  Bluetooth®  устройството или
аудио екрана, за да одобрите изтеглянето.

• Контактите без телефонни номера не се
показват.

Набиране
Изберете бутона [PHONE ] от аудио ➟ изберете [Dial].

(1) Phone  number  entry  window:  Въведеният
телефонен номер се показва с клавиатурата.

(2) Изчистване

- Натиснете, за да изтриете отделни цифри.

- Натиснете и задръжте, за да изтриете целия
телефонен номер.

(3) Keypad: Въведете телефонен номер.
(4) Име на Bluetooth® телефон

- Показва се името на свързаното Bluetooth
устройство.

- Ще се покажат контакти, съответстващи на
номера на клавиатурата/въведените букви.
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Мултимедийна система

(5) Повикване

- Въведете и изберете телефонен номер, на който
да се обадите.

- Изберете, без да въвеждате телефонен номер, за
да видите последното повикване.

Настройки
Изберете бутона [PHONE ] от аудио ➟ изберете
[Settings].
- За настройките на телефона вижте страницата за

настройки.

Настройване

Достъп до настройките за дисплей,  звук,  дата/час,
Bluetooth,  система,  скрийнсейвър и изключване на
дисплея.
Изберете бутона [SETUP ] на аудио системата.

Дисплей
Изберете бутона [SETUP ] от аудио ➟ изберете
[Display].
• Dimming  mode  (Mode):  Яркостта на екрана на

аудиото може да се регулира към часа на деня.
• Brightness  (Illumination):  Яркостта на аудио екрана

може да се промени.
• Text  scroll*:  Ако текстът е твърде дълъг,  за да се

покаже на екрана,  активирайте функцията за
превъртане на текст.

: ако е оборудвана тази функция

Звук
Изберете бутона [SETUP ] от аудио ➟ изберете [Sound].
• Position:  Възможно е да се регулира баланса на

звука.
• Equaliser  (Tone):  Тонът на звука може да се

регулира.
• Speed  dependent  volume  control:  Автоматично

регулиране на силата на звука въз основа на
скоростта на автомобила.

• Beep:  Изберете дали да възпроизвеждате звуков
сигнал при докосване на екрана.
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Дата/Час
Изберете бутона [SETUP ] на аудио системата ➟
изберете [Date/Time].
• Настройване на часовника:  Задайте времето,  което

се показва на аудио екрана.
• Формат:  Изберете между  12-часов и  24-часов

формат за време.
• Set  date:  Задайте датата,  която да се показва на

аудио екрана.

Bluetooth
Изберете бутона [SETUP ] от аудио системата ➟
изберете Bluetooth].
• Connections:  Управление на сдвояването,

изтриването,  свързването и изключването на
Bluetooth® устройства.

• Auto  connection  priority:  Задайте приоритета на
връзката на  Bluetooth®  устройства,  когато
автомобилът е стартиран.

• Update  contacts:  Контактите могат да бъдат
изтеглени от свързаното Bluetooth устройство.

• Bluetooth  voice  guidance*:  Възпроизвеждане или
заглушаване на гласовите указания за сдвояване,
свързване и грешки при Bluetooth® устройството.
: ако е оборудвана тази функция

Информация

• Когато сдвоените устройства се изтрият,
историята на обажданията и контактите на
устройството,  запаметени в аудиосистемата,  се
изтриват.

• При  Bluetooth®  връзки с нисък приоритет на
връзката може да се наложи известно време за
установяване на връзката.

• Контактите могат да бъдат изтеглени само от
свързаното в момента Bluetooth устройство.

• Ако не е свързано  Bluetooth®  устройство,
бутонът Download Contacts е деактивиран.

• Ако езиковата настройка е словашка,  унгарска
или корейска,  Bluetooth  гласовите указания  *  не
се поддържат.
: ако е оборудвана тази функция

Система
Изберете бутона [SETUP ] от аудио системата ➟
изберете [System].
• Memory information: Преглед на

използването на паметта на My Music.
• Language: Променете използвания език.
• Default: Нулиране на аудио системата.

Информация
Системата възстановява стойностите по
подразбиране и всички запазени данни и настройки
се изгубват.
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Скрийнсейвър
Задайте изведената информация,  когато
аудиосистемата или екранът са изключени.
Изберете бутона [SETUP  ] от аудио системата ➟
изберете [Screensaver].
• Analogue: Показва се аналогов часовник.
• Digital: Показва се дигитален часовник.
• None: Не се показва никаква информация.

Екранът е изключен
За да предотвратите отблясъци, екранът може да бъде
изключен при работа с аудиосистемата.
Изберете бутона [SETUP  ] от аудио системата ➟
изберете [Display Off].

Информация
Използвайте  "Screensaver",  за да зададете
информацията, която да се показва, когато екранът
е изключен.

Декларация за съответствие
CE за ЕС
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ПРЕДИ ДА ПОТЕГЛИТЕ
Преди да влезете в автомобила

• Уверете се, че всички прозорци, външно огледало и
външно осветление са чисти и свободни.

• Премахнете скреж, снега или леда.
• Огледайте гумите за неравномерно износване и

повреда.
• Проверете под превозното средство за признаци на

течове.
• Уверете се, че зад вас няма препятствия, ако

възнамерявате да тръгвате назад.

Преди да запалите

• Уверете се,  че капакът,  багажникът и вратите са
затворени и заключени.

• Нагласете позицията на седалката и волана.
• Нагласете вътрешните и външните огледала за

обратно виждане.
• Уверете се, че всички светлини работят.
• Поставете колана си.  Проверете дали всички

пътници са сложили коланите си.
• Проверете уредите и индикаторите на контролния

панел и съобщенията на дисплея когато  POWER
бутонът е в позиция ON.

• Проверете дали всички предмети,  които карата са
правилно поставени и закрепени.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от СЕРИОЗНИ
НАРАНЯВАНИЯ или СМЪРТ,  вземете
следните предпазни мерки:
• ВИНАГИ слагайте предпазен колан.

Всички пътници трябва правилно
да са обезопасени когато
автомобилът е в движение.  За
повече информация вижте
“Предпазни колани” в раздел 2.

• Винаги шофирайте внимателно.
Вземете предвид,  че други
шофьори или пешеходци може да
са невнимателни и да правят
грешки.

• Бъдете фокусирани върху
шофирането.  Разсейването на
водача може да предизвика
инциденти.

• Оставете достатъчно място между
вас и автомобила пред вас.



(продължение)
Вероятността да претърпите сериозен инцидент
е много по-голяма ако пиете или приемате
лекарствени средства и шофирате.  Ако пиете
или приемате лекарствени средства не
шофирайте. Не се возете с шофьор, който е пил
или приемал лекарствени средства.  Изберете
определен шофьор или си извикайте такси.

Управление на вашия автомобил

POWER БУТОН

5-4

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НИКОГА не шофирайте след като сте пил или
сте приемал лекарствени средства.
Пиенето или приемането на лекарствени
средства и шофиране е опасно и може да
доведе до злополука и СЕРИОЗНО
НАРАНЯВАНЕ или СМЪРТ.
Шофирането в нетрезво състояние е най-
основната причина за смъртта по
магистралите всяка година.  Дори малко
количество алкохол ще повлияе на вашите
рефлекси, възприятия и преценка. Само едно
питие може да намали способността ви да
реагирате на променящите се условия и
извънредни ситуации,  а времето за реакция
се влошава с всяка допълнително питие.
Шофирането под въздействието на
лекарствени средства е също толкова опасно,
но дори и по-опасно,  отколкото шофирането
под влиянието на алкохол.

(продължение)

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от СЕРИОЗНИ
НАРАНЯВАНИЯ или СМЪРТ,  вземете
следните предпазни мерки:
• НИКОГА не позволявайте на деца или на

лица,  които не са запознати с автомобила,
да пипат  POWER бутона или свързаните с
него части. Може да възникне неочаквано и
внезапно движение на превозното
средство.

• НИКОГА не се пресягайте през волана за
POWER  бутона или друг бутон,  когато
автомобилът е в движение.  Наличието на
ръката ви в тази област може да доведе до
загуба на контрол над превозното средство
и произшествие.



OAEE056019
Когато вратата се отвори, POWER бутонът ще светне и
ще изгасне 30 секунди след като тя е затворена.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да изключите автомобила при спешен
случай:
Натиснете и задръжте  POWER  бутона за
повече от две секунди ИЛИ бързо натиснете и
пуснете три пъти POWER бутона (в рамките на
три секунди).
Ако автомобилът все още се движи,  можете
да рестартирате автомобила, без да натискате
спирачния педал,  като натиснете  POWER
бутона с лоста за превключване в положение
N (неутрално).

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Никога не натискайте  POWER  бутона,
докато автомобилът е в движение,  освен
при спешност.  Това ще доведе до
изключване на автомобилd  и загуба на
мощност при управлението на волана и
спирачните системи.  Това може да доведе
до загуба на контрол и спирачна функция и
да предизвика инцидент.

• Преди да напуснете автомобила се
уверете,  че лостът за смяна на предавките
е в положение  P  (паркиране),  дръпнете
ръчната спирачка,  натиснете  POWER
бутона в положение  OFF  и вземете смарт
ключа с вас. Може да възникне неочаквано
движение на превозното средство, ако тези
предпазни мерки не са спазени.



Управление на вашия автомобил

Позиции на POWER бутона

Позиция на бутона Действие Уведомление

OFF За да изключите автомобила, натиснете POWER бутона с лоста за
смяна в положение P (паркиране).
Също така, автомобилът ще се изгаси, когато натиснете POWER
бутона в D (шофиране) или R (задна), тъй като предавката
автоматично превключва на положение P (паркиране). Но когато се
натисне в N (неутрално), POWER бутонът ще премине в позиция
ACC.
Воланът се заключва, за да предотврати кражба на автомобила.

Ако воланът не е заключен правилно, когато отворите вратата на
шофьора, ще чуете предупредителен звук.

ACC Натиснете POWER бутона, когато той е в положение OFF, без да
натискате педала на съединителя.
Електрическите аксесоари са използваеми. Воланът се
отключва.

Ако воланът не се отключи правилно, POWER бутонът няма да
работи. Натиснете POWER бутона, докато въртите волана надясно и
наляво за освобождаване.
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Позиция на бутона Действие   Уведомление

ON Натиснете POWER бутона, когато той е в положение
ACC, без да натискате педала на спирачката.
Предупредителните светлини могат да бъдат
проверени преди стартирането на автомобила.

Не оставяйте POWER бутона  в позиция ON когато
автомобилът не е в режим на ( ) готовност, за да
предотвратите разреждането на батерията.

START За да стартирате автомобила, натиснете педала на
спирачката и POWER бутона с лоста за смяна в
положение P (паркиране) или N (неутрална).

Ако натиснете POWER бутона без да натискате педала
на спирачката, автомобилът не се запалва и POWER
бутонът се променя както следва:
OFF ® ACC ® ON ® OFF или ACC
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Запалване на автомобил Информация

• Автомобилът ще се запали с натискане на
POWER  бутона,  само когато смарт ключа е в
автомобила.

• Дори ако смарт ключа е в колата, когато е далеч
от шофьора, автомобилът може да не се запали.

• Когато POWER  бутонът е в положение ACC  или
ON  и отворена врата,  системата проверява за
смарт ключа.  Когато смарт ключа не е в
автомобила, индикаторът “        " ще мига и ще се
появи предупреждението  "Key  not  in  vehicle".
Когато всички врати са затворени, звъненето ще
звучи за около 5 секунди.  Дръжте смарт ключа в
автомобила,  когато сте в позиция ACC  или ако
автомобилът е в режим ( ) на готовност.

1. Винаги носете смарт ключа с вас.
2. Уверете се, че ръчната спирачка е дръпната.
3. Уверете се, че скоростният лост е на Р (паркиране).
4. Натиснете спирачката.
5. Натиснете  POWER  бутона.  Ако автомобилът се

запали  "  ",  ще се появи индикаторът.

Информация

• Винаги запалвайте автомобила когато кракът ви
е върху спирачния педал.  Не натискайте педала
за газта, докато стартирате автомобила.

• Ако температурата на околната среда е ниска "

• ",  индикаторът може да остане осветен
повече от нормалното време.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Винаги носете подходящи обувки,  когато
шофирате.  Неподходящи обувки с високи
токчета,  ски обувки,  сандали,  джапанки и
т.н.  могат да попречат на използването на
спирачките и газта.

• Не запалвайте двигателя ако педалът на
газта е натиснат.
Автомобилът може да се придвижи, което
да доведе до инцидент.



  ЗАБЕЛЕЖКА

За да предотвратите повреда на автомобила:

• Ако " “ индикаторът се изключи,  докато сте
в движение,  не се опитвайте да премествате в
положение P (парк).
Ако пътните условия позволят,  можете да
смените на  N  (неутрална),  докато автомобилът
все още се движи, и да натиснете POWER бутона
в опит да го рестартирате.

• Не бутайте и не теглете автомобила си, за да го
запалите.

  ЗАБЕЛЕЖКА

За да предотвратите повреда на автомобила:
Не натискайте  POWER  бутона за повече от  10
секунди, освен ако предпазителят не е изгорял.
Когато изгори предпазителя на стоп-лампата,  не
можете да стартирате автомобила.  Заменете го с
нов.  Ако не можете да смените предпазителя,
можете да стартирате автомобила, като натиснете и
задържите  POWER бутона за  10  секунди в позиция
ACC.
За ваша безопасност винаги натискайте педала на
спирачката, преди да запалите автомобила.

Информация
Ако батерията на смарт ключа е слаба или той не
работи правилно,  можете да стартирате
автомобила,  като натиснете  POWER  бутона със
смарт ключа в посока на изображението по-горе.

5-9

OAEE056024

5
i

Управлениенавашияавтомобил



Управление на вашия автомобил

Изгасяване на автомобила
1. Натиснете спирачката докрай.
2. Превключете на позиция P (паркиране).
3. Дръпнете ръчната спирачка.
4. Натиснете POWER бутона, за да изгасите

автомобила.

5. Уверете се,  че   " "  индикаторната лампа на
панела е изключена.
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ВНИМАНИЕ

Ако “      “ индикаторната лампа е все още
върху панела, автомобилът не е изключен и
може да се движи, когато скоростният лост е в
която и да е позиция, с изключение на P (Park).
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ЯИСИМСНАРТ
Работа с атяисимснарт 

Изберете позициите на скоростите,  като натиснете
бутона за смяна.
За ваша безопасност,  винаги натискайте педала на
спирачката, когато превключвате предавките.

Позиция на предавката

Индикаторът на контролния панел показва позицията
на лоста за смяна,  когато  POWER  бутона е в
положение ON.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от сериозно нараняване
или смърт:
• Винаги проверявайте в близост до вашия

автомобил за хора, особено за деца, преди
да преместите превозното средство в  D
(шофиране) или R (задна).

• Преди да напуснете автомобила се
уверете,  че лостът за смяна на предавките
е в положение  P  (паркиране),  след това
дръпнете ръчната спирачка и  POWER
бутона в положение OFF.  Може да
възникне неочаквано и внезапно
движение,  ако тези предпазни мерки не са
спазени.



Управление на вашия автомобил

P (паркиране)
Винаги спирайте напълно,  преди да превключите на  P
(паркиране).
За да превключите предавката от  R  (задна),  N
(неутрална)  или  D  (шофиране)  в  P  (паркиране),
натиснете бутона [P].
Ако изключите автомобила в положение  D (шофиране)
или  R  (задна),  скоростната кутия автоматично се
превключва на P (паркиране).

R (задна)
Използвайте я, за да движите автомобила назад.
За да превключите на  R (задна), натиснете бутона  [R],
докато натискате спирачния педал.

N (неутрална)
Колелата и скоростната кутия не са заети.
За да превключите на N (неутрална), натиснете бутона
[N], докато натискате спирачния педал.
Винаги натискайте спирачния педал,  когато
превключвате от N (неутрална) към друга скорост.
В  N  (неутрална),  ако водачът се опитва да изключи
автомобила,  предавката остава в  N  (неутрална)  и
бутонът POWER ще бъде в положение ACC.
За да изключите автомобила от позиция  ACC,
натиснете бутона  POWER в положение  ON,  натиснете
бутона  [P]  и натиснете бутона  POWER  в положение
OFF.

Когато вратата на шофьора се отвори в рамките на  3
минути с бутона POWER  в положение ACC  и
предавката в положение  N  (неутрална),  автомобилът
автоматично се изключва и се премества в положение
P (паркиране).

D (шофиране)
Това е нормалната позиция на шофиране.
За да превключите на D (шофиране), натиснете бутона
[D], докато натискате спирачния педал.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Ако преместите в положение P (паркиране),
докато автомобилът е в движение,  това
може да доведе до загуба на контрол
върху него.

• След като превозното средство е спряло,
уверете се,  че лостът за смяна на
предавките е в положение  P  (паркиране),
дръпнете ръчната спирачка и изключете
автомобила.

• Не използвайте положение  P  (паркиране)
вместо ръчната спирачка.



Shift-lock система
За вашата безопасност, вашият автомобил има
система за заключване, която предотвратява
преместването от P (паркиране) или N (неутрална) в R
(задна) или D(шофиране), освен ако спирачният педал
не е натиснат.
За да преминете от P (паркиране) или N (неутрална) в
R (задна) или D (шофиране):
1. Натиснете и задръжте спирачния педал.
2. Запалете автомобила или поставете POWER

бутона в положение ON.
3. Натиснете бутона за R (задна) или D (шофиране).

Когато батерията (12 V) е разредена
Не можете да премествате предавката, когато
батерията е изтощена.
Подайте ток на автомобила (вижте "Стартиране чрез
подаване на ток" в раздел 6) или препоръчваме да се
свържете с упълномощен дилър на HYUNDAI.

Паркиране
Винаги спирайте напълно и продължавайте да
натискате спирачния педал. Преместете лоста за
смяна на предавките в положение P (паркиране),
дръпнете ръчната спирачка и поставете POWER
бутона в положение OFF. Вземете ключа с вас, когато
излезете от автомобила.
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Управление на вашия автомобил

Съобщения на LCD дисплея
Не са спазени условията за превключване

Съобщението се появява на  LCD  дисплея,  когато
скоростта на движение е прекалено висока,  за да
превключите предавката.
Намалете скоростта на автомобила, преди да
преместите предавката.

Натиснете спирачния педал, за да смените
предавката

Съобщението се появява на  LCD  дисплея,  когато
педалът на спирачката не е натиснат докато
превключвате.
Натиснете педала на спирачката и след това
превключете.

Превключете на P след спиране

Съобщението се появява на  LCD  дисплея,  когато
предавката е преместена в  P  (паркиране),  докато
автомобилът се движи.
Спрете автомобила преди да превключите на  P
(паркиране).
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PARK е включен

Съобщението се появява на  LCD  дисплея,  когато
предавката е на P (паркиране).

Предавката вече е избрана

Съобщението се появява на  LCD  дисплея,  когато
избраният бутон за предавка се натисне отново.

Бутонът Shift е натиснат надолу

Съобщението се появява на  LCD  дисплея,  когато
бутонът за смяна е постоянно натиснат или има
проблем с бутона.
Уверете се,  че няма предмет върху бутона за смяна.
Ако проблема продължи,  ви препоръчваме да
проверите автомобила си при упълномощен дилър на
HYUNDAI възможно най-скоро.
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Управление на вашия автомобил

Проверете контролите за смяна

Съобщението се появява на  LCD дисплея,  когато има
проблем с бутоните за смяна.
Препоръчваме ви да проверите автомобила си при
упълномощен дилър на HYUNDAI възможно най-скоро.

Добри практики на шофиране

• Никога не премествайте от  P  (паркиране)  или  N
(неутрална)  в друга позиция с натиснат педал на
газта.

• Никога премествайте лоста на P (паркиране), когато
автомобилът е в движение.
Уверете се, че автомобилът е спрян напълно, преди
да опитате да преместите в  R  (задна)  или  D
(шофиране).

• Не премествайте на N (неутрална) когато шофирате.
Това може да доведе до инцидент.

• Не шофирайте ако крака ви е на педала на
спирачката.  Дори лекото,  но постоянно налягане на
педала може да доведе до прегряване на
спирачките,  износване им и вероятно дори и отказа
им.

• Винаги вдигайте ръчната спирачка когато напускате
автомобила.  Не разчитайте на поставяне в  P
(паркиране),  за да предотвратите движението на
автомобила.

• Бъдете изключително внимателни при шофиране на
хлъзгава повърхност.  Бъдете особено внимателни
при спиране,  ускоряване или преместване на
скоростите.  При хлъзгавата повърхност рязкото
изменение на скоростта може да доведе до загуба
на сцепление на колелата и загуба на контрол над
автомобила, водеща до произшествие

• Оптималната производителност и икономичност на
автомобила се постигат чрез гладко натискане и
освобождаване на газта.
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(продължение)
• В случай,  че вашето превозно средство

напусне пътното платно,  не правете резки
движения.  Вместо това намалете скоростта,
преди да се върнете обратно в пътните
ленти.

• HYUNDAI  ви препоръчва да следвате всички
ограничения на скоростта.

Управлениенавашияавтомобил

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от СЕРИОЗНО
НАРАНЯВАНЕ или СМЪРТ:
• ВИНАГИ носете предпазния си колан.   В

случай на сблъсък,  е по-вероятно
необезопасеният пътник да бъде сериозно
наранен или убит,  отколкото пътникът,
който е с предпазен колан.

• Избягвайте високи скорости при завои.
• Не извършвайте бързи движения с волана,

като резки промени на лентите или бързи,
резки завои.

• Рискът от преобръщане значително се
увеличава,  ако загубите контрол над
автомобила си на магистралата.

• Загубата на контрол често се случва,  ако
две или повече колела изпаднат от пътя и
водачът се опита да се върне на пътя.

(продължение)



Управление на вашия автомобил

 ЛОСТ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СПИРАЧКИТЕ (РЕГЕНЕРАТИВЕН СПИРАЧЕН КОНТРОЛ)
Какво прави регенериращото
спиране?
То използва електрически двигател при намаляване на
ускорението и спиране и преобразува кинетичната
енергия в електрическа енергия,  за да зареди
батерията с високо напрежение.

Лоста се използва за регулиране на скоростта на
регенериране от  0  до  3  по време на намаляване на
скоростта или спиране.

• Лява страна  ( ):  Увеличава регенериращото
спиране и забавяне.

• Дясна старана  ( ):  Увеличава регенериращото
спиране и забавяне.

Информация
Лоста не работи когато:

• Лостовете   [ ]     са   [ ]  издърпани по
едно и също време.

• Активирани са системите за круиз контрол.
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Избраната скорост на регенеративната спирачка се
показва на инструменталния панел.
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СПИРАЧНА СИСТЕМА
Мощност
Вашето превозно средство има спирачки,  които се
настройват автоматично при нормална употреба.
Ако автомобилът е в режим на  (  )  готовност или е
изгасен по време на движение,  помощната система за
спирачките няма да сработи.  Все още можете да
спрете автомобила си,  като прилагате по-голяма сила
върху педала на спирачката от обикновено..
Разстоянието на спиране обаче ще бъде по-дълго.
Когато автомобилът не е в режим на  (  )  готовност,
резервната спирачна мощност е частично изтощена
при всяко натискане на спирачния педал.  Не
натискайте педала на спирачките,  когато асистентът е
прекъснат.
Използвайте помпащи движения само при
необходимост,  за да поддържате кормилното
управление на хлъзгави повърхности.
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(продължение)
• Мокрите спирачки могат да увредят

способността на автомобила да се забави  ;
той може също да се наклони на една страна
при използването им.  Лекото натискане на
спирачките ще покаже дали са били засегнати
по този начин.  Винаги проверявайте
спирачките си по този начин,  след като сте
преминали през дълбока вода.  За да
изсушите спирачките,  леко натискайте
спирачния педал,  за да ги загрявате,  като
същевременно поддържате безопасна
скорост,  докато те се възстановят нормално.
Избягвайте шофиране при високи скорости,
докато спирачките не започнат да
функционират правилно.

Управлениенавашияавтомобил

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вземете следните предпазни мерки:
• Не шофирайте ако крака ви е на педала на

спирачката. Това ще доведе до необичайни
високи температури на спирачките,
прекомерно износване на накладките и
увеличаване на спирачния път.

• Когато се спускате надолу по дълъг или
стръмен хълм,  използвайте
превключвателя (левия страничен лост), за
да увеличите регенериращото управление
на спирачките,  за да контролирате
скоростта,  без да използвате спирачния
педал прекомерно.  При непрекъснато
натискане се получава прегряване на
спирачките,  което може да доведе до
временна загуба на спирачна ефективност.

(продължение)



Управление на вашия автомобил

  ЗАБЕЛЕЖКА

Не натискайте спирачния педал непрекъснато без
"  "  индикаторът да е на  ON.  Батерията може да е
разредена.
• При спиране могат да възникнат шум и

вибрации. Това е нормално.
• В по-долните случаи може да възникне

временно шум от електрическата спирачка и
временни вибрации на мотор.  Това е нормално
действие.
- Когато педалът е натиснат много бързо.
- Когато педалът е натиснат няколко пъти на

кратки интервали
- Когато  ABS  функцията е активирана по време

на спиране
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Индикатор за износване на спирачните дискове
Когато вашите спирачни накладки се носят и
необходима подмяната им,  ще чуете висок
предупредителен звук от предната или задната
спирачка. Звука може да се появява или изчезва или да
го чувате когато натискате спирачния педал.
Обърнете внимание,  че някои условия на шофиране
или климатични условия могат да предизвикат шум на
спирачките,  когато за пръв път ги натиснете  (или леко
ги натиснете).  Това е нормално и не показва проблем
със спирачките ви.

  ЗАБЕЛЕЖКА

За да избегнете скъпи ремонти на спирачките,  не
продължавайте да шофирате с износени накладки.

Информация
Винаги подменяйте предните и задните накладки.

Електронна спирачка за паркиране (EPB)
Използване на ръчната спирачка

За да използвате EPB (електронна ръчна спирачка):
1. Натиснете спирачката.
2. Издърпайте превключвателя EPB нагоре.
Уверете се, че предупредителната лампа светва.

При активирана функция  AUTO  HOLD,  EPB
автоматично се прилага, когато автомобилът е изгасен.
Ако обаче превключвателят  EPB е натиснат в рамките
на 1 секунда след изгасване на автомобила, EPB няма
да се приложи.

OAEE056004
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Освобождаване на ръчната спирачка

За да освободите EPB (Електронна спирачка за
паркиране), натиснете бутона за EPB при
следното условие:
• Когато POWER бутонът е в позиция ON..
• Натиснете спирачката.
Уверете се, че предупредителната лампа е изгаснала.

За да освободите EPB автоматично:
• Превключете на позиция P (паркиране)

При автомобилът в режим на  (  )  готовност,
натиснете педала на спирачката и превключете от
положение  P  (паркиране)  към  R  (задна)  или  D
(шофиране).

• Превключете на позиция (неутралнаl)
 При автомобилът в режим на  (  )  готовност,
натиснете педала на спирачката и превключете от
положение  N  (неутрална)  към  R  (задна)  или  D
(шофиране).

• При следните условия
1. Запалете автомобила.
2. Поставете предпазния колан.
3. Затворете шофьорската врата, предния капак и

багажника.
4. Натиснете педала на газта,  докато скоростният

лост е в режим D (задна) или R (шофиране).
Предупредителната лампа за ръчната спирачка трябва
да се изключи, когато се освободи EPB.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от СЕРИОЗНО
НАРАНЯВАНЕ или СМЪРТ,  не използвайте
ръчната спирачка,  когато автомобилът се
движи,  освен в извънредна ситуация.  Това
може да повреди спирачната система и да
доведе до инциденти.



OAEE056115L

Управление на вашия автомобил

Информация

• За вашата безопасност можете да включите EPB,
въпреки че POWER бутонът е в положение OFF и
не можете да го освободите.

• За ваша безопасност,  натиснете педала на
спирачката и освободете ръчната спирачка с
превключвателя  EPB,  когато карате надолу или
назад.

  ЗАБЕЛЕЖКА

• Ако предупредителната лампа на ръчната
спирачка все още свети,  въпреки че  EPB  е
освободена,  ви препоръчваме системата да
бъде проверена упълномощен дилър на
HYUNDAI.

• Не шофирайте с включена  EPB.  Това може да
доведе до прекомерно износване на спирачните
накладки и спирачния ротор.

EPB може да се включи автоматично когато:
• Се изисква от други системи
• Автомобилът се изключва с включена EPB

Информация
Ако водачът изгаси автомобила,  докато
автоматичното задържане е в действие,  EPB ще се
приложи автоматично.  Ако обаче натиснете бутона
EPB  в рамките на една секунда след изгасване на
автомобила, EPB няма да се приложи.

Предупредителни съобщения

За да освободите EPB, затегнете предпазния колан,
затворете вратата, предния капак и багажника
• Ако се опитате да шофирате с включена EPB, ще се

появи предупредителен звук и съобщение.
• Ако предпазният колан на водача не е сложен и

капакът или багажника е отворен,  ще се появи
предупредителен звук и съобщение.

• Когато има проблем с автомобила, може да се появи
предупредителен звук и съобщение.

Ако това се случи,  натиснете педала на спирачката и
освободете EPB, като натиснете превключвателя EPB.
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  ЗАБЕЛЕЖКА

• Възможно е да се чуе щракване,  докато  EPB  се
използва или освобождава,  но тези условия са
нормални и показват,  че  EPB  функционира
правилно.

• Когато оставяте ключовете на помощник за
паркиране,  уверете се,  че сте го информирали
как да работите с EPB.

• EPB може да се повреди, ако карате с приложено
EPB.

• Когато автоматичното освободите  EPB  като
натиснете педала на газта, натиснете го бавно.

AUTO HOLD деактивиране. Натиснете педала
на спирачката
Когато преобразуването от автоматично задържане в
EPB  не работи правилно,  ще се появи
предупредителен звук и съобщение.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• За да предотвратите неволно движение
при спиране и спускане на автомобила,  не
използвайте положение  P  (Park)  вместо
ръчната спирачка.  Дръпнете ръчната
спирачка и се уверете,  че автомобилът е
стабилно позициониран в положение  P
(паркиране).

• НИКОГА не позволявайте на някой,  който
не е запознат с автомобила,  да дърпа
ръчната спирачка. Ако ръчната спирачка се
освободи неволно,  може да настъпи
сериозно нараняване.

• Всички автомобили трябва винаги да са с
дръпната ръчна спирачка, за да се избегне
непреднамерено движение на автомобила,
което може да нарани обитателите или
пешеходците.



Управление на вашия автомобил

Индикатор за неизправност на EPB Индикаторът за неизправност на  EPB може да светне,
когато индикаторът  ESC  се включи,  за да покаже,  че
ESC не работи правилно, но не показва неизправност в
EPB.

Автоматично заключване на ръчната спирачка
Ако EPB се приложи при активиране на автоматичното
задържане,  ще се появи предупредителен звук и
съобщение.

Тази предупредителна лампа свети,  ако  POWER
бутонът бъде превключен в положение  ON  и изгасне
приблизително  3  секунди,  ако системата работи
нормално.
Ако индикаторът за неизправност на  EPB  остава
включен, се включва по време на шофиране или не се
включва, когато POWER бутонът в положение ON, това
означава,  че е възможно  EPB  да не функционира
правилно.
Ако това се случи ви препоръчваме да проверите
автомобила си при упълномощен дилър на HYUNDAI.

  ЗАБЕЛЕЖКА

• Ако предупредителната лампа на  EPB все още е
включена,  препоръчваме системата да бъде
проверена от упълномощен дилър на HYUNDAI.

• Ако предупредителната лампа за ръчната
спирачка не свети или не мига,  въпреки че
превключвателят на  EPB  е бил издърпан,  EPB
може да не се задейства.

• Ако предупредителната лампа за ръчната
спирачка мига,  когато индикаторът за
предупреждение за  EPB  е включен,  натиснете
ключа след това го издърпайте нагоре.
Натиснете го отново в първоначалното му
положение и го издърпайте назад.  Ако
предупреждението за  EPB  не изчезне,
препоръчваме системата да бъде проверена от
упълномощен дилър на HYUNDAI.
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Аварийно спиране
Ако има проблем със спирачния педал по време на
движение,  е възможно аварийно спиране чрез
издърпване и задържане на превключвателя  EPB.
Спирането е възможно само докато задържате
превключвателя EPB.

Информация
При аварийно EPB спиране, светлинният индикатор
за ръчната спирачка ще светване за да покаже,  че
системата работи.

  ЗАБЕЛЕЖКА

Ако забелязвате шум или усещате миризма на
изгоряло за продължителен период от време,
когато се използва ЕРБ за аварийно спиране,
препоръчваме системата да бъде проверена от
упълномощен дилър на HYUNDAI.

Когато EPB не се освобождава
Ако EPB не се освободи нормално, препоръчваме да се
свържете с упълномощен дилър на  HYUNDA  и да
проверите системата,  като закарате автомобила на
репатрак.

AUTO HOLD (ако има)
Автоматичното задържане спира автомобила,  въпреки
че спирачният педал не е натиснат, след като водачът
прекрати спирането на автомобила,  като натисне
спирачния педал.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не работете с ръчната спирачка,  когато
автомобилът се движи,  освен в извънредна
ситуация.



ббяялл
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Управление на вашия автомобил

Настройване

1. Когато вратата на шофьора и предният капак са
затворени,  сложете предпазния колан или
натиснете педала на спирачката,  след което
натиснете бутона  [AUTO HOLD].  Белият индикатор
AUTO HOLD ще се включи и системата ще бъде в
режим на готовност.

2. Когато спирате автомобила напълно,  чрез
натискане на спирачния педал,  индикаторът  AUTO
HOLD се променя от бял на зелен.

3. Превозното средство ще остане неподвижно дори
ако освободите спирачния педал.

4. Ако се приложи EPB, автоматичното задържане ще
бъде освободено.

Тръгване
• Ако натиснете педала на газта и скоростния лост е в

D или  N, автоматичното задържане ще се освободи
и автомобилът ще започне да се движи.  AUTO
HOLD индикаторът се променя от зелен на бял.

• Ако автомобилът се рестартира с помощта на ключа
за превключване на температурата(RES +или SET-),
докато автоматичното задържане и круиз контролът
са в действие,  автоматичното задържане ще бъде
освободено независимо от работата на педала на
газта. AUTO HOLD индикаторът се променя от зелен
на бял. (Ако има система за круиз контрол)
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Когато излизате от автоматичното задържане
чрез натискане на педала на газта,  винаги
проверявайте околността близо до вашия
автомобил.
Бавно натиснете педала на газта за гладък
старт.



Изключен
и

OAEE056007

Отказ

За да отмените автоматичното задържане,  натиснете
бутона [AUTO HOLD].  Индикаторът за AUTO HOLD ще
изгасне.
За да отмените функцията за автоматично задържане,
когато автомобилът е спрял,  натиснете бутона  [AUTO
HOLD], докато натискате спирачния педал.

Информация

• Автоматичното задържане не работи когато:
- Коланът на водача не е сложен и шофьорската

врата е отворена
- Предният капак е отворен
- Скоростният лост е на Р (паркиране) или R

(задна)
- EPB е приложена

• За ваша безопасност автоматичното задържане
превключва към EPB когато:
- Коланът на водача не е сложен и шофьорската

врата е отворена
- Предният капак е отворен и скоростния лост е

в позиция D
- Автомобилът спира за повече от 10 минути
- Автомобилът е спрял под наклон
- Автомобилът е придвижен няколко пъти

(продължение)

(продължение)
В тези случаи светва предупредителната лампа
на ръчната спирачката, индикаторът AUTO HOLD
се променя от зелено на бяло и се появява
предупредителен звук и съобщение,  което ви
информира,  че  EPB е автоматично задействана.
Преди да потеглите отново, натиснете спирачния
педал,  огледайте около автомобила и
освободете ръчната спирачка ръчно с
превключвателя EPB.

• Ако индикаторът  AUTO  HOLD  се промени на
жълто,  автоматичното задържане не работи
правилно.  Препоръчваме ви да се свържете с
упълномощен дилър на HYUNDAI.

• Докато работите с автоматичното задържане,
може да чуете механичен шум.  Това е нормален
звук на работа.
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Управление на вашия автомобил

Предупредителни съобщения

  ЗАБЕЛЕЖКА

Ако има неизправност в системата за откриване на
отворени вратата на шофьора,  предния капак или
багажника,  автоматичното задържане може да не
работи правилно.
Препоръчваме ви да се свържете с упълномощен
дилър на HYUNDAI.

Автоматично заключване на ръчната спирачка
Ако EPB се приложи при активиране на автоматичното
задържане,  ще се появят предупредителен звук и
съобщение.

AUTO HOLD деактивиране. Натиснете педала
на спирачката
Когато преобразуването от автоматично задържане в
EPB  не работи правилно,  ще се появи
предупредителен звук и съобщение.

Натиснете спирачния педал, когато горното съобщение
се появи за автоматичното задържане,  а  EPB може да
не се активира.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Натиснете педала на газта бавно,  когато
запалвате автомобила.

• За ваша безопасност,  откажете
автоматичното задържане,  когато карате
под наклон,  назад или паркирате
автомобила.



Антиблокираща спирачна система (ABS)

Натиснете спирачния педал, за да
деактивирате функцията AUTO HOLD
Ако не сте натиснали спирачния педал,  когато
освободите автоматичното задържане чрез натискане
на ключа [AUTO HOLD], ще се появят предупредителен
звук и съобщение.

Условията за AUTO HOLD не са изпълнени. Затворете
вратата, предния капак, багажника и сложете
предпазния колан
При натискане на превключвателя  [AUTO  HOLD],  ако
вратата на шофьора,  предния капак и багажникът на
автомобила не са затворени или коланът на водача не
е поставен,  на  LCD  дисплея ще се появи
предупреждение.
Натиснете бутона  [AUTO  HOLD]  след затваряне на
вратата на шофьора,  капака и багажника и слагането
на предпазния колан.
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Антиблокиращата система

(ABS)  или Системата за електронно регулиране
на устойчивостта  (ESC)  няма да предотврати
злополуки,  поради неправилни или опасни
маневри при шофиране.  Въпреки че
управлението на автомобила по време на
аварийно спиране е подобрено,  винаги
поддържайте безопасно разстояние между вас и
обектите пред вас.  Скоростта на автомобила
винаги трябва да бъде намалявана при аварийно
спиране, винаги спазвайте безопасна дистанция.
Спирачното разстояние за автомобили,
оборудвани с ABS или ESC може да е по-дълго
за тези без система в следните пътни условия.
Шофирайте с намалена скорост при следните
условия:
• Груби, чакълести или покрити със сняг

пътища.
(продължение)



Управление на вашия автомобил

ABS  е електронна спирачна система,  която помага за
предотвратяване занасяне на автомобила.  ABS
позволява водача да управлява и спира едновременно.

Използване на ABS
За да получите максимална полза от вашия  ABS  в
аварийна ситуация,  не се опитвайте да модулирате
спирачното налягане и не се опитвайте да изпомпвате
спирачките.  Натиснете спирачния педал колкото е
възможно по-силно.
Когато натискате спирачките при условия,  които могат
да блокират колелата,  може да чуете звуци от
спирачките или да почувствате съответното усещане
на спирачния педал.  Това е нормално и означава,  че
вашият ABS работи.
ABS  не намалява времето или разстоянието,
необходимо за спиране на автомобила.
Винаги поддържайте безопасно разстояние от предния
автомобил.
ABS  няма да попречи на подплъзване,  което е в
резултат от внезапни промени в посоката,  например
твърде бързо завиване или внезапна промяна на
лентата.  Винаги шофирайте с безопасна скорост,  в
зависимост от пътните и атмосферните условия.

ABS  не може да предотврати загуба на стабилност.
Винаги управлявайте внимателно при спиране. Резките
движения на волана могат да предизвикат попадане в
насрещно движение или извън пътя.
При нестабилни или неравномерни повърхности на
пътя,  работата на антиблокиращата спирачна система
може да доведе до по-дълга спирачна дистанция,
отколкото при превозни средства,  оборудвани с
конвенционална спирачна система.

Предупредителната светлина за  ABS  (  )  ще остане
включена няколко секунди след като POWER бутонът е
в положение  ON.  През това време  ABS  ще премине
през самодиагностика и светлината ще изгасне,  ако
всичко е нормално.  Ако светлината остане включена,
може да имате проблем с вашия  ABS.  Препоръчваме
ви да се свържете с упълномощен дилър на  HYUNDAI
възможно най-скоро.
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(продължение)
• На пътища,  където пътната повърхност е

потънала или има различна височина на
повърхността.

• На автомобила ви са монтирани вериги за
гуми.

Функциите за безопасност на превозно
средство, оборудвано с ABS или ESC, не трябва
да се изпитват чрез високоскоростно шофиране
или завиване.  Това може да застраши вашата
безопасност или тази на останалите.



  ЗАБЕЛЕЖКА

Когато карате по път с лошо сцепление,  например
леден път и натискате непрекъснато спирачките,
системата  ABS  ще продължи да работи,  а
предупредителната лампа ABS  ( ) може да свети.
Придвижете автомобила си на безопасно място и го
изгасете.
Ррестартирайте автомобила.  Ако
предупредителната лампа ABS е изключена, тогава
вашата ABS система работи нормално.
В противен случай може да имате проблем с
вашата  ABS  система.  Препоръчваме ви да се
свържете с упълномощен дилър на  HYUNDAI
възможно най-скоро.

Информация
Когато запалвате автомобила при изтощен
акумулатор,  предупредителната лампа  ABS  ( )
може да светне по същото време.  Това се случва
поради ниското напрежение в акумулатора.  Не
означава неизправност  ABS. Заредете акумулатора
преди да потеглите.

Електронен контрол на стабилността (ESC)

Системата за електронно регулиране на стабилността
(ESC)  спомага за стабилизирането на автомобила при
завиване.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако предупредителна светлина за  (  )  e
включена, може да имате проблем с ABS. Вашите
спирачки ще работят нормално. За да намалите
риска от сериозно нараняване или смърт,
препоръчваме да се свържете с вашия дилър на
HYUNDAI възможно най-скоро.



Управление на вашия автомобил

ESC  проверява къде се движите и къде се намира
автомобилът.  ESC  прилага спирачно налягане,  върху
която и да е от спирачките на превозното средство и се
намесва в електрическата системата за управление на
автомобила,  за да подпомогне водача,  да задържи
автомобила на предвидения път. Това не е заместител
на практиките за безопасно шофиране.  Винаги
съобразявайте скоростта и шофирането към условията
на пътя.

Работа с ESC
ESC ON
Когато бутонът за включване е в позиция  ON,
индикаторите  ESC  и  ESC  OFF  светват за около три
секунди.  След като и двете светлини изгаснат,
функцията ESC е активирана.

По време на работа
Когато  ESC работи,  индикаторната лампа
за ESC мига:

• Когато натискате спирачките при условия,  които
могат да блокират колелата, може да чуете звуци от
спирачките или да почувствате съответното усещане
на спирачния педал.  Това е нормално и значи,  че
ESC работи.

• Когато  ESC  се активира,  автомобилът може да не
реагира на ускорителя,  както го прави при рутинни
условия.

• Ако круиз контролът е бил използван,  когато ESC се
активира,  функцията  Cruise  Control  автоматично се
деблокира.  Круиз контролът може да бъде
възстановен,  когато условията на пътя позволяват.
Вижте  "Система за круиз контрол"  по-късно в
тази глава. (ако има)
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не шофирайте прекалено бързо за
пътните условия или твърде бързо при завиване
Системата ESC няма да предотврати злополуки.
Прекомерната скорост завои и резките маневри,
хидропланинг на мокри повърхности
могат да доведат до сериозни инциденти.



OAE056020L

■ESC индикаторната лампа (мига)

■ESC OFF индикаторната лампа (светва)

ESC OFF състояние
За да откажете ESC :

• фаза 1

Натиснете за кратко бутона  ESC  OFF.  Индикаторът
ESC OFF и съобщението  "Traction Control  disabled" ще
светнат.  В това състояние функцията за контрол на
сцеплението на  ESC е деактивирана,  но функцията за
управление на спирачките на  ESC  продължава да
работи.

• фаза 2

Натиснете и задръжте бутона  ESC OFF за повече от  3
секунди.  Индикаторът  ESC  OFF  свети,  появява се
съобщението  "Traction  &  Stability  Control  disabled"  и се
чува предупредителен звуков сигнал. В това състояние
функцията за управление на тягата на  ESC  и
функцията за управление на спирачките на  ESC  са
деактивирани.
Ако POWER бутонът е поставен в позиция  OFF, когато
ESC  е изключен,  ESC  остава изключен.  При повторно
запалване на автомобила, ESC отново ще се активира
автоматично.

Индикаторни светлини

Когато  POWER  бутонът е в положение  ON,
индикаторът  ESC светва,  след което се изключва,  ако
системата ESC работи нормално.
Индикаторът ESC мига, когато ESC работи.
Ако индикаторът ESC свети, може да има неизправност
в системата  ESC.  Ако тази лампа свети ви
препоръчваме да проверите автомобила си при
упълномощен дилър на HYUNDAI възможно най-скоро.
Индикаторът  ESC  OFF  се включва,  когато  ESC  е
изключен с бутона.
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Управление на вашия автомобил

  ЗАБЕЛЕЖКА

Шофирането с колела и гуми с различни размери
може да доведе до неправилна работа на системата
ESC.  Преди да смените гумите,  уверете се,  че
всичките четири гуми и колела са с еднакъв
размер. Никога не шофирайте с монтирани колела и
гуми с различни размери.

ESC OFF употреба
Когато шофирате
Режимът ESC  OFF  трябва да се използва само за
кратко,  за да се освободи превозното средство,  ако е
останало в сняг или кал като временно се спира
работата на ESC за да поддържа въртящия момент на
колелото.
За да изключите  ESC  по време на шофиране,
натиснете бутона  ESC  OFF,  докато шофирате по
гладка пътна настилка.

  ЗАБЕЛЕЖКА

• Не позволявайте колелата на едната ос да се
въртят прекалено,  докато се показват
предупредителните светлини за  ESC,  ABS  и
ръчната спирачка.  Ремонтите няма да бъдат
покрити от гаранцията на автомобила.  Намалете
мощността на автомобила и не въртете
прекалено много колелата, докато тези светлини
се показват.

• Когато управлявате автомобила на
динамометричен стенд,  уверете се,  че  ESC  е
изключен (ESC OFF лампата).

Информация
Изключването на  ESC  не оказва влияние върху
системата ABS или стандартната спирачна система.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когато ESC  мига,  това означава,  че ESC  е
активен:
Карайте бавно и НИКОГА не се опитвайте да
ускорявате.  НИКОГА не изключвайте  ESC,
докато индикаторът  ESC  мига или може да
загубите контрол над автомобила и да
предизвикате катастрофа.



5

Управление на стабилността на автомобила (VSM)
Управлението на стабилността на автомобила  (VSM) е
функция на системата за електронно регулиране на
устойчивостта  (ESC).  То спомага за това превозното
средство да остане стабилно при ускоряване или
спиране на мокри,  хлъзгави и груби пътища,  при което
сцеплението при четирите гуми може внезапно да
стане неравномерно.

Работа с VSM
VSM ON
VSM работи когато:
• Електронно управление на стабилността (ESC) е

включено.
• Скоростта на превозното средство е приблизително

над 15 км/ч. по криволичещи пътища.
• Скоростта на автомобила е приблизително над  20

км./ч., когато той спира по груби пътища.

По време на работа
Когато натискате спирачките при условия,  които могат
да активират  ESC, може да чуете звуци от спирачките
или да почувствате съответното усещане в спирачния
педал.  Това е нормално и означава,  че вашата  VSM
работи.

Информация
VSM не работи когато:
• Шофирате по стръмен път като.
• Шофирате назад.
• ESC OFF индикаторната лампа е включена.
• Предупредителната лампа EPS (Електрическо

сервоуправление) (        ) свети или мига.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При използване на Управление на
стабилността на автомобила  (VSM) спазвайте
следните предпазни мерки:
• ВИНАГИ проверявайте скоростта и

разстоянието до предното превозно
средство.  VSM  не е заместител на
практиките за безопасно шофиране.

• Никога не шофирайте прекалено бързо за
пътните условия.  Системата  VSM  няма да
предотврати инциденти.  Прекомерната
скорост при лошо време,  на хлъзгави и
неравни пътища може да доведе до тежки
аварии.



Управление на вашия автомобил

VSM OFF състояние
За да откажете  VSM,  натиснете бутона  ESC  OFF.  Ще
светне ESC OFF индикаторната ( ) лампа.
За да включите  VSM,  натиснете бутона  ESC  OFF
отново. ESC OFF индикаторната лампа ще изчезне.

  ЗАБЕЛЕЖКА

Шофирането с колела и гуми с различни размери
може да доведе до неправилна работа на системата
VSM. Преди да смените гумите,  уверете се,  че
всичките четири гуми и колела са с еднакъв
размер. Никога не шофирайте с монтирани колела и
гуми с различни размери.

Контрол за подпомагане при запалване на хълм
(HAC) (ако има)
Превозното средство има тенденция да се плъзга
назад по стръмен наклон,  преди да се натисне газта
след спиране.  HAC  предотвратява плъзгането на
автомобила назад,  като автоматично задейства
спирачните системи за около  2  секунди.  Спирачните
системи автоматично се освобождават, когато педалът
на газта е натиснат.

Информация

• HAC  не работи,  когато лостът за смяна е в
положение P или N.

• HAC  се активира дори когато  ESC  е изключен.
Той обаче не се активира,  когато  ESC не работи
нормално.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако индикаторната лампа  ESC  (  )  или
предупредителната EPS  (    ) остава включена
или свети,  вашият автомобил може да има
неизправност в системата  VSM.  Ако тази
лампа свети ви препоръчваме да проверите
автомобила си при упълномощен дилър на
HYUNDAI възможно най-скоро.

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

HAC  се активира само за около  2  секунди,
така че винаги натискайте педала на газта,  за
да започнете да се движите нагоре след
спиране.



Добри практики при спиране

Мокрите спирачки могат да бъдат опасни!  Спирачките
могат да се намокрят,  ако автомобилът премине през
вода или ако се измие.  Вашият автомобил няма да
спре толкова бързо,  ако спирачките са мокри.  Мокрите
спирачки могат да предизвикат придвижване на
автомобила на една страна.

За да изсушите спирачките,  леко натискайте
спирачките,  докато спирачното действие се върне към
нормалното. Ако спирачното действие не се
възстанови нормално,  спрете веднага щом бъде
безопасно и препоръчваме да се обърнете към
оторизиран дилър на HYUNDAI за помощ.
НЕ шофирайте ако крака ви е на педала на спирачката.
Дори лекото, но постоянно налягане на педала може да
доведе до прегряване на спирачките,  износване им и
вероятно дори и отказа им.
Ако спукате гума,  натиснете леко спирачките и дръжте
автомобила напред,  докато забавите. Когато се
движите достатъчно бавно,  за да бъде безопасно,
излезте от пътя и спрете на безопасно място.
Оставете крака си върху педала на спирачката,  когато
автомобилът е спрян, за да не се придвижите напред.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всеки път,  когато напускате автомобила или
паркирате,  винаги спирайте напълно и
продължете да натискате спирачния педал.
Преместете лоста за смяна на предавките в
положение  P  (паркиране),  дръпнете ръчната
спирачка и поставете  POWER  бутона в
положение OFF.
Автомобилите,  паркирани с ръчна спирачка,
която не е вдигната, могат да се завъртят и да
причинят нараняване на водача и останалите.
ALWAYS  вдигайте ръчната спирачка когато
напускате автомобила.



Управление на вашия автомобил

ИНТЕГРИРАНА КОНТРОЛНА СИСТЕМА (АКО ИМА)
Режимът се сменя когато бутонът DRIVE  MODE  бъде
натиснат.

ЕКО

НОРМАЛЕН СПОРТЕН

Когато е избран режим  NORMAL, той не се показва
на панела.

Режимът на шофиране може да бъде избран според
предпочитанията на водача или състоянието на пътя.

Системата се нулира,  за да бъде в режим  NORMAL,
когато автомобил се рестартира.

Информация
Ако има проблем с панела, режимът на задвижване
ще бъде в режим NORMAL и може да не се промени
в режим ECO или SPORT.

ECO режим
ECO режима подобрява ефективността
на използване на гориво,  при
екологично шофиране.

• Когато режимът  ECO  е избран чрез натискане на
бутона DRIVE MODE, индикаторът ECO (зелен цвят)
ще светне.

• Ако автомобилът е настроен на режим ECO, когато е
изгасен и запален отново, режима на шофиране ще
остане ECO.

Информация
Ефективността на горивото зависи от навика на
водача и състоянието на пътя.
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Когато режимът ECO е активиран:
• Отговорът на ускорението може да бъде леко

намален, ако педалът на газта е натиснат умерено.
• Работата на климатика може да е ограничена.
• Моделът на смяна на предавката може да се

промени.

Горните ситуации са нормални,  когато е активиран
режима ЕКО за подобряване на ефективността на
горивото.

SPORT режим
SPORT режима осигурява спортно, но
стабилно шофиране.

• Когато режимът  SPORT е избран чрез натискане на
бутона DRIVE MODE, индикаторът  SPORT (оранжев
цвят) ще светне.

• Всеки път,  когато автомобила се рестартира,
режимът на шофиране ще се върне обратно в
режим  NORMAL. Ако желаете режим  SPORT,
изберете отново режим  SPORT  от бутона  DRIVE
MODE.

Информация
В режим SPORT, горивната ефективност може да
намалее.
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Управление на вашия автомобил

СИСТЕМА ЗА ОТКРИВАНЕ НА СЛЯПО ПЕТНО(BSD) (АКО ИМА)
(1) BSD (установяване на сляпо петно)

Диапазонът на откриване варира в зависимост от
скоростта на превозното средство. Имайте
предвид,  че ако автомобилът ви пътува много по-
бързо от автомобилите около вас, няма да бъдете
предупредени.

(2) LCA (Помощ при смяна на лентата)
Функцията за помощ при смяна на лентата ще ви
предупреди,  когато от съседна лента с висока
скорост се приближава автомобил.  Ако водачът
включи мигача, когато системата открие идващото
превозно средство,  системата издава звуков
сигнал.
RCTA  (Предупреждение за кръстосан трафик
отзад) системата

Системата за откриване на сляпо петно

BSD използва радарни сензори на задната броня, за да
следи и предупреждава водача за приближаващи
превозни средства в сляпото петно на шофьора.
Системата следи задната част на автомобила и
предоставя информация на водача със звуков сигнал и
индикатор върху външните огледала за обратно
виждане.

следи доближаването на кръстосан трафик от
лявата и дясната страна на автомобила,  когато
автомобилът ви е в обратна посока. Функцията ще
работи, когато автомобилът се движи назад под 10
км./ч. Ако се установи приближаващ трафик, ще се
появи предупредителен звук.
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петно

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Винаги бъдете наясно със състоянието на
пътя по време на шофиране и бдителни за
неочаквани ситуации,  въпреки че
системата за предупреждение за сляпо
петно работи.

• Системата за откриване на сляпо петно
(BSD)  не е заместител на правилното и
безопасно шофиране.  Винаги шофирайте
безопасно и бъдете внимателни когато
сменяте ленти или се движите назад.
Системата  BSD  може да не открие всеки
обект покрай автомобила.



5

BSD (установяване на сляпо петно) / LCA
(Помощ при смяна на лентата) (ако има)
Работни състояния

За да използвате:
Натиснете BSD с POWER бутона в положение ON.
Индикаторът върху  BSD  ще светне.  Когато скоростта
на автомобила надвиши  30  км./ч.,  системата ще се
активира.

За да откажете:
Натиснете BSD отново. Индикаторът върху бутона ще
се изключи.
Когато системата не се използва, изключете я, като
изключите превключвателя.

Информация

• Ако автомобилът бъде изключен и включен
отново,  BSD  системата запазва предишното си
състояние.

• Когато системата е включена,
предупредителната лампа светва за  3  секунди
върху външното огледало за обратно виждане.

Системата ще се активира когато:
1. Системата е включена.
2. Ако скоростта на автомобила е над 30 км/ч.
3. В зоната сляпо петно се открива насрещно

превозно средство.
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Управление на вашия автомобил

Първа фаза на предупреждението
Ако системата открие автомобил,  на външното
огледало за обратно виждане светва предупредителна
лампа.
След като откритото превозно средство вече не е в
зоната за сляпо петно,  предупреждението ще се
изключи в зависимост от условията на шофиране на
превозното средство.

Втора фаза на предупреждението
Предупредителната сигнализация за водача ще се активира, когато:
1. Открито превозно средство в зоната на сляпо място (предупредителната лампа ще светне върху външното

огледало за обратно виждане.
2. мигачът е включен (от същата страна, от която е регистрирано превозното средство).
Когато това предупреждение бъде активирано, светлинният индикатор на външното огледало за обратно
виждане също ще мига.
Ако изключите индикатора за мигача, предупредителният звук ще бъде деактивиран.
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• Вторият етап на алармата може да бъде
деактивиран.
- За да деактивирате звука:  Отидете на  'User
Settings ®   Driving  Assist и натиснете повторно  Blind
Spot
Detection Sound' на LCD дисплея.

Информация
Функцията звънене помага на водача да бъде
предупреден.  Деактивирайте тази функция,  само
когато е необходимо.

- За да активирате предупредителния звук: Отидете
на 'User Settings ®  Driving Assist и изберете Blind
Spot
Detection Sound' на LCD дисплея.

Регистриращ датчик

Датчиците се намират в задната броня.
Винаги поддържайте задната броня чиста, за правилна
работа на системата.

Предупредително съобщение

Откриването на сляпо петно е забранено.
Блокиране на радара
• Това предупредително съобщение може да се

появи, когато:
- Един или и двата сензора на задната броня са

блокирани от мръсотия, сняг или чужд предмет.
- Шофиране в селски райони, където BSD сензорът

не открива друго превозно средство за
продължителен период от време.

- Когато времето е лошо, вали силен сняг или дъжд.
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Управление на вашия автомобил

Ако възникне някое от тези условия, лампата за BSD и
системата ще се изключат автоматично.
Когато BSD бъде отказана се показва предупредително
съобщение на панела,  проверете дали по задната
броня има мръсотия или сняг в зоните,  където се
намира датчикът.  Отстранете всички замърсявания,
сняг или чужд материал, които биха могли да повлияят
на сензорите за радари.
След отстраняване на всякакви замърсявания или

ицитсач , BSD системата трябва да започне да работи
нормално, след около 10 минути шофиране.
Ако системата все още не работи нормално, проверете
автомобила си при упълномощен дилър на HYUNDAI.

Проверка на BSD системата
Ако има проблем със системата  BSD,  ще се появи
предупредително съобщение и превключвателя ще се
изключи.  Системата ще се изключи автоматично.
Препоръчваме ви да проверите автомобила си при
упълномощен дилър на HYUNDAI.

RCTA (Предупреждение за кръстосан трафик
отзад) (ако има)
Функцията за предупреждение за кръстосан трафик за
заден ход следи за приближаващия трафик от лявата и
дясната страна на автомобила,  когато автомобилът ви
се движи назад.

Работни състояния
За работа:
Отидете на  'User  Settings ®   Driving  Assist и изберете
Rear Cross Traffic Alert’  на LCD дисплея.

Системата ще се включи и ще бъде в готовност за
активиране.  Системата ще се активира,  когато
скоростта на автомобила е под  10  км./ч.  и с лоста за
смяна в R (задна).
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Информация
Диапазонът за откриване на кръстосан трафик
(RCTA) е приблизително 0,5 м ~ 20 м. Наближаващо
превозно средство ще бъде открито,  ако скоростта
му е в рамките на 4 км./ч. ~ 36 км./ч..
Обърнете внимание,  че диапазонът на откриване
може да варира при определени условия.  Както
винаги,  внимавайте и обръщайте особено
внимание около вас, когато се движите назад.

Предупредителен вид

Ако автомобилът, открит от сензорите, се приближи от
задната лява/дясна страна на автомобила,  ще чуете
предупредително звънене,  предупредителната лампа
на външното огледало ще мига и на  LCD дисплея ще
се появи съобщение.

Информация

• Предупредителната сигнализация ще се
изключи,  когато откритото превозно средство
излезе извън зоната на наблюдение или ако
вашето превозно средство се отдалечи от
откритото превозно средство.

• Системата може да не работи правилно поради
други фактори или обстоятелства.  Винаги
обръщайте внимание на околността.

• Ако зоната за откриване в близост до задната
броня е блокирана от стена или бариера или от
паркирано превозно средство,  зоната за
наблюдение на системата може да бъде
намалена.
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Управление на вашия автомобил

Условия, при които не работи
Индикаторът BSD на външното огледало за обратно
виждане може да не свети правилно, когато:
• Външният корпус на огледалото за обратно виждане

е повреден.
• Огледалото е покрито с мръсотия, сняг или частици.
• Стъклото е покрито с мръсотия, сняг или частици.

• Стъклото е затъмнено.

  ЗАБЕЛЕЖКА

• Системата може да не работи,  когато бронята е
била повредена или ако е била сменена или
ремонтирана.

• Усещането варира до известна степен в
зависимост от ширината на пътя. Когато пътят е
тесен, системата може да открие други превозни
средства в съседната лента.

• Системата може да се изключи поради силни
електромагнитни вълни.
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(продължение)
• Системите  (BSD)  и  (RCTA)  не са заместител

на правилните и безопасни практики на
шофиране.  Винаги шофирайте безопасно и
бъдете внимателни когато сменяте ленти или
се движите назад. Системата BSD може да не
открие всеки обект покрай автомобила.

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Предупредителната лампа на външното
огледало за обратно виждане ще светне,
когато системата регистрира автомобил от
задната страна.
За да избегнете инциденти,  не се
съсредоточавайте само върху
предупредителната светлина и не
пренебрегвайте около автомобила.

• Карайте внимателно,  въпреки че
автомобилът е оборудван с (BSD) и (RCTA)
системи. Не разчитайте само на системата,
а проверявайте и наоколо преди да
смените лентите или да тръгнете да се
движите назад.
Системата може да не предупреди водача
при някои условия,  така че винаги да
проверявате наоколо по време на
шофиране.

(продължение)



Ограничения на системата
Водачът трябва да бъде предпазлив в следните
ситуации, защото при определени обстоятелства
системата може да не открие други превозни средства
или предмети.

• Автомобилът се движи по криволичещ път или през
тол терминал.

• Датчикът е замърсен от дъжд, сняг, кал и т.н.
• Задната броня, в която се намира сензорът, е

покрита с чужд предмет като стикер за броня,
предпазител за броня, багажник за велосипеди и др.

• Задната броня е повредена или сензорът е
разместен от първоначалното местоположение.

• Височината на автомобила става по-ниска или по-
висока поради силното натоварване в багажника,
необичайното налягане в гумите и т.н.

• Автомобилът се движи при лошо време, като силен
дъжд или сняг.

• В близост до превозното средство има фиксиран
обект, например предпазна релса.

• Превозното средство се движи близо до зони,
съдържащи метални вещества, като строителна
зона, железопътна линия и др.

• Наблизо има голямо превозно средство, като
автобус или камион.

• Наблизо има мотоциклет или колело.
• Наблизо има ремарке.
• Ако превозното средство е тръгнало едновременно

с автомобила до вас и е ускорило.
• Когато другото превозно средство премине с много

висока скорост.
• Когато сменяте лентите.
• При спускане или изкачване по стръмен път, където

височината на лентата е различна.
• Когато другото превозно средство се приближи

много близо.
• Когато има закачено ремарке или носач.
• Когато температурата на задната броня е висока

или ниска.
• Когато сензорите са блокирани от други превозни

средства, стени или стълбове за паркиране.

• Когато откритото превозно средство също се движи
назад, когато автомобилът ви се движи назад.

• Ако в зоната за откриване има малки обекти, като
например количка за пазаруване или детска
количка.

• Ако има превозно средство с ниска височина,
например спортна кола.

• Когато други автомобили са близо до вашия
автомобил.

• Когато автомобила в съседната лента се придвижи
на две ленти от вас ИЛИ когато превозното средство
на две ленти от вас се придвижи в лентата до вас.

• При шофиране по мокри настилки.
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Управление на вашия автомобил

АВТОНОМНО АВАРИЙНО СПИРАНЕ (AEB) (АКО ИМА)
Автономната система за аварийно спиране  (AEB)  е
проектирана да открива и наблюдава автомобила или
да открива пешеходец  (ако има такъв)  в пътното
платно чрез радарни сигнали и разпознаване на
камерата,  за да предупреди водача за предстоящия
сблъсък и ако е необходимо да приложи аварийно
спиране.

Настройка и активиране на системата
Настройване на системата

Водачът може да активира  AEB,  като постави  POWER
бутона положение ON и като избере:
'User Settings ® Driving Assist ®
Autonomous Emergency Braking'

AEB се деактивира, когато водачът анулира настройките
на системата.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При използване на  AEB  спазвайте следните
предпазни мерки:
• Тази система е само допълнителна и не е

предназначена да замени вниманието на
шофьора.  Обхватът на наблюдение и
обектите,  които могат да се открият от
сензорите, са ограничени. Следете пътните
условия по всяко време.

• НИКОГА НЕ карайте прекалено бързо
спрямо пътните условия или при завиване.

• Винаги шофирайте внимателно,  за да
предотвратите неочаквани и внезапни
ситуации.  AEB  не спира напълно
превозното средство и не е система за
избягване на сблъсък.

OAE056022L



Предупредителната лампа светва на
LCD  дисплея,  когато анулирате
системата AEB.  Шофьорът може

да следи състоянието  AEB  ON/OFF  на  LCD  дисплея.
Също така,  предупредителната лампа светва,  когато
ESC  е изключен  (Контролът на сцеплението и
стабилността е деактивиран).  Ако предупредителната
лампа остава ВКЛЮЧЕНА,  когато  AEB  е активирана,
препоръчваме ви да
проверите системата при упълномощен дилър на HYUNDAI.

Отидете на 'User Settings ® Driving Assist ®
Forward  Collision   Warning ® Late/Normal/Early'.

Опциите за първоначалното предупреждение са
следните:
• Early:

Когато се избере това условие,  първоначалното
предупреждение за сблъсък се активира по-късно от
нормалното.  Тази настройка увеличава
разстоянието между предното превозно средство
преди първоначалното предупреждение.

• Normal:
Когато се избере това условие,  първоначалното
предупреждение за сблъсък се активира нормално.
Тази настройка позволява увеличаване на
разстоянието между предното превозно средство
преди първоначалното предупреждение.

• Late:
Когато се избере това условие,  първоначалното
предупреждение за сблъсък се активира по-късно от
нормалното. Тази настройка позволява увеличаване
на разстоянието между предното превозно средство
преди първоначалното предупреждение.
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Управление на вашия автомобил

Предпоставка за активиране
AEB е готов да бъде активиран, когато AEB е избран на
LCD  дисплея и когато са изпълнени следните
предпоставки.
- ESC (Electronic Stability Control) е включен.
- За да може системата да разпознае пешеходците

отпред,  скоростта на движение на автомобила
трябва да е между 8 км./ч. и 70 км./ч.

- За да може системата да разпознае автомобилите
отпред,  скоростта на движение на автомобила
трябва да е между 8 км./ч. и 180 км./ч.

Когато пътувате с над  80  км.ч.,  системата  AEB
инициира само частично спиране.  Това е,  за да се
предотврати непредвидено пълно спиране,  за да не
спрете в средата на магистралата.

AEB предупредително съобщение и системен
контрол
AEB задейства предупредителни съобщения и
предупредителни аларми в съответствие с нивата на
риск от сблъсък,  например рязко спиране на
автомобила отпред,  откриване на пешеходец.  Също
така контролира спирачките в съответствие с нивата на
риск от сблъсък.
Водачът може да избере първоначалното време за
активиране на предупрежденията в потребителските
настройки на  LCD  дисплея.  Опциите за
първоначалното предупреждение включват рано,
нормално или късно начално време за
предупреждение.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Спрете напълно превозното средство на
сигурно място,  преди да използвате
превключвателя на волана,  за да
активирате
/да деактивирано AEB системата.

• AEB  автоматично активира  POWER  бутона
в положение ON.  Водачът може да
деактивира  AEB  чрез анулиране на
настройките на системата на LCD дисплея.

• AEB  автоматично се деактивира при
анулиране на  ESC  (Electronic  Stability
Control). Когато ESC бъде отменена, AEB не
може да бъде активирана на LCD дисплея.



Предупреждение отпред (1-во предупреждение)

Това предупредително съобщение се показва на  LCD
дисплея с предупредителен звън.

Предупреждение за сблъсък (2-ро предупреждение)

Това предупредително съобщение се показва на  LCD
дисплея с предупредителен звън.

- Ако бъде открито превозно средство, скоростта на
автомобила може да се забави.

- Ако вашето превозно средство пътува с по-малко
от  70  км./ч.  и при предупреждението за сблъсък
(2-ро предупреждение)  е открит пешеходец,
скоростта на вашия автомобил може да се забави.
Когато автомобилът ви се движи по-бързо от  70
км./ч. и има пешеходец отпред, AEB не работи.

Спешно спиране (3-то
предупреждение)

Това предупредително съобщение се показва на  LCD
дисплея с предупредителен звън.

- Ако откритото превозно средство отпред се движи
по-бавно от  80  км./ч,  скоростта на автомобила
може рязко да се забави,  за да се избегнете
сблъсък. Ако откритото превозно средство отпред
се движи по-бързо от  80  км./ч,  скоростта на
автомобила може рязко да се забави.
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-  Когато автомобилът ви се движи по-бавно от  70
км./ч.  и има пешеходец отпред,  скоростта може
внезапно да намалее.  Когато автомобилът ви се
движи по-бързо от  70  км./ч.  и има пешеходец
отпред, AEB не работи.

Работа на спирачката
• В неотложна ситуация спирачната система влиза в

готовност за бърза реакция срещу натискането на
спирачния педал.

• AEB осигурява допълнителна спирачна сила за
оптимално спиране,  когато водачът натисне
спирачния педал.

• Спирачният механизъм се деактивира автоматично,
когато водачът рязко натиска педала на газта или
рязко върти волана.

• Контролът на AEB върху спирачката автоматично се
анулира, когато изчезнат рисковите фактори.
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ВНИМАНИЕ

Водачът трябва винаги да е изключително
предпазлив при шофиране,  независимо дали
има предупредително съобщение или аларма
от системата AEB.

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Спирачният контрол не може напълно да спре
превозното средство,  нито да избегне всички
сблъсъци.  Водачът трябва да носи
отговорността за безопасно шофиране и
управление на превозното средство.



AEB сензор за преден радар

За да може системата AEB да работи правилно, винаги
се уверявайте,  че сензорът е чист по него няма
мръсотия,  сняг и отпадъци.  Мръсотия,  сняг или чужди
вещества върху обектива могат да повлияят
неблагоприятно на сензорните характеристики на
датчика.

Предупредително съобщение и
предупредителна лампа

Автоматично аварийно спиране - изключено.
Блокиране на радара
Когато сензорът е блокиран от мръсотия,  сняг или
отпадъци,  работата на системата  AEB може временно
да спре.  Ако това се случи,  на LCD  дисплея ще се
появи предупредително съобщение.
Отстранете всички замърсявания,  сняг или остатъци и
почистете датчика,  преди да работите със системата
AEB.
AEB  може да не работи правилно в район  (например
открит терен), където не се откриват никакви вещества
след запалването на автомобила.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Системната логика на  AEB  работи в рамките
на определени параметри, като разстояние от
предното превозно средство,  скоростта на
превозното средство и скоростта на
шофьора.  Някои условия,  като
неблагоприятни климатични и пътни условия,
могат да повлияят върху работата на
системата AEB.
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  ЗАБЕЛЕЖКА

• Не поставяйте чужди предмети,  като стикер за
броня или предпазител за броня пред радарен
датчик.  Това може да окаже неблагоприятно
въздействие върху чувствителността на радара.

• Винаги дръжте радарния сензор и капака чист и
без мръсотия и отломки.

• Използвайте само мека кърпа за почистване на
автомобила.  Не пръскайте вода под налягане
директно върху сензора или покритието на
сензора.

• Внимавайте да не прилагате ненужна сила върху
радара или покритието.  Ако сензорът бъде
принудително разместен,  AEB  системата може
да не работи правилно. В този случай може да не
се показва предупредително съобщение.
Проверете автомобила на упълномощен дилър
на HYUNDAI.

(продължение)

(продължение)
• Ако предната броня е повредена в зоната около

радарния сензор,  AEB  системата може да не
работи правилно.  Препоръчваме ви да
проверите автомобила си при упълномощен на
HYUNDAI.

• Използвайте само оригинални части за поправка
или подмяна на повреден сензор или покритие.
Не поставяйте боята върху капака на сензора.

Системна неизправност

Проверка на AEB системата
• Когато  AEB  не работи правилно,

предупредителната лампа за  AEB  (  )  ще светне и
за няколко секунди ще се появи предупредително
съобщение.  След като съобщението изчезне,
главната предупредителна лампа  ( )  ще светне.
В този случай ви препоръчваме да проверите
автомобила си при упълномощен дилър на
HYUNDAI.

• Предупредителното съобщение  AEB  може да се
появи заедно с осветяването на
предупредителната лампа ESC.
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(продължение)
• Системата  AEB работи само за откриване на

автомобили или пешеходци пред вашия
автомобил.
Системата  AEB  няма да работи когато
автомобилът се движи назад.
Системата  AEB  не е предназначена за
откриване на други предмети на пътя,
например животни.
Системата  AEB не открива приближаващи се
превозни средства.
Системата AEB не може да разпознае водача,
който се приближава отстрани на паркирано
превозно (например в задънена улица.)
В този случай трябва да поддържате
безопасно спирачно разстояние и,  ако е
необходимо,  да натиснете спирачния педал,
за да намалите скоростта на движение и да
поддържате безопасно разстояние.

(продължение)
• Ако при системата  AEB  има неизправност,

автономното аварийно спиране не се
прилага,  въпреки че спирачната система
работи нормално.

• Ако автомобилът отпред спре изведнъж,
може да имате по-малък контрол върху
спирачната система.  Затова поддържайте
безопасна дистанция между вас и
автомобила пред вас.

• Системата AEB може да се активира по време
на спиране и автомобилът да спре изведнъж
и да премести незакрепените предмети към
пътниците Винаги прикрепяйте свободните
предмети.

• Системата  AEB може да не се задейства,  ако
водачът натисне спирачния педал,  за да
избегнете сблъсък.

(продължение)
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• AEB  е само допълнителна система за
удобство на водача.  Водачът трябва да
поеме отговорността да контролира
работата на автомобила.  Не разчитайте
изцяло на  AEB  системата.  По-скоро
поддържайте безопасно разстояние и ако е
необходимо,  натиснете педала на
спирачката,  за да намалите скоростта на
движение.

• В някои случаи и при определени условия
на шофиране,  системата  AEB  може да се
активира предварително.  Това
предупредително съобщение се показва на
LCD дисплея с предупредителен звън.
Също така в някои случаи системата за
предната камера или радара може да не
разпознае превозното средство или
пешеходеца,  отпред.  Системата  AEB може
да не се активира и предупредителното
съобщение няма да се покаже.

(продължение)
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Ограничения на системата
Системата (AEB) е проектирана да следи автомобила
отпред или пешеходеца, чрез радарни сигнали и
разпознаване на камерата, за да предупреди водача,
че има непосредствено предстоящо сблъскване и ако е
необходимо, да приложи аварийно спиране.
В някои ситуации, радарният сензор или камерата
може да не открият автомобила или пешеходеца
отпред.  В тези случаи AEB  системата може да не
работи нормално. Водачът трябва да обърне особено
внимание в следните ситуации, при които работата на
AEB може да бъде ограничена.

Откриване на превозни средства
Датчикът може да не работи правилно когато:
• Радарният датчик или камерата са блокирани от

чужд обект или отломки
• Лошото време, като силен дъжд или сняг

затъмняват полето на видимост на сензора или
камерата

• Има смущения от електромагнитни вълни
• Има силно неравномерно отражение от сензора на

радара.
• Разпознаването от радара/камерата е ограничено
• Автомобилът отпред е твърде малък, за да бъде

разпознат от системата за разпознаване на
камерата (например мотоциклет или велосипед и
т.н.)

• Превозното средство отпред е изключително
голямо, има ремарке, което е твърде голямо, за да
бъде разпознато от системата (например ремарке за
трактори и т.н.)

• Зрителното поле на водача не е добре осветено
(твърде е тъмно, има прекалено много отражение
или твърде много задно осветяване, което
затъмнява зрителното поле)

• Предното превозно средство не е включено
правилно задните си светлини

• Външната яркост се променя внезапно, например
при влизане или излизане от тунел

• Превозното средство отпред се движи хаотично
• Превозното средство е върху не асфалтирани или

неравномерни груби повърхности или на път с
внезапни промени на наклона

• Превозното средство се движи под земята или в
сграда

• Превозното средство се движи близо до зони,
съдържащи метални вещества, като строителна
зона, железопътна линия и др.
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- шофирате по извит път
Работата на системата  AEB може да бъде ограничена
при шофиране по извит път.
В някои случаи при криволичещ път,  системата  AEB
може да се активира предварително.
Също така в някои случаи системата за предната
камера или радара може да не разпознае превозното
средство, движещо се по извит път.
В тези случаи водачът трябва да поддържа безопасно
спирачно разстояние и,  ако е необходимо,  да натисне
спирачния педал, за да намали скоростта на движение.

Системата  AEB може да разпознае превозно средство
в съседната лента, когато пътува по извит път.
В този случай системата може ненужно да алармира
водача и да натисне спирачката.
Винаги обръщайте внимание на пътя и условията за
шофиране.  Ако е необходимо,  натиснете педала на
спирачката,  за да намалите скоростта на движение и
да поддържате безопасно разстояние.
Също така,  когато е необходимо,  натиснете педала на
газта,  за да предотвратите ненужно спиране на
автомобила.

- Шофиране по склон
Работата на  AEB намалява,  когато се движите нагоре
или надолу по склон,  и не разпознава автомобила
отпред в лентата.  Това може да доведе до ненужно
предупредителното съобщение и аларма за
предупреждение, или липсата на такива.
Когато  AEB  изведнъж установи превозно средство
отпред,  докато минава склона,  може да усетите рязко
намаляване на скоростта.
Винаги гледайте напред,  докато шофирате нагоре или
надолу по наклон,  и ако е необходимо,  натиснете
педала на спирачката,  за да намалите скоростта на
движение и да поддържате разстоянието.
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- Смяна на лентите
Когато превозно средство смени лентата пред вас,
системата AEB може да не го открие веднага, особено
ако то промени лентата рязко. В този случай трябва да
поддържате безопасно спирачно разстояние и,  ако е
необходимо,  да натиснете спирачния педал,  за да
намалите скоростта на движение.

Когато минавате покрай спирка и спрян автомобил
пред вас влезе в лентата,  AEB системата може да не
открие веднага новото превозно средство, което сега е
пред вас. В този случай трябва да поддържате
безопасно спирачно разстояние и,  ако е необходимо,
да натиснете спирачния педал,  за да намалите
скоростта на движение и да поддържате безопасно
разстояние.

-  Откриване на автомобила пред вас
Ако превозното средство пред вас има товар,  който се
простира назад от кабината или когато превозното
средство пред вас има по-голяма просвет, необходимо
е допълнително внимание. Системата AEB може да не
е в състояние да открие товара,  простиращ се извън
превозното средство.  В тези случаи трябва да
поддържате безопасно спирачно разстояние и,  ако е
необходимо,  да натиснете спирачния педал,  за да
намалите скоростта на движение и да поддържате
безопасно разстояние.
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Откриване на пешеходци (ако е
оборудвана тази функция)
Датчикът може да не работи правилно когато:
• Пешеходецът не е разпознат от камерата, например

ако пешеходецът се е навел или не е ходил напълно
изправен.

• Пешеходецът се движи много бързо или се появява
рязко в зоната за откриване на камерата

• Пешеходецът носи облекло,  което лесно се слива с
околността и затруднява разпознаването му от
камерата.

• Външното осветление е прекалено ярко  (при
шофиране на ярка слънчева светлина или
отражение) или прекалено тъмно (при шофиране по
тъмно селско шосе през нощта)

• Трудно е да се открие и отличи пешеходецът от
други обекти в околността,  например ако има група
пешеходци или голяма тълпа.

• Има предмет,  подобен на структурата на тялото на
човека

• Пешеходецът е дребен
• Пешеходецът има нарушена мобилност
• Разпознаването от датчика е ограничено
• Трудно е да се открие и отличи пешеходецът от

други обекти в околността,  например ако има група
пешеходци или голяма тълпа.

Информация
В някои случаи системата  AEB  може да бъде
отменена,  когато е подложена на електромагнитни
смущения.
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(продължение)
• Системата AEB е разработена за откриване и

следене на превозното средство отпред чрез
разпознаване от радара и камерата.  Тя не е
предназначен за откриване на велосипеди,
мотоциклети или малки колесни предмети
като багажни торбички,  колички за
пазаруване или детски колички.

• Никога не се опитвайте да тествате работата
на  AEB  системата.  Това може да доведе до
тежки наранявания или смърт.

i
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Не използвайте  (AEB)  системата,  когато
теглите автомобил.  Прилагането на  AEB
при теглене може да повлияе
неблагоприятно на безопасността на
вашето превозно средство или на
тегленото превозно средство.

• Внимавайте,  когато превозното средство
пред вас има товар,  който се простира
назад от кабината или когато превозното
средство пред вас има по-голям просвет.

(продължение)
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СИСТЕМА ЗА ПОМОЩ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЛЕНТАТА (LKAS) (АКО ИМА)

Системата открива маркерите на пътните ленти и
пътната мрежа и подпомага управлението на водача,
за да се запази превозното средство между платната.
Когато системата установи,  че автомобилът се
отклонява от лентата,  тя предупреждава водача с
визуален и звуково сигнал и противодействие на
кормилната уредба,  опитвайки се да предотврати
излизането на автомобила от неговата му.
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(продължение)
• Системата  LKAS  предотвратява неволно

излизане от лентата чрез подпомагане
волана на водача.  Водачът обаче не трябва
да разчита единствено на системата, а винаги
да обръща внимание на волана, за да остане
в лентата.

• Винаги проверявайте състоянието на пътя и
обкръжаващата среда и бъдете внимателни,
когато системата е отказана,  не работи или
има неизправност.

• Системата разпознава маркерите на пътната
лента и контролира волана с помощта на
камера, поради което ако маркерите за пътни
ленти се откриват трудно, системата може да
не работи правилно.
Моля погледнете "Limitations of the system".

• Не се опитвайте да поправите камерата на
LKAS и не отстранявайте части.

• Не поставяйте предмети,  които отразяват
светлината на таблото, докато шофирате.

(продължение)

OAEE056013L

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Системата  LKAS  не е заместител на
безопасното шофиране,  а функция за
удобство.  Водачът е длъжен винаги да е
наясно с околността и да управлява
автомобила.

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимавайте,  когато използвате за
поддържане на лентата системата (LKAS):
• Воланът не се контролира непрекъснато,

така че ако скоростта на автомобила е по-
висока скорост при напускане на лентата,
автомобилът може да не бъде управляван
от системата.

• Не завъртайте внезапно волана,  когато
воланът се подпомага от системата.

(продължение)



5

Работа с LKAS

За да активирате LKAS:
След поставяне на  POWER  бутона в положение  ON,
натиснете бутона  LKAS,  разположен на арматурното
табло от лявата страна на волана.

Индикаторът на дисплея на панела първоначално ще
светне в бяло. Това показва,  че  LKAS  е в състояние
READY, но не NOT ENABLED.
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(продължение)
• Не поставяйте никакви аксесоари близо до

огледалото за обратно виждане.
• Не потъмнявайте предното стъкло.
• Работата на  LKAS може да бъде повлияна от

няколко фактора,  включително условията на
околната среда,  които влияят върху
способността на камерата да открива лентите
пред вас. Отговорност на водача е да обърне
особено внимание на пътното платно и да
поддържа по всяко време превозното
средство на предвидената му лента.

• Винаги дръжте ръце на волана когато
системата  LKAS  е активирана.  Ако
продължите да шофирате без ръцете,  след
като се появи предупредителното съобщение
"Дръжте ръце на волана", системата ще спре
да контролира волана.

• Винаги бъдете предпазливи когато
използвате системата.

Управлениенавашияавтомобил

■ Тип А

OAEE056014
■ Тип B

OAEE056144L



Управление на вашия автомобил

Активиране на LKAS

• Екранът  LKAS  ще се появи на екрана  SCC/LKAS
(Assist  Mode)  на  LCD  дисплея,  ако системата е
активирана.

• Когато се установят и двете линии и всички условия
за активиране на  LKAS  са изпълнени,  ще светне
зелен индикатор за волана и индикаторът  LKAS ще
се промени от бяло в зелено.  Това показва,  че
системата  LKAS  е в състояние  ENABLED  и волана
ще може да се управлява от нея.

• Ако системата открие маркера на лентата, цветът се
променя от сиво на бяло.

• Ако системата разпознае маркера за лявата лента,
цветът на маркера на лявата лента ще се промени
от сиво на бяло.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Системата за подпомагане на поддържането
на лентата е система,  която не позволява на
водача да напусне лентата. Водачът обаче не
трябва да разчита единствено на системата, а
винаги да проверява условията на пътя при
шофиране.

      Линията не е   Линията е

OAEE056122L



• Ако системата разпознае маркера за дясната лента,
цветът на маркера на дясната лента ще се промени
от сиво на бяло.

• И двата маркера трябва да бъдат открити,  за да се
активира напълно системата.

■Маркер на лентата
отляво

■Маркер на лентата
отдясно

OAEE056127L/OAEE056128L

• Ако пресечете линия на лента,  тази,  която
пресечете, ще мига (в жълто) на LCD дисплея.

• Ако се появи воланът,  системата ще контролира
волана на автомобила,  за да предотврати
преминаването на маркера на лентата.

■Маркер на лентата
отляво

■Маркер на лентата
отдясно

OAEE056125L/OAEE056126L
Ако не са изпълнени всички условия за активиране на
LKAS, системата ще се преобразува в  LDWS (система
за предупреждение при напускане на лентата)  и
предупреждава шофьора само когато водачът прекоси
маркерите на лентите.
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Управление на вашия автомобил

Дръжте ръцете си на волана
Ако водачът свали ръцете си от волана за няколко
секунди,  докато  LKAS  е активирана,  системата ще го
предупреди с визуален и звуков сигнал.

Ръцете на шофьора не са установени.
LKAS ще бъде забранена моментално
Ако водачът все още не е сложил ръце на волана след
няколко секунди, системата няма да контролира волана
и да предупреждава водача само когато той прекоси
маркера на лентата.
Ако обаче водачът отново сложи ръце на волана,
системата ще започне да управлява волана.

Информация

• Въпреки че управлението се подпомага от
системата, водачът може да управлява волана.

• Воланът може да се усеща по-тежък,  когато се
подпомага от системата,  отколкото когато не се
подпомага от нея.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Шофьорът е отговорен за точното
управление на волана.

• Изключете системата и управлявайте
автомобила в следните ситуации.
- При лошо време
- При лоши условия на пътя
- Когато воланът трябва често да се

контролира от водача

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупредителното съобщение може да се
появи късно,  в зависимост от пътните
условия.  Затова винаги дръжте ръце на
волана по време на шофиране.

OAEE056129L



Системата LKAS няма да бъде в състояние
ENABLED и волана няма да бъде подпомогнат,
когато:
• Скоростта на автомобила е под 60 км./ч. или над 180

км./ч.
• Открива се само един маркер на лентата.
• Мигачът е включен преди смяна на лентата.  Ако

смените лентите без да включите мигача,  волана
може да бъде контролиран.

• Аварийната предупредителна лампа се включва:
• Ширината на лентата е под  2,6  метра и над  4,5

метра.
• ESC  (Електронно управление на стабилността)  или

VSM  (Управление на стабилността на автомобила)
се активира.

• Автомобилът се движи по стръмен наклон.
• Автомобилът спре внезапно.
• Автомобилът прави резки промени в лентата.
• На пътя има повече от два маркера за пътни ленти.

(напр. ремонт)
• Автомобилът се движи по стръмен наклон.

Информация
Когато системата е включена или сте вдясно след
смяната на лента, шофирайте в средата на лентата.
В противен случай системата няма да подпомогне
на управлението.

Предупредителна светлина и съобщение
Проверете LKAS

Ако има проблем със системата,  ще се появи
съобщение за няколко секунди. Ако проблемът
продължи,  индикаторът за неизправност на  LKAS  ще
светне.

5-65

5

i

Управлениенавашияавтомобил

OAEE056131L



Управление на вашия автомобил

Индикатор за неизправност на LKAS
Индикаторът за неизправност на
LKAS (жълт) ще светне, ако LKAS не
работи правилно. Препоръчваме

да проверите автомобила си при упълномощен дилър
на HYUNDAI.

Когато има проблем със системата, направете
едно от следните неща:
• Включете системата, след като изгасите автомобила

и отново го запалите.
• Когато POWER бутонът е в позиция ON..
• Проверете дали системата е засегната от времето.

(напр. мъгла, силен дъжд и т.н.)
• Проверете дали няма чуждо тяло върху обектива на

камерата.

Ако проблемът не изчезне, препоръчваме системата да
бъде проверена от упълномощен дилър на HYUNDAI.

LKAS промяна на функцията
Водачът може да смени LKAS на системата за
предупреждение при напускане на лентата (LDWS) или
да промени режима LKAS между стандартна LKA и
активна LKA от LCD дисплея. Отидете на 'User
Settings ® Driving Assist ® Lane Keeping Assist System
® Lane Departure Warning/Standard LKA/ Active LKA'.
Ако функцията не е избрана, системата автоматично се
настройва на стандартна LKA.

Предупреждение за напускане на лентата
LDWS сигнализира на водача с визуално
предупреждение и предупредителна аларма, когато
системата установи, че автомобилът излиза от
лентата. Воланът не се контролира.

Стандартна LKA
Този режим ръководи водача, за да поддържа
превозното средство в рамките на лентите. Рядко
контролира волана, когато автомобилът се движи
добре в лентите. Въпреки това, системата започва да
контролира волана, когато автомобилът е на път да се
отклони от лентата.

Активна LKA
Активният режим LKA осигурява по-често управление
на волана в сравнение със стандартна LKA. Водачът
може да не почувства началото на управлението на
волана, тъй като активната LKA може постоянно да
контролира управлението с по-леки корекции.
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Ограничения на системата
Системата LKA може да работи преждевременно, дори
ако превозното средство не се отклони от
предвидената лента, или LKAS може да не ви помогне
да ви насочи или да ви предупреди, ако автомобилът
напусне предвидената лента при следните
обстоятелства:
• Маркерът на пътната лента отпред не се вижда

поради дъжд, сняг, вода по пътя, повредена или
оцветена повърхност на пътя или други фактори.

• Външната яркост се променя изведнъж, например
при влизане или излизане от тунел.

• Яркостта навън е твърде ниска, например когато
фаровете не са включени през нощта или
автомобилът минава през тунел.

• Температурата около вътрешното огледало за
обратно виждане е висока поради пряка слънчева
светлина.

• Трудно е да се различи маркерът на пътната лента
от пътната повърхност или маркерът на пътната
лента е избледнял или не е ясно маркиран.

• Шофиране по стръмен път, над хълм или по извит
път.

• Когато светлина, идваща от улично осветление или
от насрещното превозно средство, се отразява на
мокра пътна повърхност, като локва на пътя.

• Предното стъкло или лещата на камерата LKAS са
блокирани от мръсотия или частици.

• Зрителното поле отпред се възпрепятства от
отражение.

• Лентите не са завършени или районът е в строеж.
• На пътя пред вас има повече от два маркера за

пътни ленти.
• Маркерът на лентата е обединен или разделен.

(например, вход за тол пункт)
• Номерът на лентата се увеличава или намалява или

маркерът на лентата се пресича.
• Маркировките на лентите не са ясно видими от пътя.
• Сянката е върху маркера на лентата със средна

лента.
• Лентата е много широка или тясна. Вижте

предишната страница.
• Предното стъкло е замъглено; пътят не се вижда

ясно

• Има маркировки върху пътната повърхност, които
приличат на маркер на лентата, които по
невнимание се откриват от камерата.

• В пътното платно има гранична структура, като
бетонна бариера, предпазна решетка и рефлектор,
които по невнимание се откриват от камерата.

• Няма достатъчно разстояние между вас и
автомобила отпред, за да се открие маркера на
пътната лента или превозното средство), или
предната кола се движи по маркера на пътната
лента.

• Неблагоприятните пътни условия причиняват
прекомерни вибрации на автомобила по време на
шофиране.
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Управление на вашия автомобил

СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА СКОРОСТТА (АКО ИМА)
Управление на скоростта
Можете да зададете ограничението на скоростта,
когато не искате да надвишавате определена скорост.
Ако карате над предварително зададеното ограничение
на скоростта,  системата за предупреждение работи
(зададената граница на скоростта ще мига и ще звучи
звънене), докато скоростта на автомобила не се върне
в рамките на ограничението.

Информация
Докато контролът за ограничение на скоростта
работи,  системата за круиз контрол не може да
бъде активирана.

Превключвател за управление на скоростта

: Променя режима между круиз контрол/смарт
круиз контрол
система за контрол на скоростта.

За да зададете ограничение на скоростта

1. Натиснете  бутона за включване на системата.
Индикаторът за ограничение на скоростта на ще
светне панела.

Системата е изключена Круиз контрол/Смарт круиз контрол

Управление на ограничението на скоростта

RES+: Възстановява или увеличава зададената скорост.
SET- : Задава или намалява зададената скорост.
O: Отказ на зададеното ограничение на

скоростта.
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5
2. Натиснете превключвателя надолу (SET-).
3. •  Натиснете превключвателя нагоре  (RES+)  или

надолу  (SET-),  и го освободете при желаната
скорост.

• Натиснете превключвателя нагоре  (RES+)  или
надолу  (SET-),  и го задръжте.  Скоростта ще се
повиши или намали с 5 км./ч.

Зададената скорост ще се появи на инструменталния
панел.

Ако искате да преминете над предварително
зададената скорост, когато натискате педала за газ по-
малко от приблизително 50%, скоростта на автомобила
ще се поддържа в рамките на зададеното ограничение
на скоростта.
Ако обаче натискате педала на газта повече от
приблизително  70%,  можете да преминете над
ограничението на скоростта.  След преминаване
индикаторът ще мига и ще звучи предупреждение,
докато не върнете скоростта в рамките на
ограничението.

За да изключите ограничението на скоростта,
направете едно от следните:

• Натиснете  бутона.
• Ако натиснете O (Отказ) бутона веднъж, зададената

скорост може да бъде ограничена,  но няма да
изключите системата. Ако искате да възстановите
ограничението за скоростта,  натиснете  +RES  или
SET-  на превключвателя на волана на желаната от
вас скорост.
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Управление на вашия автомобил

КРУИЗ КОНТРОЛ (АКО ИМА)
Работа на Круиз контрол

1. Cruise индикатор
2. SET индикатор

Системата Круиз контрол ви позволява да управлявате
със скорост над  30  км./ч.  без да натискате педала на
газта.
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(продължение)
• Не използвайте круиз контрол,  когато не е

безопасно да поддържате автомобила с
постоянна скорост:
- При шофиране в тежък трафик или когато

условията на движение затрудняват
шофирането с постоянна скорост

- При шофиране по дъждовни, заледени или
покрити със сняг пътища

- При шофиране по хълмисти или ветровите
пътища

- При шофиране във ветровити райони

■Извън Европа

■ За Европа

OAEE056018L

OAEE056018

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вземете следните предпазни мерки:
• Винаги настройвайте скоростта на

автомобила под ограничението за
скоростта във вашата страна.

• Ако круиз контролът е оставен включен,
(индикаторната лампа  cruise  на панела
свети),  той може да бъде активиран
случайно.  Дръжте системата за круиз
контрол изключена  (индикаторът  cruise  не
свети),  когато той не се използва,  за да
избегнете неволно задаване на скорост.

• Използвайте системата круиз контрол само
когато пътувате по открити магистрали при
хубаво време.

(продължение)



Информация

• При нормална работа с круиз контрол,  когато
ключът  SET  е активиран или реактивиран след
прилагане на спирачките, круиз контролът ще се
активира след приблизително  3  секунди.
Забавянето е нормално.

• Преди да активирате функцията за круиз
контрол, системата ще провери дали спирачният
превключвател работи нормално.  Натиснете
спирачния педал поне веднъж,  след като
включите  POWER  бутона или запалите
автомобила.

Круиз контрол превключвател
CANCEL/O : Спира работата на Круиз контрола.
CRUISE   /  :  Изключете или включете

системата за круиз контрол.
RES+: Възстановява или увеличава зададената

скорост.
SET- : Избира или намалява зададената скорост.

Информация

Първо,  превключете режима в круиз контрол чрез
натискане на   бутон,  ако е оборудван със
система за контрол на скоростта.
Режимът се променя,  както е показано по-долу,
когато е натиснат бутона.
Системата е изключена Круиз контрол

 ограничение на скоростта
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Управление на вашия автомобил

За да зададете скоростта за круиз
контрол

За да увеличите скоростта за круиз контрол

1. Натиснете  CRUISE/  бутон на волана,  за да
включите системата. Индикаторът ще светне.

2. Ускорете до желаната скорост,  която трябва да е
повече от 30 км./ч.

Натиснете превключвателя (1) надолу (SET-) и го
освободете. Ще светне SET индикаторната лампа.

3. Освободете педала на газта.

Информация
На стръмен наклон автомобилът може леко да се
забави или да се ускори,  когато карате нагоре или
надолу.

• Натиснете превключвателя  (1)  нагоре  (RES+)  и го
задръжте,  докато наблюдавате избраната скорост
на панела.
Освободете превключвателя,  когато желаната
скорост е показана и автомобилът ще се ускори до
тази скорост.

• Натиснете превключвателя  (1)  нагоре  (RES+)  и го
освободете незабавно.  Скоростта на движение ще
се увеличи
с  2.0  км./ч.  всеки път,  когато превключвателят се
задейства по този начин.
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• Натиснете педала на газта.  Когато автомобилът
достигне желаната скорост,  натиснете бутона за
превключване (1) надолу (SET-).

За да намалите скоростта за круиз контрол

• Натиснете превключвателя  (1)  надолу  (SET-)  и го
задръжте.  Вашият автомобил ще се забави
постепенно.  Освободете превключвателя на
скоростта, която желаете да поддържате.

• Натиснете превключвателя  (1)  надолу  (SET-)  и го
освободете веднага.  Скоростта на движение ще
намалее
с  2.0  км./ч.  всеки път,  когато превключвателят се
задейства по този начин.

• Леко натиснете педала на спирачката.  Когато
автомобилът достигне желаната скорост,  натиснете
бутона за превключване (1) надолу (SET-).

За да ускорите временно с включен круиз контрол
Натиснете педала на газта.  Когато извадите крак от
педала на газта,  автомобилът ще се върне до
предварително зададената скорост.
Ако натискате превключвателя надолу  (SET-)  при
увеличена скорост,  круиз контролът ще поддържа
повишената скорост.
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Круиз контролът ще бъде спрян когато:

• Натиснете педала на спирачката.
• Натиснете  CANCEL/  O  бутона,  разположен върху

волана.
• Превключите на N (неутрална).
• Намалите скоростта на автомобила,  по-ниска от

запаметената скорост с 20 км./ч.
• Намалите скоростта на автомобила до

приблизително 30 км./ч.
• ESC (Electronic Stability Control) е включен.

Информация
Всяко от гореизброените действия ще анулира
работата на круиз контрол  (зададената скорост на
инструменталния панел ще се изключи),  но само
натискането на бутона   CRUISE/   ще изключи
системата.  Ако желаете да възобновите работата с
круиз контрол,  натиснете бутона за превключване
нагоре  (RES  +),  разположен на волана.  Ще се
върнете към предварително зададената скорост,
освен ако системата не е изключена с помощта на
CRUISE/            бутона.

За да възстановите предварително зададената
скорост на пътуване

Натиснете превключвателя (1) нагоре (RES+). Ако
скоростта на автомобила е над
30 км./ч., ще се възстанови първоначално зададената
скорост.
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За да изключите функцията круиз контрол

• Натиснете  CRUISE  /   бутона  (cruise
индикаторната лампа ще изгасне).

• Натиснете   бутона  (индикаторната лампа ще
изгасне).
- При включване на круиз контрол,  еднократно

натискане на бутона ще изключи круиз контрол и
ще включи контрол на скоростта.

- С изключването на круиз контрол и включването
на контрол на скоростта,  натискането на бутона
ще изключи и двете системи.

Информация
Режимът се променя, както е показано по-долу,
когато   е натиснат бутона.

Системата е изключена             Круиз контрол

ограничение на скоростта
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Управление на вашия автомобил

НЕИЗПРАВНОСТ ПРИ РАЗШИРЕНИЯ СМАРТ КРУИЗ КОНТРОЛ (АКО ИМА)
Системата за смарт круиз кнотрол ви позволява да
програмирате автомобила да поддържа постоянна
скорост и разстояние, като открива автомобила отпред
без да натиска педала на газта/спирачката.

➀ Cruise indicator
➁ Set speed
➂ Vehicle-to-vehicle distance

Екранът SCC ще се появи на екрана SCC/LKAS (Assist
Mode) на LCD дисплея, ако е активирана.
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   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За вашата безопасност,  моля,  прочетете
ръководството за експлоатация,  преди да
използвате системата.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вземете следните предпазни мерки:
• Винаги настройвайте скоростта на

автомобила под ограничението за
скоростта във вашата страна.

• Ако смарт круиз контролът е оставен
включен,  (cruise  (             )  индикаторната
лампа на панела свети)  той може да бъде
активиран случайно.  Дръжте системата за
смарт круиз контрол изключена  (cruise
(               )  индикаторът не свети),  когато
той не се използва,  за да избегнете
неволно задаване на скорост.

• Използвайте системата смарт круиз
контрол само когато пътувате по открити
магистрали при хубаво време.

(продължение)

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Системата смарт круез контрол не е
заместител на безопасното шофиране,  а
функция за удобство.  Водачът е длъжен
винаги да проверява скоростта си и
разстоянието до предното превозно
средство.



Смарт круиз контрол превключвател

CANCEL/O : Спира работата на Круиз контрола.
CRUISE / : Изключете или включете

системата за круиз контрол.
RES+: Възстановява или увеличава зададената

скорост.
SET- : Избира или намалява зададената скорост.

: Задава дистанцията между превозните
средства.

Информация

Първо, превключете режима в смарт круиз контрол
чрез натискане на    бутон,  ако е оборудван със
система за контрол на скоростта.
Режимът се променя,  както е показано по-долу,
когато е   натиснат бутона.

Системата е изключена             Смарт круиз контрол

ограничение на скоростта
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продължение)
• Не използвайте смарт круиз контрол,  когато

може да не е безопасно да поддържате
автомобила с постоянна скорост:
- При шофиране в тежък трафик или когато

условията на движение затрудняват
шофирането с постоянна скорост

- При шофиране по дъждовни,  заледени или
покрити със сняг пътища

- При шофиране по хълмисти или ветровите
пътища

- При шофиране във ветровити райони
- Когато шофирате на паркинги
- Когато шофирате близо до мантинели
- Когато шофирате по остър наклон
- Когато шофирате при намалена видимост

(вероятно, заради лошо време, като могла,
сняг, дъжд или пясъчно буря)

- Когато способността за засичане на
автомобила намалява поради модификации
на превозното средство, което води до
разлика в нивото на предните и задните
колела на автомобила
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За да настроите чувствителността за смарт за круиз
контрол

Чувствителността на скоростта на автомобила,  при
следене на предното превозно средство за
поддържане на зададеното разстояние,  може да се
регулира.  Отидете 'User Settings ® Driving Assist ® Smart
Cruise  Control  Response ®  Slow/Normal/  Fast’ на  LCD
дисплея.  Можете да изберете един от трите етапа,
които предпочитате.

• Slow:
Скоростта на превозното средство,  което следва
предното,  за да поддържа определеното
разстояние, е по-бавна от нормалната скорост.

• Normal:
Скоростта на превозното средство,  което следва
предното,  за да поддържа определеното
разстояние, е нормална.

• Fast:
Скоростта на превозното средство,  което следва
предното,  за да поддържа определеното
разстояние, е по-бърза от нормалната скорост.

Информация
Последната избрана скоростта на смарт круиз
контрол остава в системата.

За да преобразувате в режим Круиз контрол
Водачът може да избере да използва само режим за
круиз контрол (функция за контрол на скоростта), като:
1. Включете системата  (индикаторът ще светне,  но

системата няма да бъде активирана).
2. Натиснете и задръжте бутона  "Vehicle-to-Vehicle

Distance" за повече от 2 секунди.
3. Изберете между  "Smart  Cruise  Control"  и  "Cruise

Control".
Когато системата се анулира с помощта на бутона
CRUISE /        или се използва бутонът CRUISE /           ,
след като автомобилът е в режим (  )  на готовност,
режимът смарт круиз контро ще се включи.
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Скорост при смарт круиз контрол
За да зададете скоростта за смарт круиз контрол

1. Натиснете   CRUISE/  бутон на волана,  за да
включите системата. Круиз (                ) индикаторът
ще светне.

2. Ускоряване до желаната скорост.
Скоростта за смарт круиз контрол може да се
регулира по следния начин:
• 30  км./ч.  ~  180  км./ч.  :  ако няма превозно

средство отпред
• 0 км./ч. ~ 180 км./ч. : ако няма превозно средство

отпред

3.

 Натиснете превключвателя надолу  (SET-),  и го
освободете при желаната скорост. Зададената
скорост и разстоянието между двата автомобила
ще светнат на LCD дисплея.

4. Освободете педала на газта.  Желаната скорост ще
се поддържа автоматично.

Ако пред вас има превозно средство,  скоростта може
да намалее, за да се поддържа разстоянието до него.
На стръмен наклон автомобилът може леко да се
забави или да се ускори,  когато карате нагоре или
надолу.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когато използвате режима за круиз контрол,
трябва ръчно да регулирате разстоянието до
други превозни средства,  като натискате
спирачния педал или педала на газта.
Системата не регулира автоматично
разстоянието до превозните средства пред
вас.
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Информация
Скоростта на превозното средство може да
намалее на при изкачване на наклон и да се
увеличи слизане по наклон.

За да увеличите зададената скорост при смарт
кроуз контрол

Следвайте някоя от тези процедури:
• Натиснете превключвателя нагоре  (SET-)  и го

задръжте.  Скоростта на автомобила ви ще се
увеличи с  10  км./ч.  Освободете превключвателя на
желаната скорост.

• Натиснете превключвателя нагоре  (SET-)  и го
освободете веднага.  Скоростта на движение ще се
увеличава с
1  км./ч.  всеки път,  когато премествате
превключвателя по този начин.

• Можете да зададете скоростта до 180 км./ч.
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Проверете условията на шофиране преди на
използвате превключвателя.  Скоростта на
шофиране рязко се увеличава,  когато
натискате нагоре и задържате
превключвателя.



За да намалите зададената скорост при
смарт кроуз контрол

Следвайте някоя от тези процедури:
• Натиснете превключвателя надолу  (SET-)  и го

задръжте.  Скоростта на автомобила ви ще се
намали с  10  км./ч.  Освободете превключвателя на
желаната скорост.

• Натиснете превключвателя надолу  (SET-)  и го
освободете веднага.  Скоростта на движение ще се
намалява с  1  км./ч.  всеки път,  когато премесвате
превключвателя по този начин.

• Можете да зададете скоростта до 30 км./ч.

За да ускорите временно с включен смарт круиз
контрол
Ако искате да ускорите временно,  когато смарт круиз
контрол е включен,  натиснете педала на газта.
Повишената скорост няма да повлияе на работата на
смарт круиз контрол или да промени зададената
скорост.
За да се върнете към зададената скорост,  махнете
крака си от педала на газта.
Ако натискате превключвателя надолу  (SET-)  при
увеличена скорост,  скоростта на движение ще се
настрои отново.

Информация
Бъдете внимателни,  когато ускорявате временно,
тъй като в този момент скоростта не се управлява
автоматично,  дори ако пред вас има превозно
средство.

Смарт круиз контрол ще бъде временно
спрян когато:

Ръчно изключване
• Натиснете педала на спирачката.
• Натиснете  CANCEL/   бутона,  разположен върху

волана.
• Натиснете спирачния педал и натиснете

едновременно бутона  CANCEL/            , когато
автомобилът е спрял.

Смарт круиз контрол се изключва временно,  когато
индикаторът за настройка на скоростта и разстоянието
между двата автомобила на LCD дисплея се изключи.
 Круиз (                     ) индикаторът свети непрекъснато.
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Автоматично изключване
• Вратата на шофьора е отворена.
• Превозното средство се премества на N

(неутрална), R (задна) или P (паркиране).
• Използва се електронната спирачна система (EPB).
• Скоростта на автомобила е над 190 км/ч..
• Автомобилът е спрял на стръмен наклон.
• Използват се  ESC  (Electronic  Stability  Control),  TCS

(система за контрол на сцеплението) или ABS.
• ESC е изключена.
• Сензорът или капакът са замърсени или блокирани

с чужди тела.
• Автомобилът спира за повече от 5 минути.
• Автомобилът спира и продължава многократно за

дълъг период от време.
• Водачът започва да шофира чрез натискане на

превключвателя нагоре (RES +) / надолу (SET-) или
чрез натискане на педала на газта,  3  след като
автомобилът е спрян от системата смарт круиз
контрол без да има превозно средство отпред.

• Водачът започва да шофира чрез натискане на
превключвателя нагоре (RES +) / надолу (SET-) или
чрез натискане на педала на газта, след спиране на
автомобила от автомобил, спрян далеч отпред.

• Педалът на газта се натиска продължително за
повече от една минута.

• ABS е активирана.
Всяко от тези действия ще анулира работата на
смарт круиз контрол.  Зададената скорост и
разстоянието между двата автомобила ще изчезнат
от LCD дисплея.
При условие,  че смарт круиз контрол се анулира
автоматично, той няма да се възобнови, въпреки са
натиснати RES + или SET- на превключвателя.

Информация
Ако смарт круиз контрол бъде отменен заради
други причини,  препоръчваме системата да бъде
проверена от упълномощен дилър на HYUNDAI.

Изключване на смарт круиз контрол
Ако системата бъде анулирана,  ще звучи
предупредително звънене и ще се появи съобщение за
няколко секунди.
Трябва да регулирате скоростта на автомобила,  като
натискате педала на газта или педала на спирачката в
зависимост от състоянието на пътя и състоянието на
шофиране.
Винаги проверявайте пътните условия.  Не разчитайте
на предупредителния звук.
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За да възстановите зададената скорост при
смарт кроуз контрол
Ако за прекратяване на скоростта се използва друг
метод,  различен от ключа за превключване и
системата все още е активирана,  скоростта
автоматично ще се възобнови,  когато натискате
превключвателя нагоре (RES +) или надолу (SET-).
Ако натиснете бутона за превключване нагоре (RES +),
скоростта ще се възобнови до наскоро зададената
скорост. Ако обаче скоростта на автомобила падне под
30  км./ч.,  тя ще се възобнови,  когато пред вас има
автомобил.

Информация
Винаги проверявайте условията на пътя,  когато
натискате бутона за превключване нагоре  (RES  +),
за да възобновите скоростта.

За да изключите функцията круиз контрол

• Натиснете CRUISE  /   бутона (cruise  (       )
индикаторната лампа ще изгасне).

•  Натиснете  CRUISE  /   бутона (      )
индикаторната лампа ще изгасне).
- При включване на смарт круиз контрол,

еднократно натискане на бутона ще изключи
смарт круиз контрол и ще включи контрол на
скоростта.

- С изключването на смарт круиз контрол и
включването на контрол на скоростта,
натискането на бутона ще изключи и двете
системи.

Информация
Режимът се променя, както е показано по-долу,
когато е натиснат бутона.

Системата е изключена             Смарт круиз контрол

ограничение на скоростта
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Управление на вашия автомобил

Смарт круиз контрол разстояние между
превозните средства
За да настроите разстоянието между
два автомобила

Когато системата е включена,  можете да настроите и
поддържате разстоянието от автомобила пред вас, без
да натискате педала на газта или спирачката.
При всяко натискане на бутона разстоянието между
двата автомобила се променя, както следва:

Distance 4                          Distance 3                  Distance 2

Distance 1

Например,  ако карате с  90  км./ч.,  разстоянието се
запазва, както следва:

Distance 4 - приблизително 52.5 м
Distance 3 - приблизително 40 м
Distance 2 - приблизително 32.5 м
Distance 1 - приблизително 25 м

Информация
Разстоянието е настроено на последното зададено
разстояние, когато системата се използва за първи
път след като автомобилът е в режим ( )  на
готовност.

Когато лентата отпред е чиста:

Скоростта на автомобила ще поддържа зададената
скорост.
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Когато пред вас в лентата има превозно
средство:

•

• Скоростта на автомобила ще се забави или ще се
ускори, за да се запази избраното разстояние.

• Ако предното превозно средство се ускори,  вашето
превозно средство ще се движи със стабилна
скорост, след като се ускори до зададената скорост.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когато използвате системата смарт круиз
контрол:
• Издава се предупредителен звуков сигнал

и индикаторът за разстояние между двата
автомобила мига,  ако автомобилът не
може да поддържа избраното разстояние
от предното превозно средство.

• Ако се появи предупредителен звуков
сигнал, натиснете педала на спирачката, за
да регулирате скоростта на автомобила и
разстоянието до превозното средство
отпред.

• Дори ако предупредителната звънене не е
активирано,  винаги обръщайте внимание
на условията за шофиране,  за да
предотвратите опасни ситуации.

ВНИМАНИЕ

Ако предното превозно средство  (скорост на
превозното средство:  по-малко от  30  км./ч.)
премине в следващата лента,  ще чуете
сигнализация и ще се появи съобщението
"Watch  for  surrounding  vehicles".  Регулирайте
скоростта на автомобила за превозни
средства или предмети,  които могат
изведнъж да се появят пред вас,  чрез
натискане на спирачния педал.
Винаги обръщайте внимание на пътните
условия пред вас.



Управление на вашия автомобил

При трафик

Използвайте превключвателя или педала за
ускоряване
• В трафика,  вашето превозно средство ще спре,  ако

автомобилът пред вас спира.  Също така,  ако
превозното средство пред вас започне да се движи,
вашият автомобил също ще започне да се движи.
Ако обаче автомобилът спре за повече от 3 секунди,
трябва да натиснете педала на газта или да
превключвателя нагоре (RES +), за да започнете да
се движите.

• Ако натиснете превключвателя за смарт круиз
контрол  (RES  +  или  SET-),  докато автоматичното
задържане и смарт круиз контрол се задействат,
автоматичното задържане ще бъде освободено,
независимо от работата на педала на газта и
автомобилът ще започне да се движи.  AUTO HOLD
индикаторът се променя от зелен на бял.

Сензор за отчитане на разстоянието на предния
автомобил

Смарт круиз контрол използва сензор, за да установи
разстоянието до предното превозно средство.
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Предупредително съобщение

Изключване на смарт круиз контрол.
Блокиране на радара
Когато капакът на обектива на сензора е блокиран от
мръсотия,  сняг или частици,  работата на системата
може временно да спре. Ако това се случи,  на LCD
дисплея ще се появи предупредително съобщение.
Отстранете всички замърсявания, сняг или ицитсач  и
почистете датчика,  преди да работите със системата
смарт круиз контрол.  Системата може да не се
активира правилно,  ако радарът е напълно замърсен
или ако някое от веществата не е открито след като
автомобилът е в режим  ( )  на готовност  (напр.  на
открит терен).
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(продължение)
• Ако предната броня е повредена в зоната

около радарния сензор,  системата може да
не работи правилно.  Препоръчваме ви да
проверите автомобила си при упълномощен
дилър на HYUNDAI.

• Използвайте само оригинални части
HYUNDAI  за поправка или подмяна на
повреден сензор или покритие.  Не
поставяйте боя върху капака на сензора.

Управлениенавашияавтомобил

ВНИМАНИЕ

• Не поставяйте чужди предмети, като стикер
за броня или предпазител за броня пред
радарен датчик.  Това може да окаже
неблагоприятно въздействие върху
чувствителността на радара.

• Винаги дръжте радарния сензор и капака
на обектива чист и без мръсотия и
отломки.

• Използвайте само мека кърпа за
почистване на автомобила.  Не пръскайте
вода под налягане директно върху сензора
или покритието на сензора.

• Внимавайте да не прилагате ненужна сила
върху радара или покритието.  Ако
сензорът бъде принудително разместен,
системата може да не работи правилно.  В
този случай може да не се показва
предупредително съобщение.  Проверете
автомобила на упълномощен дилър на
HYUNDAI.

(продължение)
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Проверете системата за смарт круиз контрол
Съобщението ще се появи,  когато системата за
контрол на разстоянието между двата автомобила не
работи нормално.
Препоръчваме ви да закарате автомобила си при
упълномощен дилър на  HYUNDAI  и да проверите
системата.

Ограничения на системата
Системата може да има ограничения да открива
разстоянието до предното превозно средство,  поради
пътни условия и трафик.

По криволичещ път

• Системата може да не разпознае движещо се
превозно средство във вашата лента,  а след това
автомобилът ви да се ускори до зададената скорост.
Скоростта на превозното средство също ще
намалее,  когато автомобилът отпред бъде
разпознат внезапно.

• Изберете подходящата скорост по завоите и
натискайте спирачките или педала на газта,  ако е
необходимо.
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По наклон Смяна на лентата

Скоростта на вашия автомобил може да бъде
намалена благодарение на превозното средство в
съседната лента.
Натиснете педала на газта и изберете подходящата
скорост.  Проверете дали пътните условия позволяват
безопасна работа на смарт круиз контрол.

• По време на изкачване или слизане системата може
да не разпознае движещо се превозно средство във
вашата лента,  а след това автомобилът ви да се
ускори до зададената скорост.   Скоростта на
превозното средство също ще намалее бързо,
когато автомобилът отпред бъде разпознат
внезапно.

• Изберете подходящата скорост по наклона и
натискайте спирачката или педала на газта,  ако е
необходимо.

• Превозното средство,  което се престроява от
съседната във вашата лента,  не може да бъде
разпознато от датчика,  докато не се намира в
обхвата на разпознаване.

• Радарът може да не го открие веднага,  когато
превозното средство навлезе в лентата. Винаги
обръщайте внимание на трафика, пътните и условия
на шофиране.

• Ако пред вас се престрои превозно средство с по-
ниска скорост, вашата скорост може да намалее, за
да се поддържа разстоянието до него.

• Ако по-бързо превозно средство се престрои във
вашата лента,  вашият автомобил ще се ускори до
зададената скорост.
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Управление на вашия автомобил

Разпознаване на превозно средство

Някои превозни средства във вашата лента не могат
да бъдат разпознати от сензора:
- Тесни превозни средства като мотоциклети и

велосипеди
- Превозни средства наклонени на една страна
- Бавнодвижещи се превозни средства или внезапно

намаляващи скоростта
- Спрели превозни средства
- Превозни средства с малък заден профил, като

например ремаркета без натоварване

Превозното средство не може да бъде разпознато
правилно от сензора, ако се случи някое от следните:
- Когато автомобилът е насочен нагоре поради

претоварване в багажното отделение
- Докато волана се управлява
- При шофиране от едната страна на лентата
- При шофиране в тесни ленти или криволичещи
Натискайте педала на спирачката или газта,  ако е
необходимо.

• Вашето превозно средство може да се ускори,
когато превозното средство пред вас изчезне.

• Когато сте предупредени,  че превозното средство
пред вас не е открито, карайте внимателно.
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• Когато минавате покрай спирка и спрян автомобил
пред вас влезе в лентата,  системата може да не
открие веднага новото превозно средство,  което
сега е пред вас.  В този случай трябва да
поддържате безопасно спирачно разстояние и, ако е
необходимо,  да натиснете спирачния педал,  за да
намалите скоростта на движение и да поддържате
безопасно разстояние.

• Винаги се оглеждайте за пешеходци,  когато
автомобилът ви се разстояние с превозното
средство отпред.

•

• Винаги внимавайте за превозни средства с по-
голяма височина или за превозни средства,  които
носят товари,  които се подават от задната част на
автомобила.
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Управление на вашия автомобил

  ЗАБЕЛЕЖКА

Системата смарт круиз контрол може да не работи
временно поради:
• Електрически смущения
• Промяна на окачването
• Различия между изтъркването на гумите и

налягането в гумите
• Монтиране на различни видове гуми
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(продължение)
• Системата не може да разпознае спряло

превозно средство,  пешеходци или
приближаващо превозно средство.  Винаги
гледайте напред,  за да предотвратите
неочаквани и внезапни ситуации.

• Превозните средства,  които се движат пред
вас с честа промяна на лентата,  могат да
причинят забавяне на системата или да
системата да реагира на превозно средство,
което е в съседната лента.  Винаги карайте
внимателно, за да предотвратите неочаквани
и внезапни ситуации.

• Винаги трябва да имате предвид избраната
скорост и разстоянието между двата
автомобила.

• Системата смарт круиз контрол може да не
разпознава сложни ситуации при шофиране,
така че винаги обръщайте внимание на
условията за шофиране и контролирайте
скоростта на автомобила си.

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когато използвате смарт круиз контрол,
вземете следните предпазни мерки:
• Ако е необходимо аварийно спиране,

трябва да приложите спирачките.
Автомобилът не може да бъде спрян при
всяка аварийна ситуация,  когато се
използва системата смарт круиз контрол.

• Поддържайте безопасно разстояние в
зависимост от пътните условия и
скоростта на превозното средство.  Ако
разстоянието между двата автомобила е
твърде близко по време на
високоскоростно шофиране,  може да
възникне сериозен сблъсък.

• Винаги поддържайте достатъчно спирачно
разстояние и намалявайте скоростта на
вашия автомобил,  ако е необходимо,  с
помощта на спирачките.

(продължение)



СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА ШОФИРАНЕ
Опасни условия на шофиране
Когато се срещат опасни елементи като вода, сняг, лед,
кал и пясък, вземете следните предпазни мерки:
• Карайте внимателно и поддържайте по-дълго

спирачно разстояние.
• Избягвайте рязко спиране или въртене на волана.
• Когато автомобилът ви е не е заседнал в сняг,  кал

или пясък,  използвайте втората предавка.  Ускорете
бавно,  за да избегнете ненужно завъртане на
колелата.

• Поставете пясък,  каменна сол,  вериги за гуми или
други нехлъзгащи се материали под колелата, за да
осигурите допълнително сцепление,  когато сте
попаднали в лед, сняг или кал.

Люлеене на превозното средство
Ако е необходимо да залюлеете автомобила,  за да го
освободите от сняг,  пясък или кал,  първо завъртете
волана наляво и надясно,  за да изчистите областта
около предните колела. След това превключвайте
напред и назад между задна и предна предавка.
Опитайте се да избягвате въртенето на колелата и да
не форсирате автомобила.
За да предотвратите износването на трансмисията,
изчакайте,  докато колелата спрат да се въртят,  преди
да преместите предавката. Освободете педала на
газта при превключване и леко го натиснете,  докато
предавката е включена. Бавно завъртане на колелата в
посока напред и назад води до люлеене, което може да
освободи автомобила.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако автомобилът е заседнал и има
прекомерно завъртане на колелата,
температурата в гумите може да се увеличи
много бързо. Ако гумите се повредят, може да
се получи спукване на гумата или пръсване
на гумата.  Това условие е опасно  -  вие и
другите може да бъдете наранени.  Не
опитвайте тази процедура,  ако хората или
предметите са някъде близо до автомобила.
Ако се опитате да освободите автомобила,
той може да прегрее бързо,  възможно е да
причини пожар или други повреди в
отделението на мотора.  Опитайте се да
избегнете голямо въртене на колелата,  за да
предотвратите прегряване на гумите или на
автомобила.  НЕ позволявайте на автомобила
да върти колелата над 56 км./ч.
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Информация
Системата ESC (ако има) трябва да бъде изключена
преди да залюлеете автомобила.

  ЗАБЕЛЕЖКА

Ако все още буксувате след няколко разклащания
на автомобила,  изтеглете го от влекач,  за да
избегнете прегряване на автомобила,  възможни
повреди на трансмисията и повреда на гумата.
Вижте "Теглене" в раздел 6.

Гладко завиване
Избягвайте спирането или смяната на скоростите в
завоите,  особено когато пътищата са мокри.  В
идеалния случай завоите винаги трябва да се взимат
под леко ускорение.

Шофиране през нощта
Нощното шофиране крие повече опасности,  отколкото
шофирането през деня. Ето някои важни съвети, които
да запомните:
• Забавяйте се и поддържайте по-голямо разстояние

между вас и другите превозни средства,  тъй като
видимостта през нощта е намалена,  особено в
райони, където може да няма улично осветление.

• Регулирайте огледалата си,  за да намалите
отблясъците от фаровете на други шофьори.

• Дръжте фаровете чисти и правилно насочени.
Мръсните или неправилно насочени фарове ще
затруднят видимостта през нощта.

• Избягвайте да гледате директно към предните
фарове на приближаващите автомобили.  Може да
бъдете временно заслепени и ще отнеме няколко
секунди на очите ви да се приспособят към
тъмнината.

Шофиране при дъжд
Дъждовните и мокри пътища могат да направят
пътуването опасно. Ето няколко неща, които трябва да
имате предвид при шофиране в дъжд или върху
хлъзгава настилка:
• Намалете и оставете допълнително разстояние.

Силния дъжд намалява видимостта и увеличава
разстоянието,  необходимо за спиране на
автомобила ви.

• Изключете функцията круиз контрол. (ако има)
• Сменете чистачките на предното стъкло, когато има

ивици или пропуснати зони на предното стъкло.
• Уверете се,  че гумите ви имат достатъчно грайфер.

Ако гумите ви нямат достатъчно грайфер,  бързо
спиране на мократа настилка може да доведе до
занасяне и вероятно до злополука. Вижте "Грайфери
на гумите" в раздел 7.

• Включете фаровете,  за да могат другите да ви
виждат.

• Шофирането твърде бързо през големи локви може
да повлияе на спирачките. Ако трябва да преминете
през локви, опитайте се да го направите бавно.
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• Ако смятате, че спирачките ви са мокри, натискайте
ги леко докато шофирате,  докато нормалната
спирачна операция се възвърне.

Хидропланинг
Ако пътят е мокър и карате бързо,  автомобилът ви
може да има малък или никакъв контакт с пътната
повърхност и всъщност да се движи по водата.  Най-
добрият съвет е НАМАЛЕТЕ когато пътят е мокър.

Рискът от хидропланинг се увеличава с
намаляването на дълбочината на грайфера на
гумата, вижте глава "Грайфери за гуми" в глава 7.

Шофиране при наводнени терени
Избягвайте да пътувате през наводнени райони,  освен
ако не сте сигурни, че водата не е по-висока от долната
част на колелото.  Шофирайте през всякаква вода
бавно.  Оставете достатъчно разстояние за спиране,
тъй като спирачната ефективност може да бъде
намалена.
След като сте преминали през вода,  изсушете
спирачките,  като внимателно ги натискате няколко
пъти, докато автомобилът се движи бавно.

Шофиране по магистрала
Гуми
Нагласете гумите,  както е посочено.  Недостатъчното
напомпване може да прегрее или да повреди гумите.
Не монтирайте износени или повредени гуми,  това
може да намали сцеплението или да възпрепятства
спирането.

Информация
Никога не пренапомпвайте гумите си над
максималното, както е посочено на гумите.

Охладител и батерия с високо напрежение
Уверете се,  че преди да шофирате,  сте проверили
нивото на охладителя и батерията.
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Управление на вашия автомобил

ШОФИРАНЕ ПРЕЗ ЗИМАТА
Тежките климатични условия през зимата бързо
износват гумите и причиняват други проблеми.  За да
сведете до минимум проблемите през зимата,  трябва
да следвате предложенията:

Информация
Информация за гуми за сняг и вериги на роден език
(български,  унгарски,  исландски,  полски)  е
предоставена в приложението.

Условия на сняг или лед
Трябва да поддържате значителна дистанция между
вас и автомобила пред вас.
Използвайте спирачките внимателно.  Високите
скорости,  бързото ускорение,  внезапното използване
на спирачките и резките завои са потенциално опасни
практики.  При спиране използвайте спирачката на
двигателя в най-голяма степен. Внезапните използване
на спирачките на заснежени или заледени пътища
може да причинят занасяне.
За да карате автомобила си в дълбок сняг, може да се
наложи да използвате гуми за сняг или да монтирате
вериги за гуми.

Винаги носете оборудване за спешни случаи. Някои от
елементите, които може да искате да носите, включват
вериги за велосипеди,  тегличи или вериги,  фенерче,
аварийни светлини, пясък, лопата, кабели, стъргалки за
прозорци, ръкавици, парче плат, одеяло и т.н.

Гуми за сняг

Ако монтирате гуми за сняг в автомобила си,  не
забравяйте да използвате радиални гуми с еднакъв
размер и диапазон на натоварване,  като оригиналните
гуми. Поставете гуми за сняг на четирите колела, за да
балансирате управлението на автомобила за всякакви
метеорологични условия.  Движещата сила,  осигурена
от гумите за сняг на сухи пътища, може да не е толкова
висока, колкото е при гумите оригинално оборудвани на
автомобила ви.  Обърнете се към дилъра на гуми за
препоръки за максимална скорост.

Информация
Не монтирайте гуми с шипове,  без предварително
да проверявате местните и общинските разпоредби
за възможни ограничения срещу използването им.
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Гумите за сняг трябва да бъдат еквивалентни
по размер и тип, спрямо стандартните гуми на
автомобила.  В противен случай
безопасността и управлението на вашия
автомобил може да се повлияят
неблагоприятно.



5

Вериги за гуми

Тъй като страничните стени на радиалните гуми са по-
тънки от другите видове гуми,  те могат да бъдат
повредени чрез монтиране на някои видове вериги за
гуми върху тях.  Поради това се препоръчва
използването на гуми за сняг вместо вериги за гуми. Не
монтирайте вериги за гуми на превозни средства,
оборудвани с алуминиеви колела;  ако е неизбежно
използването на вериги.  Ако трябва да използвате
вериги за гуми,  използвайте оригиналните  HYUNDAI  и
монтирайте веригите за гуми след преглед на
инструкциите,  предоставени с тях.  Повреда на
автомобила,  причинена от неправилно използване на
веригите за гуми,  не се покрива от гаранцията на
производителя на вашия автомобил.

Информация

• Инсталирайте веригите за гуми само по двойки на
предните гуми. Следва да се отбележи,  че
монтирането на веригите за гуми ще осигури по-
голяма движеща сила,  но няма да попречи на
страничните поднасяния.

• Не монтирайте гуми с шипове,  без предварително
да проверявате местните и общинските разпоредби
за възможни ограничения срещу използването им.
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Използването на вериги за гуми може да
повлияе неблагоприятно на управлението на
превозното средство:
• Карайте с по-малко от  30  км./ч.  или

препоръчваната от производителя на
веригата скорост, в зависимост от това коя
от двете е по-ниска.

• Карайте внимателно и избягвайте
подутини,  дупки,  резки завои и други
опасности по пътищата,  които могат да
доведат до подскачане на автомобила.

• Избягвайте рязкото завиване или
блокирано спиране на колелата.



Управление на вашия автомобил

Слагане на вериги
Когато монтирате вериги за гуми, следвайте указанията
на производителя и ги сложете възможно най-плътно.
Шофирайте бавно (под 30 км./ч.) с монтирани вериги.
Ако чуете веригите, които се свързват с тялото или
шасито, спрете и ги затегнете. Ако все още се
докосват, забавете до спиране на шума. Отстранете
веригите за гуми веднага щом започнете да шофирате
по изчистени пътища.
При монтиране на веригите за сняг паркирайте
автомобила на равна повърхност извън трафика.
Включете аварийните светлини и поставете
триъгълника зад автомобила (ако има). Винаги
поставяйте автомобила в положение P, дръпнете
ръчната спирачка и го изгасете, преди да поставите
вериги за сняг.

  ЗАБЕЛЕЖКА

Когато използвате вериги:
• Грешният размер или неправилно монтираните

вериги могат да повредят спирачните линии на
автомобила, окачването, тялото и колелата.

• Използвайте класове SAE "S" или телени вериги.
• Ако чуете шум,  причинен от контакт с тялото,

затегнете отново веригата, за да предотвратите
контакт с тялото на автомобила.

• За да предотвратите повреда, затегнеге веригите
след като сте изминали 0.5 ~ 1.0 км.

• Не използвайте вериги за гуми на автомобили,
оборудвани с алуминиеви джанти. Ако това е
неизбежно, използвайте верига тип тел.

• Използвайте телени вериги с дебелина по-малка
от 12 мм., за да предотвратите повреда на
връзката на веригата.

Предпазни мерки през зимата
Използвайте висококачествена охлаждаща течност
за етилен гликол
Вашият автомобил се доставя с висококачествена
охлаждаща течност от етилен гликол в охладителната
система. Това е единственият тип охлаждащо
средство, който трябва да се използва, тъй като помага
да се предотврати корозията в охлаждащата система,
смазва водната помпа и предотвратява замръзването.
Не забравяйте да подмените или да зареждате
охлаждащата течност в съответствие с графика за
поддръжка в раздел 7. Преди зимата проверете
охлаждащата течност, за да се уверите, че точката на
замръзване е достатъчна за очакваните температури
през зимата.
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Проверете акумулатора и кабелите
Зимната температура увеличава потреблението на
батерията. Проверете акумулатора и кабелите, както
е посочено в раздел 7. Нивото на зареждане на
акумулаторната батерия може да се провери от
упълномощен дилър на HYUNDAI или от сервизна
станция.

Ако е необходимо, променете маслото на "зимно"
В някои райони през зимата се препоръчва
използването на “зимно” масло с по-нисък вискозитет.
За допълнителна информация вж. Раздел 8. Когато не
сте сигурни за вида масло за зимни условия,
консултирайте се с упълномощен дилър на HYUNDAI.

За да предпазите ключалките от замръзване
За да предотвратите замръзването на ключалките,
впръснете в отворите одобрената течност за
размразяване или глицерин. Когато отворът на
ключалката вече е покрит с лед, впръснете одобрена
течност за размразяване, за да го отстраните. Когато
вътрешната част на ключалката замръзне, опитайте се
да я размразите с нагрят ключ. Внимателно
използвайте нагретия ключ, за да избегнете
нараняване.

Използвайте одобрен незамръзващ разтвор в
системата за измиване
За да предотвратите замръзване на измиващата
система за прозорци, добавете разреден незамръзващ
разтвор за прозорци, както е специфицирано върху
резервоара. Незамръзващият разтвор и повечето
аксесоари за автомобили се предлагат при
упълномощен дилър на HYUNDAI, както и повечето
аксесоари за автомобила. Не използвайте охлаждаща
течност или други видове незамръзващи разтвори, за
да предотвратите повреждане на боята на автомобила.

Не допускайте ръчната ви спирачка да замръзне
При някои условия ръчната спирачка може да замръзне
ако е дръпната. Това най-вероятно ще се случи, ако
има натрупване на сняг или лед около или до задната
спирачка или ако спирачките са мокри. Когато
съществува опасност ръчната спирачка да замръзне,
дръпнете я временно с лоста за смяна в положение P.
Също така, блокирайте предварително задните колела,
така че автомобилът да не тръгне напред. След това
освободете ръчната спирачка.

Не позволявайте натрупване на лед и сняг отдолу.
Понякога сняг и лед могат да се натрупат под
калниците и да се намесят в кормилното управление.
При шофиране в такива условия през зимата, трябва
редовно да проверявате под превозното средство, за
да сте сигурни, че предните колела и кормилните
компоненти не са блокирани.
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Носете оборудване за спешни случаи
В зависимост от метеорологичните условия, при
шофиране трябва да носите подходящо аварийно
оборудване. Някои от елементите, които може да
искате да носите, включват вериги за велосипеди,
тегличи или вериги, фенерче, аварийни светлини,
пясък, лопата, кабели, стъргалки за прозорци,
ръкавици, парче плат, одеяло и т.н.

Не поставяйте предмети или материали в
отделението на мотора.
Поставянето на предмети или материали в
отделението на мотора може да доведе до повреда на
автомобила, тъй като те могат да блокират
охлаждането на частите в отделението. Такива щети не
се покриват от гаранцията на производителя.
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ТЕГЛО НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО
Два етикети на шофьорската врата ви показват колко е
теглото на превозното средство,  което е
предназначено да носи:  етикета за информация за
гумите и зареждането и етикета за сертифициране.
Преди да натоварите автомобила,  запознайте се със
следните условия за определяне на теглото на вашия
автомобил,  от спецификациите на автомобила и
етикета за сертифициране:

Base Curb Weight
Това е теглото на автомобила,  включващо пълен
резервоар гориво и цялото стандартно оборудване.  То
не включва пътници,  товар или допълнително
оборудване.

Vehicle Curb Weight
Това е теглото на вашето ново превозно средство,
когато сте го взели от вашия търговец,  плюс всички
аварийни съоръжения.

Cargo Weight
Тази цифра включва цялото тегло,  добавено към
базовото тегло,  включително товари и допълнително
оборудване.

GAW (Gross Axle Weight)
Това е общото тегло, натоварено на всяка ос (отпред и
отзад),  включително теглото на автомобила и всички
полезни товари.

GAWR (Gross Axle Weight Rating)
Това е максималното допустимо тегло,  което може да
се носи от една ос  (отпред или отзад).  Тези числа са
показани на етикета за сертификация.  Общото
натоварване на всяка ос не трябва никога да
надвишава нейния GAWR.

GVW (Gross Vehicle Weight)
Това е базовото тегло плюс действителното тегло на
товара, плюс пътниците.

GVWR (Gross Vehicle Weight Rating)
Това е максималното допустимо тегло на напълно
натоварено превозно средство  (включително всички
опции,  оборудване,  пътници и товари).  GVWR  е
показан на етикета за сертифициране,  разположен на
вратата на шофьора.

Претоварване
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

GAWR и  GVWR за вашето превозно средство
са на сертификата,  прикрепен към вратата на
шофьора  (или на вратата на пътника до
шофьора).  Превишаването на тези стойности
може да доведе до злополука или повреда на
автомобила.  Можете да изчислите теглото на
товара си чрез претегляне на предметите  (и
хората), преди да ги поставите в автомобила.
Внимавайте да не претоварите автомобила
си.
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ТЕГЛЕНЕ НА РЕМАРКЕ
Не ви препоръчваме да ползвате този автомобил за теглене на ремарке.
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Какво да правим при авария

Бутон за аварийни светлини

Аварийните светлини служат като предупреждение към
другите шофьори да бъдат изключително предпазливи
при приближаване,  изпреварване или преминаване на
вашето превозно средство.
Те трябва да се използват винаги, когато се извършват
спешни ремонти или когато автомобилът е спрян близо
до ръба на пътното платно.

За да включите или изключите аварийните светлини,
натиснете  POWER  бутона във всяко едно положение.
Бутонът се намира в центъра на панела. Всички мигачи
ще мигат едновременно.
• Аварийните светлини работят независимо дали

автомобилът ви е запален или не.
• Мигачите не работят, когато аварийните светлини са

включени.

ПРИ СПЕШЕН СЛУЧАЙ КОГАТО
ШОФИРАТЕ
Ако автомобил спре докато шофирате

• Намалете постепенно скоростта си и поддържайте
права линия.  Изтеглете се внимателно извън пътя,
на безопасно място.

• Включете аварийните светлини.
• Опитайте да запалите автомобила отново.  Ако

автомобилът ви не се запалва ви препоръчваме да
се обърнете към упълномощен дилър на HYUNDAI.

Ако автомобилът спре при кръстовище или
пресичане
Ако автомобилът спре на кръстовище или при
пресичане, ако е безопасно, преместете в положение N
(неутрално)  и след това избутайте автомобила на
безопасно място.
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Ако спукате гума докато шофирате
Ако се спука гума докато шофирате :
• Свалете крака си от педала на газта и оставете

автомобила да се забави, докато шофирате напред.
Не натискайте веднага спирачките, за да забавите
превозното средство, но използвайте
превключвателя на лоста (ляв страничен лост), за
да увеличите регенериращото спиране. Също не се
опитайте да излезете пътя, тъй като това може да
доведе до загуба на контрол на превозното средство
и да предизвика произшествие. Когато автомобилът
се забави до такава скорост, че е безопасно да
спрете, направете го внимателно и се изтеглете от
пътя.  Излезте извън пътя възможно най-далече и
паркирайте на твърда, равна повърхност. Ако сте на
разделена магистрала, не паркирайте в средната
зона между двете ленти за движение.

• Когато автомобилът е спрян, включете аварийните,
превключете на положение P (паркиране), дръпнете
ръчната спирачка и поставете POWER бутона в
положение OFF.

• Накарайте всички пътници да излязат от колата.
Уверете се, че всички излизат отстрани на
автомобила, далече от трафика.

• Когато сменяте гума следвайте инструкциите,
дадени по-късно в този раздел. (Вижте "Ако имате
спукана гума", в този раздел.)
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Какво да правим при авария

АКО АВТОМОБИЛЪТ НЕ СЕ ЗАПАЛВА
Ако автомобилът не завърта или завърта бавно

• Уверете се, че скоростният лост е на Р (паркиране).
Двигателят пали само когато скоростният лост е в P
(паркиране).

• Проверете връзките на батерията, за да сте сигурни,
че са чисти и здрави.

• Включете вътрешната лампа.  Ако светлината
премигне или изгасне, когато работите със стартера,
акумулаторът е изтощен.

Не бутайте и не теглете автомобила си,  за да го
запалите.  Това може да го повреди. Вижте
инструкциите за "Запалване чрез подаване на ток",
дадени в този раздел.

ЧРЕЗ ПОДАВАНЕ НА ТОК
Скоростното запалване може да е опасно ако се
извърши неправилно.  Следвайте процедурата в този
раздел,  за да избегнете сериозно нараняване или да
повредите автомобила си.  Ако имате съмнения как
правилно да запалите превозното средство,  ви
препоръчваме да се обърнете техник или услуга за
теглене, които да го направят за вас.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да предотвратите СЕРИОЗНО
НАРАНЯВАНЕ или СМЪРТ за вас или
околните,  винаги спазвайте тези предпазни
мерки,  когато работите близо или боравите с
акумулатора:

Винаги четете и следвайте
внимателно инструкциите,  когато
работите с батерия.
Носете предпазни очила,
предназначени да предпазват
очите от киселинни пръски.
Пазете батерията далече от всички
пламъци,  искри или запалими
материали.
Водородът винаги присъства в
клетките на батериите,  той е силно
запалим и може да избухне,  ако се
възпламени.
Дръжте батериите далече от деца.

(продължение)



  ЗАБЕЛЕЖКА

За да предотвратите повреда на автомобила:
• Използвайте само  12-волтово захранване  (батерия

или проводник система), за да запалите автомобила
си.

• Не се опитвайте да запалите автомобила, като го
бутате.

Информация
Неправилно изхвърлената батерия може
да бъде вредна за околната среда и
човешкото здраве.  Изхвърлете
батерията в съответствие с местните
закони или разпоредби.
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(продължение)
Батериите съдържат сярна киселина,
която е силно корозивна.  Не
допускайте контакт на киселина с
очите, кожата или дрехите.

Ако в очите ви попадне киселина, изплакнете ги
с чиста вода в продължение на поне  15 минути
и незабавно потърсете медицинска помощ.  Ако
киселината попадне върху кожата ви,  измийте
хубаво областта. Ако усетите болка или парене,
незабавно потърсете медицинска помощ.
• При повдигане на батерия с пластмасов

корпус,  прекомерното натоварване на
корпуса може да доведе до изтичане на
киселина в акумулатора.  Повдигнете с носач
на батерии или с ръце в противоположните
ъгли.

• Не се опитвайте да запалите,  ако
акумулаторът ви е замръзнал.

(продължение)

(продължение)
• НИКОГА не се опитвайте да зареждате

акумулатора,  когато кабелите на автомобила
са свързани към батерията.

• Електрическата запалителна система работи
с високо напрежение. НИКОГА не докосвайте
тези компоненти при работещ двигател или
когато превключвателят е в положение ON.

• Не позволявайте кабелите  (+)  и  (-)  да се
докоснат. Това може да предизвика искри.

• Батерията може да се развали или да се
взриви,  когато запалите с нисък или
замръзнал акумулатор.

Какводаправим
приавария



Какво да правим при авария

Процедура по запалване чрез подаване на ток
1. Поставете автомобилите достатъчно близо,  за да

достигнат проводниците,  но не докосвайте
автомобилите.

2. Избягвайте вентилаторите или движещите се части
в отделението за мотора,  дори когато
автомобилите са изключени.

3. Изключете всички електрически уреди,  като
радиостанции,  осветление,  климатик и др.
Поставете автомобилите в  P  (паркиране)  и
дръпнете ръчните спирачки.  Изгасете и двата
автомобила.

4. Свържете кабелите в точната последователност,
показана на илюстрацията.  Първо свържете един
кабел към червения,  положителен  (+)  на вашия
автомобил (1).

5. Свържете другия кабел към червен положителен
(+)  акумулатор/проводник на подпомагащото
превозно средство (2).

6. Свържете другия кабел към черен отрицателен  (-)
батерията  /  шасито на подпомагащото превозно
средство (3).

7. Свържете другия край на втория кабел към черно,
отрицателно (-) шаси на автомобила (4).
Не позволявайте кабелите на проводника да се
свързват с нищо,  освен правилната батерия за
свързващите клеми или правилната основа.  Не се
навеждайте към акумулатора докато правите
връзките.

8. Стартирайте двигателя на другия автомобил и го
оставете да работи при приблизително  2000
об./мин.  за няколко минути.  След това запалете
вашия автомобил.

Ако автомобилът ви не запали след няколко опита,
вероятно се нуждае от преглед в сервиз.  Ако е така,
моля потърсете квалифицирана помощ. Ако причината
за падането на акумулатора не е очевидна,  проверете
автомобила си при упълномощен дилър на HYUNDAI.
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Откачете проводниците в същия ред, в който сте ги
закачили:
1. Откачете проводника от черен отрицателен (-)

шасито на вашето превозно средство (4).
2. Откачете другия край на проводника от червен

положителен (-) акумулаторен/проводник на
подпомагащото превозно средство (3).

3. Откачете втория кабел от червен положителен (+)
акумулаторен/проводник на подпомагащото
превозно средство (2).

4. Откачете другия кабел от червения (+)
положителен терминал на вашия автомобил (1).
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Какво да правим при авария

АКО АВТОМОБИЛЪТ ПРЕГРЕЕ
1. Излезете от пътя и да спрете автомобила веднага

щом е безопасно.
2. Преместете на P и дръпнете ръчната спирачка. Ако

климатикът е включен, изключете го.
3. Ако изтича охладител изтича под автомобила или

излиза пара от капака,  спрете автомобила.   Не
отваряйте капака,  докато охладителят не спре да
работи или парата изчезне.  Ако няма видима
загуба на охлаждащата течност и няма пара,
оставете автомобила да работи и проверете,  дали
вентилаторът за охлаждане работи.  Ако
вентилаторът не работи, изключете автомобила.

4. Проверете за изтичане на охлаждащата течност от
радиатора,  маркучите или под автомобила.  (Ако
климатикът е бил използван, е нормално студената
вода да се процежда от него, когато спрете.)

5. Ако изтича течност,  незабавно изключете
автомобила и ви препоръчваме да се обадите на
упълномощен дилър на HYUNDAI за помощ.

6. Ако не можете да намерите причината за
прегряване,  изчакайте,  докато температурата на
радиатора се върне към нормалната.  След това,
ако е изгубена охлаждащата течност,  внимателно
добавете охлаждащата течност към резервоара, за
да достигнете нивото на течността в резервоара до
средната маркировка.

7. Продължете с повишено внимание, като внимавате
за по-нататъшни признаци на прегряване.  Ако
прегряването се случи отново, ви препоръчваме да
се свържете с упълномощен дилър на HYUNDAI за
помощ.

  ЗАБЕЛЕЖКА

• Сериозната загуба на охлаждащата течност
показва изтичане в охладителната система и
препоръчваме системата да бъде проверена от
упълномощен дилър на HYUNDAI.

• При прегряване от ниска охлаждаща течност
внезапното добавяне на охлаждаща течност
може да причини повреда в отделенията на
мотора. За да предотвратите повреда, добавяйте
охлаждащата течност бавно и по-малко.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никога не махайте капачката на радиатора
когато той е горещ.  Това може да доведе до
изтичане на охлаждащата течност от отвора и
да причини сериозни изгаряния.



СИСТЕМА ЗА СЛЕДЕНЕ НА НАЛЯГАНЕТО В ГУМИТЕ (TPMS) (АКО Е ОБОРУДВАНА)
Проверете налягането на гумите
(ако е оборудвана тази функция) • Показваните стойности на налягането в гумите

могат да се различават от тези,  измерени с
манометър за налягане в гумите.

• Можете да смените уреда за налягане на гумите в
режим User Settings на LCD екрана.
- psi, kpa, bar (вижте "Потребителски настройки режими" в

раздел 3).

(1) Индикатор за ниско налягане в гумите / TPMS
индикатор за повреда

(2) Индикатор за ниско налягане на гумите и
индикатор за налягане на гумите (показва се на
LCD дисплея)

• Можете да проверите налягането на гумите в режим
Помощ на панела.
вижте "LCD режими на" в раздел 3.

• Налягането в гумите се показва няколко минути след
шофиране и първоначалното запалване на
автомобила.

• Ако налягането в гумите не се покаже при спиране
на превозното средство,  ще се появи съобщение
"Drive  to  display".  След шофиране,  проверете
налягането на гумите.
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Какво да правим при авария

Система за следене на налягането на гумите

Всяка гума трябва да се проверява ежемесечно, когато
е студена и напомпана за налягане,  препоръчано от
производителя на автомобила върху табелата на
автомобила или етикета за напомпване на гумите. (Ако
автомобилът ви има гуми с различен размер от
размера,  посочен на табелата на автомобила или на
етикета за налягането на гумите, трябва да определите
подходящото налягане за тези гуми.)

Като допълнителна характеристика за безопасност,
вашето превозно средство е оборудвано със система
за следене на налягането в гумите  (TPMS),
индикаторът светва когато една или повече гуми не са
недостатъчно напомпани. Съответно,  когато
индикаторът за ниско налягане в гумите светне, трябва
да спрете и да проверите гумите възможно най-скоро и
да ги напомпате до правилното налягане. Шофирането
на гуми със значително недостатъчно напомпване,
причинява прегряване на гумата и може да доведе до
повредата ѝ.
Недостатъчното напомпване намалява горивната
ефективност и грайфера на гумите и може да повлияе
на способността за сцепление и спиране на
автомобила.
Моля, обърнете внимание, че TPMS не е заместител на
правилното поддържане на гумата и отговорността на
водача е да поддържа правилното налягане,  дори ако
недостатъчното напомпване не е достигнало нивото,
което да задейства индикатора на  TPMS  за ниско
налягане в гумите.

Вашето превозно средство е оборудвано с индикатор
за неизправност на  TPMS,  който показва кога
системата не работи правилно. Индикаторът за
неизправност на  TPMS  се комбинира с индикатора за
ниско налягане в гумите.  Когато системата открие
неизправност,  сигналът ще мига приблизително една
минута и след това ще продължи да свети.  Тази
последователност ще продължи при последващи
стартирания на автомобила,  стига да има
неизправност.
Когато индикаторът за неизправност светне, системата
може да не е в състояние да открие или да сигнализира
за ниско налягане на гумите, както е предвидено. TPMS
неизправности могат да възникнат по различни
причини,  включително инсталирането на резервни или
алтернативни гуми или колела на автомобила,  които
пречат на правилното функциониране на TPMS.
Винаги проверявайте индикатора за неизправност на
TPMS,  след като смените един или повече гуми или
колела на вашия автомобил,  за да сте сигурни,  че
смяната или алтернативните гуми и колела позволяват
на TPMS да продължи да функционира правилно.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прекаленото или недостатъчно напомпване
могат да намалят живота на гумите,  да
повлияят неблагоприятно върху
управлението на автомобила и да доведат до
внезапна повреда на гумата,  която може да
доведе до загуба на контрол върху
превозното средство и произшествие.



  ЗАБЕЛЕЖКА

Ако се случи някое от следните неща,
препоръчваме системата да проверена от
упълномощен дилър на HYUNDAI.
1. Индикатора за ниско налягане в гумите  /  TPMS

индикатора за повреда не свети  3  секунди
когато автомобилът е запален.

2. Индикаторът за неизправност на  TPMS
продължава да свети, след като мига за около 1
минута.

3. Индикаторът за ниско налягане на гумите
остава осветен.

Индикатор за ниско налягане в
гумите

Индикатор за ниско налягане на гумите и
индикатор за налягане на гумите

Когато предупредителните индикатори на системата за
следене на налягането в гумите са осветени и на
дисплея на панела е изписано предупредително
съобщение,  една или повече гуми са недостатъчно
напомпани. Индикаторът за ниско ниво на налягането в
гумите ще покаже коя гума не е достатъчно напомпана,
като осветява съответната лампа.

Ако някоя от предупредителните лампи светне,
незабавно намалете скоростта,  избягвайте тежкото
завиване и очаквайте по-големи спирачни разстояния.
Трябва да спрете и да проверите гумите си възможно
най-скоро. Напомпайте гумите до правилното налягане,
както е показано на етикета на автомобила или на
етикета за налягането на гумите,  намиращ се на
външния панел на централния стълб на водача.
Ако не можете да достигнете до бензиностанция или
ако гумата не може да задържа новия въздух, сменете
гумата с ниско налягане с резервна гума.
Индикаторът за ниско налягане на гумите ще остане
включен и индикаторът за неизправност на TPMS може
да мига за една минута и да остане осветен  (когато
автомобилът е се движи приблизително  20 минути при
скорост над  25  км./ч.,  докато имате ремонтирана и
подменена гума с ниско налягане на превозното
средство.

Информация
Резервната гума не е оборудване с датчик за
налягането.
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Какво да правим при авария

TPMS (Система за следене на
налягането в гумите) индикатор за
неизправност

Индикаторът за неизправност на TPMS ще светне, след
като мига приблизително една минута,  когато има
проблем със системата за следене на налягането в
гумите.
Проверете системата при упълномощен дилър на
HYUNDAI.

  ЗАБЕЛЕЖКА

Ако при TPMS  има неизправност,  индикаторът за
ниско ниво на налягането в гумите няма да се
показва,  въпреки че автомобилът има
недостатъчно напомпана гума.
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ВНИМАНИЕ

През зимата или в студеното време,
индикаторът за ниско налягане на гумите
може да светне,  ако налягането в гумите е
настроено на препоръчваното налягане при
топло време.  Това не означава,  че вашият
TPMS  е повреден,  защото намалената
температура води до понижаване на
налягането в гумите.
Когато карате автомобила си от топла зона до
студена зона или от студена зона до топла
област или външната температура е по-
висока или по-ниска,  трябва да проверите
налягането при натискане на гумите и да
регулирате гумите до препоръчителното
налягане.

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Повреда при ниско налягане

Значително ниското налягане на гумите прави
превозното средство нестабилно и може да
допринесе за загуба на контрол и
увеличаване на спирачните дистанции.
Продължителното шофиране с гуми с ниско
налягане може да доведе до прегряване и
повреда на гумите.



  ЗАБЕЛЕЖКА

Индикаторът за неизправност на  TPMS  може да
светне след мигане за една минута,  ако
автомобилът е в близост до кабели за
електрозахранване или радиопредаватели,  като
полицейски управления,  правителствени и
държавни служби,  радиостанции,  военни
инсталации, летища, предаващи кули и др.
Освен това индикаторът за неизправност на  TPMS
може да светне,  ако се използват вериги за сняг
или електронни устройства като компютри, зарядни
устройства,  дистанционни стартери,  навигация и
др. Това може да попречи на нормалната работа на
TPMS.

Сменяне на гума с TPMS
Ако имате спукана гума,  индикаторите за ниско
налягане и местоположение на гумите ще се включат.
Поправете спуканата гума при упълномощен дилър на
HYUNDAI колкото е възможно по-скоро или я сменете с
резервната гума.

След като оригиналната гума,  оборудвана със сензор
за следене на налягането в гумите, отново се напомпа
до препоръчаното налягане и отново се монтира на
превозното средство,  индикаторът за ниско налягане
на гумите и индикаторът за неизправност при TPMS ще
изгасне в рамките на няколко минути след шофиране.
Ако индикаторите не изгаснат след няколко минути,
моля, посетете упълномощен дилър на HYUNDAI.

Всяко колело е оборудвано със сензор за налягане в
гумите,  монтиран в гумата зад вентила. Трябва да
използвате специални колела  TPMS.  Препоръчително
е винаги да сервизирате гумите си при упълномощен
дилър на HYUNDAI.
Може да не успеете да определите гума с ниско
налягане,  просто като я разгледате. Винаги
използвайте качествен манометър за измерване. Моля,
имайте предвид,  че гума,  която е гореща  (от
задвижване),  ще има по-високо налягане,  отколкото
гума, която е студена.
Студената гума означава, че превозното средство се е
намирало в продължение на  3  часа в покой и е
изминало за този  3-часов период по-малко от  1,6
километра.
Оставете гумата да изстине преди да измерите
налягането.  Винаги проверявайте дали гумата е
студена,  преди да се напомпа до препоръчителното
налягане.

6

Какводаправим
приавария

ВНИМАНИЕ

Никога не ползвате ремонтно средство, което
не е одобрено от дилър на HYUNDAI,  за да
поправяте и/или помпате гума с ниско
налягане.  Уплътнителят на гуми,  който не е
одобрен от дилър на  HYUNDAI,  може да
повреди сензора за налягане в гумите.

vankov
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Какво да правим при авария
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За Европа

• Не модифицирайте автомобила; това може
да попречи на функцията TPMS.

• Колелата на пазара нямат TPMS сензор.
За вашата безопасност препоръчваме да
използвате части за подмяна от
упълномощен дилър на HYUNDAI.

• Ако използвате колелата на пазара,
използвайте сензор  TPMS,  одобрен от
дилър на HYUNDAI. Ако автомобилът ви не
е оборудван със сензор TPMS или TPMS не
работи правилно,  може да не успеете да
извършите периодичната проверка на
превозното средство във вашата страна.

❈Всички автомобили, продавани на пазара в
ЕВРОПА през следващия период,  трябва
да бъдат оборудвани с TPMS.
- Нов модел превозно средство :

1 ноември 2012 г.
- Настоящ модел превозно средство :

1 ноември 2014 г. (базиран на регистрации
на автомобила)

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Смущаването,  модифицирането или
деактивирането на компонентите на
системата за следене на налягането в гумите
(TPMS)  може да повлияе на способността на
системата да предупреждава шофьора за
условия на ниско налягане в гумите и/или
неизправности на  TPMS.  Смущаването,
модифицирането или деактивирането на
компонентите на системата за следене на
налягането в гумите  (TPMS)  може да доведе
до анулиране на гаранцията за тази част от
превозното средство.

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• TPMS не може да ви предупреди за тежки и
внезапни повреди на гумите,  причинени от
външни фактори като пирони или пътни
отломки.

• Ако усетите някаква нестабилност на
автомобила,  веднага махнете крака от
педала на газта,  постепенно натискайте
спирачките с лека сила и бавно се
преместете на безопасно място извън
пътя.



АКО ИМАТЕ СПУКАНА ГУМА
Мобилен комплект (TMK)

За безопасна работа,  преди употреба,  внимателно
прочетете и следвайте инструкциите в това
ръководство.
Мобилният комплект е поставен под кутията за багаж.
(1) Компресор
(2) Бутилка за уплътнители
Комплектът е временно решение за гумата и гумата
следва да бъде проверена от упълномощен дилър на
HYUNDAI възможно най-скоро.

Въведение

С комплекта оставате мобилни дори и след
пробиването на гумата.
Компресора и уплътняващото съединение ефективно и
удобно запечатва повечето пробождания в гуми нокти
или подобни предмети, и възстановява гумата.
След като се уверите,  че гумата е добре закрепена,
можете да карате предпазливо с нея  (разстояние до
200  км.  при максимална скорост докато  (80  км./ч.,)
стигнете до сервиз или търговец на гуми и да смените
гумата.
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6

Какводаправим
приавария

ВНИМАНИЕ

Когато две или повече гуми са спукани,  не
използвайте комплекта,  защото подлежащият
на поддръжка един уплътнител на комплекта
се използва само за една спукана гума.

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не използвайте комплекта, за да ремонтирате
пробивите в стените на гумите.  Това може да
доведе до авария,  дължаща се на отказ на
гумата.

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поправете вашата гума колкото е възможно
по-скоро.  Гумата може да намали налягането
след напомпване с комплекта.



Какво да правим при авария

Възможно е някои гуми, особено с по-големи пробиви
или повреда на страничната стена, да не могат да
бъдат напълно запечатани.
Загубата на налягане в гумата може може да повлияе
работата ѝ.
Поради тази причина трябва да избягвате рязкото
управление или други маневри, особено ако
автомобилът е силно натоварен или ако се използва
ремарке.
Комплектът не е проектиран или предназначен като
постоянен метод за ремонт на гуми и трябва да се
използва само за една гума.
Тази инструкция ви показва стъпка по стъпка как да
запечатвате временно прореза просто и надеждно.
Прочетете раздела "Бележки за безопасното при
използване на комплекта за гуми".

Бележки за безопасното използване на
комплекта за гуми
• Паркирайте колата си отстрани на пътя, за да

можете да работите с комплекта далече от трафика.
• За да сте сигурни,  че автомобилът ви няма да се

придвижи, дори когато сте на доста ниско ниво,
винаги дърпайте ръчната спирачка.

• Използвайте комплекта само за
уплътняване/напомпване на гуми за леки
автомобили. Само пунктираните зони, разположени
в протектора на гумата, могат да бъдат запечатани с
помощта на комплекта.

• Не използвайте при мотоциклети, велосипеди или
други видове гуми.

• Когато гумата и колелото са повредени, за ваша
безопасност не използвайте комплекта.

• Използването на комплекта може да не е ефективно
при повреда на гумата, по-голяма от приблизително
6 мм.
Моля свържете с най-близкия дилър на HYUNDAI,
ако гумата не може да бъде направена с комплекта
за гуми.

• Не използвайте комплекта, ако гумата е сериозно
повредена или е с недостатъчно въздушно
налягане.

• Не отстранявайте чужди предмети като гвоздеи или
винтове, които са проникнали в гумата.

• Ако автомобилът е на открито, оставете го да
работи. В противен случай компресорът може да
изтощи батерията на автомобила.

• Никога не оставяйте комплекта без надзор, докато
се използва.

• Не оставяйте компресора да работи повече от 10
минути или може да прегрее.

• Не използвайте комплекта ако температурата на
околната среда е по-ниска от
-30°C (-22°F).
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Части на комплекта за гуми
Съединителите,  кабелът и маркучът за свързване се
съхраняват в корпуса на компресора.

Строго следвайте указаната последователност,  в
противен случай уплътнителят може да изхвръкне под
високо налягане.

0. Обозначение за ограничение на скоростта
1. Уплътнителна бутилка и етикет с ограничение на

скоростта
2. Запълващ маркуч от уплътнителната бутилка на

колелото
3. Съединители и кабели за директна връзка
4. Държач за бутилката за уплътнители

5. Компресор
6. ON/OFF превключвател
7. Манометър за показване на налягането на гумите
8. Капачка за намаляване на налягането в гумите
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Дръжте далече от деца.
• Избягвайте контакт с очите.
• Не поглъщайте.

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не използвайте уплътнителя,  след като е
изтекъл срокът му на годност  (т.е.  датата на
изтичане на срока на годност се намира върху
контейнера на уплътнителя).  Това може да
повиши риск от повреда на гумата.



Какво да правим при авария

Използване на комплекта за гуми

1. Разклатете бутилката с уплътнителя. 2. Завийте маркуча за пълнене (2) върху
съединителя на уплътнителя на бутилката.

3.  Уверете се,  че превключвателят  ON/OFF  на
компресора е в положение OFF.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Отстранете етикета за ограничение на
скоростта  (0)  от бутилката за уплътняване  (1)
и го поставете на високо видимо място в
автомобила,  например на волана,  за да
напомня на шофьора да не кара твърде
бързо.



4. Развийте капачката на вентила от клапана на
спуканата гума и завийте маркуча за пълнене (2) на
бутилката с уплътнителя върху клапана.

5. Поставете бутилката с уплътнение в корпуса  (4) на
компресора, така че тя да е изправена.

6. Уверете се, че компресорът е изключен, позиция 0.
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Какводаправим
приавария

ВНИМАНИЕ
Внимателно поставете маркуча за пълнене
на уплътнителя във вентила.  Иначе
уплътнителят може да изтече назад и да запуши
маркуча за пълнене.



Какво да правим при авария

Разпространение на уплътнителя

7. Включете захранващия кабел на компресора
(3) в електрическия контакт на автомобила.

8. С  POWER  бутон в положение  ON,  включете
компресора и го оставете да работи за около  5 ~ 7
минути,  за да напълни уплътнителя до правилното
налягане. (Вижте  "Гуми и колела”,  раздел  8).
Налягането на гумата след напълване не е важно и
ще бъде проверено/коригирано по-късно.
Внимавайте да не пренапомпате гумата и стойте
настрана от гумата, когато я зареждате.
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9. Изключете компресора.
10. Откачете маркучите от съединителя на бутилката

и от вентила на гумата.
Върнете комплекта за гуми в мястото за съхранение в
автомобила.

11. Веднага покарайте приблизително 7 ~ 10 км. (или
около  10  мин.),  за да разпределите равномерно
уплътнителя в гумата.

Не превишавайте скоростта от  80  км./ч.  Ако е
възможно, не падайте под 20 км./ч.
Докато шофирате,  ако усещате необичайни вибрации,
смущения в пътуването или шум, намалете скоростта и
шофирайте предпазливо,  докато не излезе безопасно
встрани от пътя.
Извикайте пътна помощ.
Когато използвате комплекта за гуми,  сензорите за
налягането в гумите и колелото могат да бъдат
повредени от уплътнителя и го проверете при
оторизиран дилър.

OAEE066008 OLMF064106

ВНИМАНИЕ

Не се опитвайте да карате автомобила си, ако
налягането в гумите е под  200  kpa  (29  psi).
Това може да доведе до авария поради
внезапна повреда на гумата.



Проверка на налягането в гумите при напомпване
1. След като покарате е приблизително  7  ~  10  км.

(около 10 мин.), спрете на безопасно място.
2. Свържете маркуча  (2)  на компресора директно с

клапана на гумата.
3. Включете захранващия кабел на компресора в

електрическия контакт на автомобила.

4.

Нагласете налягането на гумата на
препоръчителното.
С бутона POWER в позиция ON, направете следното.
- За да повишите налягането:

Включете компресора, поставете в положение "I".
За да проверите текущото налягане,  изключете
компресора за кратко.

- За да намалите налягането:
Натиснете бутона (8) на компресора.

Информация
Манометърът може да показва по-висока от
действителната стойност,  когато компресорът
работи. За да получите точното налягане за гумите,
компресорът трябва да бъде изключен.
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ВНИМАНИЕ

Когато използвате комплекта за гуми,
включващ уплътнител, който не е одобрен от
HYUNDAI,  сензорите за налягане в гумите
могат да бъдат повредени от уплътнителя.
Уплътнителят на сензора за налягането в
гумите и колелото трябва да се демонтират,
когато смените гумата с нова и да проверите
сензорите за налягането на гумите при
упълномощен дилър.



Платфо
рми

Dolly
OAE066018

ВНИМАНИЕ:

Какво да правим при авария

ТЕГЛЕНЕ
Услуга за теглене

Ако е необходимо спешно теглене, ви препоръчваме то
да се извърши от упълномощен дилър на HYUNDAI или
от търговска фирма за теглене на товарни автомобили.
Необходимо да се изпълнят правилните процедури за
повдигане и теглене,  за да се предотврати
повреждането на автомобила.  Препоръчва се
използването на платформа.

Допустимо е да се тегли превозното средство със
задните колела на земята (без платформа) и предните
колела над земята.
Ако някое от заредените колела или окачващите
елементи е повреден или автомобилът е теглен с
предните колела на земята,  използвайте теглителна
кука под предните колела.
При теглене от търговски камион за теглене и ако не се
използват подложки за колела, винаги трябва предната
част на превозното средство да се повдигне,  а не
задната.
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OAEE066016

OAE066019

ВНИМАНИЕ

• Не теглете автомобила с предните колела
на земята,  тъй като това може да причини
повреда на автомобила.

• Не теглете с оборудване тип  “ластици”.
Използвайте оборудване за повдигане на
колелата или платформа.



OAEE066010

При теглене на автомобила в аварийна ситуация без
платформа на колела:
1. Докато натискате педала на спирачката сменете в

положение  N  (неутрална)  и изгасете автомобила.
POWER бутонът ще бъде в позиция ACC.

2. Освободете ръчната спирачка.

  ЗАБЕЛЕЖКА

Невъзможността да преминете към  N  може да
причини вътрешни повреди на автомобила.

Премахване на куката за теглене

1. Отворете вратата на багажника и махнете
теглителната кука от кутията с инструменти.
Комплектът с инструменти е поставен под кутията
за багаж.

2. Отстранете капака на дупката,  като натиснете
долната част на капака на бронята.

3. Монтирайте теглителната кука, като я завъртите по
посока на часовниковата стрелка,  докато тя бъде
напълно закрепена.

4. Отстранете куката и монтирайте капака след
употреба.
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Какво да правим при авария

Теглене в спешни ситуации
Ако е необходимо теглене,  препоръчваме ви да го
направите от упълномощен дилър на  HYUNDAI или от
камион за товарни автомобили.
Ако в случай на авария не е налице услуга за теглене,
вашето превозно средство може да бъде временно
прикачено,  като се използва кабел или верига,
закрепена към аварийната теглителна кука в предната
(или задната) част на автомобила.
Внимавайте,  когато теглите автомобила с кабел или
верига. Водачът трябва да е в превозното средство, за
да го управлява и задейства спирачките.
Тегленето по този начин може да се извършва само на
твърди настилки за кратко разстояние и при ниски
скорости.  Също така колелата,  осите,  задвижването,
управлението и спирачките трябва да бъдат в добро
състояние.

Винаги следвайте тези предпазни мерки за теглене в
аварийни ситуации:
• Докато натискате педала на спирачката сменете в

положение  N  (неутрална)  и изгасете автомобила.
POWER бутонът ще бъде в позиция ACC.

• Освободете ръчната спирачка.
• Натискайте спирачния педал с по-голяма сила от

нормалното,  за да намалите спирачната
ефективност.

• Ще се изисква повече усилие за управление,  тъй
като системата за управление на мощността ще
бъде деактивирана.

• Използвайте по-тежко от вашето превозно средство,
за да ви тегли.

• Шофьорите на двете превозни средства трябва
често да общуват помежду си.

• Преди аварийното теглене проверете дали куката не
е счупена или повредена.

• Закрепете здраво теглещото въже или веригата към
куката.

• Не дърпайте куката.  Приложете стабилна и
равномерна сила.

• Използвайте теглещо въже или верига по-малко от 5
м.  Прикрепете бяла или червена кърпа  (широка
около  30  см.)  в средата на кабела или веригата за
лесна видимост.

• Карайте внимателно,  така че теглещият кабел или
веригата да останат здрави по време на теглене.

• Преди теглене проверете атяисимснарт  за течове под
автомобила. Ако течността на атяисимснарт  е изтекла,
трябва да се използва плоска платформа или
платформа само за предните гуми.
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ВНИМАНИЕ

За да избегнете повреда на вашето превозно
средство и компоненти на превозното
средство при теглене:
• Винаги дърпайте право напред,  когато

използвате теглещите куки.  Не теглете
отстрани или под ъгъл.

• Не използвайте куките,  за да издърпате
автомобил от кал,  пясък или други
условия, от които автомобилът не може да
излезе на собствена мощност.

• Ограничете скоростта на автомобила до
15  км./ч.  и при теглене по-малко от 1,5
километра,  за да се избегне сериозно
увреждане на атяисимснарт .
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1. Резервоар за охладител

2. Резервоар за спирачна течност

3. Табло за бушони

4. Батерия (12 волта)

5. Капачка на радиатора

6. Резервоар за течност за измиване на предното

7. Стъкло

Действителното отделение за двигателя в автомобила може да се различава от това на илюстрацията.
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Поддръжка

УСЛУГИ ПО ПОДДРЪЖКА
Трябва да полагате максимална грижа, за да
предотвратите повреда на вашето превозно средство и
нараняване, когато извършвате каквито и да било
процедури по поддръжката или проверката.
Препоръчваме вашето превозно средство да се
поддържа и ремонтира от упълномощен дилър на
HYUNDAI. Упълномощеният дилър на HYUNDAI
отговаря на високите стандарти за качество на
услугите на HYUNDAI и получава техническа помощ от
HYUNDAI, за да ви осигури високо ниво на
удовлетвореност от обслужването.

Отговорността на водача
Поддръжката и документацията са отговорност на
собственика.
Трябва да запазите документи, които показват, че е
извършена правилна поддръжка на вашия автомобил в
съответствие с графиките за обслужване на
планираните услуги, посочени на следващите
страници. Нуждаете се от тази информация, за да
установите дали отговаряте на изискванията за
обслужване и поддръжка за гаранция за вашия
автомобил.
Подробна информация за гаранцията е предоставена в
сервизния ви паспорт.
Не се покриват ремонтите и настройките, които се
изискват в резултат на неправилна поддръжка или
липса на необходимата поддръжка.

Мерки за поддръжка за собственика
Неадекватното, непълното или недостатъчното
обслужване може да доведе до проблеми с работата
на вашия автомобил, които да доведат до повреда на
превозното средство, злополука или нараняване. Тази
глава осигурява инструкции само за елементите за
поддръжка, които са лесни за изпълнение. Няколко
процедури могат да се извършват само със специални
инструменти от упълномощен дилър на HYUNDAI.
Вашият автомобил не трябва да бъде променян по
никакъв начин. Подобни промени могат да повлияят
отрицателно на работата, безопасността или
издръжливостта на вашия автомобил и освен това да
нарушат условията на ограничената гаранция,
покриваща автомобила.

  ЗАБЕЛЕЖКА

Неправилната поддръжка на собственика по време
на гаранционния период може да повлияе на
гаранционното покритие. За подробности прочетете
отделения сервизен паспорт, предоставен с
автомобила. Ако не сте сигурни за някои услуги или
процедури по поддръжката, обърнете се към
упълномощен дилър на HYUNDAI.
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ПОДДРЪЖКА
Следните списъци са проверки и инспекции на
превозното средство,  които трябва да бъдат
извършени от собственика или упълномощен дилър на
HYUNDAI на посочените интервали, за да се гарантира
безопасна и надеждна работа на вашето превозно
средство.
Всички неблагоприятни условия трябва да бъдат
съобщени на вашия дилър колкото е възможно по-
скоро.
Тези проверки на превозно средство обикновено не се
покриват от гаранции и може да бъдете таксувани за
труда,  частите и смазочните материали,  които се
използват.

График за поддръжка
Когато спрете, за да заредите гориво:
• Проверете нивото на охлаждащата течност в

резервоара на радиатора.
• Проверете нивото на течността за чистачките.
• Проверете за спаднали или ненапомпани гуми.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Извършването на работи по поддръжката на
превозно средство може да бъде опасно. Ако
нямате достатъчно познания и опит или
подходящите инструменти и оборудване за
извършване на работата,  направете ремонта
при упълномощен дилър на HYUNDAI. Винаги
следвайте тези предпазни мерки за
извършване на дейности по поддръжката:
• Паркирайте автомобила си на равна

повърхност,  превключете на положение  P
(паркиране),  дръпнете ръчната спирачка,
поставете POWER бутона в положение OFF.

• Блокирайте гумите  (отпред и отзад),  за да
предотвратите движение на автомобила.
Отстранете свободното облекло или
бижутата,  които могат да се заплетат в
движещи се части.

• Дръжте пламъци,  искри или пушещите
материали далеч от части,  свързани с
горивото.

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимавайте,  когато проверявате нивото на
охлаждащата течност,  когато частите на
мотора са горещи.  Това може да доведе до
издухване на охлаждащата течност от отвора
и да причини сериозни изгаряния и други
наранявания.



Поддръжка

Докато управлявате автомобила си:
• Проверете за вибрации във волана.  Забележете,

дали има повишено усилие или отслабване на
волана или промяна в позициите му.

• Забележете,  ако автомобилът ви постоянно леко се
завърта или  "дърпа"  настрани,  когато пътувате на
гладък, равен път.

• Когато спирате,  слушайте и проверявайте за
необичайни звуци, дърпане настрани, увеличен хода
на педала на спирачката или  "трудно натискане”  на
спирачният педал.

• Ако се появи подхлъзване или промени в работата
на ва яисимснарт аташ , проверете нивото на течността.

• Проверете функцията P (паркиране).
• Проверете ръчната спирачка.
• Проверете за изтичане на течности под вашето

превозно средство  (водата,  която капе от
климатичната система по време на или след
употреба е нормално).

Поне веднъж месечно:
• Проверете нивото на охлаждащата течност в

резервоара на радиатора.
• Проверете функционирането на всички външни

светлини,  включително стоповете,  мигачите и
аварийните светлини.

• Проверете налягането при натиск на всички гуми,
включително резервните гуми,  които са протрити,
показват неравномерно износване или са
повредени.

• Проверете дали няма разхлабени гайки.

Поне два пъти годишно:
(т.е. всяка пролет и есен)

• Проверете дали маркучите на радиатора,
нагревателя и климатика нямат течове или повреди.

• Проверете устройството за чистене на предното
стъкло и работата на чистачките.  Почистете
чистачките с чиста кърпа,  навлажнена с течност за
измиване.

• Проверете изравняването на фаровете.
• Проверете шумозаглушителя, изпускателните

тръби, щитовете и скобите.
• Проверете предпазните колани дали работят и дали

са износени.

Поне веднъж годишно:
• Почистете вратите и местата за отцеждане на вода.
• Смажете пантите на вратите и пантите на предния

капак.
• Смажете ключалките на вратите и капака.
• Смажете гумените ленти на вратите.
• Проверете системата на климатика.

  • Проверете и смажете атяисимснарт  и контролите.
• Почистете акумулатора и клемите.
• Проверете нивото на спирачната течност.
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ПЛАНИРАНИ УСЛУГИ ПО ПОДДРЪЖКА
Следвайте обичайния график за поддръжка, ако превозното средство се експлоатира нормално, когато не важи нито едно от следните условия. Ако се появи някое от
следните условия, трябва да следвате условията за поддръжка при тежки условия на използване.
• Повтарящо се шофиране на къси разстояния по-малко от 8 км. при нормална температура или по-малко от 16 км. при температура на замръзване
• Работа на двигателя на празен ход или ниско скоростно шофиране за дълги разстояния
• Шофиране на груби, прашни, кални, не асфалтирани, насипани с чакъл или насипни със соли пътища
• Шофиране в зони, използващи сол или други корозивни материали или при много студено време
• Шофиране в условия на обилно количество прах
• Шофиране в район с голям трафик
• Често спускане, изкачване или шофиране по планински път
• Теглене на ремарке или използване на каравана или на багажник на покрива
• Шофиране като патрулна кола, такси, друго търговско ползване, като теглене на превозни средства
• Шофиране с повече от 170 км./ч.
• Често шофиране при условия спри-тръгни.

Ако вашето превозно средство работи при горепосочените условия, трябва да го инспектирате, да го замените или да го зареждате по-често, отколкото в следващия
график за нормална поддръжка. След периодите или разстоянието, показани в диаграмата, продължете да следвате предписаните интервали за поддръжка.
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Поддръжка

Нормален график за поддръжка- за Европа
Трябва да се извършат следните услуги по поддръжката, за да се осигури добра ефективност на превозното средство.
Съхранявайте разписки за всички услуги на превозното средство, за да защитите гаранцията си. Когато се показват както пробегът, така и времето, честотата на услугата се
определя според това, което се появи първо.

ИНТЕРВАЛИ НА
ПОДДРЪЖКА

ЕЛЕМЕНТИ ЗА
ПОДДРЪЖКА

Брой месеци или разстояние за шофиране, в зависимост от това кое от двете настъпи първо
месеци 12 24 36 48 60 72 84 96
мили× 1,000 10 20 30 40 50 60 70 80
Км.× 1,000 15 30 45 60 75 90 105 120

Охлаждаща система
Проверявайте "регулирането на нивото на охлаждащата течност и изтичането" всеки ден

Първоначално проверете на 60 000 км. или на 48 месеца след това на всеки 30
000 км. или на 24 месеца

Охлаждаща течност* 1
Първоначално проверете на 210 000 км. или на 120 месеца след това на всеки 30 000

км. или на 24 месеца* 2

Течност при редуктора I I

Състояние на акумулатора I I I I I I I I
Спирачни линии, маркучи и връзки I I I I I I I I
Спирачен педал I I I I

Ръчна спирачка I I I I
Спирачна течност I R I R I R I R
Спирачни дискове и накладки I I I I I I I I

I : Проверете и, ако е необходимо, коригирайте, поправете, почистете или сменете.
R : Подменете или сменете.
*1  : Когато добавяте охлаждаща течност, използвайте само дейонизирана вода или мека вода за вашия автомобил и никога не смесвайте твърда вода с охлаждащата течност,

сложена в завода. Неправилната смес на охлаждащата течност може да доведе до сериозна неизправност или повреда на автомобила.
*2  : За ваше удобство то може да бъде сменено преди интервала, когато извършвате поддръжка на други елементи.

7-8



7

Нормален график за поддръжка- за Европа

ИНТЕРВАЛИ НА
ПОДДРЪЖКА

ЕЛЕМЕНТИ ЗА
ПОДДРЪЖКА

Брой месеци или разстояние за шофиране, в зависимост от това кое от двете настъпи първо
месеци 12 24 36 48 60 72 84 96
мили× 1,000 10 20 30 40 50 60 70 80
Км.× 1,000 15 30 45 60 75 90 105 120

Конзола на кормилната предавка, връзка и маншони I I I I I I I I
Задвижващ вал и маншони I I I I
Гума (налягане и износване на грайфера) I I I I I I I I

Предни шарнирни сферични връзки I I I I I I I I
Болт и глави на шасито и тялото I I I I I I I I
Хладилни агент на климатика I I I I I I I I

Компресор на климатика I I I I I I I I
Въздушен филтър на климатика R R R R

I : Проверете и, ако е необходимо, коригирайте, поправете, почистете или сменете.
R : Подменете или сменете.
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Поддръжка

Поддръжка при тежки условия на използване - За Европа
Следните елементи трябва да се обслужват по-често при автомобили, които се използват основно при тежки условия на шофиране. Вижте диаграмата по-долу за
съответните интервали за поддръжка.
R : Подмени I : Проверете и, ако е необходимо, коригирайте, поправете, почистете или сменете

Елементи за поддръжка Поддръжка Интервали на поддръжка Условия на шофиране

Течност при                                                                                       атяисимснарт R На всеки 120 000 км. C, D, E, F,
G, H, I, J

Конзола на кормилната предавка, връзка и иношнам I Проверявайте по-често в
зависимост от състоянието C, D, E, F, G

Предни шарнирни сферични връзки I Проверявайте по-често в
зависимост от състоянието C, D, E, F, G

Дискове и накладки,  итропус и и ротори I Проверявайте по-често в
зависимост от състоянието C, D, E, G, H

Задвижващ вал и иношнам I Проверявайте по-често в
зависимост от състоянието C, D, E, F, G, H, I

Въздушен филтър на климатика R Заменяйте по-често в зависимост
от състоянието C, E
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Поддръжка при тежки условия на използване - За Европа

Елементи за поддръжка Поддръжка Интервали на поддръжка Условия на шофиране

Задвижващ вал и иношнам I Проверявайте по-често в
зависимост от състоянието C, D, E, F, G, H, I

Въздушен филтър на климатика R Заменяйте по-често в зависимост
от състоянието C, E

Тежки условия на шофиране
A  :  Повтарящо се шофиране на къси разстояния по-малко от  8  км.  при нормална

температура или по-малко от 16 км. при температура на замръзване
B : Работа на двигателя на празен ход или ниско скоростно шофиране за дълги
разстояния C : Шофиране на груби, прашни, кални, не асфалтирани, насипани с
чакъл или насипани

със сол пътища
D : Шофиране в зони, използващи сол или други корозивни материали или при много

студено време
E : Шофиране в условия на обилно количество прах

F: Шофиране в район с голям трафик
G : Често спускане, изкачване или шофиране по планински път H: Теглене на
ремарке или използване на каравана или на багажник на покрива
I : Шофиране като патрулна кола, такси, друго търговско ползване, като теглене на

превозни средства
J : Шофиране с повече от 170 км./ч.

K : Често шофиране при условия спри-тръгни.
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Поддръжка

Нормален график за поддръжка- извън Европа
Трябва да се извършат следните услуги по поддръжката, за да се осигури добра ефективност на превозното средство.
Съхранявайте разписки за всички услуги на превозното средство, за да защитите гаранцията си. Когато се показват както пробегът, така и времето, честотата на услугата се
определя според това, което се появи първо.

ИНТЕРВАЛИ НА
ПОДДРЪЖКА

ЕЛЕМЕНТИ ЗА
ПОДДРЪЖКА

Брой месеци или разстояние за шофиране, в зависимост от това кое от двете настъпи първо
месеци 12 24 36 48 60 72 84 96
мили× 1,000 10 20 30 40 50 60 70 80
Км.× 1,000 15 30 45 60 75 90 105 120

Охлаждаща система
Проверявайте "регулирането на нивото на охлаждащата течност и изтичането" всеки ден

Първоначално проверете на 60 000 км. или на 48 месеца след това на всеки 30
000 км. или на 24 месеца

Охлаждаща течност* 1 Първоначално проверете на 210 000 км. или на 120 месеца след това на всеки 30 000
км. или на 24 месеца* 2

Течност при редуктора I I

Състояние на акумулатора I I I I I I I I
Спирачни линии, маркучи и връзки I I I I I I I I
Спирачен педал I I I I

Ръчна спирачка I I I I
Спирачна течност I R I R I R I R
Спирачни дискове и подложки I I I I I I I I

I : Проверете и, ако е необходимо, коригирайте, поправете, почистете или сменете.
R : Подменете или сменете.
*1  : Когато добавяте охлаждаща течност, използвайте само дейонизирана вода или мека вода за вашия автомобил и никога не смесвайте твърда вода с охлаждащата течност,

сложена в завода.
Неправилната смес на охлаждащата течност може да доведе до сериозна неизправност или повреда на автомобила.

*2  : За ваше удобство то може да бъде сменено преди интервала, когато извършвате поддръжка на други елементи.
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Нормален график за поддръжка- извън Европа

ИНТЕРВАЛИ НА
ПОДДРЪЖКА

ЕЛЕМЕНТИ ЗА
ПОДДРЪЖКА

Брой месеци или разстояние за шофиране, в зависимост от това кое от двете настъпи първо
месеци 12 24 36 48 60 72 84 96
мили× 1,000 10 20 30 40 50 60 70 80
Км.× 1,000 15 30 45 60 75 90 105 120

Конзола на кормилната предавка, връзка и иношнам I I I I I I I I
Задвижващ вал и иношнам I I I I
Гума (налягане и износване на грайфера) I I I I I I I I

Предни шарнирни сферични връзки I I I I I I I I
Болт и глави на шасито и тялото I I I I I I I I
Хладилни агент на климатика I I I I I I I I

Компресор на климатика I I I I I I I I
Въздушен филтър на климатика R R R R R R R R

I : Проверете и, ако е необходимо, коригирайте, поправете, почистете или сменете.
R : Подменете или сменете.
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Поддръжка

Поддръжка при тежки условия на използване - Извън Европа
Следните елементи трябва да се обслужват по-често при автомобили, които се използват основно при тежки условия на шофиране. Вижте диаграмата по-долу за
съответните интервали за поддръжка.
R : Подмени I : Проверете и, ако е необходимо, коригирайте, поправете, почистете или сменете

Елементи за поддръжка Поддръжка Интервали на поддръжка Условия на шофиране

Течност при                                                                                       атяисимснарт R На всеки 120 000 км. C, D, E, F, G, H, I, J

Конзола на кормилната предавка, връзка и иношнам I Проверявайте по-често в
зависимост от състоянието C, D, E, F, G

Предни шарнирни сферични връзки I Проверявайте по-често в
зависимост от състоянието C, D, E, F, G

Дискове и накладки, тропус и и ротори I Проверявайте по-често в
зависимост от състоянието C, D, E, G, H
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Поддръжка при тежки условия на използване - Извън Европа

Елементи за поддръжка Поддръжка Интервали на поддръжка Условия на шофиране

Задвижващ вал и иношнам I Проверявайте по-често в
зависимост от състоянието C, D, E, F, G, H, I

Въздушен филтър на климатика R Заменяйте по-често в зависимост
от състоянието C, E

Тежки условия на шофиране
A  :  Повтарящо се шофиране на къси разстояния по-малко от  8  км.  при нормална

температура или по-малко от 16 км. при температура на замръзване
B : Работа на двигателя на празен ход или ниско скоростно шофиране за дълги
разстояния C : Шофиране на груби, прашни, кални, не асфалтирани, насипани с
чакъл или насипани

със сол пътища
D : Шофиране в зони, използващи сол или други корозивни материали или при много

студено време
E : Шофиране в условия на обилно количество прах

F: Шофиране в район с голям трафик
G : Често спускане, изкачване или шофиране по планински път H: Теглене на
ремарке или използване на каравана или на багажник на покрива
I : Шофиране като патрулна кола, такси, друго търговско ползване, като теглене на

превозни средства
J : Шофиране с повече от 170 км./ч.
K : Често шофиране при условия спри-тръгни.
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Поддръжка

ОБЯСНЕНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА ПЛАНИРАНА ПОДДРЪЖКА
Охлаждаща система
Проверете частите на охладителната система,  като
радиатор, резервоар за охлаждаща течност, маркучи и
връзки за течове и повреди.  Сменете всяка повредена
част.

Охладител
Охлаждащата течност трябва да се сменя на
интервали, посочени в графика за поддръжка.

Течност при атяисимснарт 
Течността в атяисимснарт  трябва да бъде проверена
според интервалите,  посочени в графика на
поддръжката.

Маркучи и линии за спирачки
Визуално проверявайте за правилното монтиране,
износване,  пукнатини,  влошаване и течове.  Незабавно
всички повредени части.

Спирачна течност
Проверете нивото на течността на
спирачката/съединителя в резервоара за спирачна
течност. Нивото трябва да бъде между маркерите "MIN
и  "MAX  отстрани на резервоара.   Използвайте само
хидравлична спирачна течност,  отговаряща на
спецификациите DOT 3 или DOT 4.

Дискове и накладки, супорт и ротори
Проверете накладките,  диска и ротора за прекомерно
износване.  Проверете супортите за изтичане на
течности
За повече информация относно проверката на
накладките за износване,  вижте на уеб сайта на
HYUNDAI.
(http://service.hyundai-motor.com)

Болтове за окачване
Проверете връзките на окачването за слабост или
повреда. Затегнете до определения въртящ момент.

Управление на скоростната кутия, свързване и
иношнам /сферично съединение на долната част на

рамото
Спрете автомобила и изключете хибридната система,
проверете дали волана се движи прекалено свободно.
Проверете връзката за огъване или повреда.
Проверете прашните иношнам  и сферичните болтове за
влошаване, пукнатини или повреда.
Сменете всяка повредена част.

Задвижващи валове и иношнам 
Проверете задвижващите валове,  маншоните и
скобите за пукнатини или повреди.  Сменете всички
повредени части и,  ако е необходимо,  препакетирайте
греста.

Хладилен агент на климатика
Проверете климатичните линии и връзките за течове и
повреди.

7-16



OAEE076002L

ОХЛАДИТЕЛ
Охладителната система с високо налягане има
резервоар,  пълен с целогодишно с незамръзваща
охладителна течност.  Резервоарът е напълнен в
завода.
Проверявайте защитата на охлаждащата течност най-
малко веднъж годишно,  в началото на зимния сезон и
преди да пътувате до по-студен климат.

Проверка на нивото на охладителната течност

Проверете състоянието и връзките на всички маркучи
на охлаждащата система и маркучите на нагревателя.
Подменете маркучите с подути или повредени
повърхности.

Нивото на охлаждащата течност трябва да се запълни
между маркерите  MAX  и  MIN  отстрани на резервоара
на охлаждащата течност,  когато частите на мотора са
изстинали.
Ако нивото на охлаждащата течност е ниско, добавете
достатъчно дестилирана  (дейонизирана)  вода,  за да
доведете нивото до маркировката  MAX,  но не
препълвайте.  Ако се налагат често да допълвате,
препоръчваме ви да посетите упълномощен дилър на
HYUNDAI за проверка на охладителната система.
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Поддръжка

Електрическият мотор за вентилатора се контролира от
температурата на охлаждащата течност на, налягането
на охлаждащото средство и скоростта на превозното
средство. Тъй като температурата на охлаждащата
течност намалява,  електрическият мотор автоматично
ще се изключи. Това е нормално състояние.
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(продължение)
Изгасете автомобила и изчакайте частите в
моторното отделение да се охладят.  Бъдете
изключително внимателни когато сваляте
капачката на радиатора.  Увийте дебела кърпа
около нея и я завъртете по посока обратна на
часовниковата стрелка бавно до първото ниво.
Отстъпете назад,  докато налягането се
освобождава от охладителната система.  Когато
сте сигурни,  че цялото налягане е било
освободено,  натиснете капачката,  като
използвате гъста кърпа и продължете да
въртите обратно на часовниковата стрелка,  за
да я махнете.

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НИКОГА не сваляйте капачката
на радиатора или дренажната
тапа,  докато радиаторът е
горещ.  Гореща охлаждаща
течност и парата

могат да избухнат под налягане, причинявайки
сериозни наранявания.
(продължение)

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Електрическият мотор за
вентилатора може да
продължи да работи,  когато
автомобилът не е запален

и може да предизвика сериозни наранявания.
Дръжте ръцете,  дрехите и инструментите
далеч от въртящите се лопатки на
вентилатора.
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Препоръчителна охлаждаща течност
• Когато добавяте охлаждаща течност,  използвайте

само дестилиране вода или мека вода за вашия
автомобил и никога не смесвайте твърда вода с
охлаждащата течност, сложена в завода.

• Неправилната смес на охлаждащата течност може
да доведе до сериозна неизправност или системна
повреда на автомобила.

• Не използвайте алкохол или метанол охлаждащ
агент или ги смесвайте със определена охлаждаща
течност.

• Не използвайте разтвор,  който съдържа повече от
60% антифриз или по-малко от 35% антифриз, което
би намалило ефективността на разтвора.
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1. Проверете дали етикетът на капачката се
намира отпред.

(продължение)

Уверете се, че капачката е
затворена правилно след доливане.

■ Отделение на мотора, поглед отпред

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (продължение)
■ Отделение на мотора, поглед отзад

 OAEE076044L

2. Уверете се,  че малките изпъкналости в
капачката на охлаждащата течност са
захванати здраво.

Поддръжка



Поддръжка

За процента на смесване вижте следната таблица:

Температура
на околната
среда

Процент на сместа (обем)

Антифриз Вода

-15°C (5°F) 35 65
-25°C (-13°F) 40 60
-35°C (-31°F) 50 50
-45°C (-49°F) 60 40

Информация
Ако имате съмнения относно съотношението на
смесване,  50%  вода и  50%  антифриз смес е най-
лесно да се смесват заедно,  тъй като ще бъде
същото количество от всяко.  Подходящо е да се
използва за повечето температурни диапазони
-35°C (-31°F) и по-висока.

Смяна на охлаждащата течност
Препоръчваме охладителят да бъде сменен от
упълномощен дилър на HYUNDAI, съгласно графика за
поддръжка в началото на този раздел.

  ЗАБЕЛЕЖКА

За да предотвратите повреда на частите на мотора,
поставете дебела кърпа около капачката на
охлаждащата течност,  преди доливане,  за да
предотвратите преливане на охлаждащата течност
в части в моторното отделение.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не използвайте охлаждаща течност или
антифриз в резервоара за течност.
Охлаждащата течност на може да застраши
значително видимостта при пръскане върху
предното стъкло и да доведе до загуба на
контрол върху превозното средство или щети
по боята и автомобила.
Охлаждащата течност може също да причини
повреда на боята и нараняване на тялото.
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СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ
Проверете нивото на спирачната течност

Проверявайте периодично спирачната течност в
резервоара.  Нивото трябва да бъде между маркерите
MIN и MAX отстрани на резервоара.
Преди да извадите капачката и да добавите спирачна
течност, почистете добре зоната около капачката, за да
предотвратите замърсяване на течността.

Ако нивото е ниско, добавете течност до маркера MAX.
Нивото ще падне с натрупания пробег. Това е
нормално състояние,  свързано с износването на
спирачните накладки.  Ако нивото на течност е
изключително ниско,  препоръчваме да проверите
системата при упълномощен дилър на HYUNDAI.

  ЗАБЕЛЕЖКА

• Не допускайте спирачната течност да влиза в
контакт с боята на автомобила,  тъй като ще
доведе до повреда на боята.

• Спирачна течност,  която е била изложена на
открито за продължителен период от време,
никога не трябва да се използва,  тъй като
нейното качество не може да бъде гарантирано.
Тя трябва да бъде изхвърлена правилно.

• Не използвайте грешен вид спирачна течност.
Няколко капки минерално масло,  като моторно
масло,  в системата на спирачката могат да
повредят системните части.

Информация
Използвайте само посочената спирачна течност
(вижте  "Препоръчителни смазочни материали и
капацитети" в раздел 8).
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Поддръжка

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако се изискват чести доливания на течност,
това може да показва изтичане от системата.
Препоръчваме да проверите автомобила си
при упълномощен дилър на HYUNDAI.

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не позволявайте на спирачната течност да
влиза в контакт с очите ви.   Ако в очите ви
попадне спирачна течност,  изплакнете ги с
чиста вода в продължение на поне  15 минути
и незабавно потърсете медицинска помощ.
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Поддръжка

ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ
Проверка на нивото на течността за чистачки

Проверете нивото на течността в резервоара и при
необходимост добавете.  Може да се използва
обикновена вода,  ако не разполагате с течност за
чистачки. При студен климат използвайте незамръзващ
разтвор, за да предотвратите замръзване.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да предотвратите сериозни наранявания
или смърт,  вземете следните предпазни
мерки при работа с течността:
• Не използвайте охлаждаща течност или

антифриз в резервоара за течност.
Охлаждащата течност може да застраши
значително видимостта при впръскане
върху предното стъкло и да доведе до
загуба на контрол върху превозното
средство или щети по боята и автомобила.

• Не допускайте искри или пламъци да
влизат в контакт с измиващото устройство
или с резервоара за течност.  Течността за
чистачки да съдържа алкохол и да се
възпламени.

• Не пийте от течността за чистачки и
избягвайте контакт с кожата.  Течността за
чистачки е отровна за хора и животни.

• Дръжте течността далече от деца и
животни.
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ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР НА КЛИМАТИКА
Проверка на филтъра
Филтърът на климатика трябва да се смени съгласно
графика за поддръжка. Ако автомобилът се използва в
силно замърсени градове или на прашни груби пътища
за продължителен период от време,  той трябва да
бъде проверяван по-често и да бъде сменян по-рано.
Когато вие подменяте филтъра, спазвайте процедурите
и внимавайте да не повредите други компоненти.

1. Извадете поддържащия прът (1). 2. При отворена жабка махнете
ограничителите от двете страни.
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Поддръжка



Поддръжка

  ЗАБЕЛЕЖКА

Инсталирайте нов въздушен филтър за контрол на
климата в правилната посока със символа със
стрелка,(      )  гледащ надолу. В противен случай
влиянието на климатика може да намалее и да се
появи при шум.

3. Натиснете и задръжте заключването (1) от двете
страни на капака.

4. Издърпайте (2) капака.

5. Сменете филтъра на климатика.
6. Сглобете отново в обратния ред.
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7

ПЕРА НА ЧИСТАЧКИТЕ
Проверка на чистачките
Замърсяването на предното стъкло или на чистачките с
чуждо тяло може да намали ефективността им.
Обикновени източници на замърсяване са насекоми,
трева и горещ восък,  използван от някои търговски
автомивки. Ако не чистят правилно, почистете стъклото
и чистачките с чиста кърпа и изплакнете обилно с чиста
вода.

  ЗАБЕЛЕЖКА

За да предотвратите повреда чистачките или други
компоненти:
• не използвайте бензин,  керосин,  разредител за

бои или други разтворители върху или близо до
тях.

• Не се опитвайте да ги движите ръчно.
• Не използвайте специфични модели.

Информация
Горещият восък използван от някои автомивки
прави предното стъкло по-трудно за почистване.

Смяна на чистачките
Когато чистачките вече не почистват адекватно,
лопатките може да са износени или напукани и
изискват подмяна.

  ЗАБЕЛЕЖКА

За да предотвратите повреда на рамената или
останалите части на чистачките не ги движете с
ръка.

  ЗАБЕЛЕЖКА

Използването на неспецифична течност може да
доведе до неизправност.

1. Повдигнете рамото на
чистачката.
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Поддръжка
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Поддръжка

2. Повдигнете скобата на перото на чистачката (1).
След това повдигнете чистачката (2).

3. Докато натискате ключалката (3), издърпайте лоста
на чистачките (4).

4. Извадете перото на чистачката от рамото на
чистачката (5).

5. Сложете новата чистачка в обратния ред на
изваждане.

6. Върнете чистачката върху предното стъкло.
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БАТЕРИЯ (12 волта)
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(продължение)
Батериите съдържат сярна киселина,
която е силно корозивна.  Не
допускайте контакт на киселина с
очите, кожата или дрехите.

Ако в очите ви попадне киселина, изплакнете ги
с чиста вода в продължение на поне  15 минути
и незабавно потърсете медицинска помощ.  Ако
киселината попадне върху кожата ви,  измийте
хубаво областта. Ако усетите болка или парене,
незабавно потърсете медицинска помощ.
• При повдигане на батерия с пластмасов

корпус,  прекомерното натоварване на
корпуса може да доведе до изтичане на
киселина в акумулатора.  Повдигнете с носач
на батерии или с ръце в противоположните
ъгли.

• Не се опитвайте да запалите,  ако
акумулаторът ви е замръзнал.

(продължение)

Поддръжка

(продължение)
• НИКОГА не се опитвайте да зареждате

акумулатора,  когато кабелите на
автомобила са свързани към батерията.

• Електрическият запалителен
превключвател работи с високо
напрежение,  никога  не докосвайте тези
компоненти

• Когато индикаторът             е на ON или
POWER бутонът е на ON

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да предотвратите СЕРИОЗНО
НАРАНЯВАНЕ или СМЪРТ за вас или
околните,  винаги спазвайте тези предпазни
мерки,  когато работите близо или боравите с
акумулатора:

Винаги четете и следвайте
внимателно инструкциите,  когато
работите с батерия.
Носете предпазни очила,
предназначени да предпазват
очите от киселинни пръски.
Пазете батерията далече от всички
пламъци,  искри или запалими
материали.
Водородът винаги присъства в
клетките на батериите, той е силно
запалим и може да избухне,  ако се
възпламени.
Дръжте батериите далече от деца.

(продължение)
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■Пример

OLMB073072

Поддръжка

  ЗАБЕЛЕЖКА

• Когато не използвате автомобила дълго време в
нискотемпературна зона, откачете акумулатора и
го оставете на закрито.

• Винаги зареждайте напълно укумулатора,  за да
предотвратите повреда в зони с ниска
температура

За най-добро обслужване на батерията

• Дръжте акумулатора здраво монтиран.
• Дръжте акумулатора чист и сух.
• Съхранявайте терминалите и връзките чисти,

стегнати и покрити с петрол или грес.
• Изплакнете незабавно всеки отделен електролит от

батерията с разтвор от вода и сода за хляб.

Етикет за капацитета на батерията

❈ Действителният етикет на акумулатора в автомобила
може да се различава от този на илюстрацията.

1. AGM60L-DIN :  Името на модела
HYUNDAI

2. 12V : Номиналното напрежение
3. 60Ah(20HR) : Номиналният капацитет (в амперни

часове)
4. 100RC :   Номиналният резервен капацитет (в

мин.)
5. 640CCA : Студеният тест в ампери от SAE
6. 512A : Студеният тест в ампери от EN
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Повторно зареждане на батерията
Със зарядно устройство
Вашето превозно средство има батерия, базирана на
калции, която не се нуждае от поддръжка.
• Ако акумулаторът падне за кратко  (например,

защото фаровете или вътрешните светлини са
останали включени,  докато автомобилът не е бил
използван),  презаредете го с бавно зареждане
(капене) в продължение на 10 часа.

• Ако батерията постепенно пада поради високото
електрическо натоварване,  докато автомобилът се
използва,  презареждайте я при  20-30А в
продължение на два часа.
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(продължение)
• Поглеждайте по време на зареждане и спрете

или намалете скоростта на зареждане,  ако
клетките на акумулаторите започнат силно да
кипят.

• Негативният кабел на акумулатора трябва
първо да бъде свален и да бъде поставен
последен,  когато батерията е изключена.
Изключете зарядното устройство в следния
ред:
(1) Изключете главния прекъсвач на

зарядното устройство за батерии.
(2) Отключете отрицателната скоба от

отрицателния извод на акумулатора.
(3) Отключете положителната скоба от

положителния извод на акумулатора.
• Винаги използвайте оригинална батерия,

одобрена от  HYUNDAI,  когато сменяте
акумулатора.

Поддръжка

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Винаги следвайте тези инструкции,  когато
зареждате акумулатора на автомобила си,  за
да избегнете опасност от СЕРИОЗНИ
НАРАНЯВАНИЯ или СМЪРТ от експлозии или
киселинни изгаряния:
• Преди да извършите поддръжка или

презареждане на акумулатора,  изключете
всички аксесоари и поставете  POWER
бутона в положение OFF.

• Пазете батерията далече от всички
пламъци, искри или запалими материали.

• Винаги работете на открито или в район с
много вентилация.

• Носете предпазни очила,  когато
проверявате батерията по време на
зареждане.

• Акумулаторът трябва да се извади от
автомобила и да се постави в добре
проветрявана зона.

(продължение)



Поддръжка

ЧРЕЗ ПОДАВАНЕ НА ТОК
След подаване на ток,  покарайте автомобила за  20-30
минути,  преди да го изключите.  Превозното средство
може да не се запали отново,  ако го изключите,  преди
акумулаторът да има възможност да презареди
адекватно.  За повече информация относно
процедурите за запалване  "Запалване чрез подаване
на ток" в раздел 6.

Информация
Неправилно изхвърлената батерия
може да бъде вредна за околната
среда и човешкото здраве.

Изхвърлете батерията в съответствие с местните
закони или разпоредби.

Нулиране на функциите
Някои елементи трябва да се нулират,  след като
батерията е била изтощен или изключена.  Вижте
раздел 3 за:
• Електрически прозорци
• Трип компютър
• Климатик
• Часовник
• Аудио система
• Шибидах
• Системата за запаметяване на местоположението на шофьора
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ГУМИ И КОЛЕЛА
	

	
Грижа за гумите
За правилна поддръжка,  безопасност и максимална
икономия на гориво,  винаги трябва да поддържате
препоръчаните налягания на гумите и да останете в
рамките на ограниченията на натоварването и
разпределението на теглото,  препоръчани за вашето
превозно средство.
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(продължение)
• Сменете гумите,  които са износени,  показват

неравномерно износване или са повредени.
Износените гуми могат да доведат до загуба
на ефективност при спиране,  управление на
кормилната уредба или сцепление.

• ВНИМАНИЕ сменяйте гумите със същия
размер гуми,  които първоначално са била
доставени с това превозно средство.
Използването на гуми и колела,  различни от
препоръчаните,  може да причини лошо
управление на превозното средство или да
повлияе отрицателно на антиблокиращата
спирачна система  (ABS)  на автомобила,
водещо до сериозна авария.

Поддръжка

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Отказ на гума може да предизвика загуба на
контрол над автомобила и инцидент.  За да
намалите риска от СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ
или СМЪРТ,
вземете следните предпазни мерки:
• Проверявайте гумите си ежемесечно за

напомпаност,  както и за износване и
повреда.

• Препоръчаното налягане на студена гума
на автомобила може да бъде намерено в
това ръководство и на етикета на гумата,
намиращ се на страничната централна
колона на шофьора.  Винаги използвайте
манометър за измерване на налягането на
гумите.  Гумите с прекалено много или
твърде малко натоварване се износват
неравномерно, което води до лоша работа.

• Проверявайте налягането на резервната
гума всеки път,  когато проверявате
налягането на останалите гуми.

(продължение)



Поддръжка

Всички спецификации  (размери и налягане)  могат да
бъдат намерени на етикет,  прикрепен към централния
стълб при шофьора.

Препоръчително налягане при студена гума
Налягането на всички гуми  (включително резервните)
трябва да се проверява,  когато гумите са студени.
"Студени гуми"  означава,  че превозното средство не е
било карано в продължение на поне три часа или
управлявано за по-малко от
1,6 км.
Топлите гуми обикновено надвишават препоръчаното
налягане за студени гуми с 28 до 41 kPa (4 до 6 psi). Не
отпускайте въздух от топли гуми,  за да регулирате
налягането,  или гумите ще спаднат.  За
препоръчителното налягане вижте  "Гуми и колела"  в
раздел 8.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Трябва да се поддържат препоръчително
налягане за най-доброто шофиране,
управление на автомобила и минимално
износване на гумите.
Прекаленото или недостатъчно напомпване
могат да намалят живота на гумите,  да
повлияят неблагоприятно върху
управлението на автомобила и да доведат до
внезапна повреда на гумата,  която може да
доведе до загуба на контрол върху
превозното средство и произшествие.
Тежкият недостатъчен натиск може да доведе
до сериозно натрупване на топлина,  което
причинява изпускане на въздух,  отделяне на
грайфера и други неизправности на гумата и
да доведе до загуба на контрол върху
превозното средство,  водеща до
произшествие.  Този риск е много по-висок в
горещите дни и при шофиране за дълги
периоди с висока скорост.
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Проверка на налягането в гумите при напомпване
Проверявайте гумите,  включително резервната,
веднъж месечно или по-често.

Как да проверявате
Използвайте качествен манометър за измерване на
налягането на гумите.  Не можете да разберете дали
вашите гуми са правилно напомпани просто като ги
погледнете.  Радиалните гуми могат да изглеждат
добре напомпани, но да не са.
Свалете капачката на вентила. Натиснете добре уреда
върху клапана,  за да получите измерване на
налягането.  Ако налягането при натискане на
студената гума съвпада с препоръчаното налягане
върху етикета за гуми и за товарене,  не е необходимо
по-нататъшно регулиране.  Ако налягането е ниско,
добавете въздух, докато достигнете препоръчителното.
Уверете се,  че капачките на клапаните са поставени
обратно.  Без капачката на вентила,  в клапата на
вентила може да попадне мръсотия или влага и да
причини излизане на въздух.  Ако липсва капачка,
монтирайте нова възможно най-скоро.

Ако пренапомпате гумата,  освободете въздух,  като
натиснете металният ствол в центъра на клапана на
гумата. Проверете отново налягането с уреда. Уверете
се,  че капачките на клапаните са поставени обратно.
Без капачката на вентила,  в клапата на вентила може
да попадне мръсотия или влага и да причини излизане
на въздух.  Ако липсва капачка,  монтирайте нова
възможно най-скоро.
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ВНИМАНИЕ

• Недостатъчното напомпване води до
прекомерно износване, лошо управление и
намалена икономия на гориво.
Деформация на колелото също е
възможна.  Поддържайте налягането на
гумите на подходящото ниво.  Ако гумата
често се нуждае от напомпване,
препоръчваме тя да бъде проверена от
упълномощен дилър на HYUNDAI.

• Прекаленото напомпване до твърдо
каране, прекомерно износване на грайфера
и по-голяма вероятност от щети от
пътнотранспортни произшествия.



Поддръжка

Ротация на гумите
За изравняване на износването на грайфера HYUNDAI
препоръчва гумите да се въртят на всеки  12  000  км.
или по-рано, ако се развие неравномерно износване.
При смяна,  проверявайте ги дали са балансирани
правилно.
Когато въртите гумите,  проверете за неравномерно
износване и повреда.  Анормалното износване
обикновено се дължи на неправилно натоварване на
гумите,  неправилно подравняване на колелата,
неравности на колелата,  силно спиране или силно
завиване.  Потърсете изкривявания или издутини в
грайфера или отстрани на гумата. Сменете гумата, ако
откриете някое от тези условия. Сменете гумата, ако се
вижда тъкан или кабел.  След ротация,  уверете се,  че
налягането на предните и задните гуми е съобразено
със спецификацията и проверете дали гайките са
здраво затегнати  (подходящият въртящ момент е  11 ~
13 kgf · m [79 ~ 94 lbf · ft]).

При ротация на гумите дисковете трябва да се
проверяват за износване.

Информация
Външната и вътрешната страна на несиметричната
гума се различават. При монтиране на
несиметрична гума уверете се,  че сте поставили
страната, маркирана "навън", с лице към външната
страна.  Ако страната,  маркирана  "отвътре"  е
инсталирана отвън,  ще има отрицателен ефект
върху работата на автомобила.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Не използвайте компактната резервна при
ротация.

• Не смесвайте приплъзващи слоеве и гуми
с радиални пластини при никакви
обстоятелства.  Това може да предизвика
необичайно маневриране и да доведе до
загуба на управление и произшествие.



Индикатор за
износване на

OLMB073027

Подравняване на колелата и баланс на гумите
Колелата на вашия автомобил са подредени и
балансирани внимателно в завода,  за да ви осигурят
най-дълъг живот на гумата и най-добра цялостна
производителност.
В повечето случаи няма да ви се налага отново да
подравнявате колелата.  Въпреки това,  ако забележите
необичайно износване на гумата,  или ако вашият
автомобил е теглен,  може да се наложи да ги
подравнявате отново.
Ако забележите,  че автомобилът ви вибрира при
движение по гладък път, е възможно колелата ви да не
са балансирани.

  ЗАБЕЛЕЖКА

Неправилната тежест може да повреди
алуминиевите колела на автомобила.  Използвайте
само одобрени тежести за колелата.

Смяна на гума

Ако гумата е износена равномерно,  индикаторът за
износване ще се появи като твърда лента през
грайфера. Това показва, че има по-малко от  1,6 мм. от
грайфера. Сменете гумата когато това се случи.
Не чакайте лентата да се появи по целия грайфер,
преди да смените гумата.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от СЕРИОЗНО
НАРАНЯВАНЕ или СМЪРТ:
• Сменете гумите,  които са износени,

показват неравномерно износване или са
повредени.  Износените гуми могат да
доведат до загуба на ефективност при
спиране, управление на кормилната уредба
и сцепление.

• Винаги сменяйте гумите със същия размер
гуми,  които първоначално са била
доставени с това превозно средство.
Използването на гуми и колела,  различни
от препоръчаните,  може да причини лошо
управление на превозното средство или да
повлияе отрицателно на антиблокиращата
спирачна система  (ABS)  на автомобила,
водещо до сериозна авария.

(продължение)



Поддръжка

Смяна на колело
Когато подменяте металните колела по някаква
причина, уверете се, че новите колела са еквивалентни
на оригиналните фабрични единици в диаметър,
ширина на джантата и отместване.

Сцепление на гумата
Сцеплението може да бъде намалено, ако шофирате с
износени гуми, гуми, които са неправилно напомпани
или на хлъзгави пътни настилки. Гумите трябва да се
сменят, когато се появят индикатори за износване на
грайфера. За да намалите възможността за загуба на
контрол, намалете когато има дъжд, сняг или лед по
пътя.

Поддръжка на гумите
В допълнение към правилното напомпване, правилното
подравняване на колелата спомага за намаляване на
износването на гумите. Ако откриете, че една гума е
износена неравномерно, нека вашият дилър провери
подравняването.
Ако имате монтиране нови гуми, уверете се, че те са
балансирани. Това ще увеличи комфорта при пътуване
и живота на гумите. Освен това гумата винаги трябва
да се балансира отново, ако се извади от колелото.

Етикет на страничната стена на гумата
Тази информация идентифицира и описва основните
характеристики на гумата и също така осигурява
идентификационния номер на гумата (TIN) за
сертифициране на стандартите за безопасност. TIN
може да се използва за идентифициране на гумата в
случай на изземване.
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• Когато сменяте гуми (или колела),

препоръчваме да смените двете предни или
две задни гуми (или колела) като двойка.
Смяната на само една гума може сериозно да
повлияе на работата на вашия автомобил.

• Гумите се разграждат с течение на времето,
дори когато не се използват. Въпреки
съществуващия грайфер, HYUNDAI
препоръчва гумите да се сменят на шест
(6) години при нормална работа.

• Топлината, причинена от горещия климат или
често срещаните високи условия на
натоварване, могат да ускорят процеса на
стареене. Неспазването на това
предупреждение може да доведе до внезапна
повреда на гумата, което да доведе до загуба
на контрол на превозното средство и
произшествие.
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1. Производител или търговска марка
Производител или търговската марка са показани.

2. Обозначение на размерите на гумите
Страничната стена на гумата е обозначена с размерите
на гумата.  Тази информация ще ви е необходима,
когато избирате резервни гуми за вашата кола.
Следващата информация обяснява какво означават
буквите и цифрите в обозначението на размера на
гумата.

Примерно обозначение на размерите на гумите:
(Тези цифри са предоставени само като пример,
обозначаването на размера на гумата може да варира
в зависимост от вашето превозно средство.)
205/55 R16 91H

205 - широчина на гумата в милиметри.
55  -  Съотношение.  Височината на профила на гумата

като процент от нейната ширина.
R - Код за конструкция на гумите (радиално). 16 -
Диаметър на джантата в инчове.
91  -  Индекс на товара,  цифров код,  свързан с

максималното натоварване,  което гумата може
да носи.

H  -  Символ за скорост.  За допълнителна информация
вижте диаграмата за скорост в този раздел.

Обозначение на размерите на колелата
Колелата също са маркирани с важна информация,  от
която се нуждаете,  ако някога трябва да замените
някое.  Следващата информация обяснява какво
означават буквите и цифрите в обозначението на
размерите на колелата.
Примерно обозначение на размерите на колелата:
6.5JX16
6,5 - Широчина на джантата в инчове.
J - Обозначение на контура на джантата. 16 -
Диаметър на джантата в инчове.
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Оценка на скоростта на гумите
На диаграмата по-долу са изброени много от
различните скорости, използвани в момента за гуми за
пътнически автомобили. Рейтингът на скоростта е част
от обозначението на размера на гумата на страничната
стена на гумата. Този символ съответства на
максималната безопасна експлоатационна скорост на
тази гума.

Символ
за скорост Максимална скорост

S 180 км./ч.
T 190 км./ч.
H 210 км./ч.
V 240 км./ч.
Z Под 240 км./ч.

3. Проверка на живота на гумата (TIN:
Идентификационен номер на гумата)

Всички гуми на възраст над шест години, въз основа на
датата на производство (включително резервната
гума), трябва да бъдат заменени с нови. Можете да
намерите датата на производство на страничната
стена на гумата (вероятно от вътрешната страна на
колелото), показващ DOT кода. DOT кода е поредица
от номера на гума, състояща се от числа и английски
букви. Производствената дата е обозначена с
последните четири цифри (знаци) на DOT кода.

DOT : XXXX XXXX OOOO

Предната част на DOT показва кодов номер, размер на
гумата и шарка на грайфера, а последните четири
цифри показват седмица и година на производство.
Например:
DOT XXXX XXXX 1516 показва че гумата е произведена
през 15-та седмица на 2016 г.

4. Състав на гумата и материал
Броят на слоевете на покритие в гумата.
Производителите на гуми също трябва да посочат
материалите в гумата, които включват стомана,
найлон, полиестер и други. Буквата "R" означава
конструкция на радиалния слой; буквата "D" означава
диагонална или с наклонен слой, а буквата "B"
означава опоясена кръстосана структура.

5. Максимално допустимо налягане
Това число е най-голямото количество въздушно
налягане, което трябва да се постави в гумата. Не
превишавайте максимално допустимото налягане на
напомпване. Обърнете се към етикета "Информация за
гумите и натоварването" за препоръчаното налягане
при напомпване.
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6. Максимална оценка на товара
Този номер показва максималното натоварване в
килограми и паунда,  което може да се носи от гумата.
При смяна на гумите на автомобила винаги
използвайте гума,  която има същата степен на
натоварване, като фабрично монтираната.

7. Унифициране на качеството на гумите
Качествени категории могат да бъдат намерени, където
е приложимо,  на страничната стена на гумата между
рамото на грайфера и максималната ширина на
профила.
Например: TREAD wear 200
TRACTION AA
TEMPERATURE A

Износване на грайфера
Степента на износване на грайфера е сравнителна
оценка,  основаваща се на степента на износване на
гумата, когато се изпитва при контролирани условия на
определен курс на изпитване.  Например гумата,
класирана на 150, ще носи един и половина пъти  (1½),
както и гума, класирана на 100.
Относителното представяне на гумите обаче зависи от
действителните условия на тяхното използване и може
да се отклони значително от нормата, поради различия
в навиците при шофиране,  обслужващи практики и
различия в характеристиките на пътя и климата.
Тези категории се намират върху страничните стени на
гумите за пътнически автомобили.  Гумите,  налични
като стандартно или допълнително оборудване на
вашия автомобил,  могат да се различават по
отношение на степента.

Сцепление - AA, A, B & C
Степента на сцепление,  от най-високата до най-
ниската,  е  AA,  A,  B  и  C.  Тези класове представляват
способността на гумата да спира на мокра настилка,
както е измерена при контролирани условия на
определени тестови повърхности от асфалт и бетон.
Гумата, маркирана с C, може да има слабо сцепление.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Степента на сцепление,  определена за тази
гума, се основава на изпитвания при спиране
напред и не включва характеристики за
ускорение,  завиване,  хидропланинг или
върхово сцепление.



Поддръжка

Температура - A, B & C
Температурните категории са А  (най-високата),  В и С,
които представляват устойчивостта на гумата към
генерирането на топлина и способността ѝ да разсейва
топлината, когато се изпитва при контролирани условия
на определено вътрешно лабораторно изпитателно
колело.
Трайната висока температура може да доведе до
дегенерация на материала на гумата и да намали
живота на гумата, а прекалената температура може да
доведе до внезапна повреда на гумата.  Степените В и
А представляват по-високи нива на изпълнение на
лабораторното изпитателно колело,  отколкото
минималното изискване по закон.

Гуми с малък обем
Гумата с нисък обем, чието съотношение е по-малко от
50  е предназначена за спортен автомобил.  Ниското
съотношение е за оптимизиране на управлението и
спирането.  По този начин може да е неудобно да се
шофира и може да се генерират шумове в сравнение с
обикновена гума.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Температурата за тази гума е определена за
гума,  която е правилно напомпана и не е
претоварена.  Прекомерната скорост,
недостатъчно напомпване,  свръхналягането
или прекомерното натоварване,  отделно или
в комбинация,  могат да причинят натрупване
на топлина и възможна внезапна повреда на
гумата.  Това може да предизвика загуба на
контрол над автомобила и да предизвика
инцидент.
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• Проверявайте състоянието на гумите и

налягането на всеки  3000  км.,  за да
предотвратите повреда.

• Трудно е да разпознаете увреждането на
гумата само с очите си.  Когато има
вероятност за повреда,  проверете и сменете
гумата,  за да предотвратите повреда,
причинена от излизане на въздух.

• Когато една гума е повредена по време на
шофиране по груб път,  извън пътя или над
препятствия като дупка,  легнал полицай или
чакъл, вашата гаранция не покрива щетите.

• Информация за гумата е посочена върху
страничната стена на гумата.

Поддръжка

ВНИМАНИЕ

Страничната стена на гумата с
нископроизводително съотношение е по-къса
от нормалната.  Така колелото и гумата с
нисък аспект лесно се повреждат.  Следвайте
инструкциите по-долу.
• При шофиране по груб път или при

шофиране извън пътя внимавайте да не
повредите гумите и колелата.  След
шофиране проверете гумите и колелата.

• Когато преминавате през отвор,  легнал
полицай,  шахта или чакъл,  карайте
автомобила бавно,  за да не повредите
гумите и колелата.

• Когато има удар върху гумата,  проверете
състоянието ѝ.  Или се свържете с
упълномощен дилър на HYUNDAI.

(продължение)
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ПРЕДПАЗИТЕЛИ

Електрическата система на автомобила е предпазена
от електрическо претоварване с предпазители.
Това превозно средство има 2 (или 3) предпазни табла,
едното от които е разположено в страничния панел на
шофьора, а другото в отделението за мотора.

Ако някоя от светлините,  аксесоарите и устройствата
за управление на вашето превозно средство не работи,
проверете съответния предпазител на веригата.  Ако е
изгорял предпазител, елементът в предпазителя ще се
разтопи или счупи.
Ако електрическата система не работи,  първо
проверете предпазния панел на водача.  Преди да
смените изгорелия предпазител,  изключете
автомобила и всички превключватели,  след което
изключете отрицателния кабел на батерията.  Винаги
замествайте изгорелия предпазител с друг от същия
рейтинг.
Ако смененият предпазител изгори,  това показва
електрически проблем.  Избягвайте да използвате
съответната система и незабавно се консултирайте с
упълномощен дилър на HYUNDAI.

НИКОГА не заменяйте предпазител с нещо друго
освен с друг предпазител със същия рейтинг.
• Предпазител с по-голям капацитет може да

причини повреда и да предизвика пожар.
• Не слагайте проводник или фолио от алуминий

вместо подходящия предпазител  -  дори и като
временна поправка.  Това може да причини
големи повреди на кабелите и вероятно пожар.

Информация
Използват се три вида предпазители:  Тип нож за
по-ниска амперажност,  тип акумулатор и
многофункционален предпазител за по-високи
стойности на ампераж.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НИКОГА не заменяйте предпазител с нещо
друго освен с друг предпазител със същия
рейтинг.
• Предпазител с по-голям капацитет може да

причини повреда и да предизвика пожар.
• Не слагайте проводник или фолио от

алуминий вместо подходящия предпазител
-  дори и като временна поправка.  Това
може да причини големи повреди на
кабелите и вероятно пожар.

ВНИМАНИЕ

Не използвайте отвертка или друг метален
предмет,  за да вадите предпазители,  защото
това може да причини късо съединение и да
повреди системата.
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Смяна на предпазителя на таблото

1. Изгасете автомобила.
2. Изгасете всички други превключватели.
3. Отворете капака на предпазителя.
4. Обърнете се към етикета от вътрешната страна на

капака на предпазителя,  за да откриете
предполагаемото му положение.

5. Издърпайте предполагаемия предпазител.
Използвайте инструмента за отстраняване,
предвиден в панела за предпазители на
отделението за мотора.

6. Проверете отстранения предпазител; подменете го,
ако е изгорял. Резервни предпазители са осигурени
в предпазните панели на арматурното табло (или в
предпазния панел на отделението на мотора).

7. Поставете нов предпазител със същия рейтинг и се
уверете,  че той пасва плътно.  Ако е хлабав,
консултирайте се с упълномощен дилър на
HYUNDAI.

При спешност,  ако нямате резервен предпазител,
използвайте предпазител със същата мощност от
верига, която може да не ви е необходима за работа с
автомобила, като предпазителя на запалката за цигари.
Ако фаровете или други електрически компоненти не
работят и предпазителите не са повредени,  проверете
панела с предпазители в отделението на мотора.  Ако
има изгорял предпазител той трябва да бъде сменен с
друг със същия клас.
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Blade type fuse

OAEE076033
■Cartridge type fuse

OAEE076045L

Поддръжка

Превключвател на предпазителите

Винаги поставяйте превключвателя на предпазителя в
положение ON.
Ако преместите превключвателя в положение  OFF,
някои елементи като аудиосистемата и цифровия
часовник трябва да бъдат нулирани и смарт ключа
може да не работи правилно.

Информация

Ако преключвателят е изключен, ще се появи
съобщението “Turn on FUSE SWITCH”.

  ЗАБЕЛЕЖКА

• Винаги поставяйте превключвателя на
предпазителите в положение  ON,  докато
шофирате.

• Не преместете повторно превключвателя за
предпазителя за транспортиране.
Превключвателят може да бъде повреден.

Смяна на предпазител в отделението на мотора

1. Изгасете автомобила.
2. Изгасете всички други превключватели.
3. Извадете капака на панела с предпазители, като

натиснете накрайника и издърпате нагоре.
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4. Проверете отстранения предпазител; подменете го,
ако е изгорял.  За да извадите или поставите
предпазителя, използвайте плъзгача в отделението
на мотора.

5. Поставете нов предпазител със същия рейтинг и се
уверете,  че той пасва плътно.  Ако е хлабав,
консултирайте се с упълномощен дилър на
HYUNDAI.

  ЗАБЕЛЕЖКА

След проверка на кутията с предпазители в
отделението на мотора, поставете плътно капака на
кутията.  Може да чуете щракване ако капакът е
закрепен здраво.    Ако не е здраво закрепен, може
да възникне електрическа повреда при контакт с
вода.

Многофункционален предпазител

Ако многофункционалният предпазител изгори, трябва
да бъде свален както следва:
1. Изгасете автомобила.
2. Откачете негативния кабел на акумулатора.
3. Извадете капака на панела с предпазители, като

натиснете накрайника и издърпайте нагоре.
4. Отстранете гайките, показани на снимката по-горе.
5. Заменете предпазителя с нов от същия клас.
6. Сглобете отново в обратния ред.

Информация
Ако предпазителят изгори, консултирайте се с
упълномощен дилър на HYUNDAI.

Описание на предпазителя/релейния панел
Панел с предпазители на арматурното табло

От вътрешната страна на капака на кутията на
предпазителите/релейните кутии можете да намерите
етикета на предпазителя/релето, който описва имената
и рейтингите им.

Информация
Не всички описания в това ръководство може да са
приложими към вашия автомобил, информацията е
актуална към момента на отпечатване.  Когато
проверявате кутията с предпазители на
автомобила, вижте етикета ѝ.
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Панел с предпазители на арматурното табло

Име на
предпазителя

Символ Мощност на
предпазителя

Защитен кръг

Module 5 5MODULE
10A

Electro Chromic Mirror, A/V & Navigation Head Unit, Audio, Driver IMS Module, Rear Seat Warmer
Module, Auto Head Lamp Leveling Device Module,
Head Lamp Leveling Device Actuator LH/RH, Vess Unit,
Front Air Ventilation Seat Control Module, Front Seat Warmer Control Module

Module 4 4MODULE
10A Lane Keeping Assist Unit, Crash Pad Switch, AEB Unit,

Blind Spot Detection Radar LH/RH, Electronic Parking Brake Switch

Interior Lamp 10A Front Vanity Lamp LH/RH, Room Lamp, Overhead Console Lamp, Luggage Lamp, Wireless
Charger Unit, Rain Sensor

Air bag 15A SRS Control Module

E- Shifter 1 10A SBW Switch, Front Console Switch

Ignition 1 IG1 25A PCB Block

Табло CLUSTER 10A Инструментален панел

Ignition 3 2 10A IPS Control Module, Main Battery Charging Switch, Charge Lamp, PTC Heater, A/V & Navigation Head
Unit, Instrument Cluster, A/C Control Module

Memory 2 2MEMORY
7,5A Active Air Flap LH/RH

Module 8 8MODULE 10A Active Air Flap LH/RH, Electric Water Pump (Engine), VPD Sensor, BMS Control Module, E/R Junction Block

Air bag Indicator IND 7,5A Инструментален панел

Start 7.5A EPCU, Smart Key Control Module
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Панел с предпазители на арматурното табло

Име на
предпазителя

Символ Мощност на
предпазителя

Защитен кръг

Module 2
2MODULE

10A
E/R Junction Block, Wireless Charger Unit, SBW (Shift-by-wire) Switch, BCM, USB Charging Connector, Smart Key
Control Module, Audio, A/V & Navigation Head Unit, Power Outside Mirror Switch, AMP

Button Start 3 3 7.5A Smart Key Control Module

Memory 1
1MEMORY

10A
Instrument Cluster, Driver IMS Module, BCM, A/C Control Module, Auto Light & Photo
Sensor, Driver Door Module,
Passenger Door Module, ICM Relay Box (Outside Mirror Folding/Unfolding Relay)

Multi Media Мулти
медия

10A Audio, A/V & Navigation Head Unit

Ignition 3 3 10A CCM Unit

Ignition 3 1 10A ICM Relay Box

Electric Power
Steering 1 1 7.5A EPS Unit

Tailgate 10A
Tail Gate Relay, Main Battery Charging Switch, Quick Charging Connector Door Lock/Unlock Actuator(Except
Europe), Charging Connector Door Lock/Unlock Actuator (for Europe)

Button Start 1 1 15A Smart Key Control Module

Module 7 7MODULE 7.5A Front Seat Warmer Control Module, Front Air Ventilation Seat Control Module, Rear Seat Warmer Module
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Панел с предпазители на арматурното табло

Име на
предпазителя

Символ Мощност на
предпазителя

Защитен кръг

Heated Steering 15A BCM

Sunroof 20A Sunroof Motor

Power Window
Right-hand RH

25A Power Window (RH) Relay, Passenger Power Window Switch, Driver Safety Power Window

Power Window
Left-hand LH

25A Power Window (LH) Relay, Driver Power Window Switch, Passenger Safety Power
Window Module

Button Start 2 2 7,5A Immobilizer Module, Smart Key Control Module, Start/Stop Button Switch

Brake Switch BRAKE
SWITCH

7,5A Stop Lamp Switch, Smart Key Control Module

OBC 10A OBC

Air conditioner 7.5A Ionizer, A/C Control Module, Electronic A/C Compressor, E/R Junction Block

Washer 15A Multifunction Switch

Seat Heater Rear RR 25A Rear Seat Warmer Module

Charger 10A CCM Unit(for Europe), Normal Charging Connector Lamp(except Europe), ICM Relay Box
(Charging Connector Lock/Unlock Relay)

Power Seat Driver
DRV

30A Driver Seat Manual Switch, Driver IMS Module
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Панел с предпазители на арматурното табло

Име на
предпазителя

Символ Мощност на
предпазителя

Защитен кръг

AMP 30A AMP

Module 1 1MODULE 10A Driver Power Outside Mirror, Passenger Power Outside Mirror, Data Link Connector, AEB Unit

Door Lock 20A Door Lock/Unlock Relay, ICM Relay Box (Dead Lock Relay), Driver/Passenger Smart Key Outside
Handle, Driver/Passenger Door Module

Wiper Front 2 FRT2 10A Wiper Motor, PCB Block (Front Wiper (Low) Relay)

Module 6 6MODULE 7.5A BCM, Smart Key Control Module

Seat Heater Front FRT 25A Front Seat Warmer Control Module, Front Air Ventilation Seat Control Module

Heated Mirror 10A Driver Power Outside Mirror, Passenger Power Outside Mirror, A/C Control Module

Rear Heated 25A Rear Defogger (+) (Upper)

Wiper Front 1 FRT1 30A Wiper Motor, PCB Block (Front Wiper (Low) Relay)
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Панел с предпазители в отделението на мотора

От вътрешната страна на капака на кутията на
предпазителите/релейните кутии можете да намерите
етикета на предпазителя/релето, който описва имената
и рейтингите им.

Информация
Не всички описания в това ръководство може да са
приложими към вашия автомобил, информацията е
актуална към момента на отпечатване.  Когато
проверявате кутията с предпазители на
автомобила, вижте етикета ѝ.
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Панел с предпазители в отделението на мотора

Тип Символ Мощност на
предпазителя

Защитен кръг

Multi Fuse

MAIN 150A Low Voltage DC-DC Converter, E/R Junction Block

5 60A PCB Block

2 60A IGPM

3 60A IGPM

4 50A IGPM

60A Engine Room Junction Block

40A Engine Room Junction Block

40A Engine Room Junction Block

IG1 40A E/R Junction Block

IG2 40A E/R Junction Block

1 80A EPS Unit
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Панел с предпазители в отделението на мотора

Тип Символ Мощност на
предпазителя

Защитен кръг

Fuse

25A Engine Room Junction Block

10A E/R Junction Block, Multipurpose Check Connector

1 40A IGPM

30A Electronic Parking Brake Switch

30A Electronic Parking Brake Switch

1  ACTIVE
HYDRAUL
IC
BOSSTER

40A Multipurpose Check Connector, IBAU

2  ACTIVE
HYDRAUL
IC
BOSSTER

30A Multipurpose Check Connector, IBAU

1POWER
OUTLET

40A Engine Room Junction Block

3
Включване
OUTLET

20A Cigarette Lighter

2
POWER
OUTLET

20A Power Outlet

2 15A IGPM, Rear Defogger (+) (Lower)
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Панел с предпазители в отделението на мотора

Тип Символ Мощност на
предпазителя

Защитен кръг

Fuse

10A SCU, SBW Switch, Front Console Switch

10A Engine Room Junction Block, Electronic A/C Compressor

10A Electric Water Pump (EV)

15A ICM Relay Box

15A Active Air Flap, E/R Junction Block

15A BMS Control Module

10A Burglar Alarm Horn Relay

10A EPCU

10A Multipurpose Check Connector, IBAU

10A EPCU, OBC, VPD Relay, BMS Control Module
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Панел с предпазители в отделението на мотора

Тип Символ Мощност на
предпазителя

Защитен кръг

Fuse

15A EPCU

20A PCB Block

20A Horn Relay
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Панел с предпазители на мотора (капак на
терминала на батерията)

От вътрешната страна на капака на кутията на
предпазителите/релейните кутии можете да намерите
етикета на предпазителя/релето, който описва имената
и рейтингите им.

Информация
Не всички описания в това ръководство може да са
приложими към вашия автомобил, информацията е
актуална към момента на отпечатване.  Когато
проверявате кутията с предпазители на
автомобила, вижте етикета ѝ.   ЗАБЕЛЕЖКА

След проверка на кутията с предпазители в отделението на мотора,  поставете плътно капака.  Ако не е
здраво закрепен, може да възникне електрическа повреда при контакт с вода.

7-56

i

OAEE076043



ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КРУШКИ
Консултирайте се с упълномощен дилър на  HYUNDAI
за смяна на повечето електрически крушки в
автомобила.  Трудно е да се сменят електрическите
крушки на автомобила,  тъй като други части на
автомобила трябва да бъдат свалени,  преди да
стигнете до крушката. Това важи особено за свалянето
на комплекта на предните фарове,  за да стигнете до
крушката.
Премахването/монтирането на модула на предните
фарове може да доведе до повреда на автомобила.

Информация
След силен дъжд или миене,  фаровете могат да
изглеждат заскрежени. Това състояние е причинено
от температурната разлика между лампата отвътре
и температурата отвън.  Това е подобно на
кондензацията на прозорците във вашия
автомобил, когато вали, и това не показва проблем
с вашия автомобил. Ако тече вода в електрическата
верига на лампата,  проверете системата при
упълномощен дилър на HYUNDAI.

Информация

• Обикновено функциониращата лампа може да
мига за момент,  за да стабилизира
електрическата система за управление на
автомобила.  Ако обаче лампата изгасне след
кратко мигане или продължава да мига,
препоръчваме системата да бъде проверена от
упълномощен дилър на HYUNDAI.

• Габаритите може да не се включват чрез
превключвателя,  но габаритите и
превключвателят на фара могат да се включат,
когато ключът за фара е включен.  Това може да
бъде причинено от неизправност в мрежата или
повреда в системата за електрическо
управление на автомобила. Ако това се случи ви
препоръчваме да проверите автомобила си при
упълномощен дилър на HYUNDAI.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Преди да смените лампата,  натиснете
спирачката,  превключете на  P,  дръпнете
ръчната спирачка,  поставете бутона
POWER в положение OFF и вземете ключа
с вас,  когато напуснете автомобила,  за да
избегнете внезапното движение на
автомобила и за да предотвратите
евентуален токов удар.

• Имайте предвид,  че крушката може да е
гореща и може да изгори пръстите си.



Поддръжка

Подмяна на фарове, стопове, мигачи и крушки
Тип А

(1) Фар (нисък)
(2) Фар (висок)
(3) Мигач
(4) Габарити

• Винаги ги дръжте внимателно и избягвайте
драскотини и ожулвания.  Ако крушките светят,
избягвайте контакт с течности.

• Никога не докосвайте стъклото с голи ръце.
Остатъчното масло може да доведе до прегряване и
изгаряне на крушката при запалване.

• Една крушка трябва да работи само когато е
монтирана на фара.

• Ако крушката е повредена или напукана,  незабавно
я сменете и внимателно я изхвърлете.

Информация
Промяна на трафика (за Европа)
Разпределението на късите светлини е
асиметрично.  Ако отидете в чужбина в страна с
противоположна посока на движение,  тази
асиметрична част ще заслепи насрещния шофьор
на автомобила.  За да се избегне заслепяване,
регулирането на  ECE  изисква няколко технически
решения  (например автоматична система за смяна,
отделящ се лист,  насочване надолу).  Тези фарове
са конструирани така,  че да не заслепяват
насрещните шофьори.  Така че,  не е нужно да
променяте фаровете си в страна с противоположна
посока на движение.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Дръжте халогенните крушки внимателно.
Халогенните крушки съдържат газ под
налягане,  който ще произведе летящи
парчета стъкло,  които могат да причинят
наранявания, ако се счупят.

• Носете предпазни очила при смяна на
крушка.  Оставете крушката да се охлади,
преди да я свалите.



Информация
Нагласяването на фара трябва да се регулира след
злополука или след монтаж от упълномощен дилър
на HYUNDAI.

Фарове и габарити
1. Отворете предния капак.
2. Откачете негативния кабел на акумулатора.
3. Свалете капачето на крушката, (1) като го

завъртите обратно по часовниковата стрелка.
4. Изключете конектора. (за къси и дълги светлини)
5. Извадете крушката от комплекта на предните

фарове.
6. Сложете нова крушка.
7. Свържете щепсела. (за къси и дълги светлини)
8. Сложете капачето на крушката, (1) като го

завъртите по часовниковата стрелка.

Мигач
1. Отворете предния капак.
2. Откачете негативния кабел на акумулатора.
3. Извадете гнездото от модула,  като го завъртите

обратно на часовниковата стрелка, докато дръжките
му се приведат в съответствие с гнездата на
модула.

4. Извадете крушката от гнездото,  като я натиснете и
въртите обратно на часовниковата стрелка,  докато
ушите на крушката не се приравнят към гнездото.
Издърпайте крушката от гнездото.
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5. Сложете нова крушка, като я поставите в гнездото и
я завъртите, докато заключите на място.

6. Сложете,  като подредите ушите на гнездото с
гнездата на механизма.

7. Натиснете гнездото в корпуса и го завъртете по
посока на часовниковата стрелка.

Тип B

(1) Фар (нисък)
(2) Фар (висок)
(3) Габарити/Мигач

Фар (нисък) и габарит/мигач
Ако електрическите крушки не работят,  проверете
автомобила при упълномощен дилър на HYUNDAI.
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                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Дръжте халогенните крушки внимателно.
Халогенните крушки съдържат газ под
налягане,  който ще произведе летящи
парчета стъкло,  които могат да причинят
наранявания, ако се счупят.

• Носете предпазни очила при смяна на
крушка.  Оставете крушката да се охлади,
преди да я свалите.



• Винаги ги дръжте внимателно и избягвайте
драскотини и ожулвания.  Ако крушките светят,
избягвайте контакт с течности.

• Никога не докосвайте стъклото с голи ръце.
Остатъчното масло може да доведе до прегряване и
изгаряне на крушката при запалване.

• Една крушка трябва да работи само когато е
монтирана на фара.

• Ако крушката е повредена или напукана,  незабавно
я сменете и внимателно я изхвърлете.

Информация
Нагласяването на фара трябва да се регулира след
злополука или след монтаж от упълномощен дилър
на HYUNDAI.

Информация
Промяна на трафика (за Европа)
Разпределението на късите светлини е
асиметрично.  Ако отидете в чужбина в страна с
противоположна посока на движение,  тази
асиметрична част ще заслепи насрещния шофьор
на автомобила.  За да се избегне заслепяване,
регулирането на  ECE  изисква няколко технически
решения  (например автоматична система за смяна,
отделящ се лист,  насочване надолу).  Тези фарове
са конструирани така,  че да не заслепяват
насрещните шофьори.  Така че,  не е нужно да
променяте фаровете си в страна с противоположна
посока на движение.

Фар (нисък)
1. Отворете предния капак.
2. Откачете негативния кабел на акумулатора.
3. Свалете капачето на крушката, (1) като го завъртите

обратно по часовниковата стрелка.
4. Изключете щепсела на гнездото на крушката.
5. Извадете крушката от комплекта на предните

фарове.
6. Сложете нова крушка.
7. Свържете щепсела.
8. Сложете капачето на крушката, (1) като го завъртите

по часовниковата стрелка.
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Насочване на фаровете  (за Европа)
Насочване на фаровете
1.

Напомпайте гумите до определеното налягане и
отстранете всички товари от автомобила,  с
изключение на шофьора,  резервната гума и
инструментите.

2. Автомобилът трябва да бъде на гладка повърхност.
3. Начертайте вертикални линии  (вертикални линии,

преминаващи през съответните центрове на
фаровете)  и хоризонтална линия  (хоризонтална
линия, преминаваща през центъра на фаровете) на
екрана.

4. С фара и батерията в нормално състояние
насочете фаровете,  така че най-ярката част да
пада върху хоризонталните и вертикалните линии.

5. За да насочите късите светлини наляво или
надясно,  завъртете водача по посока на
часовниковата стрелка или обратно на
часовниковата стрелка За да насочите късите
светлини нагоре или надолу,  завъртете водача по
посока на часовниковата стрелка или обратно на
часовниковата стрелка
За да насочите дългите светлини нагоре или
надолу,  завъртете водача по посока на
часовниковата стрелка или обратно на
часовниковата стрелка
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Точка за насочване

■Тип A ■Тип B Unit: mm (in)
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Състояние на
превозното

средство

H1 H2 W1 W2

Без водач 706
(27,79)

680
(26,77)

1 347
(53,03)

1 164
(45,82)

С водач 699
(27,51)

673
(26,49)

1 347
(53,03)

1 164
(45,82)

Състояние на
превозното

средство

H1 H2 W1 W2

Без водач 715
(28,14)

688
(27,08)

1 462
(57,55)

1 238
(48,74)

С водач 708
(27,87)

681
(26,81)

1 462
(57,55)

1 238
(48,74)

7

OAEE076051L

H1 : Височина между центъра на фара и земята (къси светлини)
H2 : Височина между центъра на фара и земята (дълги светлини)
W1 : Разстояние между центровете на двата фара (къси светлини)
W2 : Разстояние между центровете на двата фара (дълги светлини)

<Разстояние между
фаровете>

<Височина от
земята>

Поддръжка



OAEE076052L
*5281'

+1
(/RZ EHDP):1

(/RZ EHDP)

100
&XW-RII
OLQH

+RUL]RQWDO OLQH
RI
KHDGODPS EXOE

9HUWLFDO OLQH RI
ULJKW
KHDGODPS EXOE

9HUWLFDO OLQH RI
OHIW
KHDGODPS EXOE

&DU
D[LV

■Базиран на екран 10

Поддръжка

Фар за къси светлини (страна LHD)

1. Включете късите светлини без шофьорът да е в автомобила.
2. Линията на прекъсване трябва да бъде проектирана в линията на прекъсване, показана на снимката.
3. При насочване на къси светлини, вертикалното насочване трябва да се регулира след регулиране на хоризонталното насочване.
4. Ако имате оборудване за нивелиране на фарове, регулирайте устройството за регулиране на 0.
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Фар за къси светлини (страна RHD)

1. Включете късите светлини без шофьорът да е в автомобила.
2. Линията на прекъсване трябва да бъде проектирана в линията на прекъсване, показана на снимката.
3. При насочване на къси светлини, вертикалното насочване трябва да се регулира след регулиране на хоризонталното насочване.
4. Ако имате оборудване за нивелиране на фарове, регулирайте устройството за регулиране на 0.
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Поддръжка

Дневни светлини

Ако LED светлините не работят, проверете автомобила
при упълномощен дилър на HYUNDAI.

Подмяна на страничните сигнални светлини

Ако LED светлините не работят, проверете автомобила
при упълномощен дилър на HYUNDAI.

Подмяна на крушката на комбинираните задни
светлини

(1) Стоп/Задни светлини
(2) Мигач
(3) Задна светлина
(4) Стоп
(5) Резервна светлина

Стоп/Задни светлини
Ако LED светлините не работят, проверете автомобила
при упълномощен дилър на HYUNDAI.
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Мигач
1. Изгасете автомобила.
2. Отворете багажника.
3. Отворете капачките на задържащите винтове.
4. Разхлабете винтовете за закрепване на лампата с

кръстата отверка.

5. Свалете комплекта за задни светлини от
автомобила.

6.

Извадете гнездото от модула,  като го завъртите
обратно на часовниковата стрелка,  докато
дръжките му се приведат в съответствие с гнездата
на модула.

7. Извадете крушката от гнездото,  като я натиснете и
въртите обратно на часовниковата стрелка,  докато
ушите на крушката не се приравнят към гнездото.
Издърпайте крушката от гнездото.

8. Сложете нова крушка, като я поставите в гнездото и
я завъртите, докато заключите на място.
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Поддръжка

9. Сложете,  като подредите ушите на гнездото с
гнездата на механизма.  Натиснете гнездото в
корпуса и го завъртете по посока на часовниковата
стрелка.

10. Поставете отново механизма на автомобила

Резервна светлина
1. Изгасете автомобила.
2. Отворете багажника.
3. Свалете капака с помощта на плоска отвертка.

4. Извадете крушката, като я издърпате напред.
5. Сложете нова крушка, като я поставите в гнездото и

я завъртите, докато заключите на място.
6. Сложете,  като подредите ушите на гнездото с

гнездата на механизма.   Натиснете гнездото в
корпуса и го завъртете по посока на часовниковата
стрелка.

7. Поставете отново капака.
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Задни фарове за мъгла (ако има)
Ако LED светлините не работят, проверете автомобила
при упълномощен дилър на HYUNDAI.

Стоп с висок монтаж

Ако стоповете с висок монтаж не работят,
препоръчваме ви да се свържете с упълномощен
дилър на HYUNDAI.

Подмяна на крушката на регистрационния номер

1. Като използвате плоска отвертка,  внимателно
издърпайте капака на стъклото от корпуса на
лампата.

2. Извадете крушката, като я издърпате напред.
3. Сложете нова крушка.
4. Сглобете отново в обратния ред.

Подмяна на крушката на вътрешната лампа
Главна лампа и вътрешна лампа

Ако  LED  светлините не работят,  препоръчваме ви да
проверите автомобила при упълномощен дилър на
HYUNDAI.
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Лампа за карта, вътрешна лампа, лампа на огледалото, лампа в багажника 1. С помощта на отвертка с плоска глава, внимателно
издърпайте стъклото от корпуса на или от фасонката

2. Извадете крушката, като я издърпате напред.
3. Сложете нова крушка.
4. Подравнете с вдлъбнатините на вътрешното

осветление на корпуса и спуснете стъклото на
място.

  ЗАБЕЛЕЖКА

Уверете се,  че не замърсявате или повреждате
лещите, ушите и пластмасовите корпуси.
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ГРИЖА ЗА ВЪНШНИЯ ВИД
Екстериорна грижа
Външна обща предпазливост
Много е важно да следвате указанията на етикета,
когато използвате химически почистващ препарат или
лак. Прочетете всички предупреждения и препоръки от
етикета.

Измиване под високо налягане
• Когато миете автомобила под високо налягане,

уверете се, че сте на достатъчно разстояние от него.
Недостатъчната почистване или прекомерното
налягане може да доведе до увреждане на
компонентите или проникване на вода.

• Не пръскайте камерата,  сензорите или околността
директно с препарат под налягане.  Шокът,  подаван
от вода под високо налягане,  може да попречи на
нормалното функциониране на устройството.

• Не поставяйте върха на дюзата близо до иношнам 
(гумени или пластмасови) или конектори, тъй като те
могат да бъдат повредени,  ако влязат в контакт с
вода под високо налягане.

Завършване на поддръжката
Измиване
За да защитите покритието на автомобила от ръжда,
мийте го обилно и често поне,  веднъж месечно с
хладка или студена вода.
Ако използвате автомобила си за шофиране офроуд,
трябва да го измивате след всяко пътуване.  Обърнете
специално внимание на премахването на натрупаната
на сол,  мръсотия,  кал и други чужди материали.
Уверете се, че дренажните отвори в долните ръбове на
вратите и панелите се поддържат чисти.
Насекоми,  катран,  дървесен сок,  птичи тор,
индустриално замърсяване и подобни натрупвания
могат да увредят покритието на вашия автомобил,  ако
не бъдат отстранени незабавно.
Дори и бързото измиване с чиста вода може да не
премахне напълно всички тези отлагания.  Може да се
използва мек сапун,  безопасен за употреба върху
боядисани повърхности.
След измиване,  изплакнете автомобила обилно с
хладка или студена вода.  Не позволявайте да изсъхва
сапун.
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След измиване на автомобила,  тествайте
спирачките,  докато шофирате бавно,  за да
видите дали са засегнати от водата, преди да
излезете на пътя.  Ако спирачната
ефективност е нарушена,  изсушете
спирачките,  като ги натискате леко,  докато
поддържате бавна скорост напред.

ВНИМАНИЕ

• Не използвайте силен сапун,  химически
препарати или гореща вода и не измивайте
автомобила на пряка слънчева светлина
или когато той е топъл.

• Внимавайте когато миете страничните
прозорци.
Особено с вода под високо налягане, която
може да проникне през прозорците и да
намокри вътрешността.

• За да предотвратите повреда на
пластмасовите части,  не ги почиствайте с
химически разтвори или силни препарати.



Поддръжка

Полиране с восък
Един добър слой восък е бариера между боята и
замърсяванията. Поддържането на добър слой восък
върху автомобила ви, ще помогне да го защитите.
Полирайте автомобила,  след като вече няма вода
върху боята.
Винаги измивайте и изсушавайте автомобила преди
полиране. Използвайте висококачествен течен или
пастообразен восък и следвайте инструкциите на
производителя. Намажете всички метални елементи, за
да ги защитите и да поддържате блясъка им.
Отстраняването на нефт,  катран и подобни материали
с почистващ препарат обикновено премахва восъка.
Уверете се,  че отново ги покривате,  дори ако
останалата част от автомобила все още не се нуждае
от восък.
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ВНИМАНИЕ

• Измиването с вода в отделението на
мотора,  включително измиване с вода под
високо налягане,  може да доведе до
повреда на електрическите вериги,
разположени в отделението на мотора.

• Никога не позволявайте вода или други
течности да влизат в контакт с
електрически/електронни компоненти в
автомобила,  тъй като това може да ги
повреди.

ВНИМАНИЕ

• Изтриването на прах или мръсотия със
суха кърпа ще надраска повърхността.

• Не използвайте стоманена вата, абразивни
почистващи препарати или силни
препарати,  съдържащи силно алкални или
разяждащи агенти върху хромирани или
анодирани алуминиеви части.  Това може
да доведе до увреждане на защитното
покритие и да причини обезцветяване или
повреда на боята.



Поправяне на щети
Дълбоките драскотини или каменни стружки в
боядисаната повърхност трябва да бъдат поправени
своевременно. Изложеният метал бързо ще ръждясва
и може да се наложи основен ремонт.

  ЗАБЕЛЕЖКА

Ако автомобилът ви е повреден и се нуждае от
ремонт или някаква подмяна, уверете се, че
магазинът за прилага антикорозионни материали
върху ремонтираните или подменени части.

Поддръжка на ярки метали
• За да премахнете катран и насекоми, използвайте

препарат за отстраняване на катрани, а не
стъргалка или друг остър предмет.

• За да предпазите повърхностите на ярко-металните
части от корозия, нанесете покритие от восък или
хром и натрийте до блясък.

• В зимно време или в крайбрежните райони покрийте
ярките метални части с по-тежко покритие от восък
или консервант. Ако е необходимо, покрийте частите
с не-корозивно или друго защитно съединение.

Поддръжка на шасито
Корозивните материали, използвани за отстраняване
на лед и сняг и контрол на праха, могат да се събират
върху шасито. Ако тези материали не бъдат
отстранени, може да възникне ускорена ръжда върху
частите на шасито, като горивните тръбопроводи,
рамката, подовия панел и изпускателната система,
въпреки че са били обработени срещу корозия.
Почиствайте внимателно под автомобила и отворите
на колелата веднъж месечно, след шофиране офроуд
и в края на всяка зима с хладка или студена вода.
Обърнете специално внимание на тези области,
защото е трудно да видите цялата кал и мръсотия. Те
могат да навредят ако не ги отстранявате. Долните
краища на вратите, ролковите панели и рамковите
елементи имат отвори за изтичане, които не трябва да
се затварят с мръсотия; задържаната вода в тези зони
може да доведе до ръжда.
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Поддържане на алуминиеви колела
Алуминиевите колела са покрити с ясен защитен слой.

Защита от корозия
Защита на вашия автомобил от корозия
Използвайки най-модерните дизайнерски и строителни
практики за борба с корозията,  HYUNDAI  произвежда
автомобили с най-високо качество.  Все пак,  това е
само част от работата.  За да се постигне
дългосрочната устойчивост на корозия на автомобила,
е необходимо съдействие и от собственика.

Често срещани причини за корозия
Най-честити причини за корозия на вашия автомобил са:
• Сол, мръсотия и влага, които могат да се натрупват

под автомобила.
• Отстраняване на бои или защитни покрития;  с

камъни,  чакъл,  изтриване или дребни частици и
вдлъбнатини,  които оставят незащитени метали,
изложени на корозия.
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ВНИМАНИЕ

• Не използвайте абразивни почистващи
препарати,  полиращи смеси,  разтворители
или телени четки на алуминиевите колела.

• Почистете колелото, когато се охлади.
• Използвайте само лек сапун или неутрален

препарат и изплакнете обилно с вода.
Също така,  почистите колелата след
пътуване по поръсени със сол пътища.

• Не мийте колелата с високоскоростни
четки от автомивки.

• Не използвайте почистващ препарат,
съдържащ киселинни или алкални
почистващи препарати.

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

След измиване на автомобила, тествайте
спирачките,  докато шофирате бавно,  за да видите
дали са засегнати от водата.  Ако спирачната
ефективност е нарушена, изсушете спирачките, като
ги натискате леко, докато поддържате бавна скорост
напред.
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Високо корозионни зони
Ако живеете в район, където вашето превозно средство
е редовно изложено на корозивни материали,
антикорозионната защита е особено важна. Някои от
често срещаните причини за ускорена корозия са
пътните соли, химикалите за контрол на праха,
океанския въздух и промишленото замърсяване.

Влажността поражда корозия
Влажността създава условия, при които е най-вероятно
да настъпи корозия. Например, корозията се ускорява
от висока влажност, особено когато температурите са
точно над нулата. При такива условия корозивният
материал се поддържа в контакт с повърхностите на
превозното автомобили чрез влага, която се изпарява
бавно.
Калта е особено корозивна, защото съхне бавно и
държи влага в контакт с автомобила. Въпреки че калта
изглежда суха, тя може да задържи влага и да
предразположи към корозия.
Високите температури могат също така могат да
ускорят корозията на части, които не са добре
вентилирани, така че влагата да може да се разпръсне.
Поради всички тези причини е особено важно
автомобилът ви да бъде чист и без кал или натрупване
на други материали. Това важи не само за видимите
повърхности, но по-специално за долната страна на
автомобила.

За да предотвратите корозия
Поддържайте автомобила си чист
Най-добрият начин да предотвратите корозия е да
поддържате автомобила си чист и без корозивни
материали. Вниманието към долната страна на
автомобила е особено важно.

• Ако живеете в зона с висока корозия
- когато се използват соли за пътя, близо до океана,
райони с промишлено замърсяване, киселинни
дъждове и др.  -  трябва да се внимава за
предотвратяване на корозията. През зимата
почиствайте с маркуч от долната страна на колата
си най-малко веднъж в месеца и не забравяйте да
почистите долната страна добре, когато зимата
свърши.
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• Когато почиствате под автомобила,  обръщайте
особено внимание на компонентите под калниците и
други области,  които не се виждат.  Задълбайте в
работата;  самото овлажняване на натрупаната кал,
вместо да се измие, ще ускори корозията, няма да я
предотврати.  Водата под високо налягане и парата
са особено ефективни при отстраняване на
натрупаните кал и корозионни материали.

• Когато почиствате долните панели на вратите,
ролковите панели и елементите на рамката, уверете
се, че отворите за оттичане са отворени така, че да
може да се избягва влагата и да не бъде захваната
вътре, за да ускори корозията.

Поддържайте гаража си сух
Не паркирайте автомобила си във влажен,  лошо
проветрив гараж.  Това създава благоприятна среда за
корозия. Това важи особено, ако измиете автомобила в
гаража или го закарате в гаража,  когато той все още е
мокър или покрит със сняг,  лед или кал.  Дори
отопляемият гараж може да допринесе за корозия,
освен ако не е добре проветряван,  така че влагата да
се разпръсква.

Поддържайте боята в добро състояние
Драскотините в покритието трябва да бъдат покрити с
боя възможно най-скоро,  за да се намали
възможността от корозия.  Ако се прояви метал се
препоръчва боядисване.
Птичите отпадъци са силно корозивни и могат да
повредят боядисаните повърхности само за няколко
часа. Винаги ги премахвайте възможно най-бързо.

Интериорна грижа
Общи предпазни мерки за интериора
Предотвратете контакта с вътрешните части на
разтвори като парфюм и козметично масло, тъй като те
могат да причинят повреда или обезцветяване.  Ако
влязат в контакт с вътрешните части,  ги избършете
незабавно.  Вижте инструкциите, за правилния начин за
почистване на винила.
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ВНИМАНИЕ

• Никога не позволявайте вода или други
течности да влизат в контакт с
електрически/електронни компоненти в
автомобила,  тъй като това може да ги
повреди.

• Когато почиствате кожени изделия (волана,
седалките и т.н.),  използвайте неутрални
почистващи препарати или разтвори с
ниско съдържание на алкохол.  Ако
използвате разтвори с високо съдържание
на алкохол или киселинни/алкални
препарати,  цветът на кожата може да
избледнее или повърхността може да се
отдели.



Почистване на тапицерията и интериора
Винил
Премахнете прахта и мръсотията от винила с метла
или прахосмукачка.  Почиствайте виниловите
повърхности с препарати за винил.

Текстил
Премахнете прахта и мръсотията от текстила с метла
или прахосмукачка. Почиствайте с мек сапунен
разтвор,  препоръчан за тапицерия и килими.
Премахвайте петната незабавно с препарат за петна
върху текстил. Ако пресните петна не бъдат третирани
веднага,  тъканта може да стане на петна и нейният
цвят да бъде засегнат.  Също така нейните
огнеустойчиви свойства могат да бъдат намалени,  ако
материалът не се поддържа правилно.

Почистване на ремъка на предпазния колан
Почистете лентата на колана с разтвор от мек сапун,
препоръчван за почистване на тапицерия и килим.
Следвайте инструкциите, предоставени със сапуна. Не
избелвайте или повторно боядисвайте лентата, защото
това може да отслаби предпазния колан.

Почистване на стъклото отвътре
Ако стъклата на автомобила се замърсят отвътре  (т.е.
покрити с маслен, мазен или восъчен филм), те трябва
да се почистят с препарат за стъкло.  Следвайте
инструкциите на препарата за стъклото.

7-77

7

Поддръжка

ВНИМАНИЕ

Използването на каквито и да било,  освен
препоръчителните почистващи препарати и
процедури може да повлияе на външния вид
на материала и на огнеустойчивите му
свойства.

ВНИМАНИЕ

Не драскайте по вътрешността на задното
стъкло. Това може да повреди нагревателя на
стъклото.
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РАЗМЕРИ

Елемен
ти

мм.

Цялостна дължина 4 470 (175,9)

Цялостна ширина 1 820 (71,6)

Цялостна височина
За Европа 1 450 (57,1)

Извън Европа 1 460 (57,4)

Предни протектори 1 555 (61,2)

Задни протектори 1 564 (61,5)

Междуосие 2 700 (106,3)

	
	
	

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ АВТОМОБИЛ
	

мотор Батерия (Литиево-йонен полимер) Зарядно (OBC)

Макс. мощност (kW) Макс. въртящ момент
(Nm)

Капацитет (kWh) Изходна мощност (kW) Напрежение (V) Макс. мощност (kW)

88 295 28 98 360 6,6

OBC : Вградени зарядни устройства за батерии
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ЗАХРАНВАНЕ НА КРУШКИТЕ
	

Електрически
крушки

Видове
крушки

Захранване

Преден

Тип А
Фар Къси H7LL 55

Висок 9005HL+ 60
Габарити W5W 5
Мигач PY21W 21

Тип В
Фар Къси LED LED

Висок 9005HL+ 60
Габарити LED LED
Мигач LED LED

Дневни светлини (DRL) LED LED
Подмяна на страничната лампа LED LED

заден

Лампа на багажника/стоп LED LED
Мигач PY21W 21
Задна светлина LED LED
Резервна светлина W16W 16
Фарове за мъгла LED LED
Стоп с висок монтаж LED LED
Лампа при регистрационния номер W5W 5

Интериор

■ Лампа за карта Тип А W10W 10
Тип В LED LED

Вътрешна лампа Тип А FESTOON 8
Тип В LED LED

Лампа на огледалото FESTOON 5
Вътрешни лампи в багажника FESTOON 5
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ГУМИ И КОЛЕЛА

Елеме
нт

Размер на
гумата

Размер на
колелото

Индикатор за налягане (kPa, psi) Въртящ момент на
колелото

kgf·m (lbf·ft, N•m)
Нормално натоварване *1 Максимално натоварване

Преден заден Преден заден

Гума пълен размер 205/55 R16 6.5J X 16 2,5( 250, 36) 2,5( 250, 36) 2,5( 250, 36) 2,5( 250, 36)
11~13 (79~94,

107~127)

*1 : Нормално натоварване: До 3-ма души

  ЗАБЕЛЕЖКА

• Допустимо е да добавите  20  kPa  (3  psi)  към стандартната спецификация за налягането на гумите,  ако скоро се очакват по-студени температури.  Теглото
обикновено губи 7 kPa (1 psi) при всеки спад на температурата от 7 ° C (12 ° F). Ако се очакват екстремни температурни колебания, проверете отново налягането
на гумите, за да ги поддържате правилно напомпани.

• Налягането на въздуха като цяло намалява, когато стигнете до височина над морското равнище. Така че, ако планирате да управлявате при високо надморско
равнище, проверете налягането на гумите предварително. Ако е необходимо, напомпайте ги до подходящо ниво (Въздушна инфлация на надморска височина:
+10 kPa/1 km (+2.4 psi/1 mile).

8-4

ВНИМАНИЕ

При смяна на гумите използвайте същия размер, който първоначално е бил доставен с автомобила.
Използването на гуми с различен размер може да повреди свързаните с него части или да доведе до неправилна

работа.



Брутно тегло на превозното средство kg
(lbs.)

Обем на багажа l (cu ft)

Min. Max.

1 880 (4 145) 450 (15,9) 1 410 (49,8)

8

КАПАЦИТЕТ НА ТОВАРОНОСИМОСТ И СКОРОСТ НА ГУМИТЕ
	

Елемент Размер на гумата Размер на
колелото

Капацитет на товароносимост Капацитет на скоростта

LI *1 кг. SS *2 км./ч.

Гума пълен размер 205/55 R16 6.5J X 16 91 615 H 210

*1  LI  : ИНДЕКС НА ТОВАРА *2  SS : СИМВОЛ НА СКОРОСТТА

КЛИМАТИК
	

Елементи Тегло на обема Класификация

Хладилен агент g (oz.) 550±25 (19.40±0.88)
R-1234yf (за Европа) R-134a

(извън Европа)

Компресор Смазочен материал g (oz.) 180±10 (6.34±0.35) POE

Консултирайте се с упълномощен дилър на HYUNDAI за повече подробности.

ТЕГЛО И ОБЕМ

Min : Зад задната седалка до тавана
Max : Зад предната седалка до тавана
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ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ И КАПАЦИТЕТ
За да постигнете правилното функциониране на автомобила и задвижването, използвайте само смазочни материали с подходящо качество. Тези смазочни
материали и течности се препоръчват за използване във вашия автомобил.

Смазочен
материал

Обем Класификация

Течност при атяисимснарт 
1.0 ~ 1.1 l

(1.0 ~ 1.1 US qt.) 70W, API GL-4, TCGO-9(MS517-14)

Охладител 6,7 l (7,07 US qt.) Смес от антифриз и вода
(Охлаждащ агент за етилен гликол на основата на фосфат за алуминиев радиатор)

Спирачна течност 0.7~0.8 l
(0.74~0.85 US qt.)

FMVSS116 DOT-3 or DOT-4
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ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА АВТОМОБИЛА (VIN) ЕТИКЕТ ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА
АВТОМОБИЛА

Идентификационният номер на превозното средство
(VIN)  е номерът,  използван при регистрацията на
вашето превозно средство и във всички правни
аспекти, свързани със собствеността му и т.н.
Номерът е отбелязан на пода под седалката на
пътника до шофьора (или на водача). За да използвате
пепелника, отворете капака.

VIN също е и на табела,  прикрепена към горната част
на таблото на левия борд.  Номера на табелата може
лесно да се види през предното стъкло отвън.

Етикетът за сертифициране на превозното средство,
поставен на страничния централен стълб на шофьора
(или на-  до него),  дава идентификационен номер на
превозното средство (VIN).

8-7
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ЕТИКЕТ ЗА НАЛЯГАНЕТО И
СПЕЦИФИКАЦИИТЕ НА ГУМИТЕ

НОМЕР НА МОТОРА ЕТИКЕТ НА КОМПРЕСОРА НА КЛИМАТИКА

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Номерът на мотора е отпечатан върху блока на
мотора,  както е показано на чертежа. Номерът на
двигателя може да се види отдолу на автомобила. Етикетът на компресора ви информира за вида на

компресора,  който е оборудван с автомобила ви,  като
модел,  номер на производителя,  номер на
производство,  хладилен агент  (1)  и охлаждащо масло
(2).

Гумите,  доставени на новото ви превозно средство,  са
избрани така, че да осигуряват най-добра ефективност
при нормално шофиране.
Етикетът на гумата,  намиращ се на централния стълб
на водача,  дава препоръчителното налягане за
автомобила ви.
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CE0678

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА
СЪОТВЕТСТВИЕ

Радиочестотните компоненти на превозното средство
отговарят на изискванията и на други приложими
разпоредби на Директива 1995/5/EК.
Допълнителна информация, включително
декларацията за съответствие на производителя, е на
разположение на уебсайта на HYUNDAI, както следва:
http://service.hyundai-motor.com
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Приложение

ШОФИРАНЕ ПРЕЗ ЗИМАТА (BULGARIAN)
Тежките зимни атмосферни условия могат да
предизвикат по-голямо износване и други проблеми. За
да сведете до минимум проблемите, свързани с
шофирането през зимата, следвайте препоръките по-
долу:

Сняг или поледица
За да карате своето превозно средство при дълбока
снежна покривка може да се наложи да използвате
зимни гуми или да поставите вериги върху тях. Ако са
необходими зимни гуми, трябва  да изберете гуми със
същия размер и вид като тези на оригиналните гуми.
В противен случай  това  може  да  се отрази
неблагоприятно на безопасността и експлоатацията  на
Вашия автомобил. Освен това карането с висока
скорост, бързото ускорение, внезапното натискане на
спирачки и резките завои крият сериозни опасности.
При забавяне на скоростта, използвайте доколкото  е
възможно спирачките на двигателя. Внезапното
натискане на спирачки на заснежена или заледена
настилка може да предизвика занасяне. Трябва да под-
държате достатъчна дистанция между автомобила,
който се движи пред Вас, и Вашия автомобил.

Освен това натискайте спирачката леко. Следва да се
отбележи че инсталирането на веригите върху гума та
ще позволи прилагането  на по-голяма движеща сила,
но няма да предотврати занасянето встрани.

  ЗАБЕЛЕЖКА

Веригите за гуми не са позволени във всички
държави. Проверете нормативната уредба в своята
страна преди да поставите вериги за гуми.
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Гуми за сняг
Ако поставите гуми за сняг на своя автомобил се
уверете, че това са радиални гуми със същия размер и
товарен индекс като тези на оригиналните гуми.
Поставете гуми за сняг на всичките четири колела,  за
да балансирате експлоатацията на своя автомобил във
всякакви атмосферни условия.  Имайте предвид,  че
тягата на гумите за сняг върху суха настилка не може
да бъде толкова голяма  колкото тази на оригиналните
гуми.  Следва да карате внимателно,  дори когато
пътищата са почистени. Консултирайте се с доставчика
на гуми за максималната препоръчителна скорост.

Не монтирайте гуми с шипове,  преди да сте
проверили местните,  национални и общински
разпоредби за възможни ограничения в тяхната
употреба.

Вериги за гуми

Тъй като страниците на радиалните гуми са по-тънки,
те могат да се повредят,  ако върху тях се монтират
някои видове вериги за сняг.  Ето защо се препоръчва
използването на гуми за сняг, а не на вериги за сняг. Не
поставяйте вериги върху автомобили,  чиито колела са
с алуминиеви джанти;  веригите за сняг могат да
повредят колелата.  Ако трябва да се използват вериги
за сняг, използвайте телени вериги с дебелина от поне
12 мм.
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ВНИМАНИЕ

Размер на гумите за сняг
Гумите за сняг следва да са равностойни по
размер и тип на тези на стандартните гуми на
автомобила.  В противен случай  това  може
да   се отрази неблагоприятно на
безопасността и експлоатацията на Вашия
автомобил.



Приложение

Повредата на Вашия автомобил вследствие на
неправилната употреба на вериги за сняг не е в
обхвата на гаранцията на производителя на Вашия
автомобил.
Поставяйте веригите винаги по две,  на предните гуми.
Обърнете внимание,  че поставянето на вериги на
гумите на автомобила осигурява по-добра задвижваща
сила, но не предпазва от странични поднасяния.

Монтиране на вериги
Когато инсталирате веригите,  следвайте инструкциите
на производителя и ги затегнете максимално.  Карайте
бавно с инсталирани вериги. Ако чуете, че веригите са
навлезли в контакт с каросерията или шасито, спрете и
ги затегнете.  Ако те все още са в контакт,  намалете
скоростта до преустановяване на контакта.  Свалете
веригите веднага,  щом започнете да карате по
почистените пътища.
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(продължение)
• Винаги проверявайте дали веригите са били

поставени правилно след като изминете
около 0,5  до 1  км,  за да се уверите в
безопасното им поставяне.  Затегнете
веригите или ги поставете отново,  ако са се
разхлабили.

ВНИМАНИЕ
• Уверете се,  че размерът и видът на веригите

са правилните за Вашите гуми.  Неправилните
вериги за сняг могат да повредят каросерията
и окачването на автомобила и този тип
повреда може да не е в обхвата на
производствената гаранция за Вашия
автомобил. Също така куките за свързване на
веригите за сняг могат да се повредят от
намиращите се в контакт с тях автомобилни
части,  като това може да доведе до
разхлабването им.  Уверете се,  че веригите за
сняг са от клас  S  според класификацията на
Дружеството на автомобилните инженери
(SAE)
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Приложение

ВНИМАНИЕ
Вериги за гуми
• Използването на вериги може да се отрази

неблагоприятно на работата на Вашия
автомобил.

• Не надвишавайте пределната скорост,
препоръчана от производителя, или
скоростта от 30 км/ч, което е по-ниско.

• Карайте внимателно и избягвайте неравности,
дупки, резки завой и други опасности по пътя,
които могат да накарат автомобила да
подскача.

• Избягвайте резките завои или използването
на спирачки, ако колелата са блокирани.

ВНИМАНИЕ
Поставяне на вериги
Когато поставяте вериги за сняг, паркирайте
автомобила на равно място далеч от пътното
движение. Включете аварийните светлини и
поставете зад автомобила светлоотразителен
триъгълник, ако разполагате с такъв. Винаги
поставяйте скоростния лост в положение
„P” (Паркиране),  задействайте ръчната спирачка
и изгасете двигателя на автомобила,  преди да
поставяте вериги за сняг.

ВНИМАНИЕ
• Веригите с грешен размер или тези, които са

неправилно монтирани могат да повредят
спирачните накладки, окачването, каросерията и
колелата.

• Спрете и затегнете веригите повторно винаги, щом
ги чуете да удрят автомобила.

• Спрете и затегнете веригите повторно винаги, щом
ги чуете да удрят автомобила.
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