
РЪКОВОДСТВО ЗА СОБСТВЕНИКА
Експлоатация

Поддръжка

Спецификации

Цялата информация в това ръководство е актуална към момента на публикуване-
то. Въпреки това, HYUNDAI си запазва правото да прави промени по всяко време, 
така че да може да се изпълнява политиката ни за непрекъснато подобряване на 
продуктите.

Това ръководство се отнася за всички модели на този автомобил и включва опи-
сания и обяснения на допълнителното и стандартното оборудване.

В резултат на това може да намерите материали в това ръководство, които не 
важат за вашия автомобил.

Моля, имайте предвид, че някои модели са оборудвани с десен волан (RHD). Обяс-
ненията и илюстрациите за някои операции в моделите с десен волан са проти-
воположни на тези, описани в това ръководство.
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Вашият  HYUNDAI не трябва да се модифицира по никакъв начин. Такива модификации могат да повлияят неблагоприятно 
върху производителността, безопасността или издръжливостта на вашия HYUNDAI и могат, освен това, да нарушават 
условията на ограничените гаранции за превозното средство. Някои модификации може да са в нарушение на разпо-
редбите, установени от Министерството на транспорта и други правителствени агенции във вашата страна.

Вашият автомобил е оборудван с електронно впръскване на горивото и други електронни компоненти. Възможно е 
неправилно инсталирана/ настроена дуплексна радиостанция или клетъчен телефон да повлияе неблагоприятно на 
електронните системи. Поради тази причина ви препоръчваме внимателно да следвате указанията на производителя 
на радиото или да се консултирате с дилър на HYUNDAI за предпазни мерки или специални инструкции, ако решите да 
инсталирате едно от тези устройства.

ВНИМАНИЕ: МОДИФИКАЦИИ НА ВАШИЯТ ХЮНДАЙ

ИНСТАЛИРАНЕ НА ДУПЛЕКСНА РАДИОСТАНЦИЯ ИЛИ КЛЕТЪЧЕН ТЕЛЕФОН
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЩЕТИ НА АВТОМОБИЛА

Това ръководство съдържа информация, озаглавена като ОПАСНОСТ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ВНИМАНИЕ и БЕЛЕЖКА.

Тези заглавия показват следното:

 ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ указва опасна ситуация, която, 
ако не бъде избегната, ще доведе до смърт 
или сериозно нараняване.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указва опасна ситуация, 
която, ако не бъде избегната, може да доведе 
до смърт или сериозно нараняване.

БЕЛЕЖКА

БЕЛЕЖКА указва ситуация, която, ако не бъде 
избегната, може да доведе до увреждане на 
автомобила.

 ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ указва опасна ситуация, която, ако 
не бъде избегната, може да доведе до леки или 
средни наранявания.
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ПРЕДГОВОР

HYUNDAI MOTOR COMPANY

Поздравления и ви благодарим, че избрахте HYUNDAI. Имаме удоволствието да ви посрещнем в нарастващата група от из-
искани хора, които карат HYUNDAI. Ние се гордеем с модерното инженерство и висококачествената конструкция на всеки 
HYUNDAI, който произвеждаме.

Вашето Ръководство на собственика ще ви запознае с функциите и работата на новия ви HYUNDAI. За да се запознаете с но-
вия си HYUNDAI, за да можете да се насладите напълно, прочетете внимателно това Ръководство на собственика, преди да 
подкарате новия си автомобил.

Това ръководство съдържа важна информация за безопасност и инструкции, предназначени да ви запознаят с органите за 
управление и безопасността на автомобила, за да можете безопасно да управлявате автомобила си.

Това ръководство съдържа и информация за поддръжката, предназначена да подобри безопасната експлоатация на автомо-
била. Препоръчва се всички дейности за обслужване и поддръжка на автомобила да се извършват от оторизиран дилър на 
HYUNDAI. Дилърите на HYUNDAI са готови да предоставят висококачествени услуги, поддръжка и всякаква друга помощ, която 
може да се окаже необходима.

Това Ръководство на собственика трябва да се счита за постоянна част от вашето превозно средство и трябва да се съхранява 
в автомобила, за да можете да го ползвате по всяко време.

Ръководството трябва да остане в автомобила, ако го продадете, за да предостави на следващия собственик важна инфор-
мация за работата, безопасността и поддръжката.

 ВНИМАНИЕ
Сериозни повреди на двигателя и трансмисията могат да бъдат предизвикани от използването на нискокачествени 
горива и смазочни материали, които не отговарят на спецификациите на HYUNDAI. Винаги трябва да използвате висо-
кокачествени горива и смазочни материали, които отговарят на спецификациите, посочени на страница 8-6 в раздела 
„Спецификации на автомобила“ на Ръководството за собственика.

Авторско право 2016 Хюндай Мотър Къмпани. Всички права запазени. Никаква част от тази публикация не може да бъде въз-
произвеждана, съхранявана в каквато и да е система за извличане на информация, или предавана в каквато и да е форма или 
по какъвто и да е начин без предварителното писмено разрешение на Хюндай Мотър Къмпани
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КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ  
ТОВА РЪКОВОДСТВО
Искаме да ви помогнем да постигнете макси-
мално удоволствие от шофирането на вашия 
автомобил. Ръководството на собственика 
може да ви помогне по много начини. Силно 
ви препоръчваме да прочетете цялото ръ-
ководство. За да сведете до минимум веро-
ятността от смърт или нараняване, трябва 
да прочетете секциите ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и 
ВНИМАНИЕ в ръководството.

Илюстрациите допълват текста в това ръко-
водство, за да обяснят най-добре как да се 
наслаждавате на вашето превозно средство. 
Четейки ръководството, ще научите за функ-
циите, важната информация за безопасност-
та и съветите за шофиране при различни 
пътни условия.

Общата структура на ръководството е пока-
зана в съдържанието. Използвайте индекса, 
когато търсите конкретна област или предмет 
- той има азбучен списък на цялата информа-
ция във вашето Ръководство.

Раздели: Това ръководство има осем раздела 
плюс индекс. Всеки раздел започва с кратко 
съдържание, така че можете да разберете с 
един поглед дали този раздел съдържа тър-
сената от вас информация.

СЪОБЩЕНИЯ  
ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Вашата безопасност и безопасността на дру-
гите хора, е много важна. Това Ръководство 
на собственика ви предлага много предпазни 
мерки за безопасност и оперативни процедури. 
Тази информация ви предупреждава за потен-
циални опасности, които могат да навредят 
на вас или на други хора, както и за щети на 
вашия автомобил.

Съобщенията за безопасност, намиращи се на 
етикетите на автомобила и в това ръководство, 
описват тези опасности и какво да се прави, за 
да се избегнат или намалят рисковете.

Предупрежденията и инструкциите, съдържа-
щи се в това ръководство, са за вашата безо-
пасност. Неспазването на предупрежденията и 
инструкциите за безопасност може да доведе 
до сериозни наранявания или смърт.

В това ръководство ще се използват обозна-
чения като ОПАСНОСТ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, 
ВНИМАНИЕ, БЕЛЕЖКА и ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН 
СИМВОЛ.

Това е предупредителния символ. Из-
ползва се, за да ви предупреди за потен-
циални опасности от физическо нараня-
ване. Спазвайте всички съобщения за 
безопасност, които следват този символ, 
за да избегнете евентуално нараняване 
или смърт. Предупредителният символ 
предшества сигналните думи ОПАС-
НОСТ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ. 

 ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ указва опасна ситуация, която, 
ако не бъде избегната, ще доведе до смърт 
или сериозно нараняване.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указва опасна ситуа-
ция, която, ако не бъде избегната, може да 
доведе до смърт или сериозно нараняване.
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 ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ указва опасна ситуация, 
която, ако не бъде избегната, може 
да доведе до леки или средни нара-
нявания.

 БЕЛЕЖКА 

БЕЛЕЖКА указва ситуация, която, ако 
не бъде избегната, може да доведе до 
увреждане на автомобила.

Безоловен бензин

За Европа
За оптимална ефективност на автомобила 
препоръчваме да използвате безоловен 
бензин с октаново число RON (Research 
Octane Number) 95 / AKI (Anti Knock Index) 
91 или по-висок. Можете да използвате 
безоловен бензин с октаново число RON 
91-94 / AKI 87-90, но това може да доведе 
до леко намаляване на ефективността на 
автомобила. (Не използвайте смесени с 
метанол горива).

Без Европа
Вашият нов автомобил е предназначен да 
използва само безоловно гориво с октано-
во число RON (Research Octane Number) 91 
/ AKI (Anti-Knock Index) 87 или по-висок. (Не 
използвайте смесени с метанол горива)

Вашият нов автомобил е така проектиран, 
че да се постигне максимална ефективност 
с БЕЗОЛОВНО ГОРИВО, както и да се све-
дат до минимум емисиите на отработени 
газове и замърсяването на запалителните 
свещи.

 ВНИМАНИЕ
НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ОЛОВНИ ГО-
РИВА. Използването на оловно гориво е 
вредно за катализатора и ще повреди 
кислородния сензор на системата за 
управление на двигателя, и ще повлияе 
на контрола на емисиите.
Никога не добавяйте каквито и да било 
почистващи препарати за горивната 
система към резервоара за гориво, 
различни от определените (Препоръч-
ваме ви да се обърнете към оторизиран 
дилър на HYUNDAI за повече подроб-
ности.)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

•  Не допълвайте резервоара, след като 
дюзата автоматично се изключи при 
зареждането.

• Винаги проверявайте дали капачката 
на горивния резервоар е добре затво-
рена, за да предотвратите разливане-
то на гориво в случай на авария.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГОРИВОТО
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Оловен бензин (ако е в оборудването)
За някои държави вашето превозно сред-
ство е проектирано да използва оловен 
бензин. Когато ще използвате оловен 
бензин, препоръчваме да попитате ото-
ризиран дилър на HYUNDAI.

Октановото число на оловния бензин е 
еднакъв с този на безоловния бензин.

Бензин, съдържащ алкохол и метанол
Бензохол, смес от бензин и етанол (из-
вестен също като зърнен алкохол), как-
то и бензин или бензохол, съдържащи 
метанол (известен също като дървесен 
алкохол) се продават заедно с или вместо 
оловен или безоловен бензин.

Не използвайте бензин, съдържащ пове-
че от 10% етанол, и не използвайте бензин 
или бензохол, съдържащ метанол. Всяко 
от тези горива може да причини пробле-
ми с управлението и повреда на горив-
ната система, системата за управление 
на двигателя и системата за контрол на 
емисиите.

Преустановете използването на бензохол 
от всякакъв вид, ако възникнат проблеми 
с управляемостта на автомобила.

 

Повредите на автомобила или пробле-
мите с управляемостта може да не бъдат 
обхванати от гаранцията на производи-
теля, ако са резултат от използването на:

1. Бензохол, съдържащ повече от 10% 
етанол.

2. Бензин или бензохол, съдържащ ме-
танол.

3. Оловно гориво или оловен бензохол.

 ВНИМАНИЕ
Никога не използвайте бензохол, който 
съдържа метанол. Преустановете упо-
требата на който и да е продукт, който 
възпрепятства управляемостта.

Други горива:
Използвайки горивни добавки като:

-  Силиконова горивна добавка
-  Добавка за гориво MMT (Магнезий, Mn)
-  Добавка за гориво Фероцен (на желяз-

на основа)
-  Други добавки за горива на метална 

основа могат да доведат до прекъс-
ване на цилиндрите, лошо ускорение, 
блокиране на двигателя, повреда на 
катализатора или необичайна коро-
зия и да причинят повреда на дви-
гателя, което води до намаляване на 
цялостния живот на задвижването.

 БЕЛЕЖКА 

Повреда в горивната система или про-
блеми с производителността, причине-
ни от използването на тези горива, може 
да не са обхванати от ограничената 
гаранция за вашия нов автомобил.
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Използване на MTBE
HYUNDAI препоръчва да се избягват 
горива, съдържащи MTBE (Метил тре-
тичен бутилов етер) над 15,0% от обема 
(тегловно съдържание на кислород 2,7%) 
за вашия автомобил.

Гориво, съдържащо МТВЕ над 15,0% от 
обема (тегловно съдържание на кисло-
род 2,7%) може да намали производител-
ността на автомобила и да предизвика 
тапи от изпарения или трудно старти-
ране.

 ВНИМАНИЕ
Ограничената гаранция за вашия нов 
автомобил може да не покрива повреди 
в горивната система и проблеми с про-
изводителността, които са причинени 
от използването на горива, съдържащи 
метанол или горива, съдържащи MTBE 
(метил третичен бутилов етер) над 15,0% 
от обема (теглово съдържание на кис-
лород 2,7%).

Не използвайте Метанол
Горива, съдържащи метанол (дървесен 
алкохол), не трябва да се използват за 
вашия автомобил. Този вид гориво може 
да намали ефективността на автомобила 
и да повреди компонентите на горивната 
система, системата за управление на 
двигателя и системата за контрол на 
емисиите.

Горивни добавки
HYUNDAI препоръчва да използвате 
безоловен бензин с октаново число RON 
(Research Octane Number) 95 / AKI (Anti 
Knock Index) 91 или по-висок (за Европа) 
или октаново число RON (Research Octane 
Number) 91 / AKI (Anti-Knock Index) 87 или 
по-висок (с изключение на Европа). За 
клиенти, които не използват редовно 
бензин с добро качество, включително 
горивни добавки, и имат проблеми при 
стартирането или двигателят не работи 
гладко, една бутилка добавки се приба-
вят към резервоара за гориво на всеки 
15 000 км (за Европа) / 5 000 км (без Ев-
ропа). Добавките се предлагат от вашия 
оторизиран дилър на HYUNDAI заедно 
с информация как да ги използвате. Не 
смесвайте други добавки.

Използване в други държави
Ако пътувате с автомобила в друга дър-
жава, уверете се, че:

•  Спазвайте всички правила относно 
регистрацията и застраховката.

•  Проверете дали има приемливо гори-

во.
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МОДИФИКАЦИИ НА  
АВТОМОБИЛА

Този автомобил не трябва да се модифици-
ра. Модификацията на вашия автомобил 
може да повлияе на неговата работа, безо-
пасност или издръжливост и може дори да 
наруши правителствените разпоредби за 
безопасност и емисии.

Освен това, щетите или проблемите с ефек-
тивността, произтичащи от всяка промяна, 
не могат да бъдат обхванати от гаранцията.

•  Ако използвате неразрешени елек-
тронни устройства, това може да до-
веде до неправилно функциониране 
на превозното средство, повреда на 
окабеляването, разреждане на аку-
мулатора и пожар. За вашата безо-
пасност не използвайте неразрешени 
електронни устройства.

РАЗРАБОТВАНЕ НА 
АВТОМОБИЛА

Като следвате няколко прости предпазни 
мерки за първите 1000 км (600 мили), можете 
да добавите към ефективността, икономич-
ността и живота на вашия автомобил.

•  Не форсирайте двигателя.
•  По време на шофиране, поддържайте 

скоростта на въртене на двигателя 
(обороти в минута) между 2000 об/мин 
и 4000 об/мин.

•  Не поддържайте една и съща скорост 
за дълги периоди от време, висока или 
ниска. Различните обороти на двига-
теля са необходими за правилната 
разработка на двигателя.

•  Избягвайте рязко спиране, освен в 
аварийни ситуации, за да позволите 
на спирачките да се напасват правил-
но.

ВРЪЩАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНИ 
АВТОМОБИЛИ (ЗА ЕВРОПА)

HYUNDAI насърчава екологичното трети-
ране на превозните средства, излезли от 
употреба, и предлага да вземе обратно 
вашите автомобили, излезли от употреба, в 
съответствие с Директивата за излезли от 
употреба превозни средства на Европей-
ския съюз (ЕС).

Можете да получите подробна информация 
от вашия национален сайт на HYUNDAI.
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Your vehicle at a glance

1

Your vehicle at a glance

1Exterior overview (I) .............................................1-2
Exterior overview (II) ............................................1-3
Interior overview....................................................1-4
Instrument panel overview ...................................1-6
Engine compartment .............................................1-8
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EEXXTTEERRIIOORR  OOVVEERRVVIIEEWW  ((II))

Your vehicle at a glance

1. Hood ..................................................3-36

2. Headlamp ..........................................7-67

3. Daytime running light (DRL) ....3-95, 7-75

4. Tires and wheels ........................7-41, 8-4

5. Outside rearview mirror .....................3-24

6. Sunroof ..............................................3-33

7. Front windshield wiper blades ...........7-34

8. Windows ............................................3-27

9. Parking assist system..................... 3-108

OAE016001

■ Front view

The actual shape may differ from the illustration.
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Your vehicle at a glance

EEXXTTEERRIIOORR  OOVVEERRVVIIEEWW  ((IIII))

1

1. Antenna ................................................4-3

2. Doors ..................................................3-12

3. Fuel filler door.....................................3-39

4. Parking assist system/......................3-108
Rear parking assist system ..............3-105

5. Rear combination lamp ......................7-76

6. High mounted stop lamp ....................7-81

7. Rearview camera .............................3-104

8. Tailgate ...............................................3-38

9. Towing hook.......................................6-33

OAE016002

■ Rear view

The actual shape may differ from the illustration.
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Your vehicle at a glance

IINNTTEERRIIOORR  OOVVEERRVVIIEEWW  ((II))

1. Door lock/unlock button ....................3-14
2. Driver position memory system ........3-18
3. Outside rearview mirror folding 

switch ................................................3-26
4. Outside rearview mirror control 

switch ................................................3-25
5. Central door lock switch ....................3-14
6. Power window switches ....................3-27
7. Power window lock switch ................3-31
8. Headlight leveling device ..................3-96
9. Instrument panel illumination 

control switch ......................................3-43
10. Blind spot detection system button ..5-38
11. Lane keeping assist system..............5-59
12. ESC OFF button..............................5-31
13. Fuel filler door opener ....................3-39
14. Hood release lever ........................3-36
15. Fuse box..........................................7-53
16. Steering wheel tilt/telescope lever......3-21
17. Steering wheel ................................3-20
18. Seat ..................................................2-4

OAE016003L
The actual shape may differ from the illustration.

■ Left-hand drive
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Your vehicle at a glance

IINNTTEERRIIOORR  OOVVEERRVVIIEEWW  ((IIII))

1

1. Door lock/unlock button ....................3-14
2. Driver position memory system ........3-18
3. Outside rearview mirror folding 

switch ................................................3-26
4. Outside rearview mirror control 

switch ................................................3-25
5. Central door lock switch ....................3-14
6. Power window switches ....................3-28
7. Power window lock switch ................3-31
8. Headlight leveling device ..................3-96
9. Instrument panel illumination 

control switch ......................................3-43
10. Blind spot detection system button ..5-38
11. Lane keeping assist system..............5-59
12. ESC OFF button..............................5-31
13. Fuel filler door opener ....................3-39
14. Hood release lever ..........................3-36
15. Fuse box..........................................7-53
16. Steering wheel ................................3-20
17. Seat ..................................................2-5

OAE016003R

■ Right-hand drive 

The actual shape may differ from the illustration.
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IINNSSTTRRUUMMEENNTT  PPAANNEELL  OOVVEERRVVIIEEWW  ((II))

Your vehicle at a glance

OAE016004
The actual shape may differ from the illustration.

■ Left-hand drive 1. Instrument cluster ....................................3-42

2. Horn .........................................................3-22

3. Driver's front air bag ................................2-54

4. Key ignition switch/ ....................................5-6
Engine Start/Stop button ...........................5-9

5. Light control/Turn signals.........................3-91

6. Wiper/Washer ........................................3-101

7. Audio system/ ............................................4-9
Navigation system ....................................4-5

8. Hazard warning flasher..............................6-2

9. Automatic climate control system ............3-112

10. Dual clutch transmission........................5-15

11. Passenger's front air bag.......................2-54

12. Glove box.............................................3-130

13. Power outlet .........................................3-134

14. Cigarette lighter ...................................3-137

15. AUX, USB and iPod® port ........................4-2

16. Seat warmer/Air ventilation seat ............2-21

17. Heated steering wheel ...........................3-21

18. Parking assist system ON button/........3-108
Rear paring assist system OFF button..3-106

19. Cup holder ...........................................3-132

20. Steering wheel audio controls/ ................4-4
Bluetooth® wireless technology 
hands-free controls ..................................4-5

21. Speed limiter/........................................ 5-67
Cruise controls/......................................5-69
Smart cruise controls.............................5-75
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Your vehicle at a glance

1
IINNSSTTRRUUMMEENNTT  PPAANNEELL  OOVVEERRVVIIEEWW  ((IIII))

OAE016004R
The actual shape may differ from the illustration.

■ Right-hand drive 1. Instrument cluster ....................................3-42

2. Horn .........................................................3-22

3. Driver's front air bag ................................2-54

4. Key ignition switch/ ....................................5-6
Engine Start/Stop button ...........................5-9

5. Light control/Turn signals.........................3-91

6. Wiper/Washer ........................................3-101

7. Audio system/ ............................................4-9
Navigation system ....................................4-5

8. Hazard warning flasher..............................6-2

9. Automatic climate control system ............3-112

10. Dual clutch transmission........................5-15

11. Passenger's front air bag.......................2-54

12. Glove box.............................................3-130

13. Power outlet .........................................3-134

14. Cigarette lighter ...................................3-137

15. AUX, USB and iPod® port ........................4-2

16. Seat warmer/Air ventilation seat ............2-21

17. Heated steering wheel ...........................3-21

18. Parking assist system ON button/........3-108
Rear paring assist system OFF button..3-106

19. Cup holder ...........................................3-132

20. Steering wheel audio controls/ ................4-4
Bluetooth® wireless technology 
hands-free controls ..................................4-5

21. Speed limiter/........................................ 5-67
Cruise controls/......................................5-69
Smart cruise controls.............................5-75
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Your vehicle at a glance

OAE076001

■■ Gasoline Engine (Kappa 1.6 GDI)

1. Engine oil filler cap ............................7-23

2. Engine oil dipstick ............................7-22

3. Engine coolant  cap ..........................7-24

4. Engine coolant reservoir ..................7-24

5. Inverter coolant reservoir ................7-24

6. Brake fluid reservoir ..........................7-28

7. Air cleaner ........................................7-30

8. Windshield washer fluid reservoir ....7-29

9. Fuse box ..........................................7-54

The actual engine room in the vehicle may differ from the illustration.
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Важни мерки за безопасност .................................................................. 2-2
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Мерки за безопасност за предпазния колан .............................................  2-25
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 Грижи за ДСО  ......................................................................................................2-70
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Тази глава ви предоставя важна информация за това как да защитите себе си и вашите пътници. Тя обяснява 
как правилно да използвате седалките и предпазните колани и как действат вашите въздушни възглавници. 
Освен това тази глава обяснява как правилно да ограничавате бебетата и децата в автомобила си.
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Система за безопасност във вашия автомобил

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
В този раздел и в това ръководство ще на-
мерите много предпазни мерки и препоръки 
за безопасност.  Предпазните мерки за безо-
пасност в този раздел са сред най-важните.

Винаги пътувайте с предпазния колан
Предпазният колан е най-добрата ви 
защита при всички видове инциденти. 
Въздушните възглавници са предназна-
чени да допълват предпазните колани, 
а не да ги заменят. Така че, въпреки че 
вашето превозно средство е оборудва-
но с въздушни възглавници, ВИНАГИ се 
уверявайте, че вие и вашите пътници сте 
с поставени предпазните колани - и ги 
поставяйте правилно.

Обезопасете всички деца
Всички деца на възраст под 13 години 
трябва да се возят в автомобила правил-
но обезопасени на задната седалка, а не 
на предната седалка. Бебетата и малки-
те деца трябва да бъдат обезопасени с 
подходяща Система за обезопасяване 
на деца. По-големите деца трябва да 
използват бустер седалка с колан през 
скута/ раменете, докато бъдат доста-
тъчно големи, за да могат да използват 
правилно предпазния колан без бустер 
седалка.

Опасности от въздушните възглавници
Докато въздушните възглавници могат 
да спасят живота, те могат също така 
и да причинят сериозни или фатални 
наранявания на пътниците, които седят 
твърде близо до тях или които не са добре 
задържани. Бебетата, малките деца и 
по-ниските възрастни са изложени на 
най-голям риск от нараняване от наду-
ваема въздушна възглавница. Следвайте 
всички инструкции и предупреждения в 
това ръководство.

Загуба на концентрация на водача по 
време на управление на автомобила
Разсейването на водача представлява 
сериозна и потенциално смъртоносна 
опасност, особено за неопитни шофьори. 
Безопасността трябва да бъде първата 
ви грижа когато сте зад волана и шо-
фьорите трябва да са запознати с ши-
рок спектър от потенциални отвличащи 
вниманието фактори, като сънливост, 
пресягане за предмети, хранене, опра-
вяне на външния вид, другите пътници и 
използване на клетъчни телефони.
Шофьорите могат да се разсейват, ко-
гато отклоняват очите и вниманието си 
от пътя или ръцете си от волана, за да се 
съсредоточат върху дейности, различни 
от шофиране. За да намалите риска от 
разсейване и инциденти:
•  ВИНАГИ настройвате мобилните си 

устройства (т.е. MP3 плейъри, телефо-
ни, навигационни устройства и др.), 
когато автомобилът ви е паркиран или 
безопасно спрян.
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• използвате мобилното си устрой-
ство САМО когато това е позволено 
от законите и условията позволяват 
безопасна употреба. НИКОГА не из-
пращайте текст или имейл по време 
на шофиране. Повечето държави имат 
закони, забраняващи на водачите да 
изпращат текстови съобщения. Някои 
държави и градове, също така, забра-
няват на водачите да използват ръчни 
телефони.

• НИКОГА не позволявайте използване-
то на мобилно устройство да ви откло-
ни от шофирането. Имате отговорност 
пред пътниците си и другите хора на 
пътя, за да управлявате безопасно 
като държите ръцете си на волана, а 
очите и вниманието си на пътя. 

Контролирайте своята скорост
Превишената скорост е основен фактор 
за нараняванията и смъртните случаи 
при катастрофи. Обикновено, колкото 
по-голяма е скоростта, толкова по-го-
лям е рискът, но сериозни наранява-
ния могат да се случат и при по-ниски 
скорости. Никога не шофирайте по-бър-
зо, отколкото е безопасно за текущите 
условия, независимо от определената 
със занци максимална скорост.

Поддържайте автомобила си в безопас-
но състояние 
Спукана гумата или механична повре-
да могат да бъдат изключително опас-
ни. За да намалите вероятността от 
такива проблеми, проверявайте често 
налягането и състоянието на гумите 
си и изпълнявайте всички периодични 
обслужвания.
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Система за безопасност във вашия автомобил

СЕДАЛКИ

Предни седалки
1. Напред и назад
2. Наклон на облегалката
3. Височина на седалката*
4. Лумбална опора (Седалката на водача)*
5. Подгревател на седалката */ Въздушна 

вентилация*
6. Облегалка за главата

Седалки на втория ред
7. Наклон и сгъване на облегалките
8. Облегалка за главата
9. Подлакътник
10. Подгревател на седалката*
* : ако има 

 Ляв волан

2-4

SEATS

Safety system of your vehicle

OAE036001

Front seat
1. Forward and backward

2. Seatback angle

3. Seat cushion height*

4. Lumbar support (Driver’s seat)*

5. Seat warmer */ Air ventilation seat *

6. Headrest

2nd row seat
7. Seatback angle and folding

8. Headrest

9. Armrest

10. Seat warmer*

* : if equipped

■ Left-hand drive
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Предни седалки
1. Напред и назад
2. Наклон на облегалката
3. Височина на седалката*
4. Лумбална опора (Седалката на водача)*
5. Подгревател на седалката */ Въздушна 

вентилация*
6. Облегалка за главата

Седалки на втория ред
7. Наклон и сгъване на облегалките
8. Облегалка за главата
9. Подлакътник
10. Подгревател на седалката*

* : ако има 

 Десен волан

2-5

Safety system
 of your vehicle

2

OAE036001R

Front seat
1. Forward and backward

2. Seatback angle

3. Seat cushion height*

4. Lumbar support (Driver’s seat)*

5. Seat warmer */ Air ventilation seat *

6. Headrest

2nd row seat
7. Seatback angle and folding

8. Headrest

9. Armrest

10. Seat warmer*

* : if equipped

■ Right-hand drive



2-6

Система за безопасност във вашия автомобил

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Регулирането на седалките за постигане 
на безопасно и удобно положение, заед-
но с предпазните колани и въздушните 
възглавници, играе важна роля при без-
опасността на шофьора и пътниците при 
инцидент.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не използвайте възглавница, която 
намалява триенето между седалката 
и пътника. Тялото на пътника може да 
се плъзне под долната част на пред-
пазния колан по време на инцидент 
или внезапно спиране.
Могат да възникнат сериозни или 
фатални вътрешни наранявания, тъй 
като предпазният колан не може да 
действа правилно.

Въздушни възглавници
Можете да предприемете мерки за 
намаляване на риска от нараняване 
от надуваема въздушна възглавница. 
Седенето твърде близо до въздушната 
възглавница значително увеличава ри-
ска от нараняване в случай на надуване 
на въздушната възглавница. Преместете 
седалката колкото е възможно по-назад 
от предните въздушни възглавници, като 
същевременно поддържате контрола 
над автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от сериозно 
нараняване или смърт от надуваема 
въздушна възглавница, вземете след-
ните предпазни мерки:
• Регулирайте седалката на водача 

възможно най-назад, като запазите 
способността за управление на ав-
томобила.

(Продължава)

(продължение)
• Регулирайте седалката на предна-

та пътническа седалка възможно 
най-назад.

• Дръжте волана за кръга, като поста-
вите ръцете си на 9 часа и 3 часа, 
за да сведете до минимум риска от 
нараняване на китките и ръцете.

• НИКОГА не поставяйте предмет или 
човек между вас и въздушната въз-
главница.

• Не позволявайте на предния пътник 
да поставя стъпалото или крака си 
върху таблото на автомобила, за да 
сведе до минимум риска от нараня-
ване на краката.
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Предпазни колани
Винаги закопчавайте предпазния си ко-
лан преди да започнете пътуване.
По всяко време пътниците трябва да 
седят изправени и да бъдат правилно 
обезопасени. Бебетата и малките деца 
трябва да бъдат обезопасени с подходя-
ща Система за обезопасяване на деца. 
Децата, които са преминали годините за 
бустер седалка и възрастните трябва да 
бъдат обезопасени с помощта на пред-
пазните колани.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При регулиране на предпазния колан 
вземете следните предпазни мерки:
• НИКОГА не използвайте един пред-

пазен колан за повече от един път-
ник.

• Винаги дръжте облегалката на се-
далката изправена, като долната 
лента на предпазния колан преми-
нава плътно и ниско по таза.

• НИКОГА не позволявайте на деца 
или малки бебета да се возят в ску-
та на пътник.

(Продължава)

(Продължава)
• Не прекарвайте предпазния колан 

през шията си, през остри ръбове, и 
не премествайте раменната лента 
далеч от тялото си.

• Не позволявайте предпазният ко-
лан да бъде защипан или блоки-
ран.

ПРЕДНИ СЕДАЛКИ
Предната седалка може да се регули-
ра, като се използва контролния лост 
или превключвателите, разположени 
от външната страна на долната част на 
седалката. Преди да шофирате, регули-
райте седалката в правилно положение, 
така че лесно да контролирате волана, 
педалите и органите за управление на 
арматурното табло.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При регулиране на седалката вземете 
следните предпазни мерки:
• НИКОГА не се опитвайте да регули-

рате седалката, докато автомоби-
лът се движи. Седалката може да 
реагира с неочаквано движение и 
може да доведе до загуба на кон-
трол над автомобила, в резултат 
на което да възникне инцидент.

• Не поставяйте нищо под предните 
седалки. Свободните предмети 
в областта на краката на водача 
могат да възпрепятстват работата 
с крачните педали и да причинят 
злополука.

(Продължава)
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 (Продължава)
• Не позволявайте нищо да пречи на 

нормалното положение и правил-
ното заключване на облегалката на 
седалката.

• Не поставяйте запалка за цигари на 
пода или на седалката. Когато рабо-
тите върху седалката, газът може да 
излезе от запалката и да причини 
пожар.

• Изключително внимавайте при 
вземане на малки предмети, по-
паднали под седалките или между 
седалката и централната конзола. 
Ръцете ви могат да бъдат порязани 
или наранени от острите ръбове на 
механизма на седалката.

• Ако на задните седалки има път-
ници, бъдете внимателни, докато 
регулирате предната седалка.

 
WARNING

 ВНИМАНИЕ
За да предотвратите нараняване:
• Не регулирайте седалката със закоп-

чан предпазен колан. Премества-
нето на седалището на седалката 
напред може да предизвика силен 
натиск върху корема ви.

• Пазете ръцете и пръстите си да не 
бъдат захванати от механизмите 
на седалката, докато седалката се 
движи.

Ръчно регулиране 
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Safety system of your vehicle

Manual adjustment 

Forward and rearward adjustment 
To move the seat forward or rearward:
1. Pull up the seat slide adjustment

lever and hold it.
2. Slide the seat to the position you

desire.
3. Release the lever and make sure

the seat is locked in place. Move
forward and rearward without using
the lever. If the seat moves, it is not
locked properly.

To prevent injury:

• Do not adjust your seat while
wearing your seat belt.
Moving the seat cushion for-
ward may cause strong pres-
sure on your abdomen.

• Do not allow your hands or
fingers to get caught in the
seat mechanisms while the
seat is moving.

CAUTION(Continued)
• Do not allow anything to inter-

fere with the normal position
and proper locking of the seat-
back.

• Do not place a cigarette lighter
on the floor or seat. When you
operate the seat, gas may exit
out of the lighter causing a fire.

• Use extreme caution when
picking small objects trapped
under the seats or between
the seat and the center con-
sole. Your hands might be cut
or injured by the sharp edges
of the seat mechanism.

• If there are occupants in the
rear seats, be careful while
adjusting the front seat posi-
tion.

OAE036002

Регулиране напред и назад

За да преместите седалката напред или 
назад:
1.  Издърпайте лоста за регулиране на 

плъзгача на седалката и го задръжте.
2.  Плъзнете седалката до желаната от 

вас позиция.
3.  Освободете лоста и се уверете, че 

седалката е заключена на мястото. 
Опитайте преместване напред и на-
зад, без да използвате лоста. Ако се-
далката се движи, тя не е заключена 
правилно.
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Safety system
 of your vehicle

2

Seatback angle 
To recline the seatback:
1. Lean forward slightly and lift up the

seatback lever.
2. Carefully lean back on the seat

and adjust the seatback to the
position you desire.

3. Release the lever and make sure
the seatback is locked in place.
(The lever MUST return to its orig-
inal position for the seatback to
lock.)

Reclining seatback 
Sitting in a reclined position when
the vehicle is in motion can be dan-
gerous. Even when buckled up, the
protections of your restraint system
(seat belts and/or air bags) is greatly
reduced by reclining your seatback.

Seat belts must be snug against your
hips and chest to work properly.
When the seatback is reclined, the
shoulder belt cannot do its job
because it will not be snug against
your chest. Instead, it will be in front
of you. During an accident, you could
be thrown into the seat belt, causing
neck or other injuries.
The more the seatback is reclined,
the greater chance the passenger’s
hips will slide under the lap belt or
the passenger’s neck will strike the
shoulder belt.

OAE036003
NEVER ride with a reclined seat-
back when the vehicle is moving.
Riding with a reclined seatback
increases your chance of seri-
ous or fatal injuries in the event
of a collision or sudden stop.
Drivers and passengers should
ALWAYS sit well back in their
seats, properly belted, and with
the seatbacks upright.

WARNING  

Наклон на облегалката
Наклон на облегалката
За да наклоните облегалката:
1.  Наведете се леко напред и повдигнете 

лоста на облегалката.
2.  Внимателно се наклонете назад върху 

седалката и регулирайте облегалката 
до желаната от вас позиция.

3.  Освободете лоста и се уверете, че 
облегалката е заключена на мястото. 
(Лостът ТРЯБВА да се върне в първо-
началното си положение, за да може 
облегалката да се заключи.)

Накланяне на облегалката
Седенето в облегнато задно положение, 
когато автомобилът е в движение, може 
да бъде опасно. Дори когато са закоп-
чани, предпазните функции на вашата 
обезопасителна система (предпазни 
колани и/ или въздушни възглавници) се 
намаляват значително при накланяне на 
облегалката назад.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НИКОГА не стойте с наклонена назад 
облегалка, когато автомобилът се 
движи.
Пътуването с наклонена облегалка 
увеличава шансовете ви за сериозни 
или фатални наранявания в случай на 
сблъсък или внезапно спиране.
Водачите и пътниците ВИНАГИ трябва 
да седят добре облегнати на седалки-
те си, да са правилно обезопасени и с 
изправени облегалки на седалките.

Предпазните колани трябва да са плътно 
прилепени към таза и гръдния кош, за да 
действат правилно. Когато облегалката 
е наклонена назад, раменната лента не 
може да изпълнява задачата си, защото 
тя няма да бъде прилепнала към гърди-
те ви. Вместо това тя ще бъде пред вас. 
По време на инцидент може да бъдете 
изхвърлени в предпазния колан, причи-
нявайки наранявания на врата или други 
наранявания.
Колкото повече облегалката на седалка-
та е наклонена назад, толкова по-голяма 
е вероятността тазът на пътника да се 
плъзне под долната част на колана или 
врата на пътника да се удари в раменния 
колан.
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Safety system of your vehicle

Seat cushion height (for driver’s seat) 
To change the height of the seat
cushion:
• Push down the lever several times,

to lower the seat cushion.
• Pull up the lever several times, to

raise the seat cushion.

Lumbar support 
(for driver’s seat, if equipped)
The lumbar support can be adjusted
by pressing the lumbar support
switch on the side of the seat.
1. Press the front portion of the

switch to increase support, or the
rear portion of the switch, to
decrease support.

2. Release the switch once it reach-
es the desired position.

Power adjustment (if equipped)
The front seat can be adjusted by
using the control switches located on
the outside of the seat cushion. Before
driving, adjust the seat to the proper
position so that you can easily control
the steering wheel, foot pedals and
controls on the instrument panel.

OAE036004 OAE036005 NEVER allow children in the
vehicle unattended. The power
seats are operable when the
engine is turned off.

WARNING  

Височина на седалището на седалката 
(за седалката на водача)
За да промените височината на седали-
щето на седалката:
•  Натиснете надолу лоста няколко пъти, 

за да спуснете седалището на седал-
ката.

•  Издърпайте нагоре лоста няколко 
пъти, за да повдигнете седалището на 
седалката.
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Safety system of your vehicle

Seat cushion height (for driver’s seat) 
To change the height of the seat
cushion:
• Push down the lever several times,

to lower the seat cushion.
• Pull up the lever several times, to

raise the seat cushion.

Lumbar support 
(for driver’s seat, if equipped)
The lumbar support can be adjusted
by pressing the lumbar support
switch on the side of the seat.
1. Press the front portion of the

switch to increase support, or the
rear portion of the switch, to
decrease support.

2. Release the switch once it reach-
es the desired position.

Power adjustment (if equipped)
The front seat can be adjusted by
using the control switches located on
the outside of the seat cushion. Before
driving, adjust the seat to the proper
position so that you can easily control
the steering wheel, foot pedals and
controls on the instrument panel.

OAE036004 OAE036005 NEVER allow children in the
vehicle unattended. The power
seats are operable when the
engine is turned off.

WARNING  

Лумбална опора
(За седалката на водача, ако е включе-
на в оборудването)
Лумбалната опора може да се регулира 
чрез натискане на превключвателя на 
лумбалната опора, намиращ се отстрани 
на седалката.
1.  Натиснете предната част на прев-

ключвателя, за да увеличите опората 
или задната част на превключвателя, 
за да намалите опората.

2.  Освободете ключа, когато достигне 
желаното положение.

Електрическо регулиране (ако е в обо-
рудването)
Предната седалка може да се регулира, 
като се използват контролните прев-
ключватели, разположени от външната 
страна на седалището на седалката. 
Преди да шофирате, регулирайте се-
далката в правилно положение, така че 
лесно да контролирате волана, педалите 
и органите за управление на арматурно-
то табло.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НИКОГА не оставяйте деца в превоз-
ното средство без надзор. Електриче-
ските седалки могат да се управляват, 
когато двигателят е изключен.
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 ВНИМАНИЕ
За да предотвратите повреда на седал-
ките:
• Винаги спирайте регулирането на се-

далките, когато седалката е регулирана 
в крайно предно или крайно задно поло-
жение.

• Не регулирайте седалките по-продъл-
жително време, отколкото е необходимо, 
когато двигателят е изключен. Това може 
да доведе до ненужно изтощаване на 
батерията.

• Не работете едновременно с две или 
повече седалки. Това може да доведе до 
електрическа неизправност.
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2

Forward and rearward adjustment
To move the seat forward or rearward:
1. Push the control switch forward  or

rearward.
2. Release the switch once the seat

reaches the desired position.

Seatback angle 
To recline the seatback:
1. Push the control switch forward or

rearward.
2. Release the switch once the seat-

back reaches the desired position.

OAE036006 OAE036007

To prevent damage to the seats:
• Always stop adjusting the

seats when the seat has been
adjusted as far forward or
rearward as possible.

• Do not adjust the seats longer
than necessary when the
engine is turned off. This may
result in unnecessary battery
drain.

• Do not operate two or more
seats at the same time. This
may result in an electrical
malfunction.

CAUTION

Регулиране напред и назад     
За да преместите седалката напред или 
назад:     
1.  Натиснете превключвателя за упра-

вление напред или назад.
2.  Освободете превключвателя, когато 

облегалката на седалката достигне 
желаното положение.
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Safety system
 of your vehicle

2

Forward and rearward adjustment
To move the seat forward or rearward:
1. Push the control switch forward  or

rearward.
2. Release the switch once the seat

reaches the desired position.

Seatback angle 
To recline the seatback:
1. Push the control switch forward or

rearward.
2. Release the switch once the seat-

back reaches the desired position.

OAE036006 OAE036007

To prevent damage to the seats:
• Always stop adjusting the

seats when the seat has been
adjusted as far forward or
rearward as possible.

• Do not adjust the seats longer
than necessary when the
engine is turned off. This may
result in unnecessary battery
drain.

• Do not operate two or more
seats at the same time. This
may result in an electrical
malfunction.

CAUTION

Наклон на облегалката 
За да наклоните облегалката:
1.  Натиснете превключвателя за упра-

вление напред или назад.
2.  Освободете превключвателя, когато 

достигне желаното положение.
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Накланяне на облегалката
Седенето в облегнато задно положение, 
когато автомобилът е в движение, може 
да бъде опасно. Дори когато са закоп-
чани, предпазните функции на вашата 
обезопасителна система (предпазни 
колани и / или въздушни възглавници) се 
намаляват значително при накланяне на 
облегалката назад.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НИКОГА не стойте с наклонена назад 
облегалка, когато автомобилът се 
движи.
Пътуването с наклонена облегалка 
увеличава шансовете ви за сериозни 
или фатални наранявания в случай на 
сблъсък или внезапно спиране.
Водачите и пътниците ВИНАГИ трябва 
да седят добре облегнати на седалки-
те си, да са правилно обезопасени и с 
изправени облегалки на седалките.

Предпазните колани трябва да са плътно 
прилепени към таза и гръдния кош, за да 
действат правилно. Когато облегалката 
е наклонена назад, раменната лента не 
може да изпълнява задачата си, защото 
тя няма да бъде прилепнала към гърди-
те ви. Вместо това тя ще бъде пред вас. 
По време на инцидент може да бъдете 
изхвърлени в предпазния колан, причи-
нявайки наранявания на врата или други 
наранявания.
Колкото повече е облегалката на седал-
ката е наклонена назад, толкова по-голя-
ма е вероятността тазът на пътника да се 
плъзне под долната част на колана или 
врата на пътника да се удари в раменния 
колан.
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Safety system of your vehicle

Reclining seatback 
Sitting in a reclined position when
the vehicle is in motion can be dan-
gerous. Even when buckled up, the
protections of your restraint system
(seat belts and air bags) is greatly
reduced by reclining your seatback.

Seat belts must be snug against your
hips and chest to work properly.
When the seatback is reclined, the
shoulder belt cannot do its job
because it will not be snug against
your chest. Instead, it will be in front
of you. During an accident, you could
be thrown into the seat belt, causing
neck or other injuries.
The more the seatback is reclined,
the greater chance the passenger’s
hips will slide under the lap belt or
the passenger’s neck will strike the
shoulder belt.

Seat cushion height (if equipped)
To change the height of the seat cush-
ion:
1. • Push the front portion of the con-

trol switch up to raise or down to
lower the front part of the seat
cushion.

• Push the rear portion of the con-
trol switch up to raise or down to
lower the height of the seat cush-
ion.

2. Release the switch once the seat
reaches the desired position.

NEVER ride with a reclined seat-
back when the vehicle is moving.
Riding with a reclined seatback
increases your chance of serious
or fatal injuries in the event of a
collision or sudden stop.
Driver and passengers should
ALWAYS sit well back in their
seats, properly belted, and with
the seatbacks upright.

WARNING  

OAE036008

Височина на седалището на седалката (ако 
е включено в оборудването)
За да промените височината на седали-

щето на седалката:
1. • Избутайте предната част на прев-

ключвателя за управление нагоре за 
повдигане, или надолу, за спускане 
на предната част на седалището на 
седалката.

 • Избутайте задната част на прев-
ключвателя за управление нагоре за 
повдигане, или надолу, за спускане на 
седалището на седалката.

2. Освободете превключвателя, когато 
седалката достигне желаното поло-
жение.
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Lumbar support (for driver’s seat,
if equipped)
• The lumbar support can be adjust-

ed by pressing the lumbar support
switch.

• Press the front portion of the switch
(1) to increase support or the rear
portion of the switch (2) to decrease
support.

Seatback pocket 

The seatback pocket is provided on
the back of the front seatbacks.

Rear seats

Folding the rear seat 
(if equipped)
The rear seatbacks can be folded to
facilitate carrying long items or to
increase the luggage capacity of the
vehicle.

Do not put heavy or sharp
objects in the seatback pockets.
In an accident they could come
loose from the pocket and
injure occupants.

CAUTION

OAE036064

OAE036005 • Never allow passengers to sit
on top of the folded down
seatback while the vehicle is
moving. This is not a proper
seating position and no seat
belts are available for use.
This could result in serious
injury or death in case of an
accident or sudden stop.

• Objects carried on the folded
down seatback should not
extend higher than the top of
the front seatbacks.This could
allow cargo to slide forward
and cause injury or damage
during sudden stops.

WARNING  

Лумбална опора (за седалката на водача, 
ако е включена в оборудването)
•   Лумбалната опора може да се регули-

ра чрез натискане на превключвателя 
на лумбалната опора.

•   Натиснете предната част на прев-
ключвателя (1), за да увеличите опо-
рата, или задната част на превключ-
вателя (2), за да намалите опората.

Джоб на облегалката
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Safety system
 of your vehicle

2

Lumbar support (for driver’s seat,
if equipped)
• The lumbar support can be adjust-

ed by pressing the lumbar support
switch.

• Press the front portion of the switch
(1) to increase support or the rear
portion of the switch (2) to decrease
support.

Seatback pocket 

The seatback pocket is provided on
the back of the front seatbacks.

Rear seats

Folding the rear seat 
(if equipped)
The rear seatbacks can be folded to
facilitate carrying long items or to
increase the luggage capacity of the
vehicle.

Do not put heavy or sharp
objects in the seatback pockets.
In an accident they could come
loose from the pocket and
injure occupants.

CAUTION

OAE036064

OAE036005 • Never allow passengers to sit
on top of the folded down
seatback while the vehicle is
moving. This is not a proper
seating position and no seat
belts are available for use.
This could result in serious
injury or death in case of an
accident or sudden stop.

• Objects carried on the folded
down seatback should not
extend higher than the top of
the front seatbacks.This could
allow cargo to slide forward
and cause injury or damage
during sudden stops.

WARNING  

Джобът на облегалката се намира на гър-
ба на облегалките на предните седалки.

 ВНИМАНИЕ
Не поставяйте тежки или остри предмети в 
джобовете на облегалките. При инцидент 
те биха могли да се освободят от джоба и 
да наранят пътуващите в автомобила.

Задни седалки
Сгъване на задната седалка (ако е 
включено в оборудването)
Облегалките на задните седалки могат 
да бъдат сгънати, за да се улесни транс-
портирането на дълги предмети или да 
се увеличи капацитета на багажното 
отделение на автомобила.

 ВНИМАНИЕ
• Никога не позволявайте на пътници-

те да седят върху сгънатата седалка, 
докато автомобилът се движи. Това 
не е подходящо място за сядане и не 
могат да се използват предпазните 
колани. Това може да доведе до сери-
озно нараняване или смърт в случай 
на произшествие или внезапно спи-
ране.

• Обектите, намиращи се върху сгъ-
натата облегалка, не трябва да се 
простират по-високо от горната част 
на предните облегалки. Това би могло 
да позволи на товара да се плъзне 
напред и да причини нараняване или 
повреда при внезапни спирания.
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Safety system of your vehicle

To fold down the rear seatback:
1. Set the front seatback to the upright

position.
2. Lower the rear head rest down(2)

pushing the adjusting button(1).

3.Locate the seatbelt toward the out-
board position before folding down
the seatback. If not, the seatbelt
system may be interfered by the
seatback.

4.Pull on the seatback folding lever,
then fold the seat toward the front
of the vehicle.

OAE036018

OAE036065L

OAE036019

OAE036020

OAE036021

За да сгънете облегалката на задната 
седалка:
1.  Поставете облегалката на предните 

седалки в изправено положение.
2.  Спуснете задната облегалка за гла-

ва (2), като натиснете регулиращия 
бутон (1).
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Safety system of your vehicle

To fold down the rear seatback:
1. Set the front seatback to the upright

position.
2. Lower the rear head rest down(2)

pushing the adjusting button(1).

3.Locate the seatbelt toward the out-
board position before folding down
the seatback. If not, the seatbelt
system may be interfered by the
seatback.

4.Pull on the seatback folding lever,
then fold the seat toward the front
of the vehicle.

OAE036018

OAE036065L

OAE036019

OAE036020

OAE036021

3.  Изтеглете предпазния колан към вра-
тата на автомобила, преди да сгънете 
облегалката. В противен случай сис-
темата на предпазния колан може 
да бъде повлияна от облегалката на 
седалката.
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Safety system of your vehicle

To fold down the rear seatback:
1. Set the front seatback to the upright

position.
2. Lower the rear head rest down(2)

pushing the adjusting button(1).

3.Locate the seatbelt toward the out-
board position before folding down
the seatback. If not, the seatbelt
system may be interfered by the
seatback.

4.Pull on the seatback folding lever,
then fold the seat toward the front
of the vehicle.

OAE036018

OAE036065L

OAE036019

OAE036020

OAE036021

4.  Издърпайте лоста за сгъване на об-
легалката и сгънете седалката към 
предната част на автомобила.
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Safety system
 of your vehicle

2

5.To use the rear seat, lift and push
the seatback rearward.
Push the seatback firmly until it
clicks into place. Make sure the
seatback is locked in place.

OAE036066L

Do not place objects in the rear
seats, since they cannot be
properly secured and may hit
vehicle occupants in a collision
causing serious injury or death.

WARNING  

When returning the rear seat-
back from a folded to an upright
position, hold the seatback and
return it slowly. Ensure that the
seatback is completely locked
into its upright position by
pushing on the top of the seat-
back. In an accident or sudden
stop, the unlocked seatback
could allow cargo to move for-
ward with great force and enter
the passenger compartment,
which could result in serious
injury or death.

WARNING  

Make sure the engine is off, the
shift lever is in P (Park), and the
parking brake is securely applied
whenever loading or unloading
cargo. Failure to take these steps
may allow the vehicle to move if
the shift lever is inadvertently
moved to another position.

WARNING  

5.  За да използвате задната седалка, 
повдигнете и натиснете облегалката 
назад.

 Натиснете здраво облегалката, дока-
то щракне на място си. Уверете се, че 
облегалката е заключена на мястото 
си.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато връщате облегалката на задна-
та седалка от сгънато положение в из-
правено положение, дръжте облегал-
ката и я връщайте бавно. Уверете се, 
че облегалката е напълно заключена в 
изправено положение, като натиснете 
горната част на облегалката на седал-
ката. При инцидент или внезапно спи-
ране, незаключената облегалка може 
да позволи на товара да се премести 
напред с голяма сила и да влезе в ку-
пето, което може 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.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Уверете се, че двигателят е изключен, 
лостът за смяна на предавките е в 
положение P (Park) и спирачката за 
паркиране е задействана при всяко на-
товарване или разтоварване на багаж. 
Неспазването на тези стъпки може да 
позволи на превозното средство да се 
задвижи, ако лостът за смяна на ско-
ростите се премести по невнимание в 
друга позиция.
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Safety system of your vehicle

Armrest

The armrest is located in the center
of the rear seat. Pull the armrest
down from the seatback to use it.

Headrest 
The vehicle’s front and rear seats have
adjustable headrests. The headrests
provide comfort for passengers, but
more importantly they are designed to
help protect passengers from whiplash
and other neck and spinal injuries dur-
ing an accident, especially in a rear
impact collision.

OAE036022 To reduce the risk of serious
injury or death in an accident,
take the following precautions
when adjusting your headrests:
• Always properly adjust the

headrests for all passengers
BEFORE starting the vehicle.

• NEVER let anyone ride in a seat
with the headrest removed.

(Continued)

(Continued)
•

Adjust the headrests so the
middle of the headrests is at
the same height as the height
of the top of the eyes.

• NEVER adjust the headrest
position of the driver’s seat
when the vehicle is in motion.

• Adjust the headrest as close
to the passenger’s head as
possible. Do not use a seat
cushion that holds the body
away from the seatback.

• Make sure the headrest locks
into position after adjusting it.

WARNING  OLF034072N

Подлакътникът е разположен в центъра 
на задната седалка. Изтеглете подла-
кътника надолу от облегалката, за да го 
използвате.

Облегалка за главата
Предните и задните седалки на авто-
мобила имат регулируеми облегалки за 
глава. Облегалките 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 при удар отзад.

I C E 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от сериозно 
нараняване или смърт при злополука, 
при регулирането на облегалките за 
глава вземете следните предпазни 
мерки:
• Винаги регулирайте правилно обле-

галките за глава на всички пътници 
ПРЕДИ началото на пътуването с 
автомобила.

• НИКОГА не позволявайте някой да 
пътува на седалка с демонтирана 
облегалка за глава.

(Продължава)

(Продължение)

Регулирайте облегалките за глава 
така, че средната част на облегалките 
за глава да е на същата височина като 
височината на горната част на очите.
• НИКОГА не регулирайте позицията на 

облегалката за глава на седалката 
на водача, когато автомобилът е в 
движение.

• Нагласете облегалката за глава кол-
кото е възможно по-близо до главата 
на пътника. Не използвайте възглав-
ница за сядане, която държи тялото 
далеч от облегалката на седалката.

• Уверете се, че облегалката за глава 
е застопорена в позиция, след като я 
регулирате.
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 БЕЛЕЖКА 
За да предотвратите повреда, НИКОГА 
не удряйте и не дърпайте облегалките 
за глава.

 ВНИМАНИЕ
Когато няма пътник на задните се-
далки, регулирайте височината на 
облегалката за глава до най-ниската 
позиция. Облегалката за глава на 
задната седалка може да намали ви-
димостта на задната зона.

Облегалки за глава на предните се-
далки
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To prevent damage, NEVER hit or
pull on the headrests.

Front seat headrests 

The driver’s and front passenger’s
seats are equipped with adjustable
headrests for the passengers safety
and comfort.

Adjusting the height up and down 
To raise the headrest:
1. Pull it up to the desired position (1).

To lower the headrest:
1. Push and hold the release button

(2) on the headrest support.
2. Lower the headrest to the desired

position (3).

NOTICE

When there is no occupant in
the rear seats, adjust the height
of the headrest to the lowest
position. The rear seat headrest
can reduce the visibility of the
rear area.

CAUTION

OLMB033009

OAE036010

Седалките за шофьора и предния пътник 
са оборудвани с регулируеми облегалки 
за глава за безопасност и комфорт на 
пътниците.
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Safety system
 of your vehicle

2
To prevent damage, NEVER hit or
pull on the headrests.

Front seat headrests 

The driver’s and front passenger’s
seats are equipped with adjustable
headrests for the passengers safety
and comfort.

Adjusting the height up and down 
To raise the headrest:
1. Pull it up to the desired position (1).

To lower the headrest:
1. Push and hold the release button

(2) on the headrest support.
2. Lower the headrest to the desired

position (3).

NOTICE

When there is no occupant in
the rear seats, adjust the height
of the headrest to the lowest
position. The rear seat headrest
can reduce the visibility of the
rear area.

CAUTION

OLMB033009

OAE036010

Регулиране на височината нагоре и надолу
 
За да повдигнете облегалката за глава:
1.  Изтеглете я до желаното положение 

(1).
За да спуснете облегалката за глава:
1.  Натиснете и задръжте бутона за осво-

бождаване (2) на опората за облегал-
ката за глава.

2.  Спуснете облегалката за глава до 
желаното положение (3).
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Safety system of your vehicle

Forward and rearward adjustment
(if equipped)
The headrest may be adjusted for-
ward to 3 different positions by
pulling the headrest forward to the
desired detent. To adjust the head-
rest to it’s furthest rearwards posi-
tion, pull it fully forward to the farthest
position and release it.

If you recline the seatback towards
the front with the headrest and
seat cushion raised, the headrest
may come in contact with the sun-
visor or other parts of the vehicle.

Removal/Reinstall
To remove the headrest:
1. Recline the seatback (2) with using

the seatback angle lever or switch
(1).

2. Raise headrest as far as it can go.

NOTICE

OAE036012

OAE036011

■ Type A

■ Type B
OLF034015OAE036009

Регулиране напред и назад (ако има такова 
оборудване)

Опората за глава може да се регулира 
напред в 3 различни позиции, като издър-
пате облегалката за глава до желаното 
положение. За да регулирате облегал-
ката за глава до най-задно положение, 
първо я издърпайте докрай напред и 
тогава я освободете.
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Safety system of your vehicle
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(if equipped)
The headrest may be adjusted for-
ward to 3 different positions by
pulling the headrest forward to the
desired detent. To adjust the head-
rest to it’s furthest rearwards posi-
tion, pull it fully forward to the farthest
position and release it.

If you recline the seatback towards
the front with the headrest and
seat cushion raised, the headrest
may come in contact with the sun-
visor or other parts of the vehicle.

Removal/Reinstall
To remove the headrest:
1. Recline the seatback (2) with using

the seatback angle lever or switch
(1).

2. Raise headrest as far as it can go.

NOTICE

OAE036012

OAE036011

■ Type A

■ Type B
OLF034015OAE036009

 БЕЛЕЖКА 
Ако наклоните напред облегалката на 
седалката при повдигнати седалище 
и облегалка за глава, тогава облегал-
ката за глава може да влезе в контакт 
със сенника или други части на авто-
мобила.
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Safety system of your vehicle

Forward and rearward adjustment
(if equipped)
The headrest may be adjusted for-
ward to 3 different positions by
pulling the headrest forward to the
desired detent. To adjust the head-
rest to it’s furthest rearwards posi-
tion, pull it fully forward to the farthest
position and release it.

If you recline the seatback towards
the front with the headrest and
seat cushion raised, the headrest
may come in contact with the sun-
visor or other parts of the vehicle.

Removal/Reinstall
To remove the headrest:
1. Recline the seatback (2) with using

the seatback angle lever or switch
(1).

2. Raise headrest as far as it can go.

NOTICE

OAE036012

OAE036011

■ Type A

■ Type B
OLF034015OAE036009

Сваляне/поставяне
За да свалите облегалката за глава:
1.  Наклонете облегалката на седалката 

(2) с помощта на лоста или превключ-
вателя за накланяне (1).

2.  Изтеглете нагоре облегалката за гла-
ва до края.
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3.  Натиснете бутона за освобождаване 
на облегалката за глава (3), докато 
дърпате облегалката нагоре (4).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НИКОГА не позволявайте някой да пътува 
на седалка с демонтирана облегалка за 
глава.
WARNINGПП
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Safety system
 of your vehicle

2

3. Press the headrest release button
(3) while pulling the headrest up (4).

To reinstall the headrest :
1. Recline the seatback.
2. Put the headrest poles (2) into the

holes while pressing the release
button (1).

3. Adjust the headrest to the appropri-
ate height.

4. Recline the seatback (4) with the
seatback angle lever or switch (3).

NEVER allow anyone to travel in a
seat with the headrest removed.

WARNING  

Always make sure the headrest
locks into position after rein-
stalling and adjusting it properly.

WARNING  

OAE036014

OAE036013

■ Type A

■ Type B

За да поставите обратно облегалката 
за глава:
1. Наклонете облегалката на седалката.
2. Поставете подпорните щанги на обле-

галките за глава (2) в отворите, докато 
натискате бутона за освобождаване 
(1).

3. Нагласете облегалката за глава на 
подходящата височина.

4.  Наклонете облегалката на седалката 
(4) с помощта на лоста или превключ-
вателя за накланяне (3).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Винаги се уверявайте, че облегалката за 
глава е застопорена в позиция, след като 
я регулирате.
WARNINGПП
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Safety system of your vehicle

Rear seat headrests 

The rear seats are equipped with
headrests in all the seating positions
for the passenger’s safety and com-
fort.

Adjusting the height up and down
To raise the headrest:
1. Pull it up to the desired position (1).

To lower the headrest:
1. Push and hold the release button

(2) on the headrest support.
2. Lower the headrest to the desired

position (3).

To remove the headrest, raise it as
far as it can go then press the
release button (1) while pulling the
headrest up (2).
To reinstall the headrest, put the
headrest poles (3) into the holes
while pressing the release button (1).
Then adjust it to the appropriate
height.

OLMB033016

Make sure the headrest locks in
position after adjusting it to
properly protect the occupants.

WARNING  

OAE036017 OAE036072L

Задните седалки са оборудвани с обле-
галки за глава на всички места за сядане 
за безопасност и комфорт на пътниците.
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Safety system of your vehicle

Rear seat headrests 

The rear seats are equipped with
headrests in all the seating positions
for the passenger’s safety and com-
fort.

Adjusting the height up and down
To raise the headrest:
1. Pull it up to the desired position (1).

To lower the headrest:
1. Push and hold the release button

(2) on the headrest support.
2. Lower the headrest to the desired

position (3).

To remove the headrest, raise it as
far as it can go then press the
release button (1) while pulling the
headrest up (2).
To reinstall the headrest, put the
headrest poles (3) into the holes
while pressing the release button (1).
Then adjust it to the appropriate
height.

OLMB033016

Make sure the headrest locks in
position after adjusting it to
properly protect the occupants.

WARNING  

OAE036017 OAE036072L

Регулиране на височината нагоре и надолу
За да повдигнете облегалката за глава:
1.  Изтеглете я до желаното положение 

(1).
За да спуснете облегалката за глава:
1.  Натиснете и задръжте бутона за осво-

бождаване (2) на опората за облегал-
ката за глава.

2.  Спуснете облегалката за глава до 
желаното положение (3).
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Safety system of your vehicle

Rear seat headrests 

The rear seats are equipped with
headrests in all the seating positions
for the passenger’s safety and com-
fort.

Adjusting the height up and down
To raise the headrest:
1. Pull it up to the desired position (1).

To lower the headrest:
1. Push and hold the release button

(2) on the headrest support.
2. Lower the headrest to the desired

position (3).

To remove the headrest, raise it as
far as it can go then press the
release button (1) while pulling the
headrest up (2).
To reinstall the headrest, put the
headrest poles (3) into the holes
while pressing the release button (1).
Then adjust it to the appropriate
height.

OLMB033016

Make sure the headrest locks in
position after adjusting it to
properly protect the occupants.

WARNING  

OAE036017 OAE036072L

За да свалите облегалката за глава 
повдигнете я максимално нагоре и след 
това натиснете бутона за освобождаване 
(1), докато дърпате облегалката за глава 
нагоре (2).
За да поставите обратно облегалката за 
глава поставете подпорните щанги на 
облегалката (3) в отворите, докато нати-
скате бутона за освобождаване (1). След 
това нагласете облегалката за глава на 
подходящата височина.

 ВНИМАНИЕ
Уверете се, че облегалката за глава е 
заключена на място след регулиране, за 
да предпазите пътниците.
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Подгряване на седалките и въздушно 
вентилирани седалки
Подгряване на предните седалки (ако 
има такова)
Подгряването на седалките е предвидено 
да осигурява затопляне на седалките при 
студено време.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Нагревателите на седалките могат да 
причинят СЕРИОЗНО ИЗГАРЯНЕ дори при 
ниски температури и особено ако се из-
ползват продължително време.
Пътниците трябва да могат да усещат 
дали седалката става твърде топла, за да 
могат да я изключат, ако е необходимо.
Хората, които не могат да усещат темпе-
ратурна промяна или болка по кожата, 
трябва да бъдат изключително предпаз-
ливи, особено следните видове пътници:

• Кърмачета, деца, възрастни хора или 
хора с увреждания, или амбулаторно 
болни лица.

• Хора с чувствителна кожа или които 
лесно получават изгаряния.

(Продължава)
WARNINGПППП

(Продължение)

• Изтощени хора.

• Интоксикирани лица.

• Лица, приемащи медикаменти, които 
могат да причинят сънливост.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НИКОГА не поставяйте нищо върху седал-
ката, което изолира срещу топлина, кога-
то отоплителят на седалката е включен, 
като например одеяло или подложка за 
сядане. Това може да доведе до прегря-
ване на нагревателя, причинявайки из-
гаряне или повреда на седалката.

WARNING

 БЕЛЕЖКА 
За да предотвратите повреда на нагре-
вателите и на седалките:
•  Никога не използвайте разтворител 

като разредител, бензин, алкохол 
или газолин за почистване на седал-
ките.

•  Не поставяйте тежки или остри пред-
мети върху седалки, оборудвани с 
нагреватели.

•  Не сменяйте тапицерията на седал-
ката. Това може да повреди нагрева-
теля на седалката.
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Safety system of your vehicle

While the engine is running, push
either of the switches to warm the dri-
ver's seat or front passenger's seat.
During mild weather or under condi-
tions where the operation of the seat
warmer is not needed, keep the
switches in the OFF position.

• Each time you push the switch, the
temperature setting of the seat is
changed as follows :

• When pressing the switch for more
than 1.5 seconds with the seat
warmer operating, the seat warmer
will turn OFF.

• The seat warmer defaults to the
OFF position whenever the ignition
switch is placed to the ON position.

Information 
With the seat warmer switch in the
ON position, the heating system in the
seat turns off or on automatically
depending on the seat temperature.

Front air ventilation seat
(if equipped)

The air ventilation seats are provided
to cool the front seats by blowing air
through small vent holes on the sur-
face of the seat cushions and seat-
backs.
When the operation of the air ventila-
tion seat is not needed, keep the
switches in the OFF position.
While the engine is running, push the
switch to cool the driver's seat or the
front passenger's seat (if equipped).

i

OAE036015

OAE036016

OFF HIGH ( )

LOW ( ) MIDDLE ( )

→

→

→

→

Докато двигателят работи, натиснете 
един от превключвателите, за да подгре-
ете седалката на водача или седалката 
на предния пътник.

При мек климат или условия, при които 
не е необходимо функционирането на 
загряването на седалките, дръжте прев-
ключвателите в положение ИЗКЛЮЧЕНО 
(OFF).

• Всеки път, когато натискате превключ-
вателя, температурната настройка на 
седалката се променя, както следва:

 

•  При натискане на превключвателя 
за повече от 1,5 секунди при работещ 
нагревател, загряването на седалката 
ще се изключи.

•  Подгряващото устройство на седал-
ката се изключва автоматично когато 
ключът за запалване на автомобила е 
поставен в положение ON.

i  Информация
При поставяне на превключвателя за 
нагряване на седалката в положение ON, 
отоплителната система се изключва или 
включва автоматично в зависимост от 
температурата на седалката.

Предна седалка с вентилация (ако е 
оборудвана)
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Safety system of your vehicle

While the engine is running, push
either of the switches to warm the dri-
ver's seat or front passenger's seat.
During mild weather or under condi-
tions where the operation of the seat
warmer is not needed, keep the
switches in the OFF position.

• Each time you push the switch, the
temperature setting of the seat is
changed as follows :

• When pressing the switch for more
than 1.5 seconds with the seat
warmer operating, the seat warmer
will turn OFF.

• The seat warmer defaults to the
OFF position whenever the ignition
switch is placed to the ON position.

Information 
With the seat warmer switch in the
ON position, the heating system in the
seat turns off or on automatically
depending on the seat temperature.

Front air ventilation seat
(if equipped)

The air ventilation seats are provided
to cool the front seats by blowing air
through small vent holes on the sur-
face of the seat cushions and seat-
backs.
When the operation of the air ventila-
tion seat is not needed, keep the
switches in the OFF position.
While the engine is running, push the
switch to cool the driver's seat or the
front passenger's seat (if equipped).

i

OAE036015

OAE036016

OFF HIGH ( )

LOW ( ) MIDDLE ( )

→

→

→

→

Седалките с въздушна вентилация са 
предвидени за охлаждане на предните 
седалки чрез издухване на въздух през 
малки вентилационни отвори на повърх-
ността на седалището и облегалката на 
седалките.
Когато работата на въздушната вентила-
ция на седалките не е необходима, поста-
вете превключвателите в положение OFF.
Докато двигателят работи, натиснете 
превключвателя, за да охладите седал-
ката на водача или седалката на предния 
пътник (ако е оборудвана).
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• При активиране на вентилационната 
система въздушният поток се променя 
по следния начин:

ИЗКЛЮЧЕНО (OFF)    СИЛНО (HIGH) 

СЛАБО (LOW) СРЕДНО (МIDDLE)  

•  При натискане на превключвателя за 
повече от 1,5 секунди при работеща 
вентилация на седалката, вентилаци-
ята ще се изключи.

•  Въздушната вентилация на седалка-
та се изключва автоматично когато 
ключът за запалване на автомобила 
е поставен в положение ON.

 БЕЛЕЖКА 
За да предотвратите повреда на седал-
ката с въздушна вентилация:
•  Използвайте въздушната венти-

лация на седалката САМО, когато 
климатичната система е включена. 
Използването на въздушната вен-
тилация на седалката за продължи-
телни периоди от време с изключена 
климатична система може да доведе 
до неизправност на вентилацията на 
седалката.

•  Никога не използвайте разтворител 
като разредител, бензин, алкохол 
или газолин за почистване на седал-
ките.

•   Избягвайте разливане на течности по 
повърхността на предните седалки и 
облегалките - това може да доведе до 
блокиране на отворите за вентила-
ция и нарушаване на функцията.

•  Не поставяйте под седалките мате-
риали като пластмасови торбички 
или вестници. Те могат да блокират 
достъпа на въздуха, причинявайки 
неправилно функциониране на вен-
тилационните отвори.

(Продължение)

(Продължение)
•  Не сменяйте тапицерията на седал-

ката. Това може да причини повреда 
на седалката с въздушна вентила-
ция:

•  Ако въздушната вентилационна 
система не работи, рестартирайте 
автомобила. Ако няма промяна, пре-
поръчваме автомобилът ви да бъде 
проверен от оторизиран дилър на 
HYUNDAI.
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Подгряване на задните седалки (ако 
има такова)
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Safety system of your vehicle

Rear seat warmers  (if equipped)

While the engine is running, push
either of the switches to warm the rear
seat.
During mild weather or under condi-
tions where the operation of the seat
warmer is not needed, keep the
switches in the OFF position.

Each time you push the switch, the
temperature setting of the seat is
changed as follows :

The seat warmer defaults to the OFF
position whenever the ignition switch
is placed to the ON position.

Information 
With the seat warmer switch in the
ON position, the heating system in the
seat turns off or on automatically
depending on the seat temperature.

Battery cooling duct

The hybrid battery cooling duct is
located on bottom the left rear seats.
The air intake cools down the hybrid
battery.
When the hybrid battery cooling duct
is blocked, the hybrid battery may be
overheated. Do not obstruct the air
intake with any other objects.

i

OFF  → HIGH ( )  → LOW ( )

→

OAE036023 OAE036024

Докато двигателят работи, натиснете 
един от превключвателите, за да подгре-
ете задната седалка.
При мек климат или условия, при които 
не е необходимо функционирането на 
загряването на седалките, дръжте прев-
ключвателите в положение ИЗКЛЮЧЕНО 
(OFF).

Всеки път, когато натискате превключ-
вателя, температурната настройка на 
седалката се променя, както следва:
  

Подгряващото устройство на седалката 
се изключва автоматично когато ключът 
за запалване на автомобила е поставен 
в положение ON.

i  Информация
При поставяне на превключвателя за 
нагряване на седалката в положение ON, 
отоплителната система се изключва или 
включва автоматично в зависимост от 
температурата на седалката.

Въздуховод за охлаждане на батерията
 

2-24

Safety system of your vehicle

Rear seat warmers  (if equipped)

While the engine is running, push
either of the switches to warm the rear
seat.
During mild weather or under condi-
tions where the operation of the seat
warmer is not needed, keep the
switches in the OFF position.

Each time you push the switch, the
temperature setting of the seat is
changed as follows :

The seat warmer defaults to the OFF
position whenever the ignition switch
is placed to the ON position.

Information 
With the seat warmer switch in the
ON position, the heating system in the
seat turns off or on automatically
depending on the seat temperature.

Battery cooling duct

The hybrid battery cooling duct is
located on bottom the left rear seats.
The air intake cools down the hybrid
battery.
When the hybrid battery cooling duct
is blocked, the hybrid battery may be
overheated. Do not obstruct the air
intake with any other objects.

i

OFF  → HIGH ( )  → LOW ( )

→

OAE036023 OAE036024

Въздуховодът за охлаждане на акуму-
латорната батерия се намира в долната 
лява част на задната седалка. Постъпва-
щият от купето въздух охлажда хибрид-
ната батерия.
Когато входът на въздуховода за охлаж-
дане на хибридната батерия е блокиран, 
хибридната батерия може да прегрее. Не 
запушвайте всмукателния отвор с други 
предмети.



2-25

2

С
и

стем
а

 за
 б

езо
п

а
сн

о
ст въ

в ва
ш

и
я а

вто
м

о
б

и
л

ПРЕДПАЗНИ КОЛАНИ
Този раздел описва как да използвате 
правилно предпазните колани. Той също 
така описва някои от нещата, които не 
трябва да правите, когато използвате 
предпазни колани.

Мерки за безопасност за предпазния 
колан
Винаги закопчавайте предпазния си 
колан и се уверете, че всички пътници са 
поставили предпазните колани, преди 
да започнете пътуване. Въздушните въз-
главници (ако има такива) са предназна-
чени да допълнят предпазния колан като 
допълнително предпазно устройство, 
но не са негов заместител. Повечето 
държави изискват от всички пътници в 
превозното средство да използват пред-
пазни колани.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предпазните колани трябва да се 
използват от всички пътници винаги 
когато автомобилът е в движение. При 
регулиране и използване на предпаз-
ните колани вземете следните пред-
пазни мерки:
• Децата под 13-годишна възраст тряб-

ва да бъдат правилно обезопасени 
на задните седалки.

• Никога не позволявайте на децата 
да се возят на предната пътниче-
ска седалка, освен ако въздушната 
възглавница не е деактивирана. Ако 
детето седи на предната пътниче-
ска седалка, преместете седалката 
колкото е възможно по-назад и го 
обезопасете правилно в седалката.

• НИКОГА не позволявайте бебе или 
дете да седят в скута на пътник.

•  НИКОГА не стойте с наклонена назад 
облегалка, когато автомобилът се 
движи.

• Не позволявайте на децата да споде-
лят седалка или предпазен колан.

(Продължава)
WARN

(Продължение)
• Не поставяйте презраменния колан 

под ръката си или зад гърба си.
• Никога не поставяйте предпазния 

колан над чупливи предмети. При 
внезапно спиране или удар, пред-
пазният колан може да ги повреди.

• Не използвайте предпазния колан, 
ако той е усукан. Усуканият предпа-
зен колан няма да ви предпази при 
злополука.

• Не използвайте предпазния колан, 
ако ремъка или металната част са 
повредени.

• Не закопчавайте предпазния колан 
в ключалките на другите седалки.

• НИКОГА НЕ откопчавайте предпаз-
ния колан по време на шофиране. 
Това може да доведе до загуба на 
контрол над превозното средство 
и да предизвика произшествие.

• Уверете се, че няма нищо в ключал-
ката, което да пречи на механизма 
за захващане на предпазния колан. 
Това може да попречи на здравото 
захващане на предпазния колан.

 (Продължение) 
W 
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(Продължение)
• Не трябва да се правят никакви 

промени или допълнения от потре-
бителя, които могат да попречат 
на действието на устройствата на 
предпазните колани за компенси-
ране на хлабината, или да попре-
чат регулирането на предпазния 
колан за отстраняване на хлаби-
ната.

 ARN

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Повредените предпазни колани и меха-
низмите към тях няма да функционират 
правилно. Винаги подменяйте:
• Оръфана, замърсена или повредена 

лента на колана.
• Повредени метални части.
• Целият комплект на предпазния колан, 

след като е бил използван при инци-
дент, дори и ако не се виждат повреди 
на ремъка или устройствата.

Предупредителен светлинен индикатор 
за предпазния колан 
Предупреждение за предпазния колан
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Safety system of your vehicle

Seat belt warning light 
Seat belt warning

Driver’s seat belt warning 
As a reminder to the driver, the seat
belt warning light will illuminate and
chime for approximately 6 seconds
each time you turn the ignition switch
ON regardless of belt fastening.
If the driver’s seat belt is unfastened
after the ignition switch is ON, the
seat belt warning light illuminates
until the belt is fastened.

Damaged seat belts and seat
belt assemblies will not operate
properly. Always replace:
• Frayed, contaminated, or dam-

aged webbing.
• Damaged hardware.
• The entire seat belt assembly

after it has been worn in an
accident, even if damage to
webbing or assembly is not
apparent.

WARNING  (Continued)
• No modifications or additions

should be made by the user
which will either prevent the
seat belt adjusting devices
from operating to remove
slack, or prevent the seat belt
assembly from being adjusted
to remove slack.

OAM032161L

Предупреждение за предпазния колан на 
водача
При всяко включване на запалването, 
като напомняне на водача, ще светне 
предупредителен сигнал за предпазния 
колан и ще се задейства звуков сигнал 
за около 6 секунди, независимо от това 
дали колана е поставен.
Ако предпазният колан на водача не е 
закопчан, след като ключът за запалване-
то е включен, предупредителната лампа 
на предпазния колан ще свети, докато 
коланът не бъде закопчан.



2-27

2

С
и

стем
а

 за
 б

езо
п

а
сн

о
ст въ

в ва
ш

и
я а

вто
м

о
б

и
л

Ако започнете да шофирате без поставен 
предпазен колан, предупредителната 
лампа ще продължи да свети, докато не 
поставите предпазния си колан.
Ако продължите да шофирате без поста-
вен предпазен колан и ако се движите с 
над 20 км/ч, предупредителният звуков 
сигнал на колана ще действа за около 
100 секунди и съответният предупреди-
телен светлинен знак ще мига (ако има 
такъв).
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Safety system
 of your vehicle

2

If you start to drive without fastening
the seatbelt, warning light will contin-
ue to illumiante until you fasten the
seatbelt.
If you continue not to fasten the seat
belt and you drive over 20km/h the
seat belt warning chime will sound
for approximately 100 seconds and
the corresponding warning light will
blink. (if equipped)

Front passenger’s seat belt warning
(if equipped)
As a reminder to the front passenger,
the front passenger’s seat belt warn-
ing lights will illuminate for approxi-
mately 6 seconds each time you turn
the ignition switch ON regardless of
belt fastening.
If the front passenger’s seat belt is
not fastened when the ignition switch
is turned ON or if it is disconnected
after the ignition switch is turned ON,
the corresponding seat belt warning
light will illuminate until the belt is
fastened.

If you continue not to fasten the seat
belt and you drive over 9km/h, the
illuminated warning light will start to
blink until you drive under 6km/h.
If you continue not to fasten the seat
belt and you drive over 20km/h the
seat belt warning chime will sound
for approximately 100 seconds and
the corresponding warning light will
blink.

Riding in an improper position
adversely affects the front pas-
senger's seat belt warning sys-
tem. It is important for the driver
to instruct the passenger to
properly be seated as instructed
in this manual.

WARNING  OTLE035082

Предупреждение за предпазния колан на 
предния пътник (ако има такова)

При всяко включване на запалването, 
като напомняне на предния пътник, ще 
светне предупредителен сигнал за пред-
пазния колан за около 6 секунди, неза-
висимо от това дали колана е поставен.
Ако предпазният колан на предния 
пътник не е закопчан, когато ключът за 
запалването е включен, или ако е откоп-
чан след като ключът за запалването е 
включен, съответната предупредителна 
лампа на предпазния колан ще светне, 
докато коланът не бъде поставен.

Ако продължите да не поставяте пред-
пазния колан и се движите с 9 км/ч, 
светлинният предупредителен знак ще 
започне да мига, докато скоростта на 
падне под 6 км/ч.
Ако продължите да пътувате без поставен 
предпазен колан и ако се движите с над 
20 км/ч, предупредителният звуков сиг-
нал на колана ще действа за около 100 
секунди и съответният предупредителен 
светлинен знак ще мига.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пътуването в неправилно положение 
оказва неблагоприятно въздействие 
върху предупредителната система на 
предпазния колан на предния пътник. 
Важно е водачът да инструктира пътника 
да седи правилно, както е указано в това 
ръководство.
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i  Информация
• Предупредителният светлинен сигнал 

за предпазния колан на предния пътник 
може да се намери на централния лицев 
панел.

• Въпреки че предната пътническа 
седалка не е заета, предупредителният 
сигнал на предпазния колан ще мига 
или светва за 6 секунди.

• Предупреждението за предпазния колан 
на предния пътник може да се задейства 
при поставяне на багаж на седалката на 
предния пътник.
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Safety system of your vehicle

Information 
• You can find the front passenger’s

seat belt warning light on the center
fascia panel.

• Although the front passenger seat is
not occupied, the seat belt warning
light will blink or illuminate for 6
seconds.

• The front passenger's seat belt
warning may operate when luggage
is placed on the front passenger seat.

Rear passenger’s seat belt warning
(if equipped)
If the ignition switch is turned ON
(engine is not running) when the rear
passenger's lap/shoulder belt is not
fastened, the corresponding seat
belt warning light will illuminate until
the belt is fastened.
And then, the rear corresponding
seat belt warning light will illuminate
for approximately 35 seconds, if any
of following occurs;
- You start the engine when the rear

belt is not fastened.
- You drive over 9km/h when the rear

belt is not fastened.
- The rear belt is disconnected when

driving under 20km/h.

If the rear seat belt is fastened, the
warning light will turn off immediately.
If the rear seat belt is disconnected
when you drive over the 20km/h, the
corresponding seat belt warning light
will blink and warning chime will
sound for 35 seconds.
But, if the rear passenger's lap/shoul-
der belt is/are connected and discon-
nected twice within 9 seconds after
the belt is fastened, the corresponding
seat belt warning light will not operate.

i

OTLE035083

Предупреждение за предпазния колан 
на пътника на задната седалка (ако има 
такова)
Ако ключът за запалването е включен 
(двигателят не работи), когато пред-
пазният колан на задния пасажер не е 
поставен, съответният предупредителен 
светлинен сигнал за колана ще светне, 
докато коланът не бъде закопчан.
И тогава предупредителната светлина 
за съответния заден предпазен колан ще 
светне за приблизително 35 секунди, ако 
се случи някое от следните неща;
-  Стартирате двигателя, когато задният 

колан не е поставен.
-  Движите със скорост над 9 км/ч при 

незакопчан заден колан.

-  Задният колан е откопчан при движе-
ние под 20 км/ч.

Ако коланът за задната седалка бъде 
закопчан, предупредителната светлина 
ще се изключи незабавно.
Ако колана за задната седалка бъде 
откопчан при движение над 20 км/ч, 
съответната предупредителна светлина 
на предпазния колан ще мига и ще се за-
действа предупредителен звуков сигнал 
за 35 секунди.
Ако обаче предпазният колан на задната 
седалка бъде закопчан и разкопчан два 
пъти в рамките на 9 секунди след поста-
вянето на колана, съответната предупре-
дителна светлина за предпазния колан 
няма да се задейства.
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Система за обезопасяване  
с предпазни колани
Колан за рамене/таза

За да закопчаете предпазния си колан:
Издърпайте колана от прибиращото ус-
тройство и напъхайте металната планка 
(1) в ключалката (2). Ще се чуе „кликване“, 
когато накрайникът се заключи в клю-
чалката.
Безопасният колан автоматично се на-
глася на правилната дължина, след като 
тазовата част на колана бъде регулирана 
ръчно, така че да прилепва плътно около 
таза. Ако се наведете напред бавно и без 
усилие, коланът ще се удължи и ще се 
движи с вас. При внезапно спиране или 
удар, предпазният колан ще се заключи в 

положението в което се намира. Той също 
така ще се заключи и ако се опитате да се 
наклоните напред твърде бързо.

 БЕЛЕЖКА 
Ако не можете лесно да изтеглите дос-
татъчно от колана от прибиращото 
устройство, издърпайте силно пред-
пазния колан и го пуснете. След тази 
операция ще можете лесно да изтеглите 
колана.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неправилно поставените предпазни 
колани могат да увеличат риска от 
сериозно нараняване при злополука. 
При регулиране на предпазния колан 
вземете следните предпазни мерки:
• Поставете долната част на пред-

пазния колан колкото е възможно 
по-ниско през таза, а не на кръста, 
така че да приляга плътно. Това поз-
волява на силните тазови кости да 
поемат силата на сблъсъка, нама-
лявайки вероятността от вътрешни 
наранявания.

(Продължава)
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( Продължение)
• Поставете едната ръка под рамен-

ната част на колана, а другата над 
колана, както е показано на илюс-
трацията.

• Винаги позиционирайте анкера 
на раменната част на колана в за-
ключена позиция на подходящата 
височина.

• Никога не поставяйте раменната 
част на колана през врата или ли-
цето си.

Регулиране на височината 
Можете да регулирате височината на 
анкера на раменната част на колана на 
една от четирите различни позиции за 
максимален комфорт и сигурност.
Раменната част трябва да бъде така 
нагласена, че да лежи на гърдите и по 
средата на рамото от към страната на 
вратата, а не върху шията.
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Safety system of your vehicle

Height adjustment 
You can adjust the height of the
shoulder belt anchor to one of the
four different positions for maximum
comfort and safety.
The shoulder portion should be
adjusted so it lies across your chest
and midway over your shoulder near-
est the door, not over your neck.

To adjust the height of the seat belt
anchor, lower or raise the height
adjuster into an appropriate position.
To raise the height adjuster, pull it up
(1). To lower it, push it down (3) while
pressing the height adjuster button (2).
Release the button to lock the anchor
into position. Try sliding the height
adjuster to make sure that it has
locked into position.

To release your seat belt: 
Press the release button (1) in the
locking buckle.
When it is released, the belt should
automatically draw back into the
retractor. If this does not happen,
check the belt to be sure it is not twist-
ed, then try again.

OAD035027

■ Front seat
(Continued)
• Position one arm under the

shoulder belt and the other over
the belt, as shown in the illus-
tration.

• Always position the shoulder
belt anchor into locked posi-
tion at the appropriate height.

• Never position the shoulder
belt across your neck or face. ODH033057

За да регулирате височината на анкера 
на раменната част на колана, свалете 
или повдигнете регулатора на височи-
ната в подходящо положение.
За да повдигнете регулатора трябва да го 
го издърпате нагоре (1). За да го спуснете 
трябва да го теглите надолу (3), като в 
същото време натискате бутона за регу-
лиране на височината (2).
Освободете бутона, за да фиксирате 
анкера в позиция. Опитайте да плъзнете 
регулатора на височината, за да сте си-
гурни, че е заключена на позиция.
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Safety system of your vehicle

Height adjustment 
You can adjust the height of the
shoulder belt anchor to one of the
four different positions for maximum
comfort and safety.
The shoulder portion should be
adjusted so it lies across your chest
and midway over your shoulder near-
est the door, not over your neck.

To adjust the height of the seat belt
anchor, lower or raise the height
adjuster into an appropriate position.
To raise the height adjuster, pull it up
(1). To lower it, push it down (3) while
pressing the height adjuster button (2).
Release the button to lock the anchor
into position. Try sliding the height
adjuster to make sure that it has
locked into position.

To release your seat belt: 
Press the release button (1) in the
locking buckle.
When it is released, the belt should
automatically draw back into the
retractor. If this does not happen,
check the belt to be sure it is not twist-
ed, then try again.

OAD035027

■ Front seat
(Continued)
• Position one arm under the

shoulder belt and the other over
the belt, as shown in the illus-
tration.

• Always position the shoulder
belt anchor into locked posi-
tion at the appropriate height.

• Never position the shoulder
belt across your neck or face. ODH033057

За да откопчаете предпазния си колан:
Натиснете бутона за освобождаване (1) 
на ключалката.
Когато се освободи, коланът трябва авто-
матично да се изтегли обратно в приби-
ращото устройство. Ако това не се случи, 
проверете колана дали не е усукан, след 
което опитайте отново.
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Заден централен колан назад 
(3-точков заден централен предпазен 
колан)
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Safety system
 of your vehicle

2

Rear center seatbelt 
(3-point rear center seat belt)   

1.Insert the tongue plate (A) into the
buckle (A’) until an audible “click" is
heard, indicating the latch is
locked. Make sure the belt is not
twisted.

2. Pull the tongue plate (B) and
insert it into the buckle (B’) until an
audible “click” is heard, indicating
the latch is locked. Make sure the
belt is not twisted.

When using the rear center seat belt,
the buckle with the “CENTER” mark
must be used.

Information 
If you are not able to pull out the safe-
ty belt from the retractor, firmly pull
the belt out and release it. After
release, you will be able to pull the belt
out smoothly.

Pre-tensioner seat belt 
(if equipped)

Your vehicle is equipped with driver's
and front passenger's and rear side
passenger’s Pre-tensioner Seat Belts
(Retractor Pretensioner). The pur-
pose of the pre-tensioner is to make
sure the seat belts fit tightly against
the occupant's body in certain frontal
collisions. The pre-tensioner seat
belts may be activated in crashes
where the frontal collision is severe
enough, together with the air bags.

i

OAE036027

OAE036068L OLMB033039

1. Поставете накрайника (A) в ключал-
ката (A‘), докато се чуе звук от „щрак-
ване“, което показва, че фиксаторът е 
заключен. Уверете се, че коланът не е 
усукан.
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Safety system
 of your vehicle

2

Rear center seatbelt 
(3-point rear center seat belt)   

1.Insert the tongue plate (A) into the
buckle (A’) until an audible “click" is
heard, indicating the latch is
locked. Make sure the belt is not
twisted.

2. Pull the tongue plate (B) and
insert it into the buckle (B’) until an
audible “click” is heard, indicating
the latch is locked. Make sure the
belt is not twisted.

When using the rear center seat belt,
the buckle with the “CENTER” mark
must be used.

Information 
If you are not able to pull out the safe-
ty belt from the retractor, firmly pull
the belt out and release it. After
release, you will be able to pull the belt
out smoothly.

Pre-tensioner seat belt 
(if equipped)

Your vehicle is equipped with driver's
and front passenger's and rear side
passenger’s Pre-tensioner Seat Belts
(Retractor Pretensioner). The pur-
pose of the pre-tensioner is to make
sure the seat belts fit tightly against
the occupant's body in certain frontal
collisions. The pre-tensioner seat
belts may be activated in crashes
where the frontal collision is severe
enough, together with the air bags.

i

OAE036027

OAE036068L OLMB033039

2.  Поставете накрайника (В) в ключал-
ката (В‘), докато се чуе звук от „щрак-
ване“, което показва, че фиксаторът е 
заключен. Уверете се, че коланът не е 
усукан.

Когато използвате задния централен 
предпазен колан, трябва да използвате 
ключалката с обозначение „CENTER“.

i  Информация
Ако не можете да изтеглите предпазния 
колан от прибиращото устройство, 
издърпайте силно предпазния колан и го 
пуснете. След тази операция ще можете 
лесно да изтеглите колана.

Предпазен колан с притягащо  
устройство (ако има такова)
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Safety system
 of your vehicle

2

Rear center seatbelt 
(3-point rear center seat belt)   

1.Insert the tongue plate (A) into the
buckle (A’) until an audible “click" is
heard, indicating the latch is
locked. Make sure the belt is not
twisted.

2. Pull the tongue plate (B) and
insert it into the buckle (B’) until an
audible “click” is heard, indicating
the latch is locked. Make sure the
belt is not twisted.

When using the rear center seat belt,
the buckle with the “CENTER” mark
must be used.

Information 
If you are not able to pull out the safe-
ty belt from the retractor, firmly pull
the belt out and release it. After
release, you will be able to pull the belt
out smoothly.

Pre-tensioner seat belt 
(if equipped)

Your vehicle is equipped with driver's
and front passenger's and rear side
passenger’s Pre-tensioner Seat Belts
(Retractor Pretensioner). The pur-
pose of the pre-tensioner is to make
sure the seat belts fit tightly against
the occupant's body in certain frontal
collisions. The pre-tensioner seat
belts may be activated in crashes
where the frontal collision is severe
enough, together with the air bags.

i

OAE036027

OAE036068L OLMB033039

Вашият автомобил е оборудван с пред-
пазни колани за водача, за предния 
пътник и задните пътници с притягащо 
устройство (Прибиращ механизъм с 
притягащо устройство). Целта на при-
тягащото устройство е да гарантира, че 
предпазният колан е прилепнал плътно 
към тялото на пътника в случай на челен 
удар. Предпазните колани с притягащо 
устройство могат да бъдат активирани 
при инциденти, където челния удар е 
достатъчно силен, заедно с въздушните 
възглавници.

1

2

3
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Когато автомобилът спре внезапно или 
ако пътникът се опита да се наведе прека-
лено бързо напред, прибиращото устрой-
ство на предпазния колан ще се заключи 
в моментната позиция. При определени 
челни сблъсъци, притягащото устройство 
ще се активира и ще издърпа предпазния 
колан за по-здрав контакт срещу тялото 
на пътника.
Ако системата усети прекомерно напре-
жение на предпазния колан на водача 
или пътника при активиране на притя-
гащото устройство, ограничителят на 
товара (ако има такъв) в прибиращия 
механизъм с притягащо устройство, ще 
освободи част от натиска върху засегна-
тия предпазен колан. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Винаги поставяйте предпазния 

колан и седете правилно на седал-
ката си.

• Не използвайте предпазния колан, 
ако той е хлабав или усукан. Хлаба-
вият или усукан предпазен колан 
няма да ви предпази при злополу-
ка.

• Не поставяйте нищо в близост до 
ключалките. Това може да окаже 
неблагоприятно въздействие върху 
ключалката и да причини непра-
вилното й функциониране.

• Винаги подменяйте притягащите 
устройства след активиране или 
злополука.

• НИКОГА не проверявайте, не об-
служвайте, не ремонтирайте и 
не заменяйте притягащите ус-
тройства сами. Това трябва да се 
извърши от оторизиран дилър на 
HYUNDAI.

• Не удряйте частите от комплекта 
предпазните колани.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не докосвайте притягащите устрой-
ства за предпазните колани в продъл-
жение на няколко минути, след като са 
били активирани. Когато притягащите 
устройства на предпазните колани се 
задейства при сблъсък, притягащото 
устройство може да се нагорещи и да 
ви изгори.

 ВНИМАНИЕ
Предната част на автомобила може да 
повреди притягащото устройство на 
предпазните колани. Поради това препо-
ръчваме системата да бъде обслужена от 
оторизиран дилър на HYUNDAI.
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Притягащото устройство на предпазните 
колани се състои от следните основни 
компоненти. Местоположението им е 
показано на илюстрацията по-горе:
(1) Предупредителен светлинен индика-

тор за въздушна възглавница SRS
(2) Прибиращ механизъм с притягащо 

устройство
(3) Контролен модул SRS

 БЕЛЕЖКА 
Сензорът, който задейства въздушната 
възглавница SRS, е свързан с притя-
гащото устройство на предпазните 
колани. Предупредителният светлинен 
индикатор за въздушната възглавница 
SRS на арматурното табло ще светне за 
около 6 секунди, след като ключът за 
запалването е поставен в положение ON 
и след това трябва да изгасне.
Ако притягащото устройство не работи 
правилно, предупредителният инди-
катор ще свети, дори ако въздушната 
възглавница SRS е изправна. Ако пре-
дупредителният индикатор не светне, 
остава светещ или свети по време на 
движение на автомобила, тогава пре-
поръчваме притягащото устройство на 
предпазните колани и / или въздушните 
възглавници SRS да бъдат проверени 
възможно най-скоро от оторизиран 
дилър на HYUNDAI.

i  Информация
• Притягащите устройства на 

предпазните колани на водача и 
предния пътник могат да се активират 
при някои челни или странични удари.

• Притягащите устройства ще 
бъдат активирани, дори и когато 
обезопасителните колани не са 
поставени по време на сблъсъка.

• Когато се активират притягащите 
устройства на предпазните колани може 
да се чуе силен шум и в отделението за 
пътници може да се появи фин прах, 
който да изглежда като дим. Това са 
нормални работни условия и не са 
опасни.

• Въпреки че е нетоксичен, финият 
прах може да предизвика дразнене на 
кожата и не трябва да се вдишва за 
продължителен период от време. След 
инцидент, при който са активирани 
притягащите устройства на 
предпазните колани, всички замърсени 
участъци на кожата трябва да се измият 
обилно.
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Допълнителни мерки за безопасност за 
предпазния колан
Използване на предпазния колан по 
време на бременност
Предпазният колан винаги трябва да 
се използва по време на бременност. 
Най-добрият начин да защитите неро-
деното си дете е да се предпазите себе 
си, като винаги използвате предпазния 
колан.
Бременните жени трябва винаги да носят 
предпазен колан с раменна и тазова част. 
Поставете раменната част на колана 
диагонално на гръдния кош между гър-
дите и далеч от врата. Поставете долната 
част на колана под корема си така, че да 
приляга плътно около бедрата и тазовата 
кост под заоблената част на корема.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да се намали рискът от сериозно 
нараняване или смърт на неродено 
дете по време на инцидент, бременни-
те жени НИКОГА не трябва да поставят 
долната част на предпазния колан 
над или върху областта на корема, 
където се намира нероденото дете.

Използване на предпазните колани 
и деца
Бебета и малки деца
Повечето държави имат закони за сис-
темата за обезопасяване на деца, които 
изискват децата да пътуват в одобрени 
устройства за обезопасяване на деца, 
включително и бустер седалки. Възрас-
тта, при която могат да се използват 
предпазни колани вместо системата за 
обезопасяване на деца, се различава 
в различните страни, така че трябва да 
сте наясно с конкретните изисквания във 
вашата страна и там за където пътувате. 
Системата за обезопасяване на деца и 
бебета трябва да бъде правилно поста-
вена и инсталирана на задната седалка.
За повече информация вижте „Системи 
за обезопасяване на деца“ в тази глава.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ВИНАГИ правилно обезопасявайте 
бебета и малки деца в Система за 
обезопасяване на деца, подходяща за 
височината и теглото на детето.
За да намалите риска от сериозно 
нараняване или смърт на дете и други 
пътници, НИКОГА не дръжте дете в ску-
та си или на ръце, когато автомобилът 
се движи. Бруталните сили, възниква-
щи при инцидент, ще изтръгнат детето 
от ръцете ви и ще го запратят към 
вътрешността на автомобила.
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Малките деца са най-добре защитени 
от наранявания при злополука, когато 
са правилно обезопасени на задната 
седалка чрез Система за обезопасяване 
на деца, която отговаря на изискванията 
на стандартите за безопасност на ваша-
та страна. Преди да закупите Система 
за обезопасяване на деца, уверете се, че 
има етикет, удостоверяващ, че отговаря 
на стандарта за безопасност на вашата 
страна. Системата за обезопасяване на 
деца трябва да е подходяща за височи-
ната и теглото на вашето дете. Проверете 
етикета на Системата за обезопасяване 
на деца за тази информация. Обърнете 
се за справка към „Системи за обезопа-
сяване на деца“ в тази глава. 

По-големи деца
Деца под 13-годишна възраст, които са 
прекалено големи за бустер седалка, 
трябва винаги да заемат задната седалка 
и да използват наличните раменни/тазо-
ви колани. Предпазният колан трябва да 
лежи през горната част на бедрата и да 
е плътно прилепнал през рамо и гръдния 
кош, за да предпази детето. Периодично 
проверявайте регулирането на колана. 
„Въртенето“ на детето можеше да извади 
колана от правилната му позиция. В случай 
на злополука децата получават най-добра-
та безопасност, чрез подходяща Система за 
обезопасяване на деца на задните седалки.
Ако по-голямото дете на възраст над 13 
години трябва да седи на предната седал-
ка, детето трябва да бъде сигурно обез-
опасено от наличния предпазен колан 
с раменна и тазова част, а седалката да 
бъде поставена в най-задното положение.
Ако раменната част на ремъка леко 
докосва врата или лицето на детето, оп-
итайте да поставите детето по-близо до 
центъра на автомобила. Ако раменният 
ремък все още докосва лицето или шията 
на детето, то трябва да бъде върнато на 
подходяща бустер седалка на задната 
седалка на автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Винаги се уверявайте, че предпаз-

ните колани за по-големите деца са 
правилно поставени и регулирани.

• НИКОГА не позволявайте на рамен-
ния колан да контактува с врата 
или лицето на детето.

• Не позволявайте използването на 
един и същи предпазен колан за 
обезопасяване на повече от едно 
дете.
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Използване на предпазните колани и 
ранени хора
Когато се транспортира пострадал, 
трябва да се използва предпазен колан. 
Консултирайте се с лекар за конкретни 
препоръки.

Един човек на колан
Двама души (включително деца) никога 
не трябва да се опитват да използват 
един и същи предпазен колан. Това може 
да увеличи тежестта на нараняванията в 
случай на инцидент.

Не лягайте в автомобила
Седенето в облегнато задно положение, 
когато автомобилът е в движение, може 
да бъде опасно. Дори когато са закоп-
чани, предпазните функции на вашата 
обезопасителна система (предпазни 
колани и / или въздушни възглавници) се 
намаляват значително при накланяне на 
облегалката назад.
Предпазните колани трябва да са плътно 
прилепени към таза и гръдния кош, за да 
действат правилно.

По време на инцидент може да бъдете 
изхвърлени в предпазния колан, причи-
нявайки наранявания на врата или други 
наранявания.
Колкото повече облегалката на седалка-
та е наклонена назад, толкова по-голяма 
е вероятността тазът на пътника да се 
плъзне под долната част на колана или 
врата на пътника да се удари в раменния 
колан. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• НИКОГА не стойте с наклонена на-

зад облегалка, когато автомобилът 
се движи.

•  Пътуването с наклонена облегалка 
увеличава шансовете ви за сери-
озни или фатални наранявания в 
случай на сблъсък или внезапно 
спиране.

•  Водачът и пътниците винаги трябва 
да седят добре облегнати на седал-
ките си, да са правилно обезопа-
сени и с изправени облегалки на 
седалките.

Грижи за предпазните колани
Системите на предпазните колани никога 
не трябва да се разглобяват или модифи-
цират. Освен това трябва да се полагат 
грижи за да се гарантира, че предпазните 
колани и металните им части не са повре-
дени от пантите на седалките, вратите 
или от неправилна употреба.

Периодична проверка
Всички предпазни колани трябва да се 
проверяват периодично за износване 
или повреда от всякакъв вид. Всички по-
вредени части трябва да бъдат сменени 
възможно най-скоро.

Поддържайте коланите чисти и сухи
Предпазните колани трябва да се под-
държат чисти и сухи. Ако коланите се 
замърсят, те могат да бъдат почистени с 
помощта на разтвор на мек сапун и топла 
вода. Не трябва да се използват избелва-
щи вещества, бои, силни перилни препа-
рати или абразиви, тъй като те могат да 
повредят и отслабят тъканта на колана.
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Кога да смените предпазните колани
Целият комплект или комплекти пред-
пазни колани трябва да се сменят, ако 
автомобилът е претърпял инцидент. Това 
трябва да се направи, дори и да няма 
видими повреди. Препоръчваме ви да 
се консултирате с упълномощен дилър 
на HYUNDAI.
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ОБЕЗОПАСИТЕЛНИ 
СИСТЕМИ ЗА ДЕЦА (CRS)

Система за обезопасяване на деца 
(СОД)
Нашата препоръка: 
Децата винаги отзад
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Винаги правилно обезопасявайте де-
цата в автомобила. Децата от всички 
възрасти са по-сигурни, когато пъ-
туват на задните седалки. Никога не 
поставяйте гледаща назад Система 
за обезопасяване на деца на пред-
ната пътническа седалка, освен ако 
въздушната възглавница не е деак-
тивирана.

Деца на възраст под 13 години трябва 
винаги да се возят на задните седалки и 
винаги трябва да бъдат правилно обезо-
пасени, за да се сведе до минимум рискът 
от нараняване при злополука, внезапно 
спиране или внезапна маневра.
Според статистическите данни за про-
изшествията, децата са по-защитени, 

когато са правилно обезопасени на 
задните седалки, отколкото на предна-
та седалка. Децата, които са прекалено 
големи за Система за обезопасяване 
на деца, трябва да използват наличните 
предпазни колани.
Повечето държави имат разпоредби, кои-
то изискват децата да пътуват в одобрени 
Системи за обезопасяване на деца.
Законите, регулиращи ограниченията за 
възрастта или височината / теглото, при 
която могат да се използват предпазни 
колани вместо системата за обезопася-
ване на деца, се различава в различните 
страни, така че трябва да сте наясно с 
конкретните изисквания във вашата 
страна и там, за където пътувате.
Системите за обезопасяване на деца 
трябва да бъдат правилно инсталирани 
на седалката на автомобила. Винаги 
използвайте предлагана на пазара Сис-
тема за обезопасяване на деца, която 
отговаря на изискванията на вашата 
страна.

Система за обезопасяване на деца 
(СОД)
Кърмачетата и по-малките деца трябва 
да бъдат обезопасени в подходяща се-

далка СОД, гледаща назад или гледаща, 
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 обезо-
пасяване на деца.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Винаги следвайте инструкциите 

на производителя на Системата за 
обезопасяване на деца за монтаж 
и употреба.

• Винаги правилно обезопасявайте 
детето си в Системата за обезопа-
сяване на деца.

• Не използвайте детски предпазни 
седалки или бебешки кошчета, които 
се „закачват“ върху облегалката на 
седалката, ако не могат да осигурите 
адекватна защита при инцидент.

• След инцидент препоръчваме дилър 
на HYUNDAI да провери системата 
за обезопасяване на деца, пред-
пазните колани, анкерите ISOFIX и 
горните анкерни фиксатори.
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Избор на Система за обезопасяване 
на деца (СОД)
При избора на Система за обезопасява-
не на вашето дете винаги:
•  Проверявайте дали Системата за 

обезопасяване на деца има етикет, 
удостоверяващ, че отговаря на при-
ложимите стандарти за безопасност 
на вашата страна.

•  Системата за обезопасяване на деца 
може да бъде монтирана само ако е 
одобрена в съответствие с изисква-
нията на ECE-R44 или ECE-R129.

• Изберете Система за обезопасяване 
на деца въз основа на височината и 
теглото на вашето дете. Изискваният 
етикет или инструкциите за употреба 
обикновено предоставят тази инфор-
мация.

• Изберете Система за обезопасяване 
на деца, която съответства на мястото 
за сядане в автомобила, където ще се 
използва.

•  За пригодността на Системите за 
обезопасяване на деца на местата за 
сядане в автомобила, моля, вижте ин-
сталационните таблици на страници 
2-45, 48, 49 и 50.

• Прочетете и спазвайте предупреж-
денията и инструкциите за монтаж и 
употреба, приложени към Системата 
за обезопасяване на деца.

Видове Системи за обезопасяване на 
деца
Има три основни типа системи за обез-
опасяване на деца: гледащи назад, гле-
дащи напред и бустер системи.
Те се класифицират според възрастта, 
височината и теглото на детето.

Гледаща назад Система за обезопасяване 
на деца 
Системата за обезопасяване на деца, 
насочена назад, осигурява задържане 
на повърхността на седалката към гърба 
на детето. Системата от колани задържа 
детето на място, а при инцидент задържа 
детето в седалката и намалява стреса 
върху нежния врат и гръбначния стълб.
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Всички деца на възраст под една година 
трябва винаги да се возят в система за 
обезопасяване на деца, гледаща назад. 
Съществуват различни видове системи 
за обезопасяване на деца, гледащи на-
зад: тези детските предпазни системи 
могат да се използват само за бебета. 
Конвертируемите и 3-в-1 системи за 
обезопасяване на деца обикновено имат 
по-високи граници на височината и те-
глото за гледаща назад позиция, което 
ви позволява да возите детето в позиция 
гледаща назад за по-дълъг период от 
време.
Можете да продължите да използвате 
гледащи назад системи за обезопасява-
не на деца, докато децата се намират в 
границите на височината и теглото, поз-
волени от производителя на Системата 
за обезопасяване на деца.
 

Гледаща напред Система за обезопасяване 
на деца
 
Гледащата напред Система за обезопа-
сяване на деца, осигурява задържане 
на тялото на детето с колан. Можете да 
продължите да използвате гледащи на-
пред системи за обезопасяване на деца 
с колан, докато те достигнат горната 
граница за височина или тегло, позво-
лено от производителя на Системата за 
обезопасяване на деца.
След като стане голямо за гледаща на-
пред Система за обезопасяване на деца, 
вашето дете е готово за бустер седалка.

Бустер седалки
Бустер седалката е Система за обезопа-
сяване на деца, предназначена да подо-
бри ефективното използване на система-
та от предпазни колани на автомобила. 
Бустер седалката поставя предпазния 
колан така, че да пасва правилно върху 
по-здравите части от тялото на вашето 
дете. Използвайте бустер седалки за 
вашите деца, докато не пораснат дос-
татъчно, за да използват стандартния 
предпазен колан.
За да може предпазният колан да се 
позиционира правилно, долната му част 
трябва да лежи удобно върху горната 
част на бедрата, а не през стомаха. Ра-
менния колан трябва да лежи удобно 
през рамото и гърдите, а не през шията 
или лицето. Деца на възраст под 13 години 
трябва винаги да бъдат правилно обезо-
пасени, за да се сведе до минимум рискът 
от нараняване при злополука, внезапно 
спиране или внезапна маневра.
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Инсталиране на Система за обезопася-
ване на деца (СОД)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Преди да монтирате Системата за 
обезопасяване на деца, винаги:
Прочетете и спазвайте инструкциите, 
предоставени от производителя на 
Системата за обезопасяване на деца.
Неспазването на всички предупреж-
дения и инструкции може да увеличи 
риска от СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ или 
СМЪРТ в случай на инцидент.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако облегалката за глава на превоз-
ното средство пречи на правилното 
монтиране на система за обезопася-
ване на деца, облегалката за глава на 
съответното място за сядане трябва 
да бъде регулирана или изцяло от-
странена.

След като изберете подходяща Система 
за обезопасяване на деца за детето си 
и проверите дали Системата за обезо-
пасяване на деца се побира правилно 
на мястото за сядане, има три основни 
стъпки за правилна инсталация:
•  Правилно закрепете Системата за 

обезопасяване на деца към автомоби-
ла. Всички Системи за обезопасяване 
на деца трябва да бъдат закрепени 
към автомобила с колан за таза или 
с долната част на раменно/ тазовия 
предпазен колан, или с горен ISOFIX 
фиксатор и/или ISOFIX анкер и/или с 
опорния крак.

•  Уверете се, че Системата за обезопа-
сяване на деца е здраво закрепена. 
След като монтирате Система за 
обезопасяване на деца в автомобила, 
натиснете и издърпайте седалката 
напред и встрани, за да се уверите, че 
тя е здраво закрепена към седалката. 
Системата за обезопасяване на деца, 
обезопасена с предпазен колан, тряб-
ва да се монтира възможно най-здра-
во. Въпреки това, може да се очаква 
известно странично движение.

 Когато монтирате Система за обез-
опасяване на деца, регулирайте се-
далката и облегалката на седалката 
(нагоре и надолу, напред и назад) така, 
че детето ви да се вмести в Системата 
за обезопасяване на деца по удобен 
начин.

•  Закрепете детето в Системата за обез-
опасяване на деца. Уверете се, че дете-
то е правилно закрепено в Системата 
за обезопасяване на деца съгласно 
инструкциите на производителя на 
Системата за обезопасяване на деца.

 ВНИМАНИЕ
Системата за обезопасяване на деца в 
затворено превозно средство може да 
стане много гореща. За да предотвратите 
изгаряния, проверете повърхността на 
седалката и ключалките, преди да поста-
вите детето в Системата за обезопасяване 
на деца.
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ISOFIX анкер и горен анкерен фиксатор 
(система за закрепване ISOFIX) за деца
Системата ISOFIX задържа Система за 
обезопасяване на деца при движение на 
автомобила и при инцидент. Тази система 
е предназначена да улесни инсталира-
нето на Системата за обезопасяване 
на деца и да намали възможността за 
неправилно инсталиране на Системата 
за обезопасяване на деца. Системата 
ISOFIX използва анкери в автомобила 
и фиксаторите на Системата за обез-
опасяване на деца. Системата ISOFIX 
премахва необходимостта от използване 
на предпазни колани за закрепване на 
Системата за обезопасяване на деца към 
задните седалки.
ISOFIX анкерите представляват метални 
щанги, вградени в автомобила. Има два 
долни анкера за всяка ISOFIX позиция 
за сядане, в която ще се инсталира Сис-
тема за обезопасяване на деца с долни 
фиксатори.
За да използвате системата ISOFIX във 
вашето превозно средство, трябва да 
имате Система за обезопасяване на деца 
с ISOFIX фиксатори.
Производителят на Системата за обез-
опасяване на деца ще ви осигури ин-

струкции как да използвате Системата 
за обезопасяване на деца с нейните 
фиксатори и ISOFIX анкери.
Производителя на столчето ще ви пре-
достави необходимите инструкции за 
това как следва да инсталирате столчето 
и да го захванете за котвите. 

Анкерите ISOFIX се намират в лявата и 
дясната външна страна на задните се-
далки. Местоположението им е показано 
на илюстрацията.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не се опитвайте да инсталирате 
Система за обезопасяване на деца 
с помощта на ISOFIX фиксатори на 
задната централна седалка. За тази 
седалка не са предвидени анкери 
ISOFIX. Използването на анкерите на 
страничните задни седалки за мон-
тиране на СОД на задната централна 
седалка може да повреди анкерите.
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Safety system
 of your vehicle

2

ISOFIX anchorages are located
between the seatback and the seat
cushion of the rear seat left and right
outboard seating positions, indicated
by the symbols .

To use the ISOFIX anchorages, push
the upper portion of the ISOFIX
anchorage cover.

Securing a Child Restraint
System with the “ISOFIX
Anchorage System”
To install an i-Size or ISOFIX-compat-
ible Child Restraint System in either of
the rear outboard seating positions:
1. Move the seat belt buckle away

from the ISOFIX anchorages.
2. Move any other objects away from

the anchorages that could prevent
a secure connection between the
Child Restraint System and the
ISOFIX anchorages.

3. Place the Child Restraint System
on the vehicle seat, then attach the
seat to the ISOFIX anchorages
according to the instructions provid-
ed by the Child Restraint System
manufacturer.

4. Follow the instructions of the Child
Restraint System's manufacturer
for proper installation and connec-
tion of the ISOFIX attachments on
the Child Restraint System to the
ISOFIX anchorages.

OAE036031

ISOFIX Anchorage
Position Indicator

ISOFIX Anchorage

Take the following precautions
when using the ISOFIX system:
• Read and follow all installation

instructions provided with
your Child Restraint System.

• To prevent the child from reach-
ing and taking hold of unre-
tracted seat belts, buckle all
unused rear seat belts and
retract the seat belt webbing
behind the child. Children can
be strangled if a shoulder belt
becomes wrapped around their
neck and the seat belt tightens.

• NEVER attach more than one
Child Restraint System to a
single anchorage. This could
cause the anchor or attach-
ment to come loose or break.

• Always have the ISOFIX sys-
tem inspected by your dealer
after an accident. An accident
can damage the ISOFIX system
and may not properly secure
the Child Restraint System.

WARNING  

ISOFIX анкерите се намират между обле-
галката на седалката и нейното седали-
ще на лявата и дясната странична задна 
седалка, обозначени със символите .
За да използвате анкерите ISOFIX, на-
тиснете горната част на капака на ISOFIX 
анкера.

Фиксиране на Система за обезопасява-
не на деца с „ISOFIX анкерна система“
За да инсталирате Система за обезопа-
сяване на деца, съвместима с i-размер 
или ISOFIX, на някое от задните странич-
ни места за сядане:
1.  Отстранете заключалката за предпаз-

ния колан от анкерите ISOFIX.
2.  Преместете всички други предмети 

далеч от анкерите, които биха мог-
ли да предотвратят сигурна връзка 
между Системата за обезопасяване 
на деца и ISOFIX анкерите.

3.  Поставете Системата за обезопа-
сяване на деца на седалката на ав-
томобила, след това прикрепете 
седалката към анкерите ISOFIX съ-
гласно инструкциите, предоставени 
от производителя на Системата за 
обезопасяване на деца.

4.  Следвайте инструкциите на произво-
дителя на Системата за обезопасява-
не на деца за правилно монтиране и 
свързване на фиксаторите ISOFIX на 
Системата за обезопасяване на деца 
към анкерите ISOFIX.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При използване на системата ISOFIX 
вземете следните предпазни мерки:
• Прочетете и следвайте всички ин-

струкции за монтаж, предоставени 
с вашата Система за обезопасява-
не на деца.

• За да не се допусне детето да дос-
тигне и да хване неприбрани пред-
пазни колани, закопчайте всички 
неизползвани задни предпазни 
колани и ги издърпайте зад детето. 
Децата могат да бъдат удушени, 
ако раменния колан се увие около 
врата им и се затегне.

• Никога не прикрепяйте повече от 
една Система за обезопасяване 
на деца към един и същ анкер. Това 
може да доведе до разхлабване 
или счупване на анкера или фикса-
тора.

• След инцидент винаги представяйте 
системата ISOFIX за проверка от ва-
шия дилър. Един инцидент може да 
повреди системата ISOFIX и тя да не 
е в състояние да фиксира правилно 
Системата за обезопасяване на деца.

Индикатор за мястото  
на ISOFIX анкера

ISOFIX анкер
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Фиксиране на Система за обезопася-
ване на деца
Система с „Горно анкерно фиксиране“

2-44

Safety system of your vehicle

Securing a Child Restraint
System seat with “Top-tether
Anchorage” system 

Top-tether anchorages for Child
Restraint Systems are located on the
rear of the seatbacks.

1. Route the Child Restraint System
top-tether strap over the seatback.
Placing the top tether strap, please
follow the instructions of the Child
Restraint System manufacturer.

2. Connect the top-tether strap to the
top-tether anchorage, then tighten
the top-tether strap according to the
instructions of your Child Restraint
System's manufacturer to firmly
attach the Child Restraint System to
the seat.

OAE036029

OAE036030

Take the following precautions
when installing the top-tether:
• Read and follow all installation

instructions provided with
your Child Restraint System.

• NEVER attach more than one
Child Restraint System to a
single ISOFIX top-tether
anchorage. This could cause
the anchorage or attachment
to come loose or break.

• Do not attach the top-tether to
anything other than the cor-
rect top-tether anchorage. It
may not work properly if
attached to something else.

• Child Restraint System anchor-
ages are designed to withstand
only those loads imposed by
correctly fitted Child Restraint
System.
Under no circumstances are
they to be used for adult seat
belts or harnesses or for attach-
ing other items or equipment to
the vehicle.

WARNING  

Горните анкерни фиксатори за Системите 
за обезопасяване на деца се намират в 
задната част на облегалките на седал-
ките.
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Securing a Child Restraint
System seat with “Top-tether
Anchorage” system 

Top-tether anchorages for Child
Restraint Systems are located on the
rear of the seatbacks.

1. Route the Child Restraint System
top-tether strap over the seatback.
Placing the top tether strap, please
follow the instructions of the Child
Restraint System manufacturer.

2. Connect the top-tether strap to the
top-tether anchorage, then tighten
the top-tether strap according to the
instructions of your Child Restraint
System's manufacturer to firmly
attach the Child Restraint System to
the seat.

OAE036029

OAE036030

Take the following precautions
when installing the top-tether:
• Read and follow all installation

instructions provided with
your Child Restraint System.

• NEVER attach more than one
Child Restraint System to a
single ISOFIX top-tether
anchorage. This could cause
the anchorage or attachment
to come loose or break.

• Do not attach the top-tether to
anything other than the cor-
rect top-tether anchorage. It
may not work properly if
attached to something else.

• Child Restraint System anchor-
ages are designed to withstand
only those loads imposed by
correctly fitted Child Restraint
System.
Under no circumstances are
they to be used for adult seat
belts or harnesses or for attach-
ing other items or equipment to
the vehicle.

WARNING  

1.  Прекарайте ремъка за горно фикси-
ране Системата за обезопасяване 
на деца над облегалката. Поставете 
ремъка за горно фиксиране като след-
вате инструкциите на производителя 
на Системата за обезопасяване на 
деца.

2.  Свържете ремъка за горно фиксиране 
към горния анкер и след това затегне-
те ремъка за горно фиксиране според 
инструкциите на производителя на 
Системата за обезопасяване на деца, 
за да прикрепите здраво Системата за 
обезопасяване на деца към седалката.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При инсталиране с горна анкерна систе-
ма вземете следните предпазни мерки:
 Прочетете и следвайте всички ин-

струкции за монтаж, предоставени 
с вашата Система за обезопасяване 
на деца.

• НИКОГА не прикрепяйте повече от 
една Система за обезопасяване на 
деца към един и същ ISOFIX горен 
анкер. Това може да доведе до раз-
хлабване или счупване на анкера 
или фиксатора.

• Не прикрепяйте горния фиксатор към 
нещо друго, освен към правилния 
горен анкер. Може да не функциони-
ра правилно, ако бъде свързан към 
нещо друго.

• Анкерите за закрепване на Сис-
темата за обезопасяване на деца 
са проектирани да издържат само 
натоварванията, предизвикани 
п р и  п р а в и л н о  м о н т и р а н а  С и с-
тема 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.
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Пригодност на всяко място за сядане за Системите за обезопасяване на деца ISOFIX съгласно нормите на ECE

Тегло Размер 
Клас

Фиксатор ISOFIX позиции на автомобила

Преден пътник Задна странична 
(зад водача)

Задна странична 
(зад пътника)

Задна централна

Преносимо кошче V ISO/L1 - X X -

G ISO/L2 - X X -

0: да 10 кг E ISO/R1 - IL IL -

0+: до 13 кг

E ISO/R1 - IL IL -

D ISO/R2 - IL IL -

C ISO/R3 - IL IL -

I: 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 -

A ISOF3 - IUF+IL IUF+IL -

IUF = Подходяща за гледащи назад Системи за обезопасяване на деца ISOFIX, 
универсална категория, одобрена за използване в тегловата група. 
IL = Подходяща за определени Системи за обезопасяване на деца ISOFIX, 
дадени в приложения списък. Тези ISOFIX СОД системи са от категориите „спе-
цифични превозни средства“, „ограничени“ или „полу-универсални“. 
X = ISOFIX позиция неподходяща за Системи за обезопасяване на деца ISOFIX 
в тази теглова група и/или този клас размер.
* Както ISO/R2, така и ISO/R3 могат да се вместят само при напълно изместена 
напред седалка на предния пътник.
* Класове размери и фиксатори на Системи за обезопасяване на деца ISOFIX
A - ISO/F3: Гледаща напред Система за обезопасяване на прохождащи деца 
с пълна височина (височина 720mm) 
B - ISO/F2: Гледаща напред Система за обезопасяване на прохождащи деца 

с намалена височина (височина 650mm) 
B1 - ISO/F2X: Гледаща напред Система за обезопасяване на прохождащи деца 
с намалена височина, втора версия, с форма на гърба (височина 650mm) 
C - ISO/R3: Гледаща назад Система за обезопасяване на прохождащи деца 
с пълен размер 
D - ISO/R2: Гледаща назад Система за обезопасяване на прохождащи деца с 
намален размер 
E - ISO/R1: Гледаща назад Система за обезопасяване на деца с размер за бебета 
F - ISO/L1: Система за обезопасяване на деца (преносимо кошче), лява стра-
нично гледаща позиция 
G - ISO/L2: Система за обезопасяване на деца (преносимо кошче), дясна стра-
нично гледаща позиция
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Фиксиране на Система за обезопасява-
не на деца с предпазен колан
Когато не използвате системата ISOFIX, 
всички системи за обезопасяване на 
деца трябва да бъдат закрепени към зад-
ната седалка с долната част предпазния 
колан.

Инсталиране на Система за обезопасяване 
на деца с предпазен колан
За да монтирате Система за обезопася-
ване на деца на задните седалки, напра-
вете следното:
1.  Поставете Системата за обезопася-

ване на деца на задната седалка и 
прекарайте предпазния колан около 
или през Системата за обезопасява-
не на деца, следвайки инструкциите 
на производителя на Системата за 
обезопасяване на деца.

Уверете се, че коланът не е усукан.

i  Информация
Когато използвате задния централен 
предпазен колан, трябва да направите 
справка и с „3-точков централен предпазен 
колан“ в тази глава.
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2.  Закопчайте накрайника на предпаз-
ния колан в ключалката. Трябва да 
чуете специфичен щракащ звук.

i  Информация
Позиционирайте бутона за освобождаване 
така, че да е лесен за достъп в случай на 
инцидент.

3. Отстранете колкото максимално 
хлабината на предпазния колан като 
натискате надолу Системата за обез-
опасяване на деца, и същевременно 
подавате ремъка към прибиращото 
устройство.

4.  Бутнете и издърпайте Системата за 
обезопасяване на деца, за да се уве-
рите, че предпазният колан я държи 
здраво на мястото й.

Ако производителят на Системата за 
обезопасяване на деца препоръчва 
използването на горен фиксатор с пред-
пазния колан, виж стр. 2-50.

За да свалите Системата за обезопа-
сяване на деца, натиснете бутона за 
освобождаване на ключалката и след 
това издърпайте предпазния колан от 
Системата за обезопасяване на деца 
и позволете на предпазния колан да се 
прибере напълно.
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Пригодност на всяко място за сядане за Системите за обезопасяване на деца ISOFIX с колани от категория „универсална“, 
съгласно нормите на ECE

Теглова група Място на сядане
Преден пътник Задни седалки

Въздушната 
възглавница е 

активна

Въздушната 
възглавница е 
деактивирана

Странично 
ляво

Център
(3-точков колан)

Странично 
дясно

Група 0
0 до 9 месеца

до 10 кг X U* U U U

Група 0+
0 до 2 години

до 13 кг X U* U U U

Група 1
от 9 месеца до 4 години

от 9 до 18 кг X U* U U U

Група 2 
от 15 до 25 кг

от 15 до 25 кг UF U* U U U

Група 3 
от 22 до 36 кг

от 22 до 36 кг UF U* U U U

U = Подходящо за Системи за обезопасяване на деца „универсална“ категория, одобрена за използване в тази теглова група.
U* = Подходящо за Системи за обезопасяване на деца „универсална“ категория, одобрена за използване в тази теглова група (Ако предната пътническа седал-
ка не се регулира по височина, трябва да изправите напълно облегалката. (Тази стъпка е необходима за обезопасяване на детската седалка в автомобила.)
  Устройството за регулиране на височината на предната пътническа седалка е допълнителна опция. 

UF = Подходящо за гледаща напред системи за обезопасяване, „универсална“ категория, одобрени за използване в тази теглова група. 
L = Подходящо за конкретни системи за обезопасяване на деца, дадени в приложения списък. Тези обезопасителни системи могат да бъдат от категориите 
„специфични превозни средства“, „ограничени“ или „полу-универсални“. 
B = Вградени обезопасителни средства, удобрени за тази теглова група. 
X = Място за сядане, което не е подходящо за деца от тази теглова група.
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Система за обезопасяване на деца с i-размер съгласно нормите на ECE

Теглова група                                      Място на сядане

Преден  
пътник

Втори ред

Странично ляво Център Странично дясно

Система за  
обезопасяване  
на деца с i-размер

X i-U X i-U

i-U Подходящо за гледаща напред или назад „универсална“ Система за обезопасяване на деца с i-размер 
i-UF : Подходящо само за гледаща напред „универсална“ Система за обезопасяване на деца с i-размер 
X : Място за сядане, което не е подходящо за СОД с i-размер.
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Система за обезопасяване на деца от най-високо ниво - за Европа

Теглова група Размер 
Клас

Фиксатор ISOFIX позиции на автомобила

1-ви ред 2-ри ред

Пътник Ляво Център Дясно

Преносимо кошче F ISO/L1 липсва X липсва X

G ISO/L2 липсва X липсва X

0: да 10 кг E ISO/R1 липсва IL липсва IL

0+: до 13 кг

E ISO/R1 липсва IL липсва IL

D ISO/R2 липсва IL липсва IL

C ISO/R3 липсва IL липсва IL

I: 9 до 18 кг

D ISO/R2 липсва IL липсва IL

C ISO/R3 липсва IL липсва IL

B ISO/F2 липсва IUF,IL липсва IUF,IL

B1 ISO/F2X липсва IUF,IL липсва IUF,IL

A ISO/F3 липсва IUF,IL липсва IUF,IL

IUF = Подходяща за гледащи напред Системи за обезопасяване на деца ISOFIX, универсална категория, одобрена за използване в тегловата 
група.
IL = Подходяща за определени Системи за обезопасяване на деца (СОД) ISOFIX, дадени в приложения списък.
Тези ISOFIX СОД системи са от категориите „специфични превозни средства“, „ограничени“ или „полу-универсални“. 
X = ISOFIX позиция неподходяща за Системи за обезопасяване на деца ISOFIX в тази теглова група и/или този клас размер.
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Действителните въздушни възглавници в автомобила могат да се различават от илюстрацията.

ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА - ДОПЪЛНИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ

1.  Предна въздушна възглавница 
за водача*

2.  Предна въздушна възглавница 
за пътника*

3.  Странична въздушна възглавни-
ца*

4.  Въздушна възглавница тип заве-
са*

5.  Въздушна възглавница за ко-
ленете*

6.  Превключвател на предната въз-
душна възглавница за пътника*

* :  ако има

 Ляв волан

2-51

Safety system
 of your vehicle

2

AIR BAG - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM  

OAE036035/OAE036073L
The actual air bags in the vehicle may differ from the illustration.

1. Driver’s front air bag*

2. Passenger’s front air bag*

3. Side air bag*

4. Curtain air bag*

5. Knee air bag*

6. Front passenger air bag ON/OFF
switch*

* : if equipped

■ Left-hand drive

6
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Система за безопасност във вашия автомобил

Действителните въздушни възглавници в автомобила могат да се различават от илюстрацията.

ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА - ДОПЪЛНИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ

1.  Предна въздушна възглавница 
за водача*

2.  Предна въздушна възглавница 
за пътника*

3.  Странична въздушна възглавни-
ца*

4.  Въздушна възглавница тип заве-
са*

5.  Въздушна възглавница за ко-
ленете*

6.  Превключвател на предната въз-
душна възглавница за пътника*

* :  ако има

 Десен волан
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Safety system of your vehicle

OAE036035R/OAE036073R
The actual air bags in the vehicle may differ from the illustration.

1. Driver’s front air bag*

2. Passenger’s front air bag*

3. Side air bag*

4. Curtain air bag*

5. Knee air bag*

6. Front passenger air bag ON/OFF
switch*

* : if equipped

■ Right-hand drive

6
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Автомобилите са оборудвани с Допълни-
телна система за въздушни възглавници 
за седалката на водача и седалките на 
предния пътник.
Предните въздушни възглавници са 
предназначени да допълнят триточко-
вите предпазни колани. За да могат тези 
въздушни възглавници да осигурят за-
щита, предпазните колани трябва да се 
поставят винаги по време на пътуване.
Вие можете да бъдете тежко наранен или 
убит при злополука, ако не използвате 
предпазен колан. Въздушните възглав-
ници са предназначени да допълват 
предпазните колани, а не да ги заменят. 
Освен това въздушните възглавници не 
са проектирани да се задействат при 
всяко сблъскване. При някои инциденти 
предпазните колани са единственото 
обезопасяване, което ви предпазва.

 ВНИМАНИЕ
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВЪЗДУШНИТЕ ВЪЗГЛАВНИЦИ
ВИНАГИ използвайте предпазни колани и Системи за обезопасяване на деца 
- всяко пътуване, всеки път, всички! Дори и с въздушните възглавници може да 
бъдете сериозно ранени или убити в случай на сблъсък, ако използвате непра-
вилно или не използвате предпазния колан, когато въздушната възглавница 
се задейства.
НИКОГА не поставяйте дете в Системата за обезопасяване на деца или в бустерна 
седалка на предната пътническа седалка, освен ако въздушната възглавница 
не е деактивирана.
Надуваемата въздушна възглавница може да удари бебето или детето, причи-
нявайки сериозни или фатални наранявания.
AБВ - Винаги закопчавайте деца на възраст под 13 години на задната седалка. 
Това е най-безопасното място за пътуване на деца на всяка възраст. Ако дете 
на 13 или повече години трябва да седи на предната седалка, то трябва да бъде 
правилно обезопасено и седалката да се премести възможно най-назад.
Всички пътници трябва да седят изправени с облегалката в изправено поло-
жение, центрирано върху седалището на седалката, с поставени предпазни 
колани, краката да удобно протегнати и поставени на пода, докато автомобилът 
бъде паркиран и двигателят изгасен. Ако пътникът е в неправилно положение 
по време на инцидент, бързодействащата въздушна възглавница може да вле-
зе в контакт с пътника прекалено силно, причинявайки сериозни или фатални 
наранявания.
Вие и вашите пътници не трябва никога да седите или да се навеждате ненужно 
близо до въздушните възглавници или да се облягате на вратата или централ-
ната конзола.
Преместете седалката колкото е възможно по-назад от предните въздушни 
възглавници, като същевременно поддържате контрола над автомобила.
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Къде са въздушните възглавници?
Къде са въздушните възглавници?
Предни въздушни възглавници за вода-
ча и пътниците (ако има такива)

 Преднa въздушнa възглавницa за водача
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Safety system of your vehicle

Where are the air bags? 
Driver’s and passenger’s  front
air bags (if equipped)

Your vehicle is equipped with a
Supplemental Restraint System
(SRS) and lap/shoulder belts at both
the driver and passenger seating
positions.
The SRS consists of air bags which
are located in the center of the steer-
ing wheel and the passenger's side
front panel pad above the glove box.
The air bags are labeled with the let-
ters “AIR BAG” embossed on the pad
covers.

The purpose of the SRS is to provide
the vehicle's driver and front passen-
gers with additional protection than
that offered by the seat belt system
alone in case of a frontal impact of
sufficient severity.

To reduce the risk of serious
injury or death from inflating front
air bags, take the following pre-
cautions:
• Seat belts must be worn at all

times to help keep occupants
positioned properly.

• Move your seat as far back as
possible from front air bags,
while still maintaining control
of the vehicle.

(Continued)

WARNING  

OAE036032

OAE036033

■ Driver’s knee air bag

■ Driver’s front air bag

OAE036036

■ Passenger’s front air bag

 Въздушна възглавница за коленете на водача
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Safety system of your vehicle

Where are the air bags? 
Driver’s and passenger’s  front
air bags (if equipped)

Your vehicle is equipped with a
Supplemental Restraint System
(SRS) and lap/shoulder belts at both
the driver and passenger seating
positions.
The SRS consists of air bags which
are located in the center of the steer-
ing wheel and the passenger's side
front panel pad above the glove box.
The air bags are labeled with the let-
ters “AIR BAG” embossed on the pad
covers.

The purpose of the SRS is to provide
the vehicle's driver and front passen-
gers with additional protection than
that offered by the seat belt system
alone in case of a frontal impact of
sufficient severity.

To reduce the risk of serious
injury or death from inflating front
air bags, take the following pre-
cautions:
• Seat belts must be worn at all

times to help keep occupants
positioned properly.

• Move your seat as far back as
possible from front air bags,
while still maintaining control
of the vehicle.

(Continued)

WARNING  

OAE036032

OAE036033

■ Driver’s knee air bag

■ Driver’s front air bag

OAE036036

■ Passenger’s front air bag

 Преднa въздушнa възглавницa за пътника
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Safety system of your vehicle

Where are the air bags? 
Driver’s and passenger’s  front
air bags (if equipped)

Your vehicle is equipped with a
Supplemental Restraint System
(SRS) and lap/shoulder belts at both
the driver and passenger seating
positions.
The SRS consists of air bags which
are located in the center of the steer-
ing wheel and the passenger's side
front panel pad above the glove box.
The air bags are labeled with the let-
ters “AIR BAG” embossed on the pad
covers.

The purpose of the SRS is to provide
the vehicle's driver and front passen-
gers with additional protection than
that offered by the seat belt system
alone in case of a frontal impact of
sufficient severity.

To reduce the risk of serious
injury or death from inflating front
air bags, take the following pre-
cautions:
• Seat belts must be worn at all

times to help keep occupants
positioned properly.

• Move your seat as far back as
possible from front air bags,
while still maintaining control
of the vehicle.

(Continued)

WARNING  

OAE036032

OAE036033

■ Driver’s knee air bag

■ Driver’s front air bag

OAE036036

■ Passenger’s front air bag

Вашият автомобил е оборудван с допъл-
нителна система за обезопасяване - ДСО 
(Supplemental Restraint System - SRS) и 
предпазни колани на седалките на во-
дача и пътника.
ДСО се състои от въздушни възглавни-
ци, разположени в центъра на волана 
и на предния панел пред пътника над 
жабката.
Въздушните възглавници са означени 
с буквите „AIR BAG“, които са изписани 
релефно върху капаците. 

Предназначението на ДСО е да пре-
достави на водача на автомобила и на 
предните пътници допълнителна защита 
от тази, предлагана само от системата на 
предпазните колани, в случай на челен 
удар с достатъчна сила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от сериозно 
нараняване или смърт от предната 
надуваема въздушна възглавница, 
вземете следните предпазни мерки:
• Предпазните колани трябва да са 

винаги поставени, за да бъдат пъту-
ващите правилно позиционирани.

• Преместете седалката колкото е 
възможно по-назад от предните 
въздушни възглавници, като съ-
щевременно поддържате контрола 
над автомобила.

(Продължение)
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(Продължение)
• Никога не се облягайте на вратата 

или централната конзола.
• Не позволявайте на предния пътник 

да поставя стъпалата или краката 
си на предното табло.

• Никакви предмети (като предпаз-
на подложка, държач за мобилен 
телефон, държач за чаша, арома-
тизатор или стикер) не трябва да 
се поставят върху или в близост 
до модулите за въздушните въз-
главници на волана, арматурното 
табло, предното стъкло и панела на 
предния пътник над жабката. Тези 
предмети биха могли да навредят, 
ако автомобилът попадне в доста-
тъчно тежък инцидент, за да се за-
действат въздушните възглавници.

• Не поставяйте никакви предмети 
върху предното стъкло и вътреш-
ното огледало.
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 of your vehicle
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Passenger’s front air bag  ON/OFF
switch  (if equipped)
The purpose of the switch is to dis-
able the passenger’s front air bag in
order to transport occupants who are
at increased risk for air bag-related
injury due to age, size, or medical
condition.

To deactivate the passenger’s front
air bag:
Insert the key or a similar rigid device
into the passenger’s front air bag
ON/OFF switch and turn it to the
OFF position. The passenger air bag
OFF indicator ( ) will illuminate and
stay on until the passenger’s front air
bag is reactivated.

OAE036073L OAE036069L

(Continued)
• Never lean against the door or

center console.
• Do not allow the front passen-

ger to place their feet or legs on
the dashboard.

• No objects (such as crash pad
cover, cellular phone holder,
cup holder, perfume or stickers)
should be placed over or near
the air bag modules on the
steering wheel, instrument
panel, windshield glass, and
the front passenger's panel
above the glove box. Such
objects could cause harm if the
vehicle is in a crash severe
enough to cause the air bags to
deploy.

• Do not attach any objects on
front windshield and inside mir-
ror.

Превключвател за включване/ изключване 
на предната въздушна възглавница на 
пътника (ако има такъв)
Предназначението на превключвателя 
е да деактивира предната въздушна 
възглавница на пътника, за да се транс-
портират пътници, които са изложени на 
повишен риск от нараняване, свързано 
с въздушната възглавница, поради въз-
раст, размер или медицинско състояние.
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Safety system
 of your vehicle

2

Passenger’s front air bag  ON/OFF
switch  (if equipped)
The purpose of the switch is to dis-
able the passenger’s front air bag in
order to transport occupants who are
at increased risk for air bag-related
injury due to age, size, or medical
condition.

To deactivate the passenger’s front
air bag:
Insert the key or a similar rigid device
into the passenger’s front air bag
ON/OFF switch and turn it to the
OFF position. The passenger air bag
OFF indicator ( ) will illuminate and
stay on until the passenger’s front air
bag is reactivated.

OAE036073L OAE036069L

(Continued)
• Never lean against the door or

center console.
• Do not allow the front passen-

ger to place their feet or legs on
the dashboard.

• No objects (such as crash pad
cover, cellular phone holder,
cup holder, perfume or stickers)
should be placed over or near
the air bag modules on the
steering wheel, instrument
panel, windshield glass, and
the front passenger's panel
above the glove box. Such
objects could cause harm if the
vehicle is in a crash severe
enough to cause the air bags to
deploy.

• Do not attach any objects on
front windshield and inside mir-
ror.

За да деактивирате предната въздушна 
възглавница на пътника:
Напъхайте ключа или подобен твърд 
предмет в превключвателя за включва-
не/изключване на предната въздушна 
възглавница на пътника и го завъртете 
в положение OFF. Индикаторът за из-
ключване на въздушната възглавница за 
пътниците ( ) ще светне и ще продължи 
да свети, докато предната въздушна въз-
главница на пътника не бъде активирана 
отново.
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Safety system of your vehicle

To reactivate the passenger’s front
air bag:
Insert the key or a similar rigid device
into the passenger’s front air bag
ON/OFF switch and turn it to the ON
position. The passenger air bag ON
indicator ( ) will illuminate and stay
on for 60 seconds.

Information 
The passenger’s front air bag ON/OFF
indicator illuminates for about 4 sec-
onds after the ignition switch is placed
in the ON position.

i

Never allow an adult passenger
to ride in the front passenger
seat when the passenger air
bag OFF indicator is illuminat-
ed. During a collision, the air
bag will not inflate if the indica-
tor is illuminated. Turn on the
passenger’s front air bag or
have your passenger move to
the rear seat.

WARNING  

If the passenger’s front air bag
ON/OFF switch malfunctions,
the following conditions may
occur:
• The air bag warning light ( )

on the instrument panel will
illuminate.

• The passenger air bag OFF
indicator ( ) will not illumi-
nate and the ON indicator ( )
will come on and go off after
approximately 60 seconds.
The passenger’s front air bag
will inflate in a frontal impact
even though the passenger’s
front air bag ON/OFF switch is
set to the OFF position.

• We recommend that an author-
ized HYUNDAI dealer inspect
the passenger’s front air bag
ON/OFF switch and the SRS air
bag system as soon as possi-
ble.

WARNING  

OAE036070L

За да активирате отново предната въз-
душна възглавница на пътника:
Напъхайте ключа или подобен твърд 
предмет в превключвателя за включване/
изключване на предната въздушна въз-
главница на пътника и го завъртете в по-
ложение ON. Индикаторът за включване на 
въздушната възглавница за пътника ( ) ще 
светне и ще остане включен за 60 секунди.

i  Информация
Индикаторът за включване / изключване 
на предната въздушна възглавница на 
пътника светва за около 4 секунди, след 
като ключът за запалването е поставен в 
положение ON.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не позволявайте на възрастен 
пътник да пътува на предната пътни-
ческа седалка, когато свети индикато-
рът за OFF за въздушната възглавница 
на пътника. При сблъсък въздушната 
възглавница няма да се надуе, ако ин-
дикаторът свети. Включете предната 
въздушна възглавница на пътника 
или преместете пътника си на задната 
седалка.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако превключвателят за включване 
/ изключване на предната въздушна 
възглавница на пътника е неизправен, 
могат да възникнат следните условия:
•  Ще светне предупредителната 

лампа на въздушната възглавница 
( ) на арматурното табло.

•  Индикаторът за изключване на 
въздушната възглавница за пътни-
ка ( ) няма да свети и индикаторът 
за включване ( ) ще се включи 
и ще се изключи след около 60 
секунди. Предната въздушна въз-
главница на пътника ще се надуе 
при челен удар, въпреки че прев-
ключвателят за включване / из-
ключване на предната въздушна 
възглавница на пътника е поста-
вен в положение OFF.

• Препоръчваме ви да прегледате 
превключвателя за активиране и 
деактивиране на възглавниците, 
както и SRS системата на автомо-
била при оторизиран дилър на 
марката HYUNDAI колкото е въз-
можно по-бързо.
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Safety system
 of your vehicle

2

Side air bags (if equipped) 

Your vehicle is equipped with a side air
bag in each front seat. The purpose of
the air bag is to provide the vehicle’s
driver and the front passenger with
additional protection than that offered
by the seat belt alone.

The side air bags are designed to
deploy during certain side impact col-
lisions, depending on the crash
severity, angle, speed and point of
impact.
The side air bags are not designed to
deploy in all side impact or rollover
situations.

To reduce the risk of serious
injury or death from an inflating
side air bag, take the following
precautions:
• Seat belts must be worn at all

times to help keep occupants
positioned properly.

• Do not allow passengers to
lean their heads or bodies onto
doors, put their arms on the
doors, stretch their arms out of
the window, or place objects
between the doors and seats.

(Continued)

WARNING  
OAE036037

OAE036038

2-57

(Continued)
• Hold the steering wheel at the 9

o’clock and 3 o’clock positions,
to minimize the risk of injuries
to your hands and arms.

• Do not use any accessory
seat covers.This could reduce
or prevent the effectiveness
of the system.

• Do not hang other objects
except clothes. In an accident
it may cause vehicle damage
or personal injury especially
when air bag is inflated.

• Do not place any objects over
the air bag or between the air
bag and yourself. Also, do not
attach  any objects around the
area the air bag inflates such
as the door, side door glass,
front and rear pillar.

• Do not place any objects
between the door and the
seat. They may become dan-
gerous projectiles if the side
air bag inflates.

(Continued)

Вашият автомобил е оборудван със стра-
нична въздушна възглавница за всяка 
предна седалка. Целта на въздушната 
възглавница е да осигури допълнителна 
защита на шофьора на превозното сред-
ство и на предния пътник, към предлага-
ната защита от предпазния колан.

Страничните въздушни възглавници са 
проектирани да се задействат при опре-
делени странични удари, в зависимост 
от тежестта, ъгъла, скоростта и точката 
на удара.
Страничните въздушни възглавници не 
са проектирани да се задействат при 
всички странични удари или при преоб-
ръщане на автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от сериозно 
нараняване или смърт от надуваема 
странична въздушна възглавница, 
вземете следните предпазни мерки:
• Предпазните колани трябва да са 

винаги поставени, за да бъдат пъту-
ващите правилно позиционирани.

• Не позволявайте на пътниците да 
облягат главите или телата си на 
вратите, да държат ръце на вра-
тите, да протягат ръцете си от про-
зореца или да поставят предмети 
между вратите и седалките.

(Продължение)

(Продължение)
• Дръжте волана като поставите 

ръцете си на 9 часа и 3 часа, за да 
сведете до минимум риска от нара-
няване на китките и ръцете.

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

• Не окачвайте други предмети освен 
дрехи. При инцидент това може да при-
чини повреда на превозното средство 
или нараняване, особено при задей-
стване на въздушната възглавница.

• Не поставяйте никакви предмети 
върху въздушната възглавница или 
между въздушната възглавница и 
себе си. Също така, не поставяйте 
никакви предмети около зоната, в 
която се надува въздушната въз-
главница, като например вратата, 
стъклото на страничната врата, 
предната и задната колона.

• Не поставяйте предмети между 
вратата и седалката. Те могат да 
станат опасни летящи предмети, 
ако страничната въздушна въз-
главница се задейства.
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(Продължение)
• Не поставяйте никакви аксесоари 

върху или близо до страничните 
въздушни възглавници.

• Не поставяйте никакви предмети 
между етикета на страничната въз-
душна възглавница и седалището 
на седалката. Тези предмети биха 
могли да навредят, ако автомоби-
лът попадне в достатъчно тежък 
инцидент, за да се задействат въз-
душните възглавници.

• Не предизвиквайте удар върху вра-
тите, когато ключът за запалване е 
в положение ON или това може да 
доведе до задействане на странич-
ните въздушни възглавници.

• Ако седалката или тапицерията на 
седалката е повредена, препоръч-
ваме системата да бъде обслужена 
от оторизиран дилър на HYUNDAI.

Въздушни възглавници тип завеса (ако 
има такива)

Въздушните възглавници тип завеса са 
разположени по двете страни на релси-
те на покрива над предните и задните 
врати.

Те са предназначени да предпазват гла-
вите на пътниците на предните седалки 
и на задните странични седалки при 
определени странични удари.
Въздушните възглавници тип завеса са 
проектирани да се задействат при опре-
делени странични удари, в зависимост 
от тежестта, ъгъла, скоростта и точката 
на удара.
Въздушните възглавници тип завеса не 
са проектирани да се задействат при 
всички странични удари или при преоб-
ръщане на автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от сериозно 
нараняване или смърт при задейства-
не на въздушните възглавници тип 
завеса, вземете следните предпазни 
мерки:
• Всички пътници трябва да носят 

предпазни колани през цялото 
време, за да бъдат правилно пози-
ционирани.

• Правилно закрепете Системата за 
обезопасяване на деца, колкото е 
възможно по-далече от вратата.

(Продължава)



2-59

2

С
и

стем
а

 за
 б

езо
п

а
сн

о
ст въ

в ва
ш

и
я а

вто
м

о
б

и
л

(Продължение)
• Не поставяйте никакви предмети 

върху въздушната възглавница. 
Също така, не поставяйте никакви 
предмети около зоната, в която се 
надува въздушната възглавница, 
като например вратата, стъклото 
на страничната врата, предната и 
задната колона, релсите на покри-
ва.

• Не окачвайте твърди или чупливи 
предмети върху закачалката за 
дрехи.

• Не позволявайте на пътниците да 
облягат главите или телата си на 
вратите, да държат ръце на вра-
тите, да протягат ръцете си от про-
зореца или да поставят предмети 
между вратите и седалките.

• Не отваряйте и не ремонтирайте 
страничните въздушни завеси.

* Не окачвайте други предмети освен 
дрехи. При инцидент това може да причи-
ни повреда на превозното средство или 
нараняване, особено при задействане на 
въздушната възглавница.

Как функционира системата  
от въздушни възглавници?

ДСО се състои от следните компоненти:
(1) Модул на предната въздушна възглав-

ница на водача / модул на въздушната 
възглавница за коленете на водача

(2) Модул на предната въздушна възглав-
ница на пътника

(3) Модули на страничните въздушни въз-
главници / Сензори за страничен удар

(4) Модули на въздушните завеси
(5) Прибиращи механизми с притягащо 

устройство
(6) Предупредителен светлинен индика-

тор за въздушна възглавница
(7) ДСО контролен модул (SRSCM)

 (8) Сензори за челен удар
(9) Сензори за странично налягане
(10) Индикатор за изключване на пред-

ната въздушна възглавница на път-
ника (само на седалката на предния 
пътник)

(11) Превключвател за включване/ из-
ключване на предната въздушна 
възглавница на пътника

Контролният модул SRSCM непрекъснато 
следи всички компоненти на ДСО, докато 
ключът за запалването е включен, за да 
се определи дали ударът при катастрофа 
е достатъчно тежък, за да се наложи за-
действането на въздушните възглавници 
или задействането на притягащо устрой-
ство на предпазния колан.



2-60

Система за безопасност във вашия автомобил

Предупредителен светли-
нен индикатор ДСО

Предупредителният светлинен индика-
тор за ДСО (Допълнителна система за 
обезопасяване) въздушна възглавница 
на арматурното табло показва символа 
на въздушната възглавница, изобразен 
на илюстрацията. Системата проверява 
електрическата система на въздушните 
възглавници за неизправности. Светли-
ната показва, че има потенциален про-
блем с вашата система за въздушните 
възглавници, която може да включва 
странични въздушни възглавници и / или 
въздушни завеси, използвани за защита 
при преобръщане.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако вашата ДСО не функционира пра-
вилно, тогава въздушната възглавни-
ца може да не се задейства правилно 
по време на произшествие, което уве-
личава риска от сериозно нараняване 
или смърт.
Ако възникне някое от следните усло-
вия, това означава че вашата ДСО е 
неизправна:
• Светлинният индикатор не се 

включва за около шест секунди, 
когато ключът за запалването е в 
положение  ON.

• Светлинният индикатор остава 
включена след изтичането на око-
ло шест секунди.

• Светлинният индикатор светва, 
докато автомобилът е в движение.

• Светлинният индикатор мига, кога-
то двигателят работи.

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

При умерен до тежък челен удар сензо-
рите ще открият бързото намаляване на 
скоростта на автомобила. Ако скоростта 
на забавяне е достатъчно висока, упра-
вляващият блок ще задейства предните 
въздушни възглавници в нужния момент 
и сила.
Предните въздушни възглавници пред-
пазват шофьора и пътника отпред, като 
реагират на челните удари, при които 
само предпазните колани не могат да 
осигурят адекватно обезопасяване. Кога-
то е необходимо, страничните въздушни 
възглавници осигуряват защита в случай 
на страничен удар или преобръщане, 
като поддържат зоната на горната част 
на тялото.
• Въздушните възглавници са активирани 

(могат да се задействат, ако е необхо-
димо) само когато ключът за запал-
ването е в положение ON (Включено).

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

• Няма само една скорост, при която 
въздушните възглавници да се за-
действат. Обикновено въздушните 
възглавници са проектирани да се 
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задействат в зависимост от силата 
на удара и неговата посока. Тези два 
фактора определят дали сензорите 
да произведат електронен сигнал за 
задействане/надуване.

•  Задействането на въздушните въз-
главници зависи от редица фактори, 
включително скоростта на превозното 
средство, ъгъла на удара, плътността 
и твърдостта на превозните средства 
или предмети, с които автомобилът ви 
влиза в контакт при сблъсък. Опреде-
лящите фактори не се ограничават до 
посочените по-горе.

•  Предните въздушни възглавници ще 
се надуят и спуснат мигновено. Просто 
е невъзможно да видите въздушните 
възглавници да се надуват по време 
на инцидент. Много по-вероятно е да 
видите спаднали въздушни възглав-
ници, които висят от отделението за 
съхранение след сблъсъка.

•  За да осигурят защита, въздушните 
възглавници трябва да се надуват 
бързо. Скоростта на надуване на въз-
душните възглавници е следствие 
от изключително краткото време, 
през което да се надуе въздушната 
възглавница между пътника и кон-
струкцията на превозното средство, 
преди пътникът да се удари в тези 
конструкции. Тази скорост на надува-
не намалява риска от сериозни или 
животозастрашаващи наранявания 
и поради това е необходима част от 
дизайна на въздушните възглавници.

 Обаче бързото надуване на въздушна-
та възглавница може също да причини 
наранявания, които могат да включ-
ват ожулвания на лицето, натъртвания 
и счупени кости, тъй като скоростта на 
надуване кара въздушните възглавни-
ци да се разширяват с голяма сила.

•  Има дори и обстоятелства, при които 
контактът с въздушната възглавница 
може да причини смъртоносни на-
ранявания, особено ако пътникът е 
разположен прекалено близо до въз-
душната възглавница.

Можете да предприемете мерки за на-
маляване на риска от нараняване от на-
дуваема въздушна възглавница. Най-го-
лемият риск е да се седи твърде близо до 
въздушната възглавница. Въздушната 
възглавница се нуждае от място, за да се 
надуе. Препоръчва се водачите да седят 
колкото се може по-далеко от центъра на 
волана, като същевременно поддържат 
контрол над превозното средство.
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 Предна въздушна възглавница за водача (1)

2-62

Safety system of your vehicle

When the SRSCM detects a suffi-
ciently severe impact to the front of
the vehicle, it will automatically
deploy the front air bags.

Upon deployment, tear seams mold-
ed directly into the pad covers will
separate under pressure from the
expansion of the air bags. Further
opening of the covers allows full
inflation of the air bags.
A fully inflated air bag, in combina-
tion with a properly worn seat belt,
slows the driver's or the front pas-
senger's forward motion, reducing
the risk of head and chest injury.

After complete inflation, the air bag
immediately starts deflating, enabling
the driver to maintain forward visibili-
ty and the ability to steer or operate
other controls.

OLMB033055

■ Driver’s front air bag (2)

OLMB033056

■ Driver’s front air bag (3)

OLMB033057

■ Passenger’s front air bag
OLMB033054

■ Driver’s front air bag (1)

Когато контролният модул SRSCM открие 
достатъчно силно въздействие върху 
предната част на автомобила, той авто-
матично ще задейства предните въздуш-
ни възглавници.

 Предна въздушна възглавница за водача (2)
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Safety system of your vehicle

When the SRSCM detects a suffi-
ciently severe impact to the front of
the vehicle, it will automatically
deploy the front air bags.

Upon deployment, tear seams mold-
ed directly into the pad covers will
separate under pressure from the
expansion of the air bags. Further
opening of the covers allows full
inflation of the air bags.
A fully inflated air bag, in combina-
tion with a properly worn seat belt,
slows the driver's or the front pas-
senger's forward motion, reducing
the risk of head and chest injury.

After complete inflation, the air bag
immediately starts deflating, enabling
the driver to maintain forward visibili-
ty and the ability to steer or operate
other controls.

OLMB033055

■ Driver’s front air bag (2)

OLMB033056

■ Driver’s front air bag (3)

OLMB033057

■ Passenger’s front air bag
OLMB033054

■ Driver’s front air bag (1)

При задействане разкъсваемите шевове, 
направени директно в облицовката, ще 
се разделят под налягането от разши-
ряването на въздушните възглавници. 
По-нататъшното отваряне на капаците 
позволява пълното надуване на въздуш-
ните възглавници.
Една напълно надута въздушна възглав-
ница, в комбинация с правилно поставен 
предпазен колан, забавя движението 
на водача или предния пътник, намаля-
вайки риска от нараняване на главата и 
гърдите.

 Предна въздушна възглавница за водача (3)
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Safety system of your vehicle

When the SRSCM detects a suffi-
ciently severe impact to the front of
the vehicle, it will automatically
deploy the front air bags.

Upon deployment, tear seams mold-
ed directly into the pad covers will
separate under pressure from the
expansion of the air bags. Further
opening of the covers allows full
inflation of the air bags.
A fully inflated air bag, in combina-
tion with a properly worn seat belt,
slows the driver's or the front pas-
senger's forward motion, reducing
the risk of head and chest injury.

After complete inflation, the air bag
immediately starts deflating, enabling
the driver to maintain forward visibili-
ty and the ability to steer or operate
other controls.

OLMB033055

■ Driver’s front air bag (2)

OLMB033056

■ Driver’s front air bag (3)

OLMB033057

■ Passenger’s front air bag
OLMB033054

■ Driver’s front air bag (1)

 Предна въздушна възглавница за пътника
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Safety system of your vehicle

When the SRSCM detects a suffi-
ciently severe impact to the front of
the vehicle, it will automatically
deploy the front air bags.

Upon deployment, tear seams mold-
ed directly into the pad covers will
separate under pressure from the
expansion of the air bags. Further
opening of the covers allows full
inflation of the air bags.
A fully inflated air bag, in combina-
tion with a properly worn seat belt,
slows the driver's or the front pas-
senger's forward motion, reducing
the risk of head and chest injury.

After complete inflation, the air bag
immediately starts deflating, enabling
the driver to maintain forward visibili-
ty and the ability to steer or operate
other controls.

OLMB033055

■ Driver’s front air bag (2)

OLMB033056

■ Driver’s front air bag (3)

OLMB033057

■ Passenger’s front air bag
OLMB033054

■ Driver’s front air bag (1)

След пълно надуване въздушната въз-
главница веднага започва да спада, 
което позволява на водача да поддържа 
видимост напред и способността да 
управлява волана или други органи за 
управление.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да предотвратите превръщането 
на предмети в опасни летящи пред-
мети при задействане на въздушната 
възглавница на пътника:
• Не фиксирайте и не поставяйте 

никакви предмети (поставка за 
напитки, държач за CD, стикери и 
т.н.) върху панела на предния път-
ник над жабката, където се намира 
въздушната възглавница.

• Не монтирайте контейнер с течен 
ароматизатор за въздух близо до 
инструменталния панел на таблото 
или върху повърхността на арма-
турното табло.

Какво да очакваме след задействане на 
въздушна възглавница
След като предната или страничната 
въздушна възглавница се надуе, тя ще 
спадне много бързо. Надуването на въз-
душната възглавница няма да попречи 
на водача да вижда през предното стък-
ло или да може да управлява волана. 
Въздушните завеси могат да останат 
частично напомпани за известно време 
след задействането им.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
След като въздушната възглавница 
се надуе, вземете следните предпазни 
мерки: 
• Отворете прозорците и вратите 

възможно най-бързо след удара, 
за да намалите продължителното 
излагане на дима и прах, освобо-
дени от надуваемата въздушна 
възглавница.

• Не докосвайте вътрешните компо-
ненти на зоната за съхранение на 
въздушните възглавници веднага 
след като въздушната възглавница 
се надуе. Частите, които влизат в 
контакт с надуваемата въздушна 
възглавница, могат да бъдат много 
горещи.

• Винаги измивайте изложените по-
върхности на кожата обилно със 
студена вода и мек сапун.

• Препоръчваме оторизиран дилър 
на HYUNDAI да смени въздушната 
възглавница веднага след нейното 
задействане. Въздушните възглав-
ници са проектирани да се използ-
ват само веднъж.
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Шум и дим от задействането на въздуш-
ната възглавница
Когато въздушните възглавници се за-
действат, те произвеждат силен шум и 
могат да създадат дим и прах във въздуха 
вътре в автомобила. Това е нормално и е 
резултат от запалването на устройството 
за надуване на въздушната възглавница. 
След като въздушната възглавница се 
надуе, може да почувствате силен дис-
комфорт при дишането, поради контакта 
на гърдите с предпазния колан и въздуш-
ната възглавница, както и от вдишването 
на дима и праха. Прахът може да изостри 
астмата при някои хора. Ако имате про-
блеми с дишането след задействането 
на въздушната възглавница, незабавно 
потърсете медицинска помощ.
Въпреки че димът и прахът са нетоксични, 
те могат да причинят дразнене на кожа-
та, очите, носа, гърлото и т.н. Ако това се 
случи, измийте и изплакнете веднага със 
студена вода и потърсете медицинска 
помощ, ако симптомите продължават.

Не монтирайте Система за обезопася-
ване на деца на седалката на предния 
пътник

2-64

Safety system of your vehicle

Noise and smoke from inflating
air bag 
When the air bags inflate, they make
a loud noise and may produce smoke
and powder in the air inside of the
vehicle. This is normal and is a result
of the ignition of the air bag inflator.
After the air bag inflates, you may feel
substantial discomfort in breathing
because of the contact of your chest
with both the seat belt and the air
bag, as well as from breathing the
smoke and powder. The powder may
aggravate asthma for some people. If
you experience breathing problems
after an air bag deployment, seek
medical attention immediately.
Though the smoke and powder are
nontoxic, they may cause irritation to
the skin, eyes, nose, throat, etc. If this
is the case, wash and rinse with cold
water immediately and seek medical
attention if the symptoms persist.

Do not install a Child Restraint
System on the front passenger
seat

Never install a Child Restraint System
in the front passenger seat, unless the
air bag is deactivated

OYDESA2042

OLM034310

■ Type A

■ Type B

NEVER use a rearward facing
Child Restraint System on a seat
protected by an ACTIVE AIR BAG
in front of it, DEATH or SERIOUS
INJURY to the CHILD can occur.

WARNING  

Никога не поставяйте Система за обез-
опасяване на деца на предната пътни-
ческа седалка, освен ако въздушната 
възглавница не е деактивирана.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НИКОГА не използвайте гледаща 
назад Система за обезопасяване на 
деца на седалка, защитена от АКТИВ-
НА ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА пред 
нея, може да настъпи СМЪРТ или СЕ-
РИОЗНО НАРАНЯВАНЕ на ДЕТЕТО.
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Защо моята въздушна възглавница не 
се задейства при сблъсък?
Има някои видове инциденти, при които 
не се предвижда въздушната възглавни-
ца да осигурява допълнителна защита. Те 
включват удари отзад, втори или трети 
удари при многократни инциденти, както 
и удари при ниска скорост. Повредата на 
превозното средство показва абсорбира-
нето на енергията от удара и не е индика-
тор за това дали въздушна възглавница 
трябва да се задейства или не.

Сензори за удар на въздушните въз-
главници

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от неочаквано 
задействане на въздушна възглавни-
ца и причиняване на сериозно нара-
няване или смърт:
• Не удряйте и не позволявайте на 

предмети да повредят местата, 
където са монтирани въздушните 
възглавници или сензорите.

• Не извършвайте поддръжка на или 
около сензорите на въздушната 
възглавница. Ако местоположе-
нието или ъгълът на сензорите се 
промени, въздушните възглавници 
могат да се задействат когато не 
трябва или да не могат да се задей-
стват когато трябва.

• Не монтирайте бронята и не за-
менете бронята с неоригинални 
части. Това може да окаже не-
благоприятно въздействие върху 
ефективността на въздушна въз-
главница при сблъсък.

(Продължава)

(Продължава)
• Поставете ключа за запалването 

в положение LOCK / OFF или ACC, 
когато автомобилът е теглен, за да 
предотвратите непреднамерено 
задействане на въздушната въз-
главница.

• Препоръчваме всички ремонти на 
въздушни възглавници да се из-
вършват от упълномощен дилър на 
HYUNDAI.
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Safety system of your vehicle

1. SRS control module

2. Front impact sensor

3. Side pressure sensor (front)

4. Side impact sensor (B-pillar)

OAE036043/OAE036044/OAE036045/OAE036046/OAE036047
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Safety system of your vehicle

1. SRS control module

2. Front impact sensor

3. Side pressure sensor (front)

4. Side impact sensor (B-pillar)

OAE036043/OAE036044/OAE036045/OAE036046/OAE036047

1.  Контролен модул SRS
2.  Сензор за челен удар
3.  Сензор за странично налягане 

(преден)
4.  Сензор за страничен удар (коло-

на Б)
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Условия за задействане на въздушната 
възглавница
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Safety system
 of your vehicle

2

Air bag inflation conditions 

Front air bags 
Front air bags are designed to inflate
in a frontal collision depending on
the severity, speed or angles of
impact of the front collision.

Side and curtain air bags 
Side and curtain air bags are
designed to inflate when an impact is
detected by side collision sensors
depending on the severity, speed or
angles of impact resulting from a
side impact collision.

Although the driver’s and front pas-
senger’s air bags are designed to
inflate in frontal collisions, they also
may inflate in other types of colli-
sions if the front impact sensors
detect a sufficient impact. Side and
curtain air bags are designed to
inflate in side impact collisions, but
they may inflate in other collisions if
the side impact sensors detect a suf-
ficient impact.
If the vehicle chassis is impacted by
bumps or objects on unimproved
roads, the air bags may deploy. Drive
carefully on unimproved roads or on
surfaces not designed for vehicle
traffic to prevent unintended air bag
deployment.

OAE036049

OAE036050

OAE036048

Предни въздушни възглавници
Предните въздушни възглавници са 
проектирани да се задействат при челен 
удар в зависимост от тежестта, скоростта 
или ъглите на въздействие от предния 
сблъсък.
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2

Air bag inflation conditions 

Front air bags 
Front air bags are designed to inflate
in a frontal collision depending on
the severity, speed or angles of
impact of the front collision.

Side and curtain air bags 
Side and curtain air bags are
designed to inflate when an impact is
detected by side collision sensors
depending on the severity, speed or
angles of impact resulting from a
side impact collision.

Although the driver’s and front pas-
senger’s air bags are designed to
inflate in frontal collisions, they also
may inflate in other types of colli-
sions if the front impact sensors
detect a sufficient impact. Side and
curtain air bags are designed to
inflate in side impact collisions, but
they may inflate in other collisions if
the side impact sensors detect a suf-
ficient impact.
If the vehicle chassis is impacted by
bumps or objects on unimproved
roads, the air bags may deploy. Drive
carefully on unimproved roads or on
surfaces not designed for vehicle
traffic to prevent unintended air bag
deployment.

OAE036049

OAE036050

OAE036048

Странични въздушни възглавници и 
въздушни завеси  
Страничните въздушни възглавници и 
въздушните завесите са предназначени 
да се задействат когато бъде регистри-
ран удар от сензорите за страничен сблъ-
сък в зависимост от тежестта, скоростта 

или ъглите на въздействие в резултат на 
страничния удар.

Въпреки че въздушните възглавници на 
шофьора и пътника са проектирани да се 
задействат при челни удари, те могат да 
се надуят и при други видове сблъсъци, 
ако сензорите за челен удар установят 
достатъчно силен удар. Страничните 
въздушни възглавници и въздушните 
завеси са проектирани да се задействат 
при странични удари, но могат да се за-
действат и при други сблъсъци, ако сен-
зорите за страничен удар регистрират 
достатъчно силен удар.
Ако шасито на автомобила е засегнато от 
неравности или предмети от неподдър-
жани пътища, въздушните възглавници 
могат да се задействат. Карайте внима-
телно по неподдържани пътища или по 
повърхности, които не са предназначени 
за движение на автомобили, за да пре-
дотвратите нежелано задействане на 
въздушните възглавници.
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Условия за незадействане на въздуш-
ната възглавница 
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Safety system of your vehicle

Air bag non-inflation conditions 

In certain low-speed collisions the air
bags may not deploy. The air bags
are designed not to deploy in such
cases because they may not provide
benefits beyond the protection of the
seat belts.

Front air bags are not designed to
inflate in rear collisions, because
occupants are moved backward by
the force of the impact. In this case,
inflated air bags would not provide
any additional benefit.

Front air bags may not inflate in side
impact collisions, because occupants
move in the direction of the collision,
and thus in side impacts, front air bag
deployment would not provide addi-
tional occupant protection.
However, side and curtain air bags
may inflate depending on the severity,
vehicle speed and angles of impact.

OAE036052

OAE036051

OAE036053

При някои удари с ниска скорост въз-
душните възглавници може да не се 
задействат. Въздушните възглавници 
са проектирани да не се задействат в 
такива случаи, тъй като те не могат да 
осигурят допълнителна защита към тази 
от предпазните колани.
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Safety system of your vehicle

Air bag non-inflation conditions 

In certain low-speed collisions the air
bags may not deploy. The air bags
are designed not to deploy in such
cases because they may not provide
benefits beyond the protection of the
seat belts.

Front air bags are not designed to
inflate in rear collisions, because
occupants are moved backward by
the force of the impact. In this case,
inflated air bags would not provide
any additional benefit.

Front air bags may not inflate in side
impact collisions, because occupants
move in the direction of the collision,
and thus in side impacts, front air bag
deployment would not provide addi-
tional occupant protection.
However, side and curtain air bags
may inflate depending on the severity,
vehicle speed and angles of impact.

OAE036052

OAE036051

OAE036053

Предните въздушни възглавници не са 
проектирани да се задействат при задни 
удари, тъй като пътниците се придвижват 
назад от силата на удара. В този случай 
надутите въздушни възглавници не 
биха осигурили никаква допълнителна 
защита.
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Safety system of your vehicle

Air bag non-inflation conditions 

In certain low-speed collisions the air
bags may not deploy. The air bags
are designed not to deploy in such
cases because they may not provide
benefits beyond the protection of the
seat belts.

Front air bags are not designed to
inflate in rear collisions, because
occupants are moved backward by
the force of the impact. In this case,
inflated air bags would not provide
any additional benefit.

Front air bags may not inflate in side
impact collisions, because occupants
move in the direction of the collision,
and thus in side impacts, front air bag
deployment would not provide addi-
tional occupant protection.
However, side and curtain air bags
may inflate depending on the severity,
vehicle speed and angles of impact.

OAE036052

OAE036051

OAE036053

Предните въздушни възглавници могат 
да не се задействат при странични удари, 
тъй като пътниците се движат по посока 
на сблъсъка и поради това при странич-
ни удари задействането на предните 
въздушни възглавници няма да осигури 
допълнителна защита на пътниците.
Въпреки това страничните въздушни въз-
главници и завеси могат да се задействат 
в зависимост от скоростта на превозното 
средство, силата и ъгъла на удара.
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Safety system
 of your vehicle

2

In an angled collision, the force of
impact may direct the occupants in a
direction where the air bags would
not be able to provide any additional
benefit, and thus the sensors may
not deploy any air bags.

Just before impact, drivers often
brake heavily. Such heavy braking
lowers the front portion of the vehicle
causing it to “ride” under a vehicle
with a higher ground clearance. Air
bags may not inflate in this "under-
ride" situation because deceleration
forces that are detected by sensors
may be significantly reduced by such
“underride” collisions.

Front air bags may not inflate in
rollover accidents because front air
bag deployment would not provide
additional occupant protection.

Information 
The side and/or curtain air bags may
inflate when the vehicle is rolled over
by a side impact collision, if the vehi-
cle is equipped with side and/or cur-
tain air bags. 

i

OAE036061 OAE036054 OAE036055

При удар под ъгъл силата на удара може 
да насочи пътниците в посока, в която 
въздушните възглавници не биха могли 
да осигурят допълнителна защита и по-
ради това сензорите може да не задей-
стват въздушните възглавници.
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Safety system
 of your vehicle

2

In an angled collision, the force of
impact may direct the occupants in a
direction where the air bags would
not be able to provide any additional
benefit, and thus the sensors may
not deploy any air bags.

Just before impact, drivers often
brake heavily. Such heavy braking
lowers the front portion of the vehicle
causing it to “ride” under a vehicle
with a higher ground clearance. Air
bags may not inflate in this "under-
ride" situation because deceleration
forces that are detected by sensors
may be significantly reduced by such
“underride” collisions.

Front air bags may not inflate in
rollover accidents because front air
bag deployment would not provide
additional occupant protection.

Information 
The side and/or curtain air bags may
inflate when the vehicle is rolled over
by a side impact collision, if the vehi-
cle is equipped with side and/or cur-
tain air bags. 

i

OAE036061 OAE036054 OAE036055

Точно преди удара водачите обикновено 
задействат силно спирачките. Такова 
рязко спиране понижава предната част 
на превозното средство и създава ус-
ловия за подпъхване под насрещното 
превозно средство с по-голяма клиренс. 
Въздушните възглавници не могат да 
се задействат в тази ситуация, тъй като 
силите на задържане, които се откриват 
от сензорите, могат да бъдат значително 
намалени при подобни сблъсквания.
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 of your vehicle

2

In an angled collision, the force of
impact may direct the occupants in a
direction where the air bags would
not be able to provide any additional
benefit, and thus the sensors may
not deploy any air bags.

Just before impact, drivers often
brake heavily. Such heavy braking
lowers the front portion of the vehicle
causing it to “ride” under a vehicle
with a higher ground clearance. Air
bags may not inflate in this "under-
ride" situation because deceleration
forces that are detected by sensors
may be significantly reduced by such
“underride” collisions.

Front air bags may not inflate in
rollover accidents because front air
bag deployment would not provide
additional occupant protection.

Information 
The side and/or curtain air bags may
inflate when the vehicle is rolled over
by a side impact collision, if the vehi-
cle is equipped with side and/or cur-
tain air bags. 

i

OAE036061 OAE036054 OAE036055

Предните въздушни възглавници не 
могат да се задействат при инциденти 
с преобръщане, тъй като задействане-
то на предните въздушни възглавници 
не осигурява допълнителна защита на 
пътниците.

i  Информация
Страничните въздушни възглавници 
и / или въздушни завеси могат да 
се задействат, когато превозното 
средство е преобърнато при страничен 
удар, ако превозното средство е 
оборудвано със странични въздушни 
възглавници и / или въздушни завеси
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Safety system of your vehicle

Air bags may not inflate if the vehicle
collides with objects such as utility
poles or trees, where the point of
impact is concentrated and the colli-
sion energy is absorbed by the vehi-
cle structure.

SRS care 
The SRS is virtually maintenance-
free and there are no parts you can
safely service by yourself. If the SRS
air bag warning light does not illumi-
nate when the ignition switch is in the
ON position, or continuously remains
on, we recommend that the system
be immediately inspected by an
authorized HYUNDAI dealer.
We recommend any work on the SRS
system, such as removing, installing,
repairing, or any work on the steering
wheel, the front passenger's panel,
front seats and roof rails be performed
by an authorized HYUNDAI dealer.
Improper handling of the SRS system
may result in serious personal injury.

OAE036056

To reduce the risk of serious
injury or death take the follow-
ing precautions:
• Do not attempt to modify or

disconnect the SRS compo-
nents or wiring, including the
addition of any kind of badges
to the pad covers or modifica-
tions to the body structure.

• Do not place objects over or
near the air bag modules on the
steering wheel, instrument
panel, and the front passenger's
panel above the glove box.

• Clean the air bag pad covers
with a soft cloth moistened
with plain water. Solvents or
cleaners could adversely affect
the air bag covers and proper
deployment of the system.

• We recommend that  inflated
air bags be replaced by an
authorized HYUNDAI dealer.

(Continued)

WARNING  

Въздушните възглавници не могат да се 
задействат, ако превозното средство се 
сблъска с предмети като стълбове или 
дърветата, където силата на удара се 
концентрира в една точката и енергията 
на сблъсък е погълната от конструкцията 
на превозното средство.

Грижи за ДСО
Системата ДСО практически не се нуж-
дае от поддръжка и няма части, които да 
можете безопасно да обслужвате сами. 
Ако предупредителният светлинен инди-
катор за въздушна възглавница на ДСО 
не свети, когато ключът за запалване е в 
положение ON, или свети непрекъснато, 
препоръчваме системата да бъде неза-
бавно проверена от оторизиран дилър 
на HYUNDAI.
Препоръчваме всяка работа по система-
та ДСО, като демонтаж, монтаж, ремонт 
или всяка друга работа по волана, панела 
на предния пътник, предните седалки 
и релсите на покрива, да се извършват 
от упълномощен дилър на HYUNDAI. 
Неправилното боравене със системата 
ДСО може да доведе до сериозни нара-
нявания.

 ВНИМАНИЕ
За да намалите риска от сериозно на-
раняване или смърт вземете следните 
предпазни мерки:
• Не се опитвайте да модифицирате 

или разкачвате компонентите или 
кабелите на ДСО, включително доба-
вянето на какъвто и да е вид лепенки 
към облицовката, или да променяте 
структурата на автомобила.

• Не поставяйте предмети върху или 
в близост до модулите на въздуш-
ните възглавници на волана, арма-
турното табло и панела на предния 
пътник над жабката.

• Почистете облицовъчните капаци 
на въздушните възглавници с мека 
кърпа, навлажнена с обикновена 
вода. Разтворителите или почиства-
щите препарати могат да повлияят 
неблагоприятно върху капаците на 
въздушните възглавници и правил-
ното задействане на системата.

(Продължава) 
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• Препоръчваме задействаните 
въздушни възглавници да се под-
менят от упълномощен дилър на 
HYUNDAI.

• Ако компонентите на системата на 
въздушните възглавници трябва да 
бъдат отстранени или ако превоз-
ното средство трябва да бъде пре-
дадено за скрап, трябва да бъдат 
спазени някои предпазни мерки. 
Консултирайте се с оторизиран ди-
лър на HYUNDAI за необходимата 
информация. Неспазването на тези 
предпазни мерки може да увеличи 
риска от нараняване.

Допълнителни мерки за безопасност

Пътниците не трябва да напускат или да 
сменят местата си, докато превозното 
средство се движи. Пътник, който не 
използва предпазен колан по време на 
катастрофа или аварийно спиране, може 
да бъде изхвърлен във вътрешността на 
превозното средство срещу други пътни-
ци или да бъде изхвърлен от превозното 
средство.

Не поставяйте никакви аксесоари върху 
предпазните колани. Устройствата, кои-
то претендират че подобряват комфорта 
на пътниците или променят позицията 
на предпазния колан, могат да намалят 
защитата, осигурена от предпазния ко-
лан, и да увеличат шанса за сериозно 
нараняване при катастрофа.

Не модифицирайте предните седалки.
Промяната на предните седалки може 
да повлияе на функционирането на сен-
зорните компоненти на допълнителната 
система за обезопасяване или на стра-
ничните въздушни възглавници.
 

Не поставяйте предмети под предните 
седалки. Поставянето на предмети под 
предните седалки може да повлияе на 
функционирането на сензорните ком-
поненти на допълнителната система за 
обезопасяване и на окабеляването.

Не нанасяйте удари по вратите.
Удар върху вратите, когато ключът за 
запалване е в положение ON може да 
доведе до задействане на въздушните 
възглавници.
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Добавяне на оборудване към или мо-
дифициране на вашия оборудван с 
въздушни възглавници автомобил
Ако модифицирате автомобила си, като 
промените рамата на автомобила, систе-
мата от брони, предните или странични 
ламарини или височината на каране, 
това може да повлияе на работата на 
системата на въздушните възглавници 
на вашия автомобил.

Предупредителни етикети на въздуш-
ните възглавници

Ляв волан

2-72

Safety system of your vehicle

Adding equipment to or modify-
ing your air bag equipped vehicle
If you modify your vehicle by changing
your vehicle's frame, bumper system,
front end or side sheet metal or ride
height, this may affect the operation of
your vehicle's air bag system.

Air bag warning labels  

Air bag warning labels are attached
to alert the passengers of potential
risks of the air bag system.
Be sure to read all of the information
about the air bags that are installed on
your vehicle in this Owner’s Manual.

OAD035053

■ Left-hand drive

OAE036060

■ Right-hand driveДесен волан
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Safety system of your vehicle

Adding equipment to or modify-
ing your air bag equipped vehicle
If you modify your vehicle by changing
your vehicle's frame, bumper system,
front end or side sheet metal or ride
height, this may affect the operation of
your vehicle's air bag system.

Air bag warning labels  

Air bag warning labels are attached
to alert the passengers of potential
risks of the air bag system.
Be sure to read all of the information
about the air bags that are installed on
your vehicle in this Owner’s Manual.
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■ Left-hand drive

OAE036060

■ Right-hand drive

Предвидени са предупредителни етикети 
за въздушните възглавници, които пре-
дупреждават пътниците за потенциални 
рискове от системата на въздушните 
възглавници.
Не забравяйте да прочетете цялата ин-
формация за въздушните възглавници, 
които са инсталирани в автомобила ви 
в това ръководство за собственика на 
автомобила.
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Дистанционен ключ 
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Convenient features of your vehicle

Remote key 

Your HYUNDAI uses a remote key,
which you can use to lock or unlock
a door (and tailgate) and even start
the engine.
1. Door Lock 
2. Door Unlock
3. Tailgate Unlock

Locking
To lock :
1. Close all doors, engine hood and

tailgate.
2. Press the Door Lock button (1) on

the remote key.
3. The doors will lock. The hazard

warning lights will blink. Also, the
outside rearview mirror will fold, if
the outside rearview mirror folding
switch is in the AUTO position (if
equipped).

4. Make sure the doors are locked by
checking the position of the door
lock button inside the vehicle.

Unlocking
To unlock:
1. Press the Door Unlock button (2)

on the remote key.
2. The doors will unlock. The hazard

warning lights will blink two times.
Also, the outside rearview mirror
will unfold, if the outside rearview
mirror folding switch is in the
AUTO position (if equipped).

Information 
After unlocking the doors, the doors
will lock automatically after 30 sec-
onds unless a door is opened.

i

ACCESSING YOUR VEHICLE

Do not leave the keys in your
vehicle with unsupervised chil-
dren. Unattended children
could place the key in the igni-
tion switch and may operate
power windows or other con-
trols, or even make the vehicle
move, which could result in
serious injury or death.

WARNING

OHG040006L

Вашият HYUNDAI има дистанционен 
ключ, който можете да използвате, за да 
заключите или отключите вратата (и вра-
тата на багажника) и дори да стартирате 
двигателя..
1. Заключване на вратата
2. Отключване на вратата
3. Отключване на багажника
      

Заключване
За да заключите:
1.  Затворете всички врати, капака на 

двигателя и вратата на багажника.
2.  Натиснете бутона за заключване на 

вратите (1) на дистанционния ключ.
3.  Вратите ще се заключат. Аварийните 

светлини ще мигат. Освен това, външ-
ното огледало за обратно виждане ще 
се сгъне, ако превключвателят за сгъ-
ване на външното огледало се намира 
в положение AUTO (ако е оборудвано).

4.  Уверете се, че вратите са заключени, 
като проверите позицията на бутона за 
заключване на вратите от вътрешната 
страна на автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не оставяйте ключовете в автомобила 
си с деца без надзор. Децата без над-
зор могат да поставят ключа в ключал-
ката за запалване и да използват елек-
трическите прозорци или други органи 
за управление или дори да задвижат 
автомобила, което може да доведе до 
сериозни наранявания или смърт.

Отключване
За да отключите:
1.  Натиснете бутона за отключване на 

вратите (2) на дистанционния ключ.
2.  Вратите ще се отключат. Аварийните 

светлини ще присветнат два пъти. 
Освен това, външното огледало за 
обратно виждане ще се разгъне, ако 
превключвателят за сгъване на външ-
ното огледало се намира в положение 
AUTO (ако е оборудвано).

i  Информация
След отключване на вратите, вратите авто-
матично се заключват след 30 секунди, освен 
ако една от вратите не бъде отворена.

ДОСТЪП ДО ВАШИЯ АВТОМОБИЛ 
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Отключване на багажника 
За да отключите:
1. Натиснете бутона за отключване на 

багажника (3) на дистанционния ключ 
за повече от една секунда.

2.  Аварийните светлини ще присветнат 
два пъти. След като вратата на багаж-
ника се отвори и след това затвори, 
вратата на багажника ще се заключи 
автоматично.

i  Информация
•  След отключване на вратата на багажни-

ка тя ще се заключи автоматично.
•  Думата „HOLD“ е написана на бутона, за 

да ви информира, че трябва да натиснете 
и задържите бутона за повече от една се-
кунда.

Стартиране
За подробна информация вижте „Стар-
тер“ в глава 5. 

 БЕЛЕЖКА  
За да предотвратите повреда на дис-
танционния ключ:
•  Дръжте дистанционния ключ далеч 

от вода или каквато и да е течност, 
и огън. Ако вътрешността на дис-
танционния ключ се овлажни (от 
напитки или влага) или бъде нагрят, 
вътрешната верига може да се по-
вреди, което ще прекрати гаранци-
ята на автомобила.

•  Избягвайте изпускането или хвърля-
нето на дистанционния ключ.

•  Пазете дистанционния ключ от екс-
тремни температури.

Механичен ключ
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Convenient features of your vehicle

Tailgate unlocking
To unlock:
1. Press the Tailgate Unlock button

(3) on the remote key for more
than one second.

2. The hazard warning lights will
blink two times. Once the tailgate
is opened and then closed, the
tailgate will lock automatically.

Information 
• After unlocking the tailgate, the tail-

gate will lock automatically.
• The word "HOLD" is written on the

button to inform you that you must
press and hold the button for more
than one second.

Start-up 
For detailed information refer to “Key
Ignition Switch” in chapter 5.

To prevent damaging the remote
key:
• Keep the remote key away from

water or any liquid and fire. If the
inside of the remote key gets
damp (due to drinks or mois-
ture), or is heated, internal cir-
cuit may malfunction, excluding
the car from the warranty.

• Avoid dropping or throwing the
remote key.

• Protect the remote key from
extreme temperatures.

Mechanical key 

If the remote key does not operate
normally, you can lock or unlock the
door by using the mechanical key.
To unfold the key, press the release
button then the key will unfold auto-
matically.
To fold the key, fold the key manually
while pressing the release button.

Do not fold the key without press-
ing the release button. This may
damage the key.

NOTICE

NOTICE

i

3

OAE046002L

Ако дистанционният ключ не работи 
нормално, можете да заключите или 
отключите вратата, като използвате ме-
ханичния ключ.
За да разгънете ключа, натиснете бутона 
за освобождаване, след което бутонът ще 
се разгъне автоматично.
За да сгънете ключа трябва да го прибе-
рете ръчно, докато натискате бутона за 
освобождаване.

 БЕЛЕЖКА  
Не сгъвайте ключа без да натискате 
бутона за освобождаване. Това може 
да повреди ключа.
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Предпазни мерки за дистанционния 
ключ
Дистанционният ключ няма да работи в 
следните ситуации:
•  Ключът е поставен в гнездото за за-

палване.
•  Превишавате границата на оператив-

ното разстояние (около 30 м [90 фута]).
•  Батерията на дистанционния ключ е 

изтощена.
•  Други превозни средства или предме-

ти блокират сигнала.
•  Температурите са изключително ниски.
•  Дистанционният ключ е близо до 

радиопредавател, като например ра-
диостанция или летище, което може 
да повлияе на нормалната работа на 
дистанционния ключ.

Когато дистанционният ключ не работи 
правилно, отворете и затворете вратата 
с механичния ключ. Ако имате проблем 
с дистанционния ключ, препоръчително 
е да се свържете с упълномощен дилър 
на HYUNDAI.
Ако дистанционният ключ е в непосред-
ствена близост до вашия мобилен теле-
фон, сигналът може да бъде блокиран от 
нормалните операционни сигнали на 

вашия мобилен телефон.
Това е особено важно, когато телефонът е 
активен, като например изходящи и вхо-
дящи повиквания, текстови съобщения и 
/ или изпращане / получаване на имейли. 
Избягвайте да поставяте дистанционния 
ключ и мобилния си телефон в един и същ 
джоб на панталона или сакото и винаги 
се старайте да поддържате подходящо 
разстояние между двете устройства.

i  Информация
Промени или модификации, които не са из-
рично одобрени от страната, отговаряща за 
спазването на изискванията, могат да анули-
рат правото на потребителя да експлоатира 
оборудването. Ако системата за дистанцион-
но отваряне на автомобила е неработеща по-
ради промени или модификации, които не са 
изрично одобрени от страната, отговорна за 
спазването на изискванията, тя няма да бъде 
покрита от гаранцията на производителя на 
вашия автомобил.

 БЕЛЕЖКА 
Дръжте дистанционния ключ далеч 
от електромагнитни материали, които 
блокират електромагнитните вълни 
към повърхността на ключа.

 Смяна на батерията
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Remote key precautions
The remote key will not work if any of
the following occur:
• The key is in the ignition switch.
• You exceed the operating distance

limit (about 30 m [90 feet]).
• The remote key battery is weak.
• Other vehicles or objects may be

blocking the signal.
• The weather is extremely cold.
• The remote key is close to a radio

transmitter such as a radio station
or an airport which can interfere
with normal operation of the remote
key.

When the remote key does not work
correctly, open and close the door
with the mechanical key. If you have a
problem with the remote key, it is rec-
ommended that you contact an
authorized HYUNDAI dealer.
If the remote key is in close proximity
to your mobile phone, the signal could
be blocked by your mobile phones
normal operational signals.

This is especially important when the
phone is active such as making and
receiving calls, text messaging,
and/or sending/receiving emails.
Avoid placing the remote key and your
mobile phone in the same pants or
jacket pocket and always try to main-
tain an adequate distance between
the two devices.

Information 
Changes or modifications not express-
ly approved by the party responsible
for compliance could void the user’s
authority to operate the equipment. If
the keyless entry system is inoperative
due to changes or modifications not
expressly approved by the party
responsible for compliance, it will not
be covered by your manufacturer’s
vehicle warranty.

Keep the remote key away from
electromagnetic materials that
blocks electromagnetic waves to
the key surface.

Battery replacement 
If the remote key is not working prop-
erly, try replacing the battery with a
new one.

Battery Type: CR2032
To replace the battery:
1. Insert a slim tool into the slot and

gently pry open the cover.
2. Remove the old battery and insert

the new battery. Make sure the
battery position is correct.

3. Reinstall the rear cover of the
remote key.

NOTICE

i

Convenient features of your vehicle

OLM042302

Ако ключът за дистанционно управление 
не работи правилно, опитайте да замени-
те батерията с нова.
Тип на батерията: CR2032 За да смените 
батерията:
1.  Поставете тънък инструмент в слота и 

внимателно отворете капака.
2.  Извадете старата батерия и поставете 

новата батерия. Уверете се, че батери-
ята е поставена правилно.

3.  Поставете отново задния капак на 
дистанционния ключ.
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Ако смятате, че вашият дистанционен 
ключ е претърпял някаква повреда или 
усещате, че вашият дистанционен ключ 
не работи правилно, препоръчително е 
да се свържете с упълномощен дилър 
на HYUNDAI.

i  Информация
Неподходящо изхвърлената батерия 
може да е вредна за околната среда 
и човешкото здраве. Изхвърлете 
батерията според местните закони 
и разпоредби.

Смарт ключ
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Convenient features of your vehicle

If you suspect your remote key might
have sustained some damage, or
you feel your remote key is not work-
ing correctly, it is recommended that
you contact an authorized HYUNDAI
dealer.

Information 
An inappropriately disposed
battery can be harmful to the
environment and human
health. Dispose the battery
according to your local law(s)
and regulation.

Smart key 

Your HYUNDAI uses a Smart Key,
which you can use to lock or unlock
a door (and tailgate) and even start
the engine.
1. Door Lock 
2. Door Unlock
3. Tailgate Unlock

Locking 

To lock :
1. Close all doors, engine hood and

tailgate.
2. Either press the door handle but-

ton or press the Door Lock button
(1) on the smart key.

3. The hazard warning lights will
blink. Also, the outside rearview
mirror will fold, if the outside
rearview mirror folding switch is in
the AUTO position (if equipped).

4. Make sure the doors are locked by
checking the position of the door
lock button inside the vehicle.

i 3

OBA043222IN OAE046001

Вашият HYUNDAI има Смарт ключ, който 
можете да използвате, за да заключите 
или отключите вратата (и вратата на ба-
гажника) и дори да стартирате двигателя.
1.  Заключване на вратата
2.  Отключване на вратата
3.  Отключване на багажника

Заключване
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Convenient features of your vehicle

If you suspect your remote key might
have sustained some damage, or
you feel your remote key is not work-
ing correctly, it is recommended that
you contact an authorized HYUNDAI
dealer.

Information 
An inappropriately disposed
battery can be harmful to the
environment and human
health. Dispose the battery
according to your local law(s)
and regulation.

Smart key 

Your HYUNDAI uses a Smart Key,
which you can use to lock or unlock
a door (and tailgate) and even start
the engine.
1. Door Lock 
2. Door Unlock
3. Tailgate Unlock

Locking 

To lock :
1. Close all doors, engine hood and

tailgate.
2. Either press the door handle but-

ton or press the Door Lock button
(1) on the smart key.

3. The hazard warning lights will
blink. Also, the outside rearview
mirror will fold, if the outside
rearview mirror folding switch is in
the AUTO position (if equipped).

4. Make sure the doors are locked by
checking the position of the door
lock button inside the vehicle.

i 3

OBA043222IN OAE046001

За да заключите:
1.  Затворете всички врати, капака на 

двигателя и вратата на багажника.
2.  Натиснете или бутона на дръжката на 

вратата или бутона за заключване на 
вратите (1) на смарт ключа.

3.  Аварийните светлини ще мигат. Освен 
това, външното огледало за обратно 
виждане ще се сгъне, ако превключ-
вателят за сгъване на външното ог-
ледало се намира в положение AUTO 
(ако е оборудвано).

4.  Уверете се, че вратите са заключени, 
като проверите позицията на бутона 
за заключване на вратите от вътреш-
ната страна на автомобила.
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Convenient features of your vehicle

Information 
Changes or modifications not expressly
approved by the party responsible for
compliance could void the user’s
authority to operate the equipment. If
the keyless entry system is inoperative
due to changes or modifications not
expressly approved by the party
responsible for compliance, it will not
be covered by your manufacturer’s
vehicle warranty.

Keep the remote key away from
electromagnetic materials that
blocks electromagnetic waves to
the key surface.

Battery replacement 
If the remote key is not working prop-
erly, try replacing the battery with a
new one.

Battery Type: CR2032
To replace the battery:
1. Insert a slim tool into the slot and

gently pry open the cover.
2. Remove the old battery and insert

the new battery. Make sure the
battery position is correct.

3. Reinstall the rear cover of the
remote key.

If you suspect your remote key might
have sustained some damage, or
you feel your remote key is not work-
ing correctly, it is recommended that
you contact an authorized HYUNDAI
dealer.

Information 
An inappropriately disposed
battery can be harmful to the
environment and human
health. Dispose the battery
according to your local law(s)
and regulation.

i

NOTICE

i

OIB044180
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Функции за удобство на вашия автомобил

i  Информация
Бутонът на дръжката на вратата ще работи 
само когато смарт ключът е на разстояние от 
0,7 ~ 1 м (28 ~ 40 инча) от външната дръжка 
на вратата. 

Въпреки че натискате бутона на външна-
та дръжка на вратата, вратите няма да се 
заключат и ще има звуков сигнал в про-
дължение на три секунди, ако възникнат 
някои от следните ситуации:
•  Смарт ключът е в автомобила.
•  Бутонът Старт / Стоп на двигателя е в 

положение ACC или ON.
•  Някоя от вратите, с изключение на 

задната врата, е отворена.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не оставяйте смарт ключа в автомо-
била си с деца без надзор. Децата без 
надзор могат да натиснат бутона за 
Старт/ Стоп на двигателя и да задей-
стват електрическите прозорци или 
други органи за управление или дори 
да задвижат автомобила, което може 
да доведе до сериозни наранявания 
или смърт.

Отключване
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Information 
The door handle button will only
operate when the smart key is within
0.7~1 m (28~40 in.) from the outside
door handle. 

Even though you press the outside
door handle button, the doors will not
lock and the chime will sound for
three seconds if any of the following
occur:
• The Smart Key is in the vehicle.
• The Engine Start/Stop button is in

ACC or ON position.
• Any door except the tailgate is

open.

Unlocking

To unlock:
1. Carry the Smart Key.
2. Either press the door handle but-

ton or press the Door Unlock but-
ton (2) on the smart key.

3. The doors will unlock. The hazard
warning lights will blink two times.
Also, the outside rearview mirror
will unfold, if the outside rearview
mirror folding switch is in the AUTO
position. (if equipped)

Information 
• The door handle button will only

operate when the smart key is with-
in 0.7~1 m (28~40 in.) from the out-
side door handle. Other people can
also open the doors without the
smart key in possession.

• After unlocking the doors, the doors
will lock automatically after 30 sec-
onds unless a door is opened.

Tailgate unlocking 
To unlock:
1. Carry the smart key.
2. Either press the tailgate handle

button or press the Tailgate Unlock
button (3) on the smart key for
more than one second.

3. The hazard warning lights will
blink two times.

Once the tailgate is opened and then
closed, the tailgate will lock automat-
ically.

Information 
After unlocking the tailgate, the tail-
gate will lock automatically after 30
seconds unless the tailgate is opened.

i

ii

Convenient features of your vehicle

Do not leave the Smart Key in
your vehicle with unsupervised
children. Unattended children
could press the Engine Start/
Stop button and may operate
power windows or other con-
trols, or even make the vehicle
move, which could result in
serious injury or death.

WARNING

OAE046001

За да отключите:
1.  Носете в себе си смарт ключа.
2.  Натиснете или бутона на дръжката на 

вратата или бутона за отключване на 
вратите (2) на смарт ключа.

3.  Вратите ще се отключат. Аварийните 
светлини ще присветнат два пъти. 
Освен това, външното огледало за 
обратно виждане ще се разгъне, ако 
превключвателят за сгъване на външ-
ното огледало се намира в положение 
AUTO. (ако е в оборудването)

i  Информация
• Бутонът на дръжката на вратата ще работи 

само когато смарт ключът е на разстояние от 
0,7 ~ 1 м (28 ~ 40 инча) от външната дръжка на 
вратата. Други хора могат да отварят вратите, 
без да притежават смарт ключа.

• След отключване на вратите, вратите автома-
тично се заключват след 30 секунди, освен ако 
една от вратите не е отворена. 

Отключване на вратата на багажника:
За да отключите:
1.  Носете в себе си смарт ключа.
2.  Натиснете или бутона на дръжката на 

вратата на багажника или бутона за от-
ключване на багажника (3) на смарт ключа 
за повече от една секунда.

3.  Аварийните светлини ще присветнат два 
пъти. След като вратата на багажника се 
отвори и след това затвори, вратата на 
багажника ще се заключи автоматично.

i  Информация
След отключване на вратата на багажника тя 
автоматично се заключва след 30 секунди, ос-
вен ако вратата на багажника не е отворена.
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Стартиране
Можете да стартирате двигателя, без да 
вкарвате ключа. За подробна инфор-
мация вижте Бутон за старт / стоп на 
двигателя в глава 5.

 БЕЛЕЖКА 
За да предотвратите повреда на смарт 
ключа:
•  Дръжте смарт ключа далеч от вода 

или каквато и да е течност, и огън. 
Ако вътрешността на смарт ключа се 
овлажни (от напитки или влага) или 
бъде нагрята, вътрешната верига 
може да се повреди, което ще пре-
крати гаранцията на автомобила.

•  Избягвайте изпускането или хвърля-
нето на смарт ключа.

•  Пазете смарт ключа от екстремни 
температури.

МЕХАНИЧЕН КЛЮЧ
Когато интелигентният контактен ключ 
не работи изправно, можете да отваряте 
и затваряте вратата с механичния кон-
тактен ключ.

3-9

Convenient features of your vehicle

Start-up
You can start the engine without
inserting the key. For detailed infor-
mation refer to the Engine
Start/Stop button in chapter 5.

To prevent damaging the smart
key:
• Keep the smart key away from

water or any liquid and fire. If the
inside of the smart key gets
damp (due to drinks or moisture),
or is heated, internal circuit may
malfunction, excluding the car
from the warranty.

• Avoid dropping or throwing the
smart key.

• Protect the smart key from
extreme temperatures.

Mechanical key 
If the Smart Key does not operate
normally, you can lock or unlock the
door by using the mechanical key.

Press and hold the release button (1)
and remove the mechanical key (2).
Insert the mechanical key into the
key hole on the door.
To reinstall the mechanical key, put
the key into the hole and push it until
a click sound is heard.

Loss of a smart key 
A maximum of two smart keys can
be registered to a single vehicle. If
you happen to lose your smart key, it
is recommended that you should
immediately take the vehicle and
remaining key to your authorized
HYUNDAI dealer or tow the vehicle,
if necessary.

NOTICE 3

OAE046034L

Ако смарт ключа не работи нормално, 
можете да заключите или отключите вра-
тата, като използвате механичния ключ.
Натиснете и задръжте бутона за осво-
бождаване (1) и извадете механичния 
ключ (2). Поставете механичния ключ в 
ключалката на вратата.
За да задействате механичния ключ, по-
ставете ключа в отвора и го натиснете, 
докато чуете щракване.

Изгубване на смарт ключа
Максимум два смарт ключа могат да бъ-
дат регистрирани на едно превозно сред-
ство. Ако загубите вашия смарт ключ, 
препоръчваме незабавно да закарате 
автомобила и другия ключ при вашия 
оторизиран дилър на HYUNDAI или да 
предвижите автомобила на буксир, ако 
е необходимо.
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Функции за удобство на вашия автомобил

Предпазни мерки за смарт ключа
Смарт ключа няма да работи в следните 
ситуации:
•  Смарт ключът е близо до радиопреда-

вател, като например радиостанция 
или летище, което може да повлияе на 
нормалната работа на предавателя.

•  Смарт ключът е близо до мобилна дву-
посочна радиосистема или клетъчен 
телефон.

•  Смарт ключът на друг автомобил ра-
боти в близост до вашия автомобил.

Когато смарт ключът не работи правилно, 
отворете и затворете вратата с механич-
ния ключ. Ако имате проблем със смарт 
ключът, препоръчително е да се свържете 
с упълномощен дилър на HYUNDAI.
Ако смарт ключът е в непосредствена 
близост до вашия мобилен телефон, 
сигналът може да бъде блокиран от нор-
малните операционни сигнали на вашия 
мобилен телефон. Това е особено важно, 
когато телефонът е активен, като напри-
мер изходящи и входящи повиквания, 
текстови съобщения и / или изпращане 
/ получаване на имейли.

Избягвайте да поставяте смарт ключа 
и мобилния си телефон в един и същ 
джоб на панталона или сакото и винаги 
се старайте да поддържате подходящо 
разстояние между двете устройства.

i  Информация
Промени или модификации, които не са из-
рично одобрени от страната, отговаряща за 
спазването на изискванията, могат да анули-
рат правото на потребителя да експлоатира 
оборудването. Ако системата за дистанцион-
но отваряне на автомобила е неработеща по-
ради промени или модификации, които не са 
изрично одобрени от страната, отговорна за 
спазването на изискванията, тя няма да бъде 
покрита от гаранцията на производителя на 
вашия автомобил.

 БЕЛЕЖКА 
Дръжте смарт ключа далеч от електро-
магнитни материали, които блокират 
електромагнитните вълни към повърх-
ността на ключа.

Смяна на батерията
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Convenient features of your vehicle

Smart key precautions
The smart key will not work if any of
the following occur:
• The smart key is close to a radio

transmitter such as a radio station
or an airport which can interfere
with normal operation of the trans-
mitter.

• The smart key is near a mobile two
way radio system or a cellular
phone.

• Another vehicle’s smart key is
being operated close to your vehi-
cle.

When the smart key does not work
correctly, open and close the door
with the mechanical key. If you have
a problem with the smart key, it is
recommended that you contact an
authorized HYUNDAI dealer.
If the smart key is in close proximity
to your mobile phone, the signal
could be blocked by your mobile
phones normal operational signals.
This is especially important when the
phone is active such as making and
receiving calls, text messaging,
and/or sending/receiving emails.

Avoid placing the smart key and your
mobile phone in the same pants or
jacket pocket and always try to main-
tain an adequate distance between
the two devices.

Information 
Changes or modifications not express-
ly approved by the party responsible
for compliance could void the user’s
authority to operate the equipment. If
the keyless entry system is inoperative
due to changes or modifications not
expressly approved by the party
responsible for compliance, it will not
be covered by your manufacturer’s
vehicle warranty.

Keep the smart key away from
electromagnetic materials that
blocks electromagnetic waves to
the key surface.

Battery replacement 

If the Smart Key is not working prop-
erly, try replacing the battery with a
new one.
Battery Type: CR2032
To replace the battery:
1. Pry open the rear cover of the

smart key.
2. Remove the old battery and insert

the new battery. Make sure the
battery position is correct.

3. Reinstall the rear cover of the
smart key.

NOTICE

i

OLF044008

Ако смарт ключът не работи правилно, 
опитайте да замените батерията с нова.
Тип на батерията: CR2032
За да смените батерията:
1.  Отворете задния капак на смарт клю-

ча.
2.  Извадете старата батерия и поставете 

новата батерия. Уверете се, че батери-
ята е поставена правилно.

3.  Поставете отново задния капак на 
смарт ключа.
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Ако смятате, че вашият смарт ключ е пре-
търпял някаква повреда или усещате, че 
вашият смарт ключ не работи правилно, 
препоръчително е да се свържете с упъл-
номощен дилър на HYUNDAI.

i  Информация
Неподходящо изхвърлената бате-
рия може да е вредна за околната 
среда и човешкото здраве. Изхвър-
лете батерията според местните 
закони и разпоредби.

ИМОБИЛАЙЗЕР 
(ако е в оборудването)
Системата на имобилайзера предпазва 
автомобила от кражба. Ако се използва 
неправилно кодиран ключ (или друго 
устройство), горивната система на дви-
гателя се деактивира.
Когато ключът за запалването е поставен 
в положение ON, индикаторът на имоби-
лайзера трябва да се включи за кратко, 
след което да изгасне. Ако индикаторът 
започне да мига, системата не разпознава 
кодирането на ключа.
Поставете ключа за запалването в поло-
жение LOCK / OFF и отново го поставете в 
положение ON.
Системата може да не разпознае коди-
рането на вашия ключ, ако в близост до 
ключа е поставен друг ключ с имоби-
лайзер или друг метален предмет (напр. 
ключодържател). Двигателят може да не 
стартира, защото металът може да пре-
късне нормалното излъчване на сигнала 
на транспондера.
Ако системата многократно не разпоз-
нава кодирането на ключа, препоръчи-
телно е да се свържете с вашия дилър на 
HYUNDAI.

Не се опитвайте да променяте тази сис-
тема или да добавяте други устройства 
към нея. Могат да се предизвикат електри-
чески проблеми, които да направят вашия 
автомобил неизползваем.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да предотвратите кражбата на ва-
шия автомобил не оставяйте резервни 
ключове където и да било в автомоби-
ла. Вашата парола за имобилайзера е 
уникална клиентска парола и трябва 
да се пази като поверителна.

 БЕЛЕЖКА 
Транспондерът във вашия ключ е важна 
част от системата на имобилайзера. 
Той е проектиран да осигури години 
безпроблемно обслужване, но трябва 
да избягвате излагането на влага, ста-
тично електричество и грубо боравене. 
Това може да доведе до неизправност 
на системата за имобилайзера.
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Функции за удобство на вашия автомобил

Задействане на ключалките на 
вратите от външната страна на 
автомобила
Механичен ключ
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Operating door locks from
outside the vehicle 
Mechanical key

To remove the cover:
1. Pull out the door handle (1).
2. Press the lock (2) located inside

the bottom part of the cover with a
key or flat-head screwdriver.

3. Push out the cover while pressing
the lock.

To install the cover:
1. Pull out the door handle.
2. Install the cover.

After removing the cover, turn the
key toward the front of the vehicle to
unlock and toward the rear of the
vehicle to lock.
If you lock/unlock the driver's door
with a key, all vehicle doors will
lock/unlock automatically.
Once the doors are unlocked, they
may be opened by pulling the door
handle.
When closing the door, push the
door by hand. Make sure that doors
are closed securely.

Remote key 

To lock the doors, press the Door
Lock button (1) on the remote key.
To unlock the doors, press the Door
Unlock button (2) on the remote key.
Once the doors are unlocked, they
may be opened by pulling the door
handle.
When closing the door, push the
door by hand. Make sure that doors
are closed securely.

DOOR LOCKS 

Convenient features of your vehicle

OHG040006L

OAE046188L

LLoocckk   

UUnnlloocckk

За да свалите капака:
1.  Изтеглете дръжката врата (1).
2.  Натиснете ключалката (2), разполо-

жена в долната част на капака, с ключ 
или плоска отвертка.

3.  Издърпайте капака, докато натискате 
ключалката.

За да поставите обратно капака:
1.  Изтеглете дръжката врата.
2.  Поставете обратно капака.

След като свалите капака, завъртете 
ключа към предната част на автомобила, 
за да го отключите и към задната част на 
автомобила, за да го заключите.
Ако заключите/ отключите вратата на 
шофьора с ключ, всички врати на ав-
томобила ще се заключат/ отключат 
автоматично.
След като вратите вече са отключени, те 
могат да бъдат отворени като издърпате 
дръжката на вратата.
Когато затваряте вратата, трябва да я 
натиснете с ръка. Уверете се, че вратите 
са добре затворени.

Дистанционен ключ
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Operating door locks from
outside the vehicle 
Mechanical key

To remove the cover:
1. Pull out the door handle (1).
2. Press the lock (2) located inside

the bottom part of the cover with a
key or flat-head screwdriver.

3. Push out the cover while pressing
the lock.

To install the cover:
1. Pull out the door handle.
2. Install the cover.

After removing the cover, turn the
key toward the front of the vehicle to
unlock and toward the rear of the
vehicle to lock.
If you lock/unlock the driver's door
with a key, all vehicle doors will
lock/unlock automatically.
Once the doors are unlocked, they
may be opened by pulling the door
handle.
When closing the door, push the
door by hand. Make sure that doors
are closed securely.

Remote key 

To lock the doors, press the Door
Lock button (1) on the remote key.
To unlock the doors, press the Door
Unlock button (2) on the remote key.
Once the doors are unlocked, they
may be opened by pulling the door
handle.
When closing the door, push the
door by hand. Make sure that doors
are closed securely.

DOOR LOCKS 

Convenient features of your vehicle

OHG040006L

OAE046188L

LLoocckk   

UUnnlloocckk

За да заключите вратите натиснете 
бутона за заключване на вратите (1) на 
дистанционния ключ.
За да отключите вратите натиснете 
бутона за отключване на вратите (2) на 
дистанционния ключ.
След като вратите вече са отключени, те 
могат да бъдат отворени като издърпате 
дръжката на вратата.
Когато затваряте вратата, трябва да я 
натиснете с ръка. Уверете се, че вратите 
са добре затворени.

КЛЮЧАЛКИ НА ВРАТИТЕ
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i  Информация
•  При студен и влажен климат ключалките и 

механизмите на вратите могат да не рабо-
тят правилно поради ниските температури.

•  Ако вратата е заключена / отключена 
няколко пъти в бърза последователност 
с ключа на колата или с ключалката на 
вратата, системата може временно да спре 
да работи, за да предпази веригата и да 
предотврати повреда на системните ком-
поненти.

Смарт ключ

3-13

Convenient features of your vehicle

3

Information 
• In cold and wet climates, door lock

and door mechanisms may not work
properly due to freezing conditions.

• If the door is locked/unlocked multi-
ple times in rapid succession with
either the vehicle key or door lock
switch, the system may stop operat-
ing temporarily in order to protect
the circuit and prevent damage to
system components.

Smart key 

To lock the doors, press the button on
the outside door handle while carry-
ing the smart key with you or press
the door lock button on the smart key.

To unlock the doors, press the button
on the outside door handle while car-
rying the smart key with you or press
the door unlock button on the smart
key.
Once the doors are unlocked, they
may be opened by pulling the door
handle.
When closing the door, push the
door by hand. Make sure that doors
are closed securely.

Information 
• In cold and wet climates, door lock

and door mechanisms may not work
properly due to freezing conditions.

• If the door is locked/unlocked multi-
ple times in rapid succession with
either the vehicle key or door lock
switch, the system may stop operat-
ing temporarily in order to protect
the circuit and prevent damage to
system components.

i

i

OAE046001

OBA043224IN

LLoocckk   //   UUnnlloocckk

За да заключите вратите, натиснете буто-
на на външната дръжка на вратата, като 
носите смарт ключа с вас, или натиснете 
бутона за заключване на вратата на 
смарт ключа. 

За да отключите вратите, натиснете буто-
на на външната дръжка на вратата, като 
носите смарт ключа с вас, или натиснете 
бутона за отключване на вратата на 
смарт ключа.
След като вратите вече са отключени, те 
могат да бъдат отворени като издърпате 
дръжката на вратата.
Когато затваряте вратата, трябва да я 
натиснете с ръка. Уверете се, че вратите 
са добре затворени.

i  Информация
•  При студен и влажен климат ключалките и 

механизмите на вратите могат да не рабо-
тят правилно поради ниските температури.

•  Ако вратата е заключена / отключена 
няколко пъти в бърза последователност 
с ключа на колата или с ключалката на 
вратата, системата може временно да спре 
да работи, за да предпази веригата и да 
предотврати повреда на системните ком-
поненти.
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Функции за удобство на вашия автомобил

Задействане на ключалките на 
вратите от вътрешната страна на 
автомобила
С бутона за заключване на вратата
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Convenient features of your vehicle

Operating door locks from
inside the vehicle 
With the door lock button

• To unlock a door, pull the door lock
button (1) to the “Unlock” position.
The red mark (2) on the door lock
button will be visible.

• To lock a door, push the door lock
button (1) to the “Lock” position. If
the door is locked properly, the red
mark (2) on the door lock button
will not be visible.

• To open a door, pull the door han-
dle (3) outward.

• If the inner door handle of the dri-
ver’s (or front passenger’s) door is
pulled when the door lock button is
in the lock position, the button is
unlocked and door opens.

• Front doors cannot be locked if the
key is in the ignition switch and any
front door is open.

• Doors cannot be locked if the
smart key is in the vehicle and any
door is open.

Information 
If a power door lock ever fails to func-
tion while you are in the vehicle try
one or more of the following tech-
niques to exit: 
Operate the door unlock feature
repeatedly (both electronic and manu-
al) while simultaneously pulling on the
door handle. 
Operate the other door locks and han-
dles, front and rear. 
Lower a front window and use the
mechanical key to unlock the door
from outside.

With the central door lock
switch

When pressing the ( ) portion (1) of
the switch, all vehicle doors will lock.
• If the key is in the ignition switch

and any door is opened, the doors
will not lock even though the lock
button (1) of the central door lock
switch is pressed.

• If the smart key is in the vehicle
and any door is opened, the doors
will not lock even though the lock
button (1) of the central door lock
switch is pressed.

When pressing the ( ) portion (2) of
the switch, all vehicle doors will
unlock.

i
OAE046005

OAE046004

UUnnlloocckk   //   LLoocckk

•  За да отключите врата, издърпайте 
бутона за заключване на вратата (1) в 
позиция „Отключено“. Червената мар-
кировка (2) на бутона за заключване 
на вратата ще стане видим.

•  За да заключите врата, натиснете 
бутона за заключване на вратата (1) в 
положение „Заключено“. Ако вратата е 
заключена правилно, червената мар-
кировка (2) на бутона за заключване 
на вратата няма да се вижда.

•  За да отворите врата, дръпнете дръж-
ката на вратата (3) навън.

•  Ако вътрешната дръжка на вратата 
на шофьора (или на предния пътник) 
бъде издърпана, когато бутонът за 
заключване на вратата е в заключе-
но положение, бутонът е отключен и 
вратата се отваря.

•  Предните врати не могат да бъдат 
заключени, ако ключът е поставен 
в гнездото за запалване и някоя от 
предните врати е отворена.

•  Вратите не могат да бъдат заклю-
чени, ако смарт ключът се намира в 
автомобила и която и да е от вратите 
е отворена.

i  Информация
Ако се случи някоя от електрическите клю-
чалки на вратите да не задейства докато сте 
в превозното средство, опитайте една или 
няколко от следните техники, за да излезете:
Задействайте многократно функцията за от-
ключване на вратата (електронна и ръчна), 
като едновременно с това дърпате дръжката 
на вратата. Задействайте другите ключалки 
и дръжки на вратите, предни и задни.
Спуснете предния прозорец и използвайте 
механичния ключ, за да отключите вратата 
отвън.

С превключвателя за централно за-
ключване на вратите
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Convenient features of your vehicle

Operating door locks from
inside the vehicle 
With the door lock button

• To unlock a door, pull the door lock
button (1) to the “Unlock” position.
The red mark (2) on the door lock
button will be visible.

• To lock a door, push the door lock
button (1) to the “Lock” position. If
the door is locked properly, the red
mark (2) on the door lock button
will not be visible.

• To open a door, pull the door han-
dle (3) outward.

• If the inner door handle of the dri-
ver’s (or front passenger’s) door is
pulled when the door lock button is
in the lock position, the button is
unlocked and door opens.

• Front doors cannot be locked if the
key is in the ignition switch and any
front door is open.

• Doors cannot be locked if the
smart key is in the vehicle and any
door is open.

Information 
If a power door lock ever fails to func-
tion while you are in the vehicle try
one or more of the following tech-
niques to exit: 
Operate the door unlock feature
repeatedly (both electronic and manu-
al) while simultaneously pulling on the
door handle. 
Operate the other door locks and han-
dles, front and rear. 
Lower a front window and use the
mechanical key to unlock the door
from outside.

With the central door lock
switch

When pressing the ( ) portion (1) of
the switch, all vehicle doors will lock.
• If the key is in the ignition switch

and any door is opened, the doors
will not lock even though the lock
button (1) of the central door lock
switch is pressed.

• If the smart key is in the vehicle
and any door is opened, the doors
will not lock even though the lock
button (1) of the central door lock
switch is pressed.

When pressing the ( ) portion (2) of
the switch, all vehicle doors will
unlock.

i
OAE046005

OAE046004

UUnnlloocckk   //   LLoocckk

При натискане на страна (1)  на прев-
ключвателя всички врати на автомобила 
ще се заключат.
• Ако ключът е поставен в гнездото за 
запалване и някоя от вратите е отворена, 
вратите няма да се заключат, въпреки че 
бутонът за заключване (1) на превключ-
вателя за централно заключване на 
вратите е натиснат.
• Ако смарт ключът е в автомобила и ня-
коя от вратите е отворена, вратите няма 
да се заключват, въпреки че е натиснат 
бутонът за заключване (1) на превключ-
вателя за централно заключване на 
вратите.
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При натискане на страната  на прев-
ключвателя, всички врати на автомобила 
ще се отключат.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вратите винаги трябва да са напълно за-
творени и заключени, докато автомобилът 
е в движение. Ако вратите са отключени, 
рискът от изхвърляне на човек от автомо-
била при катастрофа се увеличава.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не оставяйте децата или животните без 
надзор в автомобила си. Затвореното 
превозно средство може да стане изклю-
чително горещо, причинявайки смърт или 
сериозно нараняване на деца или живот-
ни без надзор, които не могат да излязат от 
автомобила. Децата могат да задействат 
функции на автомобила, които биха могли 
да ги наранят, или да пострадат по друг 
начин, например от друго лице, качило се 
в автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Винаги обезопасявайте автомобила си.
Оставянето на автомобила отключен 
увеличава потенциалния риск за вас или 
другите пътници от някой, който може да 
се скрие във вашия автомобил.
За да защитите автомобила си, при нати-
скане на спирачката, преместете лоста 
за смяна на предавките в положение P 
(Park), включете спирачката за паркира-
не и поставете ключа за запалването в 
положение LOCK / OFF, затворете всички 
прозорци, заключете всички врати и ви-
наги вземайте ключа със себе си.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Отварянето на вратата, когато нещо се 
приближава, може да причини щета или 
нараняване. Бъдете внимателни, когато 
отваряте вратите и следете за автомо-
били, мотоциклети, велосипеди или 
пешеходци, които се приближават към 
автомобила по пътя към вратата.
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Функции за удобство на вашия автомобил

Автоматични функции за заключване/ 
отключване на вратите

Система за отключване на вратите при удар 
(ако е в оборудването)
Всички врати ще бъдат автоматично отклю-
чени, когато удар причини задействане на 
въздушните възглавници.

Система за отключване на вратите при 
достигане на определена скорост (ако е в 
оборудването)
Всички врати ще бъдат автоматично заключе-
ни, когато скоростта на превозното средство 
надвиши 15 км/ч (9 мили/ч).

Можете да активирате или деактивирате 
функциите за автоматично заключване / от-
ключване на вратите от режима за потреби-
телски настройки (User Settings Mode) на LCD 
дисплея. За повече подробности вижте „LCD 
дисплей“ в тази глава.

Заключващи устройства за задните 
врати за предпазване на деца
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Convenient features of your vehicle

Auto door lock/unlock features 
Impact sensing door unlock
system (if equipped)
All doors will be automatically
unlocked when an impact causes the
air bags to deploy.

Speed sensing door lock system
(if equipped)
All doors will be automatically locked
when vehicle speed exceeds 15
km/h (9 mph).

You can activate or deactivate the
Auto Door Lock/Unlock features from
the User Settings Mode on the LCD
display. For more details, refer to
"LCD Display" in this chapter.

Child-protector rear door locks

The child safety lock is provided to
help prevent children seated in the
rear from accidentally opening the
rear doors.The rear door safety locks
should be used whenever children
are in the vehicle.
The child safety lock is located on
the edge of each rear door. When the
child safety lock is in the lock posi-
tion, the rear door will not open if the
inner door handle is pulled.

To lock the child safety lock, insert a
key (or screwdriver) (1) into the hole
and turn it to the lock position.
To allow a rear door to be opened
from inside the vehicle, unlock the
child safety lock.

OAE046006L

If children accidently open the
rear doors while the vehicle is
in motion, they could fall out of
the vehicle.The rear door safety
locks should always be used
whenever children are in the
vehicle.

WARNING

Детската предпазна ключалка е предвидена, 
за да се предотврати инцидентно отваряне на 
задните врати от деца, пътуващи на задната 
седалка. Предпазните ключалки на задните 
врати трябва да се използват винаги, когато 
има деца в превозното средство.
Детската предпазна ключалка се намира на 
външния ръб на всяка задна врата. Когато 
детската предпазна ключалка е в заключено 
положение, задната врата няма да се отво-
ри, ако вътрешната дръжка на вратата бъде 
издърпана.

За да заключите детската предпазна ключал-
ка, вкарайте ключ (или отвертка) (1) в отвора и 
го завъртете в заключено положение.
За да позволите отваряне на задната врата 
от вътрешността на автомобила, отключете 
детската предпазна ключалка.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако децата случайно отворят задните вра-
ти, докато автомобилът е в движение, те 
могат да паднат от превозното средство. 
Предпазните ключалки на задните врати 
трябва да се използват винаги, когато има 
децата в превозното средство.
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Тази система помага за защита на ваше-
то превозно средство и ценности. Ще се 
задейства звукът на клаксона и аварий-
ните светлини ще мигат непрекъснато, 
ако възникне някое от следните събития:
-  Отворена е врата без да се използва 

дистанционен ключ или смарт ключ.
-  Отворена е врата на багажника без да 

се използва дистанционен ключ или 
смарт ключ.

-  Капакът на двигателя е отворен.
Алармата продължава 30 секунди, след 
което системата се нулира. За да изклю-
чите алармата, отключете вратите с дис-
танционния ключ или със смарт ключа.
Алармената система за кражба авто-
матично се привежда в готовност 30 
секунди, след като заключите вратите и 
багажника. За да се активира системата, 
трябва да заключите вратите и багажни-
ка извън автомобила с дистанционния 
ключ или смарт ключа, или с натискане 
на бутона от външната страна на дръж-
ките на вратите, като смарт ключа трябва 
да е във вас.
Аварийните светлини ще мигнат и клак-
сонът ще се задейства веднъж, за да 
покаже, че системата е активирана.
 

След като системата за сигурност вече 
е приведена в готовност, отварянето на 
всяка врата, на багажника или капака 
на двигателя, без да се използва дис-
танционния ключ или смарт ключа, ще 
предизвика задействане на алармата.
Алармената система срещу кражба няма 
да се приведе в готовност, ако капака на 
двигателя, вратата на багажника или 
която и да е врата не са напълно затво-
рени. Ако системата не се привежда в 
готовност, проверете дали капака на дви-
гателя, багажника и вратите са напълно 
затворени.
Не се опитвайте да променяте тази сис-
тема или да добавяте други устройства 
към нея.

i  Информация
•  Не заключвайте вратите, докато всички 

пътници не напуснат автомобила. Ако 
останалият пътник напусне автомобила, 
когато системата е активирана, алармата 
ще се задейства.

•  Ако автомобилната аларма не е деакти-
вирана с дистанционния ключ или смарт 
ключа, отворете вратите с помощта на 
механичния ключ и поставете ключа за 

запалването в положение ON (за дистан-
ционния ключ) или стартирайте дви-
гателя (за смарт ключа) и изчакайте 30 
секунди.

•  Когато системата е деактивирана, но вра-
та или багажникът не бъдат отворени в 
рамките на 30 секунди, системата ще бъде 
повторно активирана.
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This system helps to protect your
vehicle and valuables. The horn will
sound and the hazard warning lights
will blink continuously if any of the
following occurs:
- A door is opened without using the

remote key or smart key.
- The tailgate is opened without

using the remote key or smart key.
- The engine hood is opened.
The alarm continues for 30 seconds,
then the system resets. To turn off
the alarm, unlock the doors with the
remote key or smart key.
The Theft Alarm System automati-
cally sets 30 seconds after you lock
the doors and the tailgate. For the
system to activate, you must lock the
doors and the tailgate from outside
the vehicle with the remote key or
smart key or by pressing the button
on the outside of the door handles
with the smart key in your posses-
sion.
The hazard warning lights will blink
and the chime will sound once to
indicate the system is armed.

Once the security system is set, open-
ing any door, the tailgate, or the hood
without using the remote key or smart
key will cause the alarm to activate.
The Theft Alarm System will not set if
the hood, the tailgate, or any door is
not fully closed. If the system will not
set, check the hood, the tailgate, or
the doors are fully closed.
Do not attempt to alter this system or
add other devices to it.

Information 
• Do not lock the doors until all pas-

sengers have left the vehicle. If the
remaining passenger leaves the
vehicle when the system is armed,
the alarm will be activated.

• If the vehicle is not disarmed with
the remote key or smart key, open
the doors by using the mechanical
key and place the ignition switch in
the ON position (for remote key) or
start the engine (for smart key) and
wait for 30 seconds.

• When the system is disarmed but a
door or tailgate is not opened within
30 seconds, the system will be
rearmed.

Information 
Vehicles equipped with a theft alarm
system will have a label attached to
the vehicle with the following words:
1. WARNING
2. SECURITY SYSTEM

ii

THEFT-ALARM SYSTEM 

3

OJC040170

i  Информация
Превозните средства, оборудвани с алармена 
система за кражба, ще имат етикет, прикре-
пен към превозното средство, със следните 
думи:
1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
2. СИСТЕМА ЗА СИГУРНОСТ

АЛАРМЕНА СИСТЕМА СРЕЩУ КРАЖБА



3-18

Функции за удобство на вашия автомобил

3-18

Convenient features of your vehicle

The Driver Position Memory System
is provided to store and recall the fol-
lowing memory settings with a sim-
ple button operation.
- Driver's seat position
- Outside rearview mirror position
- Instrument panel illumination intensity

Information 
• If the battery is disconnected, the

memory settings will be erased. 
• If the Driver Position Memory

System does not operate normally,
we recommend that you have the
system checked by an authorized
HYUNDAI dealer. 

Storing memory positions
1. Move the shift lever into P while the

ignition switch or the Engine
Start/Stop button is in the ON posi-
tion.

2. Adjust the driver's seat position,
outside rearview mirror position
and instrument panel illumination
intensity to the desired position.

3. Press the SET button. The system
will beep once and notify you
"Press button to save settings"on
the LCD display.

4. Press one of the memory buttons
(1 or 2) within 4 seconds. The sys-
tem will beep twice when the mem-
ory has been successfully stored.

5. "Driver 1 (or 2) settings saved" will
appear on the LCD display.

i

DRIVER POSITION MEMORY SYSTEM (IF EQUIPPED)

OAE046036L

Never attempt to operate the driv-
er position memory system while
the vehicle is moving.
This could result in loss of con-
trol, and an accident causing
death, serious injury, or property
damage.

WARNING  

Системата за запаметяване на позиция-
та на водача е предвидена да съхранява 
и извиква следните запаметени настрой-
ки с една лесна операция с бутони.
-  Позицията на седалката на водача
-  Положение на външното огледало за 

обратно виждане
-  Интензитет на осветлението на арма-

турното табло

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не се опитвайте да работите 
със системата за запаметяване на 
позицията на водача, докато автомо-
билът се движи.
Това може да доведе до загуба на кон-
трол и произшествие, причиняващо 
смърт, сериозни наранявания или 
имуществени щети.

i  Информация
•  Ако батерията е разкачена, запаметените 

настройките ще бъдат изтрити.
•  Ако системата за запаметяване на пози-

цията на водача не работи нормално, пре-
поръчваме системата да бъде проверена 
от оторизиран дилър на HYUNDAI.

 Съхраняване на позициите в паметта
1.  Преместете скоростния лост в поло-

жение P, докато ключът за запалване 
или бутонът Старт / Стоп на двигателя 
са в положение ON.

2.  Регулирайте положението на седал-
ката на водача, разположението на 
външното огледало и интензитета на 
осветлението на арматурното табло 
до желаната позиция.

3.  Натиснете бутона SET. Системата 
ще изсвири веднъж и ще ви уведоми 
„Натиснете бутона за запазване на 
настройките“ на LCD дисплея.

4.  Натиснете един от бутоните за памет 
(1 или 2) в рамките на 4 секунди. Сис-
темата ще изсвири два пъти, когато 
запаметяването е успешно.

5.  На дисплея ще се появи „Настройките 
за водач 1 (или 2) са съхранени“.

СИСТЕМА ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА ВОДАЧА (АКО Е В ОБОРУДВАНЕТО)
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Извикване на запаметени позиции
1.  Преместете скоростния лост в поло-

жение P, докато ключът за запалване 
или бутонът Старт / Стоп на двигателя 
са в положение ON.

2.  Натиснете желания бутон на паметта 
(1 или 2). Системата ще изсвири вед-
нъж, след това седалката на водача, 
външното огледало за обратно виж-
дане и осветлението на арматурното 
табло автоматично ще се настроят в 
запаметената позиция (ако е в оборуд-
ването).

3.  На дисплея ще се появи „Настройките 
за водач 1 (или 2) са приложени“.

i  Информация
•  Докато извиквате запаметена позиция 

„1“, натискането на бутоните SET или 1 
временно спира настройката на извика-
ната запаметена позиция. Натискането 
на бутона 2 извиква позицията „2“ от 
паметта.

•  Докато извиквате запаметена позиция 
„2“, натискането на бутоните SET или 2 
временно спира настройката на извика-
ната запаметена позиция. Натискането 
на бутона 1 извиква позицията „1“ от 
паметта.

•  Докато извиквате запаметените позиции, 
натискането на един от контролните бу-
тони за седалката на водача, външното 
огледало за обратно виждане или освет-
лението на арматурното табло ще спре 
движението на този компонент и ще го 
задвижи в посоката, в която е натиснат 
контролния бутон.

 Функция за лесен достъп
(ако е в оборудването)
Системата автоматично ще премести 
седалката на водача, както следва:
Скоростният лост е в позиция P
•  Без система за смарт ключ
 - Ще премести седалката на водача 

назад, когато ключът за запалването 
бъде изваден и вратата на шофьора е 
отворена.

 - Ще премести седалката на водача 
напред, когато ключът за запалването 
бъде поставен.

•  Със система за смарт ключ
 - Ще премести седалката на водача 

назад, когато бутонът Старт / Стоп на 
двигателя е в положение OFF и врата-
та на шофьора е отворена.

 - Ще премести седалката на водача 
напред, когато автомобилът е включен 
или вратата на шофьора е затворена, 
а смарт ключът е у вас.

Можете да активирате или деактивирате 
функциите за лесен достъп от режима за 
потребителски настройки (User Settings 
Mode) на LCD дисплея.
За повече подробности вижте „LCD дис-
плей“ в тази глава.
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Електрическо сервоуправление (EPS)
Системата ви помага при управлението 
на автомобила. Ако двигателят е изклю-
чен или ако системата за електрическо 
управление не действа, превозното 
средство все още може да се управлява, 
но това ще изисква повишено усилие за 
управление на волана.
Освен това усилието на кормилното 
управление става по-тежко при уве-
личаване на скоростта на превозното 
средство и става по-леко с намаляването 
на скоростта на автомобила за по-добър 
контрол на волана.
Ако забележите промяна в усилието на 
волана по време на нормалното функ-
циониране на автомобила, препоръч-
ваме системата да бъде проверена от 
оторизиран дилър на HYUNDAI.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  Ако системата за електрическо сер-

воуправление не работи нормално, 
предупредителният сигнал  ще 
свети или мига върху инструмен-
талния панел. Воланът може да 
стане труден за контролиране или 
използване. Закарайте автомобила 
си на оторизиран дилър на HYUNDAI 

и проверете системата възможно 
най-скоро.

•  При откриване на аномалия в систе-
мата за електрическо сервоуправле-
ние, функцията за подпомагане на 
управлението ще бъде прекратена 
за предотвратяване на инцидент, 
който може да доведе до смърт. През 
това време светлинният индикатор 
ще свети или мига върху инструмен-
талния панел. Воланът може да стане 
труден за контролиране или използ-
ване. След като превозното средство 
бъде преместено в безопасна зона, 
незабавно проверете автомобила си.

i  Информация
При нормална работа на автомобила могат 
да възникнат следните симптоми:
•  Усилието за управление на волана може да 

бъде високо веднага след като поставите 
ключа за запалване или бутона Старт / 
Стоп на двигателя в положение ON.

 Това се получава, тъй като системата из-
вършва диагностиката на EPS системата. 
Когато диагностиката завърши, воланът 
ще се върне в нормалното си състояние.

(Продължава)

(Продължава)
•  От релето на EPS може да се чуе щрак-

ване, след като ключът за запалването 
е поставен в положение ON или LOCK / 
OFF (без система за смарт ключ).

 От релето на EPS може да се чуе шум от 
щракване, след като бутонът Старт / Стоп 
на двигателя е в положение ON или OFF. 
(Със система за смарт ключ).

•  Шумът от двигателя може да се чуе, ко-
гато автомобилът е спрял или се движи с 
ниска скорост.

•  Когато работите с волана при ниска тем-
пература, може да възникне необичаен 
шум. Ако температурата се покачи, шу-
мът ще изчезне. Това е нормално.

•  Когато автомобилът е неподвижен, ако 
завъртите волана докрай наляво или на-
дясно, усилието на волана се увеличава. 
Това не е неизправност в системата. С 
течение на времето усилието на волана 
ще се върне в нормалното си състояние.

ВОЛАН
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Накланяне/ изтегляне на волана

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не регулирайте ъгъла и висо-
чината на волана по време на движе-
ние на автомобила. В противен случай 
може да загубите контрол върху упра-
влението на автомобила и да предиз-
викате тежки телесни наранявания 
или пътнотранспортни произшествия.

i  Информация
След регулирането, понякога лостът за ос-
вобождаване на заключването може да не 
заключи позицията на волана.
Това не е неизправност. Това се получава, ко-
гато два механизма не са зацепени правилно. 
В този случай регулирайте отново волана и 
след това заключете волана.
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Tilt steering / Telescope steering

Information 
After adjustment, sometimes the lock-
release lever may not lock the steering
wheel.
It is not a malfunction. This occurs
when two gears are not engaged cor-
rectly. In this case, adjust the steering
wheel again and then lock the steering
wheel.

Pull down the lock-release lever (1) on
the steering wheel column and adjust
the steering wheel angle (2) and posi-
tion (3, if equipped). Move the steer-
ing wheel, so it points toward your
chest, not toward your face.
Make sure you can see the instrument
panel warning lights and gauges.
After adjusting, pull up the lock-
release lever (1) to lock the steering
wheel in place. Push the steering
wheel both up and down to be cer-
tain it is locked in position. Always
adjust the position of the steering
wheel before driving.

Heated steering wheel 
(if equipped)

When the ignition switch is in the ON
position or when the engine is running,
press the heated steering wheel but-
ton to warm the steering wheel. The
indicator on the button will illuminate.
To turn the heated steering wheel off,
press the button again. The indicator
on the button will turn off.

i

Never adjust the steering wheel
while driving. You may lose
steering control and cause
severe personal injury, death or
accidents.

WARNING  

OAE046007

OAE046008

Издърпайте лоста за освобождаване на 
заключването (1) на колоната на волана и 
регулирайте ъгъла на волана (2) и позици-
ята (3, ако е в оборудването). Преместете 
волана така, че да сочи към гърдите ви, а 
не към лицето ви.
Уверете се, че можете да виждате преду-
предителните светлини и приборите на 
арматурното табло.
След регулирането, издърпайте лоста за 
освобождаване на заключването (1), за да 
заключите волана в избраната позиция. 
Избутайте волана нагоре и надолу, за да сте 
сигурни, че е заключен в позицията. Винаги 
настройвайте позицията на волана преди 
шофиране.

Подгряване на волана
(ако е в оборудването)
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Tilt steering / Telescope steering

Information 
After adjustment, sometimes the lock-
release lever may not lock the steering
wheel.
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wheel again and then lock the steering
wheel.
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wheel before driving.
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position or when the engine is running,
press the heated steering wheel but-
ton to warm the steering wheel. The
indicator on the button will illuminate.
To turn the heated steering wheel off,
press the button again. The indicator
on the button will turn off.

i

Never adjust the steering wheel
while driving. You may lose
steering control and cause
severe personal injury, death or
accidents.

WARNING  

OAE046007

OAE046008

Когато ключът за запалването е в поло-
жение ON или когато двигателят работи, 
натиснете бутона на подгряване на во-
лана, за да го затоплите. Индикаторът на 
бутона ще светне.
За да изключите подгряването на волана, 
натиснете отново бутона. Индикаторът на 
бутона ще изгасне.



3-22

Функции за удобство на вашия автомобил

i  Информация
Отоплението на волана се изключва 
автоматично приблизително 30 минути 
след включването на подгряването на 
волана.
Когато двигателят се изключи, а 
подгряването на волана е включено, 
таймерът на подгряването на волана ще 
бъде нулиран.
За да възстановите подгряването на 
волана, натиснете отново бутона.

 БЕЛЕЖКА 
Не поставяйте никакви калъфки или 
аксесоар върху волана. Всяко покри-
ване или аксесоар може да доведе до 
увреждане на отопляемата система за 
кормилно управление на автомобила.

Клаксон
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Information 
The heated steering wheel will turn off
automatically approximately 30 min-
utes after the heated steering wheel is
turned on. 
When the engine is turned off during
the engine and the heated steering
wheel is on, the timer function of heat-
ed steering wheel will be reset.
To reuse heated steering wheel, press
button again.  

Do not install any cover or acces-
sory on the steering wheel. This
cover or accessory could cause
damage to the heated steering
wheel system.

Horn

To sound the horn, press the area
indicated by the horn symbol on your
steering wheel. The horn will operate
only when this area is pressed.

Do not strike the horn severely to
operate it, or hit it with your fist.
Do not press on the horn with a
sharp-pointed object.

Inside rearview mirror
Before you start driving, adjust the
rearview mirror to the center on the
view through the rear window.

NOTICE

NOTICE

i

OAE046009

MIRRORS

Make sure your line of sight is
not obstructed. Do not place
objects in the rear seat, cargo
area, or behind the rear head-
rests which could interfere with
your vision through the rear
window.

WARNING  

To prevent serious injury during
an accident or deployment of
the air bag, do not modify the
rearview mirror and do not
install a wide mirror.

WARNING  

За да задействате клаксона, натиснете 
зоната, обозначена със символа за клак-
сон на волана. Клаксонът ще работи само 
ако тази област е натисната.

 БЕЛЕЖКА 
За да задействате клаксона не трябва 
да го натискате прекалено силно или 
да го удряте с юмрук. Не натискайте 
клаксона с остри предмети.

Вътрешно огледало за обратно 
виждане
Преди да започнете да шофирате, регу-
лирайте огледалото за обратно виждане 
към центъра на изгледа през задното 
стъкло.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Уверете се, че вашата линия на види-
мост не е нарушена. Не поставяйте 
предмети в задната седалка, в то-
варната част или зад задните обле-
галки за глава, които биха могли да 
повлияят на видимостта през задното 
стъкло.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да предотвратите сериозно нара-
няване при произшествие или задей-
стване на въздушната възглавница, 
не модифицирайте огледалото за 
обратно виждане и не монтирайте 
широко огледало.

ОГЛЕДАЛА
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НИКОГА не регулирайте огледалото за 
обратно виждане по време на шофи-
ране. Това може да доведе до загуба 
на контрол над превозното средство 
и да предизвика произшествие.

 БЕЛЕЖКА 
Когато почиствате огледалото, използ-
вайте хартиена кърпа или подобен ма-
териал, напоен със стъклопочистваща 
течност. Не пръскайте почистващия 
препарат за стъкла директно върху ог-
ледалото, тъй като това може да доведе 
до навлизане на течността в корпуса на 
огледалото.

Дневно / нощно огледало за обратно 
виждане (ако е е оборудването) 
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When cleaning the mirror, use a
paper towel or similar material
dampened with glass cleaner. Do
not spray glass cleaner directly on
the mirror as that may cause the
liquid cleaner to enter the mirror
housing.

Day/night rearview mirror 
(if equipped)

Make this adjustment before you
start driving and while the day/night
lever is in the day position.
Pull the day/night lever toward you to
reduce glare from the headlights of
the vehicles behind you during night
driving.
Remember that you lose some
rearview clarity in the night position.

Electric Chromic Mirror (ECM) 
(if equipped)
The electric rearview mirror automati-
cally controls the glare from the head-
lamp of the car behind you in night-
time or low light driving conditions.
When the engine is running, the
glare is automatically controlled by
the sensor mounted in the rearview
mirror. The sensor detects the light
level around the vehicle, and auto-
matically adjusts to control the head-
lamp glare from vehicles behind you.
Whenever the shift lever is placed in
R (Reverse), the mirror will automat-
ically go to the brightest setting in
order to improve the drivers view
behind the vehicle.

NOTICE

NEVER adjust the mirror while
driving. This may cause loss of
vehicle control resulting in an
accident.

WARNING  

OAE046010
Day

Night

Направете тази настройка преди да 
започнете да шофирате и докато лостът 
за превключване ден/нощ е в дневна 
позиция.
Издърпайте лоста за превключване ден/
нощ към вас, за да намалите отблясъците 
от фаровете на автомобилите зад вас по 
време на нощно шофиране.
Не забравяйте, че в нощната позиция 
губите част от яснота на изображението.

Електрическо хроматично огледало 
(ECM) (ако е в оборудването)
Електрическото огледало за обратно 
виждане автоматично контролира от-
блясъците от фаровете на автомобила 
зад вас при нощни условия на шофиране 
или при слаба светлина.
Когато двигателят работи, светлинното 
отражение се управлява автоматично 
от сензора, монтиран в огледалото за 
обратно виждане. Сензорът разпознава 
нивото на светлината около автомобила 
и автоматично се регулира, за да контро-
лира отблясъците на предните фарове от 
автомобилите зад вас.
Всеки път, когато скоростният лост за 
смяна е поставен в позиция R (Заден ход), 
огледалото автоматично ще премине 
към най-ярката настройка, за да подобри 
изгледа на водача зад автомобила.
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To operate the electric rearview
mirror:
• Press the ON/OFF button (1) to

turn the automatic dimming func-
tion off. The mirror indicator light
will turn off.
Press the ON/OFF button (1) to
turn the automatic dimming func-
tion on. The mirror indicator light
will illuminate.

• The mirror defaults to the ON posi-
tion whenever the ignition switch or
the Engine Start/Stop button is in
the ON position.

Outside rearview mirror  

Be sure to adjust mirror angles
before driving.
Your vehicle is equipped with both
left-hand and right-hand outside
rearview mirrors.
The mirror can be adjusted remotely
with the remote switch.
The mirror heads can be folded to
prevent damage during an automatic
car wash or when passing through a
narrow street.

OAD045010

OAE046013

IInnddiiccaattoorr

• The right outside rearview mir-
ror is convex. In some coun-
tries, the left outside rearview
mirror is also convex. Objects
seen in the mirror are closer
than they appear.

• Use your interior rearview
mirror or turn your head and
look to determine the actual
distance of following vehicles
when changing lanes.

WARNING

Do not adjust or fold the outside
rearview mirrors while driving.
This may cause loss of vehicle
control resulting in an accident.

WARNING

За да работите с електрическото огледало 
за обратно виждане:
•  Натиснете бутона ON / OFF (1), за да 

изключите функцията за автоматично 
затъмняване. Светлинният индикатор 
на огледалото ще се изключи.

•  Натиснете бутона ON / OFF (1), за да 
включите функцията за автоматично 
затъмняване. Светлинният индикатор 
на огледалото ще се включи.

•  Огледалото преминава в положение 
ON винаги, когато ключът за запалва-
не или бутонът Старт / Стоп на двига-
теля са в положение ON.

Външно огледало за обратно виждане
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To operate the electric rearview
mirror:
• Press the ON/OFF button (1) to

turn the automatic dimming func-
tion off. The mirror indicator light
will turn off.
Press the ON/OFF button (1) to
turn the automatic dimming func-
tion on. The mirror indicator light
will illuminate.

• The mirror defaults to the ON posi-
tion whenever the ignition switch or
the Engine Start/Stop button is in
the ON position.

Outside rearview mirror  

Be sure to adjust mirror angles
before driving.
Your vehicle is equipped with both
left-hand and right-hand outside
rearview mirrors.
The mirror can be adjusted remotely
with the remote switch.
The mirror heads can be folded to
prevent damage during an automatic
car wash or when passing through a
narrow street.

OAD045010
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• The right outside rearview mir-
ror is convex. In some coun-
tries, the left outside rearview
mirror is also convex. Objects
seen in the mirror are closer
than they appear.

• Use your interior rearview
mirror or turn your head and
look to determine the actual
distance of following vehicles
when changing lanes.

WARNING

Do not adjust or fold the outside
rearview mirrors while driving.
This may cause loss of vehicle
control resulting in an accident.

WARNING

Преди шофиране не забравяйте да регу-
лирате наклона на огледалото.
Вашето превозно средство е оборудвано 
с ляво и дясно външно огледало за обра-
тно виждане.
Огледалото може да се настройва дис-
танционно с дистанционния ключ.
Телата на огледалата могат да бъдат сгъ-
нати, за да се предотврати повреда при 
използване на автоматична автомивка 
или при преминаване през тясна улица.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Дясното външно огледало за обратно 
виждане е изпъкнало. В някои страни 
лявото външно огледало за обратно 
виждане също е изпъкнало. Обекти-
те, които се виждат в огледалото, са 
по-близо, отколкото изглеждат.
Използвайте вътрешното огледало 
за обратно виждане или обърнете 
главата си и погледнете, за да опре-
делите действителното разстояние 
до автомобилите зад вас при смяна 
на лентите на движение.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не регулирайте и не сгъвайте външ-
ните огледала за обратно виждане 
по време на шофиране. Това може 
да доведе до загуба на контрол над 
превозното средство и да предизвика 
произшествие.
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 БЕЛЕЖКА 
•  Не стържете леда от повърхността на 

огледалото - това може да повреди 
повърхността на стъклото.

•  Ако огледалото е блокирано от лед, 
не регулирайте огледалото със 
сила. Използвайте одобрен спрей 
за размразяване (не антифриз за 
радиатори), гъба или мека кърпа с 
много топла вода или преместете ав-
томобила на топло място и оставете 
леда да се стопи.
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• Do not scrape ice off the mirror
face; this may damage the sur-
face of the glass.

• If the mirror is jammed with ice,
do not adjust the mirror by
force. Use an approved spray
de-icer (not radiator antifreeze)
spray, or a sponge or soft cloth
with very warm water, or move
the vehicle to a warm place and
allow the ice to melt.

Adjusting the rearview mirrors:
Move the lever (1) to the L (Left) or R
(Right) to select the rearview mirror
you would like to adjust.
Use the mirror adjustment control to
position the selected mirror up,
down, left or right.
After adjustment, move the lever (1)
to the middle to prevent inadvertent
adjustment.

• The mirrors stop moving when
they reach the maximum adjust-
ing angles, but the motor contin-
ues to operate while the switch
is pressed. Do not press the
switch longer than necessary,
the motor may be damaged.

• Do not attempt to adjust the out-
side rearview mirror by hand or
the motor may be damaged.

NOTICENOTICE

OAE046014

Регулиране на огледалата за обратно 
виждане:
Преместете превключвателя (1) към L 
(ляво) или R (дясно), за да изберете огле-
далото за обратно виждане, което искате 
да регулирате.
Използвайте бутона за регулиране на 
огледалото, за да позиционирате избра-
ното огледало нагоре, надолу, наляво 
или надясно.
След регулирането, преместете прев-
ключвателя (1) в средата, за да предо-
твратите неволна промяна на регули-
ровката.

 БЕЛЕЖКА 
•  Огледалата спират да се движат, 

когато достигнат максималните 
ъгли на регулиране, но моторът про-
дължава да работи, докато бутонът 
е натиснат. Не натискайте бутона 
по-дълго, отколкото е необходимо, 
защото моторът може да се повреди.

•  Не се опитвайте да регулирате външ-
ното огледало за обратно виждане с 
ръка, защото това може да повреди 
мотора.
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Сгъване на външното огледало  
за обратно виждане

Ръчно огледало
За да сгънете външното огледало за 
обратно виждане, хванете корпуса на 
огледалото и го сгънете към задната част 
на автомобила.

Електрическо огледало (ако е в 
оборудването)
Ляво: Огледалото ще се разгъне.
Дясно: Огледалото ще се сгъне.
Център (AUTO): Огледалото ще се сгъне 
или разгъне автоматично, както следва:
•  Без система за смарт ключ
 - Огледалото ще се сгъне или разгъне, 

когато вратата се заключи или отклю-
чи с дистанционния ключ.

•  Със система за смарт ключ
 - Огледалото ще се сгъне или разгъне, 

когато вратата се заключи или отклю-
чи със смарт ключа.

 - Огледалото ще се сгъне или разгъне, 
когато вратата се заключи или отклю-
чи с бутона на външната дръжка на 
вратата.

 - Огледалото ще се разгъне, когато се 
приближите до автомобила (всички 
врати са затворени и заключени) със 
смарт ключа във вас. (ако е в оборуд-
ването)

 БЕЛЕЖКА 
Външното електрическо огледало ра-
боти, въпреки че ключът за запалването 
е в положение „OFF“. За да избегнете 
излишното разреждане на Батерията, 
не регулирайте огледалата по-дълго, 
отколкото е необходимо, докато двига-
телят не работи.

 БЕЛЕЖКА 
Не сгъвайте електрическото външно 
огледало за обратно виждане на ръка. 
Това може да доведе до повреда на 
мотора.
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СТЪКЛА
Електрически стъкла (ако е в оборудването)

Ляв волан
(1)  Превключвател на електрическото 

стъкло на вратата на водача
(2)  Превключвател на електрическото 

стъкло на вратата на предния пътник
(3)  Превключвател на електрическото 

стъкло на задната врата (лява)
(4)  Превключвател на електрическото 

стъкло на задната врата (дясна)
(5)  Отваряне и затваряне на прозорците
(6)  Автоматично електрическо стъкло*
(7)  Бутон за заключване на електриче-

ското стъкло
* : ако е в оборудването
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Power windows (if equipped)
(1) Driver’s door power window

switch
(2) Front passenger’s door power

window switch
(3) Rear door (left) power window

switch
(4) Rear door (right) power window

switch
(5) Window opening and closing
(6) Automatic power window*
(7) Power window lock switch 

* : if equipped

WINDOWS

OAE046019

■ Left-hand drive
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(1) Driver’s door power window
switch

(2) Front passenger’s door power
window switch

(3) Rear door (right) power window
switch

(4) Rear door (left) power window
switch

(5) Window opening and closing
(6) Automatic power window*
(7) Power window lock switch

* : if equipped

OAE046019R

■ Right-hand drive (1)  Превключвател на електрическото 
стъкло на вратата на водача

(2) Превключвател на електрическото 
стъкло на вратата на предния пътник

(3)  Превключвател на електрическото 
стъкло на задната врата (дясна)

(4)  Превключвател на електрическото 
стъкло на задната врата (лява)

(5)  Отваряне и затваряне на прозорците
(6)  Автоматично електрическо стъкло*
(7)  Бутон за заключване на електриче-

ското стъкло

* : ако е в оборудването

Електрически стъкла (ако е в оборудването)

Десен волан
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Бутонът за запалване трябва да е в 
положение „ON“, за да може да вдигне 
или спуснете стъклата. Всяка врата има 
превключвател за електрическото стъкло 
за управление на стъклото на вратата. 
Водачът има бутон за заключване на 
електрическите стъкла, който може да 
блокира функцията на стъклата на пътни-
ците. Електрическите стъкла ще работят 
за около 30 секунди след като ключът за 
запалването бъде поставен в положение 
ACC или OFF. Ако обаче предните врати 
са отворени, електрическите стъкла не 
могат да се управляват дори в рамките 
на тези 30 секунди.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да избегнете сериозни наранява-
ния или смърт, не показвайте главата, 
ръцете или тялото си извън прозорци-
те по време на шофиране.

i  Информация
•  При студен и влажен климат електриче-

ските стъкла могат да не работят правил-
но поради ниските температури.

•  Когато шофирате със свалени стъкла на 
задните врати или с отворен (или час-
тично отворен) люк на покрива (ако има 
такъв), във вашето превозно средство 
може да се появи шум от вятъра или пул-
сиращ шум. Този шум е нормален и може 
да бъде намален или елиминиран, като 
се предприемат следните действия. Ако 
шумът възниква при спуснати едно или и 
двете стъкла на задните врати, частично 
спуснете стъклата на предните врати на 
около два-три сантиметра. Ако усещате 
този шума при отворен люка на покрива, 
леко притворете люка.

Отваряне и затваряне на стъклата
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The ignition switch must be in the ON
position to be able to raise or lower
the windows. Each door has a Power
Window switch to control that door's
window. The driver has a Power
Window Lock switch which can block
the operation of passenger windows.
The power windows will operate for
approximately 30 seconds after the
ignition switch is placed in the ACC
or OFF position. However, if the front
doors are opened, the Power
Windows cannot be operated even
within the 30 second period.

Information 
• In cold and wet climates, power win-

dows may not work properly due to
freezing conditions.

• While driving with the rear win-
dows down or with the sunroof (if
equipped) opened (or partially
opened), your vehicle may demon-
strate a wind buffeting or pulsation
noise. This noise is normal and can
be reduced or eliminated by taking
the following actions. If the noise
occurs with one or both of the rear
windows down, partially lower both
front windows approximately one
inch. If you experience the noise
with the sunroof open, slightly close
the sunroof.

Window opening and closing

To open:
Press the window switch down to the
first detent position (5). Release the
switch when you want the window to
stop.

To close:
Pull the window switch up to the first
detent position (5). Release the win-
dow switch when you want the win-
dow to stop.

i

To avoid serious injury or death,
do not extend your head, arms
or body outside the windows
while driving.

WARNING  

OAE046020

За да отворите:
Натиснете превключвателя на стъклото 
надолу до първото положение на засто-
поряване (5). Освободете превключвате-
ля, когато искате стъклото да спре.

За да затворите:
Издърпайте превключвателя на стъклото 
нагоре до първото положение на засто-
поряване (5). Освободете превключвате-
ля, когато искате стъклото да спре.
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Автоматично спускане на стъклото (ако 
е в оборудването)
Натискането на превключвателя на елек-
трическото стъкло направо до второто 
положение на застопоряване (6) спуска 
напълно стъклото, дори след освобож-
даване на превключвателя. За да спрете 
стъклото на желаната позиция, докато 
стъклото е в движение, изтеглете наго-
ре или натиснете надолу и освободете 
превключвателя.

Автоматично вдигане/спускане на 
стъклото (ако е в оборудването)
Натискането или изтеглянето на прев-
ключвателя на електрическото стъкло 
направо до второто положение на засто-
поряване (6) напълно спуска или вдига 
стъклото, дори след освобождаване на 
превключвателя. За да спрете стъклото 
на желаната позиция, докато стъклото е в 
движение, изтеглете нагоре или натисне-
те надолу и освободете превключвателя.
 

За да нулирате електрическите стъкла
Ако електрическите стъкла не работят 
нормално, системата за автоматично 
задвижване на стъклата трябва да се 
нулира по следния начин:
1.  Поставете ключа за запалването в 

положение ON.
2.  Затворете стъклото и продължете да 

теглите превключвателя на електри-
ческото стъкло за поне една секунда.

Ако електрическите стъкла не работят 
правилно след нулирането, се препо-
ръчва системата да бъде проверена от 
упълномощен дилър на HYUNDAI.

Автоматично връщане 
(ако е в оборудването)
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Auto down window (if equipped) 
Pressing the power window switch
momentarily to the second detent
position (6) completely lowers the
window even when the switch is
released. To stop the window at the
desired position while the window is
in operation, pull up or press down
and release the switch.

Auto up/down window 
(if equipped)
Pressing or pulling up the power win-
dow switch momentarily to the sec-
ond detent position (6) completely
lowers or lifts the window even when
the switch is released. To stop the
window at the desired position while
the window is in operation, pull up or
press down and release the switch.

To reset the power windows
If the power windows do not operate
normally, the automatic power win-
dow system must be reset as follows:
1. Place the ignition switch to the ON

position.
2. Close the window and continue

pulling up on the power window
switch for at least one second.

If the power windows do not operate
properly after resetting, it is recom-
mended that the system be checked
by an authorized HYUNDAI dealer.

Automatic reversal (if equipped)

If a window senses any obstacle
while it is closing automatically, it will
stop and lower approximately 30 cm
(12 inches) to allow the object to be
cleared.
If the window detects the resistance
while the power window switch is
pulled up continuously, the window
will stop upward movement then
lower approximately 2.5 cm (1 inch).
If the power window switch is pulled
up continuously again within 5 sec-
onds after the window is lowered by
the automatic window reversal fea-
ture, the automatic window reversal
will not operate.

OLF044032

Ако стъклото усети някаква пречка докато 
се затваря автоматично, то ще спре и ще се 
спусне на приблизително 30 см (12 инча), за 
да позволи премахването на обекта.
Ако стъклото установи съпротивлението 
при непрекъснато издърпване на прев-
ключвателя, стъклото ще спре да се 
движи нагоре, а след това ще се спусне 
на приблизително 2,5 см (1 инч).
Ако превключвателят на електрическото стък-
ло се издърпа отново непрекъснато в рамките 
на 5 секунди, след като стъклото е спуснато 
от функцията за автоматично връщане на 
стъклото, тогава функцията за автоматичното 
връщане на стъклото няма да действа.
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i  Информация
Функцията за автоматично връщане е ак-
тивна само когато се използва функцията 
„Автоматично вдигане“ (Auto Up) чрез изтег-
ляне на превключвателя направо до втория 
ограничител.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Уверете се, че части от тялото или дру-
ги предмети не се намират на пътя на 
стъклото преди да го затворите, за да 
избегнете наранявания или повреда 
на автомобила.
Обекти, по-малки от 4 мм (0,16 инча) в 
диаметър, захванати между стъклото 
на прозореца и горния канал на про-
зореца, не могат да бъдат открити от 
функцията за автоматично връщане 
на стъклото, и стъклото няма да спре 
и да обърне посоката.

 Бутон за заключване на електриче-
ското стъкло
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Information 
The automatic reverse feature is only
active when the “Auto Up” feature is
used by fully pulling up the switch to
the second detent.

Power window lock switch

The driver can disable the power
window switches on the rear passen-
gers' doors by pressing the power
window lock switch.

When the power window lock switch
is pressed:
• The driver's master control can only

operate the driver’s power window.
• The front passenger's control cannot

operate the front passenger's power
window.

• The rear passenger's control can-
not operate the rear passengers'
power window.

i

Make sure body parts or other
objects are safely out of the way
before closing the windows to
avoid injuries or vehicle damage.
Objects less than 4 mm (0.16
inch) in diameter caught between
the window glass and the upper
window channel may not be
detected by the automatic reverse
window and the window will not
stop and reverse direction.

WARNING  

Do not allow children to play
with the power windows. Keep
the driver’s door power window
lock switch in the LOCK posi-
tion. Serious injury or death can
result from unintentional win-
dow operation by a child.

WARNING  

OAE046021

Водачът може да деактивира превключ-
вателите на електрическите стъкла на 
задните врати чрез натискане на бутона 
за заключване на електрическите стъкла.
При натискане на бутона за заключване 
на електрическото стъкло:
•  Главният бутон за управление на вода-

ча може да задейства само електри-
ческото стъкло на врата на водача.

•  Бутонът на предния пътник не може 
да задейства електрическото стъкло 
на предния пътник.

•  Бутонът на пътника на задната седал-
ка не може да задейства електриче-
ското стъкло на задната врата.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не позволявайте на децата да играят с 
електрическите стъкла. Дръжте бутона 
за заключване на електрическото стък-
ло на вратата на шофьора в положение 
ЗАКЛЮЧЕНО (LOCK). Неволно задейства-
не на стъклото от дете може да доведе до 
сериозно нараняване или смърт.
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 БЕЛЕЖКА 
•  За да предотвратите евентуална повреда 

на системата на електрическите стъкла, 
не отваряйте и не затваряйте едновре-
менно две или повече стъкла. Това ще га-
рантира и дълголетието на предпазителя.

•  Никога не се опитвайте да задействате 
едновременно главния превключвател 
на вратата на водача и превключвателя 
на стъклото на отделна врата в обратни 
посоки. Ако това бъде направено, стъкло-
то ще спре и няма да може да се отвори 
или затвори.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Никога не оставяйте ключовете в ав-

томобила си с деца без надзор, когато 
двигателят работи.

• НИКОГА не оставяйте дете без надзор в 
автомобила. Дори и много малки деца 
могат неволно да задвижат превозното 
средство, да бъдат захванати от стък-
лата или по друг начин да наранят себе 
си или други лица.

• Винаги проверявайте двойно, за да сте 
сигурни, че всички китки, ръце, глави 
и други препятствия са на безопасно 
място в автомобила, преди да затво-
рите прозореца.

•  Не позволявайте на децата да играят с 
електрическите стъкла. Дръжте бутона 
за заключване на електрическото стък-
ло на вратата на шофьора в положение 
LOCK (натиснат). Неволно задействане 
на стъклото от дете може да доведе до 
сериозно нараняване.

• Не показвайте главата, ръцете или тя-
лото си извън прозорците по време на 
шофиране.
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SUNROOF (IF EQUIPPED)

If your vehicle is equipped with a
sunroof, you can slide or tilt your
sunroof with the sunroof control
switch located on the overhead con-
sole.
The sunroof can be opened, closed,
or tilted when the ignition switch is in
the ON position.
The sunroof can be operated for
approximately 30 seconds after the
ignition key is removed or turned to
the ACC or LOCK(or OFF) position.
However, if the front door is opened,
the sunroof cannot be operated even
within 30 seconds.

Sunroof opening and closing

To open:
Press the sunroof control lever back-
ward to the first detent position.
Release the switch when you want
the sunroof to stop.
To close:
Press the sunroof control lever back-
ward to the first detent position.
Release the switch when you want
the sunroof to stop.

Sliding the sunroof
Pressing the sunroof control lever
backward or forward momentarily to
the second detent position completely
opens or closes the sunroof even
when the switch is released. To stop
the sunroof at the desired position
while the sunroof is in operation, press
the sunroof control lever backward or
forward and release the switch.

Information 
To reduce wind noise while driving, it
is recommended that you drive with
the sunroof slightly closed (stop the
sunroof about 7 cm before the maxi-
mum slide open position).

To prevent damage to the sunroof
and the motor, do not continue to
press the sunroof control lever
after the sunroof is in the fully
open, closed or tilt position(s).

NOTICE

iOAD045022

OAD045023
Ако автомобилът ви е снабден с люк, 
можете да плъзнете или накланяте люка 
на покрива с превключвателя за упра-
вление на люка, разположен на горната 
конзола.
Люкът може да бъде отворен, затворен 
или наклонен, когато ключът за запал-
ването е в положение ON.
Люкът може да се задейства за около 30 
секунди след като ключът за запалването 
е изваден или завъртян до положение 
ACC или LOCK (или OFF). Ако обаче пред-
на врата е отворена, люкът не може  да 
се управлява дори в рамките на тези 30 
секунди.

Отваряне и затваряне  
на люка на покрива
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SUNROOF (IF EQUIPPED)

If your vehicle is equipped with a
sunroof, you can slide or tilt your
sunroof with the sunroof control
switch located on the overhead con-
sole.
The sunroof can be opened, closed,
or tilted when the ignition switch is in
the ON position.
The sunroof can be operated for
approximately 30 seconds after the
ignition key is removed or turned to
the ACC or LOCK(or OFF) position.
However, if the front door is opened,
the sunroof cannot be operated even
within 30 seconds.

Sunroof opening and closing

To open:
Press the sunroof control lever back-
ward to the first detent position.
Release the switch when you want
the sunroof to stop.
To close:
Press the sunroof control lever back-
ward to the first detent position.
Release the switch when you want
the sunroof to stop.

Sliding the sunroof
Pressing the sunroof control lever
backward or forward momentarily to
the second detent position completely
opens or closes the sunroof even
when the switch is released. To stop
the sunroof at the desired position
while the sunroof is in operation, press
the sunroof control lever backward or
forward and release the switch.

Information 
To reduce wind noise while driving, it
is recommended that you drive with
the sunroof slightly closed (stop the
sunroof about 7 cm before the maxi-
mum slide open position).

To prevent damage to the sunroof
and the motor, do not continue to
press the sunroof control lever
after the sunroof is in the fully
open, closed or tilt position(s).

NOTICE

iOAD045022

OAD045023

За да отворите:
Натиснете превключвателя за управле-
ние на люка назад до първата застопо-
ряваща позиция. Освободете превключ-
вателя, когато искате люка да спре.
За да затворите:
Натиснете превключвателя за управле-
ние на люка назад до първата застопо-
ряваща позиция. Освободете превключ-
вателя, когато искате люка да спре.

Плъзгане на люка на покрива
Натискането на превключвателя на люка 
напред или назад направо до второто 
положение на застопоряване напълно 
отваря или затваря люка, дори след ос-
вобождаване на превключвателя. За да 
спрете люка на желаната позиция, докато 
люкът е в движение, натиснете лоста за 
управление на люка назад или напред и 
освободете превключвателя.

i  Информация
За да намалите шума от вятъра по време на 
движение, препоръчваме ви да шофирате с 
леко притворен люк (спрете люка на около 
7 см преди максималната отворена позиция 
на плъзгане).

 БЕЛЕЖКА 
За да предотвратите повреда на люка 
и мотора, не продължавайте да нати-
скате лоста за управление на люка, 
след като люкът е в напълно отворено, 
затворено или наклонено положение.

ЛЮК НА ПОКРИВА (АКО Е В ОБОРУДВАНЕТО)
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Автоматично обръщане на движение-
то на люка
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Automatic reversal

If the sunroof senses any obstacle
while it is closing automatically, it will
reverse direction then stop to allow
the object to be cleared.
The auto reverse function does not
work if a small obstacle is between
the sliding glass and the sunroof
sash.
You should always check that all pas-
sengers and objects are away from
the sunroof before closing it.

Tilting the sunroof

Tilt the sunroof open:
Push the sunroof control lever
upward until the sunroof moves to
the desired position.

To close the sunroof:
Press the sunroof lever forward until
the sunroof moves to the desired
position.

OLFC044035CN OAD045024

• Make sure heads, other body
parts or other objects are
safely out of the way before
closing the sunroof to avoid
injuries or vehicle damage.

• Never adjust the sunroof or
sunshade while driving. This
may cause loss of vehicle
control resulting in an acci-
dent.

• To avoid serious injury or
death, do not extend your
head, arms or body outside
the sunroof while driving.

WARNING  

• Make sure the sunroof is fully
closed when leaving your
vehicle. If the sunroof is
opened, rain or snow may leak
through the sunroof and wet
the interior as well as cause
theft.

(Continued)

CAUTION

Ако люкът усети някаква пречка докато се 
затваря автоматично, той ще обърне по-
соката на движение и след това ще спре, 
за да позволи премахването на обекта.
Функцията за автоматично обръщане на 
движението не действа, ако има малка 
пречка между плъзгащото се стъкло и 
рамката на покрива.
Трябва винаги да проверявате дали всич-
ки пътници и предмети са далеч от люка, 
преди да го затворите.

Накланяне на люка
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Automatic reversal

If the sunroof senses any obstacle
while it is closing automatically, it will
reverse direction then stop to allow
the object to be cleared.
The auto reverse function does not
work if a small obstacle is between
the sliding glass and the sunroof
sash.
You should always check that all pas-
sengers and objects are away from
the sunroof before closing it.

Tilting the sunroof

Tilt the sunroof open:
Push the sunroof control lever
upward until the sunroof moves to
the desired position.

To close the sunroof:
Press the sunroof lever forward until
the sunroof moves to the desired
position.
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• Make sure heads, other body
parts or other objects are
safely out of the way before
closing the sunroof to avoid
injuries or vehicle damage.

• Never adjust the sunroof or
sunshade while driving. This
may cause loss of vehicle
control resulting in an acci-
dent.

• To avoid serious injury or
death, do not extend your
head, arms or body outside
the sunroof while driving.

WARNING  

• Make sure the sunroof is fully
closed when leaving your
vehicle. If the sunroof is
opened, rain or snow may leak
through the sunroof and wet
the interior as well as cause
theft.

(Continued)

CAUTION

Отваряне на люка с накланяне:
Натиснете лоста за управление на люка 
нагоре, докато люкът се придвижи до 
желаното положение.
За да затворите люка:
Натиснете лоста за управление на люка 
напред, докато люкът се придвижи до 
желаното положение.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Уверете се, че части от тялото или 

други предмети не се намират на 
пътя на стъклото преди да затвори-
те люка, за да избегнете наранява-
ния или повреда на автомобила.

• Никога не регулирайте люка или 
сенника по време на шофиране. 
Това може да доведе до загуба на 
контрол над превозното средство 
и да предизвика произшествие.

• За да избегнете сериозни нараня-
вания или смърт, не показвайте 
главата, ръцете или тялото си през 
люка по време на движение.

 ВНИМАНИЕ
• Уверете се, че люкът е напълно затво-

рен при напускане на автомобила. 
Ако люкът е отворен, дъжд или сняг 
могат да проникнат през люка на 
покрива, да намокрят вътрешността, 
или да създаде условия за кражба.

(Продължава)
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 ВНИМАНИЕ
(Продължава)
•  Не позволявайте на деца да опери-

рат с люка на покрива.
• Не поставяйте стърчащи от люка 

предмети по време на движение на 
автомобила.

 БЕЛЕЖКА 
•  Периодично отстранявайте всякак-

ви замърсявания, които могат да се 
натрупват на водещата релса на по-
крива или между люка и покривния 
панел, които могат да предизвикат 
шум.

•  Не се опитвайте да отваряте люка 
на покрива, когато температурата е 
под прага на замръзване или когато 
покривът е покрит със сняг или лед - 
това може да повреди мотора. При 
студен и влажен климат, люкът може 
да не работи правилно.

i  Информация
След измиване на автомобила или след дъжд 
не забравяйте да изтриете водата от люка на 
покрива, преди да работите с него.

Нулиране на люка
Люкът на покрива трябва да бъде нули-
ран, ако (в следните случаи)
 - Батерията е изтощена или е разка-

чена, или съответният предпазител е 
сменен или изключен

 - Функцията за плъзгане на люка с 
едно натискане не работи нормално

1.  Поставете ключа за запалването в 
положение ON или стартирайте дви-
гателя. Препоръчва се нулирането 
на люка на покрива да се извърши, 
докато двигателят работи.

2.  Натиснете лоста за управление на-
пред. Люкът ще се затвори напълно 
или ще се наклони в зависимост от 
състоянието на люка.

3.  Освободете лоста за управление, ко-
гато люкът не се движи.

Сенник на люка
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• Periodically remove any dirt that
may accumulate on the sunroof
guide rail or between the sun-
roof and roof panel, which can
make a noise.

• Do not try to open the sunroof
when the temperature is below
freezing or when the sunroof is
covered with snow or ice, the
motor could be damaged. In
cold and wet climates, the sun-
roof may not work properly.

Information 
After washing the vehicle or after a
rain, be sure to wipe off the water on
the sunroof before operating the sun-
roof.

Sunshade

The sunshade will open automatical-
ly with the sunroof when the glass
panel moves. If you want it closed,
move the sunshade manually.

The sunroof is made to slide
together with the sunshade. Do
not leave the sunshade closed
while the sunroof is open.

Resetting the sunroof
Sunroof needs to be reset if (in the fol-
lowings)
- Battery is discharged or disconnect-

ed or the related fuse has been
replaced or disconnected

- The one-touch sliding function of the
sunroof does not normally operate

1. Place the ignition switch to the ON
position or start the engine. It is rec-
ommended to reset the sunroof
while the engine is running.

2. Push the control lever forward. The
sunroof will close completely or tilt
depending on the condition of the
sunroof.

3. Release the control lever until the
sunroof does not move.

NOTICE

i

NOTICE

OAD045037

(Continued)
• Do not allow children to oper-

ate the sunroof.
• Do not extend any luggage

out side the sunroof while
driving.

Сенникът се отваря автоматично заед-
но с люка, когато стъкленият панел се 
задвижи. Ако искате да го затворите, 
преместете сенника ръчно.

БЕЛЕЖКА 
Люкът е направен да се плъзга заедно 
със сенника. Не оставяйте сенника за-
творен, докато люкът е отворен.
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4.  Натиснете контролния лост напред за 
около 10 секунди.

 - Когато люкът е в затворено положе-
ние:

 Стъклото ще се наклони и леко ще се 
задвижи нагоре и надолу.

 - Когато люкът е в наклонено положе-
ние:

 Стъклото леко ще се задвижи нагоре 
и надолу.

Не пускайте лоста, докато операцията не 
приключи.
Ако освободите лоста по време на рабо-
та, опитайте отново от стъпка 2.
5.  В рамките на 3 секунди натиснете 

лоста за управление напред, докато 
люкът работи по следния начин:

Накланяне надолу → Плъзгане Отваряне 
→ Плъзгане Затваряне.
Не пускайте лоста, докато операцията не 
приключи.
Ако освободите лоста по време на рабо-
та, опитайте отново от стъпка 2.
 

6. Освободете лоста за управление на 
люка, след като приключите всички опе-
рации. (Системата на люка на покрива е 
нулирана.)

i  Информация
•  Ако люкът на покрива не се нулира, ко-

гато Батерията на автомобила е разкачен 
или изтощен, или е съответният предпа-
зител е изгорял, люкът на покрива може 
да не работи нормално.

•  За по-подробна информация препоръчва-
ме да се свържете с упълномощен дилър 
на HYUNDAI.

Капак на двигателя

Отваряне на капака
1.  Паркирайте автомобила и задей-

ствайте спирачката за паркиране.
2.  Издърпайте освобождаващия лост, за 

да отключите капака. Капакът трябва 
да се отвори леко.

ВЪНШНИ ФУНКЦИИ
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3. Go to the front of the vehicle, raise
the hood slightly, push the second-
ary latch up (1) inside of the hood
center and lift the hood (2).

4. Pull out the support rod.

5. Hold the hood opened with the
support rod (1).

Closing the hood
1. Before closing the hood, check the

following:
• All filler caps in engine compart-

ment must be correctly installed.
• Gloves, rags or any other com-

bustible material must be removed
from the engine compartment.

2. Return the support rod to its clip to
prevent it from rattling.

3. Lower the hood halfway (lifted
approximately 30cm from the
closed position) and push down to
securely lock in place. Then double
check to be sure the hood is secure.

OAE046027

• Grasp the support rod in the
area wrapped in rubber. The
rubber will help prevent you
from being burned by hot
metal when the engine is hot.

• The support rod must be
inserted completely into the
hole provided whenever you
inspect the engine compart-
ment. This will prevent the
hood from falling and possi-
bly injuring you.

WARNING  

OAD045039

3.  Отидете до предната част на автомо-
била, повдигнете леко капака, пов-
дигнете вторичната ключалка нагоре 
(1) в средата под капака и повдигнете 
капака (2). 

4.  Изтеглете опорната щанга.
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3. Go to the front of the vehicle, raise
the hood slightly, push the second-
ary latch up (1) inside of the hood
center and lift the hood (2).

4. Pull out the support rod.

5. Hold the hood opened with the
support rod (1).

Closing the hood
1. Before closing the hood, check the

following:
• All filler caps in engine compart-

ment must be correctly installed.
• Gloves, rags or any other com-

bustible material must be removed
from the engine compartment.

2. Return the support rod to its clip to
prevent it from rattling.

3. Lower the hood halfway (lifted
approximately 30cm from the
closed position) and push down to
securely lock in place. Then double
check to be sure the hood is secure.

OAE046027

• Grasp the support rod in the
area wrapped in rubber. The
rubber will help prevent you
from being burned by hot
metal when the engine is hot.

• The support rod must be
inserted completely into the
hole provided whenever you
inspect the engine compart-
ment. This will prevent the
hood from falling and possi-
bly injuring you.

WARNING  

OAD045039

5. Задръжте капака отворен с помощта 
на опорната щанга (1).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Хванете опорната щанга в обвитата 

с гума зона. Гумата ще ви предпази 
от изгаряне от нагорещения метал, 
когато двигателят е горещ.

• Опорната щанга трябва винаги да 
се вкарва напълно в отвора, пред-
виден за целта, когато проверявате 
двигателното отделение. Това ще 
предотврати падането на капака и 
вероятното ви нараняване.

Затваряне на капака
1.  Преди да затворите капака на двига-

теля, проверете следното:
 • Всички капачки на резервоарите за 

течности в двигателното отделение 
трябва да са правилно поставени.

 • От двигателното отделение трябва да 
се отстранят ръкавици, парцали или 
други запалими материали.

2.  Върнете опорната щанга в нейната 
щипка, за да не трака при движение.

3.  Спуснете капака наполовина (на ви-
сочина около 30 см от затвореното 
положение) и го натиснете надолу, за 
да го заключите. След това повторно 
проверете, за да сте сигурни, че капа-
кът е сигурно затворен.



3-38

Функции за удобство на вашия автомобил

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Преди да затворите капака, уверете 

се, че всички прегради са отстранени 
от отвора на капака.

• Преди пътуване винаги проверявай-
те, за да сте сигурни, че капакът на 
двигателя е сигурно затворен. Про-
верете дали няма предупредителна 
светлина за отваряне на предния ка-
пак или съобщение, което се показва 
на арматурното табло. Ако капакът 
не е заключен при движение на ав-
томобила, ще се задейства звуков 
сигнал, за да предупреди шофьора, 
че капакът не е напълно затворен. 
Шофирането с отворен капак на 
двигателя може да доведе до пълна 
загуба на видимост, което може да 
причини инцидент.

• Не задвижвайте автомобила с вди-
гнат капак на двигателя, тъй като ви-
димостта е затруднена, което може 
да доведе до инцидент, а капакът 
може да падне или да бъде повреден.

Задна врата
Отваряне на капака на багажника
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Tailgate
Opening the tailgate
1. Make sure the shift lever is in P

(Park) and set the parking brake.

2. Then do one of the following :
- Press the Remote key or Smart

Key Tailgate Unlock button for
more than one second.

- Press the button on the tailgate
itself with the Smart Key in your
possession.

3. Lift the tailgate lid up.

Closing the tailgate

Lower the tailgate lid and press down
until it locks. To be sure the tailgate
lid is securely fastened, always
check by trying to pull it up again.

• Before closing the hood,
ensure all obstructions are
removed from around hood
opening.

• Always double check to be
sure that the hood is firmly
latched before driving away.
Check there is no hood open
warning light or message dis-
played on the instrument clus-
ter. If the hood is not latched
while the vehicle is moving, the
chime will sound to warn the
driver the hood is not fully
latched. Driving with the hood
opened may cause a total loss
of visibility, which might result
in an accident.

• Do not move the vehicle with
the hood in the raised posi-
tion, as vision is obstructed,
which might result in an acci-
dent, and the hood could fall
or be damaged.

WARNING  

OAE046022

Always keep the tailgate lid com-
pletely closed while the vehicle is
in motion. If it is left open or ajar,
poisonous exhaust gases con-
taining carbon monoxide (CO)
may enter the vehicle and seri-
ous illness or death may result.

WARNING  

OAE046031

1. Уверете се, че скоростният лост е в по-
ложение P (паркиране) и задействайте 
спирачката за паркиране.

2.  След това направете едно от следните 
неща:

 - Натиснете бутона за отключване 
на капака на багажника на дистан-
ционния ключ или на смарт ключа за 
повече от една секунда.

 - Натиснете бутона на самия капак на 
багажника когато смарт ключа е във 
вас.

3.  Повдигнете капака на багажника.

Заваряне на капака на багажника
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Tailgate
Opening the tailgate
1. Make sure the shift lever is in P

(Park) and set the parking brake.

2. Then do one of the following :
- Press the Remote key or Smart

Key Tailgate Unlock button for
more than one second.

- Press the button on the tailgate
itself with the Smart Key in your
possession.

3. Lift the tailgate lid up.

Closing the tailgate

Lower the tailgate lid and press down
until it locks. To be sure the tailgate
lid is securely fastened, always
check by trying to pull it up again.

• Before closing the hood,
ensure all obstructions are
removed from around hood
opening.

• Always double check to be
sure that the hood is firmly
latched before driving away.
Check there is no hood open
warning light or message dis-
played on the instrument clus-
ter. If the hood is not latched
while the vehicle is moving, the
chime will sound to warn the
driver the hood is not fully
latched. Driving with the hood
opened may cause a total loss
of visibility, which might result
in an accident.

• Do not move the vehicle with
the hood in the raised posi-
tion, as vision is obstructed,
which might result in an acci-
dent, and the hood could fall
or be damaged.

WARNING  

OAE046022

Always keep the tailgate lid com-
pletely closed while the vehicle is
in motion. If it is left open or ajar,
poisonous exhaust gases con-
taining carbon monoxide (CO)
may enter the vehicle and seri-
ous illness or death may result.

WARNING  

OAE046031

Спуснете капака на багажника и го на-
тиснете докато се заключи. За да сте си-
гурни, че капакът на багажника е сигурно 
затворен, винаги проверявайте, като се 
опитате да го отворите отново.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Винаги дръжте капака на багажника 
напълно затворен, докато автомоби-
лът е в движение. Ако е оставен отворен 
или открехнат, отровните отработени 
газове, съдържащи въглероден окис 
(CO), могат да навлязат в превозното 
средство и да причинят сериозно за-
боляване или смърт.
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i  Информация
За да предотвратите повреда на цилиндрите 
за повдигане на капака на багажника и свър-
зания с тях механизъм, винаги затваряйте 
капака на багажника преди да пътуване.

 БЕЛЕЖКА
•  При студен и влажен климат клю-

чалката и механизмите на капака на 
багажника могат да не работят пра-
вилно поради ниските температури.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Никога не позволявайте на човек да 

се настанява в багажното отделе-
ние на автомобила по всяко време. 
Ако задната врата е частично или 
напълно заключена и човекът не 
може да излезе, може да настъпи 
сериозно нараняване или смърт 
поради липса на вентилация, из-
горели газове и бързо загряване 
или поради излагане на студени 
климатични условия. Капакът на 
багажника освен това е изключи-
телно опасно място в случай на 
катастрофа, тъй като не е защитено 
място за пътници, а е част от зоната 
на смачкване на автомобила.

• Вашият автомобил трябва да се 
държи заключен и ключовете да 
държат на места, недостъпни за 
деца. Родителите трябва да учат 
децата си за опасностите от игра в 
багажното отделение.

• Използвайте освобождаващия лост 
само при спешни случаи.

Вратичка за наливане гориво 
Отваряне на вратичката за наливане 
гориво
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Information 
To prevent damage to the tailgate lift
cylinders and the attached hardware,
always close the tailgate before driv-
ing.

In cold and wet climates, tailgate
lock and tailgate mechanisms may
not work properly due to freezing
conditions.

Fuel filler door
Opening the fuel filler door

1. Turn the engine off.
2. Push the fuel filler door opener

button.

NOTICE

i

• NEVER allow anyone to occu-
py the tailgate of the vehicle at
any time. If the tailgate is par-
tially or totally latched and the
person is unable to get out,
serious injury or death could
occur due to lack of ventila-
tion, exhaust fumes and rapid
heat build-up, or because of
exposure to cold weather con-
ditions. The tailgate is also a
highly dangerous location in
the event of a crash because it
is not a protected occupant
space but is a part of the vehi-
cle’s crush zone.

• Your vehicle should be kept
locked and keys should be
kept out of the reach of chil-
dren. Parents should teach
their children about the dan-
gers of playing in tailgates.

• Use the release lever for
emergencies only.

WARNING  

OAE046024

1.  Изгасете двигателя.
2.  Натиснете бутона за отваряне на вра-

тичката за наливане гориво
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3. Pull the fuel filler door (1) out to
fully open.

4. To remove the fuel tank cap (2),
turn it counterclockwise. You may
hear a hissing noise as the pres-
sure inside the tank equalizes.

5. Place the cap on the fuel filler door.

Information 
If the fuel filler door does not open
because ice has formed around it, tap
lightly or push on the door to break
the ice and release the door. Do not
pry on the door. If necessary, spray
around the door with an approved de-
icer fluid (do not use radiator anti-
freeze) or move the vehicle to a warm
place and allow the ice to melt.

Closing the fuel filler door
1. To install the fuel tank cap, turn it

clockwise until it “clicks” one time.
2. Close the fuel filler door until it is

latched securely.

i

Gasoline is highly flammable
and explosive. Failure to follow
these guidelines may result in
SERIOUS INJURY or DEATH:
• Read and follow all warnings

posted at the gas station.
• Before refueling, note the

location of the Emergency
Gasoline Shut-Off, if available,
at the gas station.

• Before touching the fuel noz-
zle, you should eliminate the
potential build-up of static
electricity by touching a metal
part of the vehicle, a safe dis-
tance away from the fuel filler
neck, nozzle, or other gas
source, with your bare hand.

(Continued)

WARNING  

OAE046025

(Continued)
• Do not use cellular phones

while refueling. Electric cur-
rent and/or electronic interfer-
ence from cellular phones can
potentially ignite fuel vapors
and cause a fire.

• Do not get back into a vehicle
once you have begun refuel-
ing. You can generate a build-
up of static electricity by touch-
ing, rubbing or sliding against
any item or fabric capable of
producing static electricity.
Static electricity discharge can
ignite fuel vapors causing a
fire. If you must re-enter the
vehicle, you should once again
eliminate potentially danger-
ous static electricity discharge
by touching a metal part of the
vehicle, away from the fuel filler
neck, nozzle or other gasoline
source, with your bare hand.

(Continued)

3. Отворете до края вратичката за нали-
ване гориво (1).

4.  За да свалите капачката на горивния 
резервоар (2) трябва да я завъртите 
по посока обратна на часовниковата 
стрелка Може да чуете съскащ шум, 
тъй като налягането в резервоара се 
изравнява.

5.  Поставете капачката на резервоара 
на вратичката. 

i  Информация
Ако вратичката за наливане гориво не се 
отваря, защото около нея се е образувал лед, 
леко почукайте или натиснете вратичката, за 
да разчупите леда и да я освободите. Не дър-

пайте вратичката. Ако е необходимо, напръс-
кайте около вратичката с одобрена течност 
за размразяване (не използвайте антифриз 
за радиатора) или преместете автомобила 
на топло място и оставете леда да се стопи.

Затваряне на вратичката за наливане 
гориво
1.  За да поставите обратно капачката 

на резервоара за гориво, завъртете 
я по часовниковата стрелка, докато 
щракне един път.

2.  Затворете вратичката за наливане на 
гориво, докато се фиксира сигурно.

 ВНИМАНИЕ
Бензинът е силно запалим и експлозивен. Не-
спазването на тези указания може да доведе до 
СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ или СМЪРТ:
• Прочетете и спазвайте всички предупрежде-

ния, поставени на бензиностанцията.
• Преди да хванете пистолета на бензиноко-

лонката, трябва да отстраните потенциал-
ното натрупване на статично електричество, 
като докоснете метална част на автомобила 
на безопасно разстояние от гърловината за 
пълнене на гориво, дюзата или друг източник 
на бензин с гола ръка.

(Продължава)

(Продължава)
• Преди зареждане с гориво, обърнете вни-

мание на местоположението на аварийния 
бензинов изключвател, ако има такъв, на 
бензиностанцията.

• Не използвайте клетъчни телефони до-
като зареждате с гориво. Електрически-
ят ток и / или електронните смущения от 
клетъчните телефони могат потенциал-
но да възпламенят парите на горивото 
и да предизвикат пожар.

• Не се връщайте обратно в автомобила, 
след като сте започнали да зареждате 
гориво. Можете да генерирате нат-
рупване на статично електричество, 
като докоснете, триете или плъзгате 
по предмети или тъкани, способни да 
произвеждат статично електричество. 
Разреждането на статично електри-
чество може да възпламени изпарения 
от горивото, причинявайки пожар. Ако 
се налага да влезете в автомобила, 
трябва отново да отстраните потенци-
ално опасното разреждане на статично 
електричество, като докоснете метална 
част на автомобила, далече от гърло-
вината за пълнене на горивото, дюзата 
или друг бензинов източник, с гола ръка.

(Продължава)
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 (Продължава)
• При зареждане с гориво, винаги поста-

вяйте скоростния лост в положение P 
(Паркиране), задействате спирачката 
за паркиране и поставете ключа за за-
палването в позиция LOCK / OFF. Искри, 
произведени от електрически компо-
ненти, свързани с двигателя, могат да 
възпламенят парите на горивото и да 
причинят пожар.

• Когато използвате одобрен преносим 
контейнер за гориво, уверете се, че сте 
поставили контейнера на земята преди 
зареждането с гориво. Разреждането на 
статично електричество от контейнера 
може да възпламени изпарения от го-
ривото, причинявайки пожар. След като 
зареждането е започнало, контактът 
между голата ви ръка и автомобила 
трябва да се поддържа, докато пълне-
нето приключи.

• Използвайте само одобрени преносими 
пластмасови контейнери за гориво, 
предназначени за пренасяне и съхра-
няване на бензин.

(Продължава)

(Продължава)
• Не използвайте кибрит или запалка, не 

пушете и не оставяйте запалена цигара 
във вашето превозно средство, докато 
сте в бензиностанция, особено по време 
на зареждане с гориво.

• Не препълвайте резервоара на авто-
мобила, защото това може да причини 
разливане на бензин.

• Ако по време на зареждането избухне 
пожар, отдалечете се от автомобила и 
незабавно се обърнете към управителя 
на бензиностанцията и се свържете с 
местната пожарна служба. Следвайте 
дадените от тях инструкции за безопас-
ност.

• Ако има пръскане на гориво под наля-
гане, то може да покрие дрехите или ко-
жата ви и по този начин да ви подложи 
на риск от пожар и изгаряния. Винаги 
сваляйте капачката на резервоара вни-
мателно и бавно. Ако капачката издуха 
гориво или ако чуете съскащ звук, изча-
кайте, докато това спре, преди напълно 
да свалите капачката.

(Продължава)

(Продължава)
• Винаги проверявайте дали капачката 

на горивния резервоар е поставена 
надеждно, за да предотвратите разли-
ването на горивото в случай на прои-
зшествие.

i  Информация
Винаги зареждайте автомобила си в съот-
ветствие с „Изискванията за горивото“, 
предложени в уводната главата.

 БЕЛЕЖКА 
•  Не разливайте гориво по външните 

повърхности на автомобила. Всеки 
тип гориво, разляно върху боядисани 
повърхности, може да повреди боята.

•  Ако капачката на резервоара за го-
риво изисква подмяна, използвайте 
само оригинална капачка HYUNDAI 
или еквивалента, определена за ва-
шето превозно средство. Неправил-
ната капачка на резервоара може 
да доведе до сериозна повреда на 
горивната система или на системата 
за контрол на емисиите.
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Функции за удобство на вашия автомобил

ИНСТРУМЕНТАЛНО ТАБЛО
Тип А

Тип Б

1.  Индикатор на консумираната енер-
гия

2.  Скоростомер
3.  Индикатор за състоянието на Бате-

рията
4.  Индикатор за горивото в резервоара
5.  Предупредителни и индикаторни 

светлини
6.  LCD дисплей (включително маршру-

тен компютър)

Действителното инструментално 
табло в автомобила може да се раз-
личава от илюстрацията.
За повече подробности вижте „Инди-
катори и измерителни уреди“ в тази 
глава.
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Convenient features of your vehicle

1. Power gauge

2. Speedometer

3. Battery SOC (State of Charge) gauge

4. Fuel gauge

5. Warning and indicator lights

6. LCD display (including Trip computer)

OAE046100L/OAE046187L

■ Type B

■ Type A

INSTRUMENT CLUSTER

The actual cluster in the vehicle may
differ from the illustration.
For more details, refer to the "Gauges
and meters" in this chapter.

3-42

Convenient features of your vehicle

1. Power gauge

2. Speedometer

3. Battery SOC (State of Charge) gauge

4. Fuel gauge

5. Warning and indicator lights

6. LCD display (including Trip computer)

OAE046100L/OAE046187L

■ Type B

■ Type A

INSTRUMENT CLUSTER

The actual cluster in the vehicle may
differ from the illustration.
For more details, refer to the "Gauges
and meters" in this chapter.
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Управление на инструменталното 
табло
Осветление на инструменталното 
табло
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Convenient features of your vehicle

3

Instrument cluster control
Instrument panel illumination 

When the vehicle's position lights or
headlights are on, press the illumina-
tion control button to adjust the
brightness of the instrument panel
illumination.
When pressing the illumination con-
trol button, the interior switch illumi-
nation intensity is also adjusted.

• The brightness of the instrument
panel illumination is displayed.

• If the brightness reaches to the
maximum or minimum level, a
chime will sound.

Never adjust the instrument
cluster while driving. This could
result in loss of control and lead
to an accident that may cause
death, serious injury, or property
damage.

WARNING

OAE046167L/OAE046113L

■ Type B■ Type A

OAEE046412

Когато габаритните светлини на ав-
томобила или фаровете са включени, 
натиснете бутона за управление на ос-
ветлението, за да регулирате яркостта 
на осветлението на инструменталното 
табло. 
Когато натискате бутона за управление 
на осветлението се регулира и вътреш-
ното осветление на автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не регулирайте инструментал-
ното табло по време на шофиране. Това 
може да доведе до загуба на контрол и 
да предизвика авария, която може да 
причини смърт, сериозно нараняване 
или имуществени щети.
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Convenient features of your vehicle

3

Instrument cluster control
Instrument panel illumination 

When the vehicle's position lights or
headlights are on, press the illumina-
tion control button to adjust the
brightness of the instrument panel
illumination.
When pressing the illumination con-
trol button, the interior switch illumi-
nation intensity is also adjusted.

• The brightness of the instrument
panel illumination is displayed.

• If the brightness reaches to the
maximum or minimum level, a
chime will sound.

Never adjust the instrument
cluster while driving. This could
result in loss of control and lead
to an accident that may cause
death, serious injury, or property
damage.

WARNING

OAE046167L/OAE046113L

■ Type B■ Type A

OAEE046412

•  Показва се яркостта на осветлението 
на инструменталното табло.

•  Ако яркостта достигне до максимално 
или минимално ниво, ще се чуете зву-
ков сигнал.
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Индикатори и измерителни уреди
Скоростомер
Тип А
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Convenient features of your vehicle

Gauges and meters
Speedometer

The speedometer indicates the
speed of the vehicle and is calibrated
in kilometers per hour (km/h) and/or
miles per hour (MPH).
The speedometer for cluster type B
is displayed differently according to
the mode selected, ECO or SPORT.
If the shift lever is in S (Sport),
SPORT mode is selected and if the
shift lever is in D (Drive), ECO mode
is selected.
For more information, refer to “Dual
Clutch Transmission” in chapter 5.

Tachometer

The tachometer indicates the approx-
imate number of engine revolutions
per minute (rpm).
Use the tachometer to select the cor-
rect shift points and to prevent lug-
ging and/or over-revving the engine.

Do not operate the engine within
the tachometer's RED ZONE. This
may cause severe engine damage.

NOTICE

OAE046102

OAE046103

■ Type A

■ Type B
• ECO mode selected

OAE046104

■ Type B
• SPORT mode selected

OAE046106

■ Type B
• SPORT mode selected

Тип Б
• Избран е режим ECO
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Convenient features of your vehicle

Gauges and meters
Speedometer

The speedometer indicates the
speed of the vehicle and is calibrated
in kilometers per hour (km/h) and/or
miles per hour (MPH).
The speedometer for cluster type B
is displayed differently according to
the mode selected, ECO or SPORT.
If the shift lever is in S (Sport),
SPORT mode is selected and if the
shift lever is in D (Drive), ECO mode
is selected.
For more information, refer to “Dual
Clutch Transmission” in chapter 5.

Tachometer

The tachometer indicates the approx-
imate number of engine revolutions
per minute (rpm).
Use the tachometer to select the cor-
rect shift points and to prevent lug-
ging and/or over-revving the engine.

Do not operate the engine within
the tachometer's RED ZONE. This
may cause severe engine damage.

NOTICE

OAE046102

OAE046103

■ Type A

■ Type B
• ECO mode selected

OAE046104

■ Type B
• SPORT mode selected

OAE046106

■ Type B
• SPORT mode selected

• Избран е режим SPORT 
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Convenient features of your vehicle

Gauges and meters
Speedometer

The speedometer indicates the
speed of the vehicle and is calibrated
in kilometers per hour (km/h) and/or
miles per hour (MPH).
The speedometer for cluster type B
is displayed differently according to
the mode selected, ECO or SPORT.
If the shift lever is in S (Sport),
SPORT mode is selected and if the
shift lever is in D (Drive), ECO mode
is selected.
For more information, refer to “Dual
Clutch Transmission” in chapter 5.

Tachometer

The tachometer indicates the approx-
imate number of engine revolutions
per minute (rpm).
Use the tachometer to select the cor-
rect shift points and to prevent lug-
ging and/or over-revving the engine.

Do not operate the engine within
the tachometer's RED ZONE. This
may cause severe engine damage.

NOTICE

OAE046102

OAE046103

■ Type A

■ Type B
• ECO mode selected

OAE046104

■ Type B
• SPORT mode selected

OAE046106

■ Type B
• SPORT mode selected

Скоростомерът показва скоростта на 
превозното средство и е калибриран в 
километри в час (km/h) и / или мили в 
час (MPH).
Скоростомерът за табло тип B се показва 
различно в зависимост от избрания ре-
жим, ECO или SPORT. Ако скоростния лост 
е в положение S (Спорт), тогава е избран 
режим SPORT, а ако лостът е в положение 
D (Задвижване), тогава е избран режим 
ЕКО.
За повече информация, вижте „Трансми-
сия с двоен съединител“ в глава 5.

Тахометър
Тип Б
• Избран е режим SPORT 
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Convenient features of your vehicle

Gauges and meters
Speedometer

The speedometer indicates the
speed of the vehicle and is calibrated
in kilometers per hour (km/h) and/or
miles per hour (MPH).
The speedometer for cluster type B
is displayed differently according to
the mode selected, ECO or SPORT.
If the shift lever is in S (Sport),
SPORT mode is selected and if the
shift lever is in D (Drive), ECO mode
is selected.
For more information, refer to “Dual
Clutch Transmission” in chapter 5.

Tachometer

The tachometer indicates the approx-
imate number of engine revolutions
per minute (rpm).
Use the tachometer to select the cor-
rect shift points and to prevent lug-
ging and/or over-revving the engine.

Do not operate the engine within
the tachometer's RED ZONE. This
may cause severe engine damage.

NOTICE

OAE046102

OAE046103

■ Type A

■ Type B
• ECO mode selected

OAE046104

■ Type B
• SPORT mode selected

OAE046106

■ Type B
• SPORT mode selected

Тахометърът показва приблизителния 
брой обороти на двигателя в минута (об 
/ мин).
Използвайте тахометъра, за да изберете 
правилните точки на превключване и да 
предотвратите претоварване на двига-
теля и / или прекалено високи обороти.

 БЕЛЕЖКА 
лните точки на превключване и да пре-
дотвратите претоварване на двигателя 
и / или прекалено високи обороти.
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Индикатор на консумираната енергия
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Convenient features of your vehicle

3

Power gauge

The power gauge indicates whether
the current driving condition is fuel
efficient or not.
• CHARGE :

Shows that the energy made by the
vehicle is being converted to elec-
trical energy. (Regenerated energy) 

• ECO :
Shows that the vehicle is being
driven in an Eco-friendly manner.

• POWER :
Shows that the vehicle is exceed-
ing the Eco-friendly range.

Information 
Accordance to the power gauge area
the “EV” indicator comes on or off.
- “EV” indicator ON : Vehicle is driv-

en using the electric motor or the
gasoline engine is stopped.

- “EV” indicator OFF : Vehicle is
driven using the gasoline engine.

Fuel gauge

This gauge indicates the approxi-
mate amount of fuel remaining in the
fuel tank.

i

OAEQ046008

OAE046107/OAE046108

■ Except Europe
• Type A • Type B

■ For Europe
• Type A • Type B

OAE046107L/OAE046108L

Индикатор на консумираната енергия 
показва дали текущият начин на шофи-
ране е ефективен или не.
• CHARGE (ЗАРЕЖДАНЕ):
Показва, че енергията, произведена от 
превозното средство, се преобразува в 
електрическа енергия. (Регенерирана 
енергия)
•  ЕКО:
Показва, че автомобилът се движи по 
екологичен начин.
•  POWER (МОЩНОСТ):
Показва, че автомобилът е извън еколо-
гичния диапазон.

i  Информация
В зависимост от зоната на индикатора за 

консумираната енергия индикатор „EV“ 
се включва или изключва.

 - Индикатор „EV“ е включен: Автомоби-
лът се движи с помощта на електрическия 
мотор или бензиновия двигател е спрян.

 - Индикатор „EV“ е изключен: Автомоби-
лът се движи с бензиновия двигател.

 ВНИМАНИЕ
Пълното свършване на горивото може 
да изложи пътуващите с автомобила 
на опасност. Когато предупреждава-
щият светлинен индикатор за ниско 
ниво на горивото светне или когато 
стрелката на горивомера се прибли-
жи съвсем близо до маркировката „0” 
(празен резервоар) или Е, при първа 
възможност трябва да спрете и да 
заредите допълнително количество 
гориво.

Индикатор за горивото в резервоара
Без Европа 
• Тип A                              •Тип Б
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Convenient features of your vehicle

3

Power gauge

The power gauge indicates whether
the current driving condition is fuel
efficient or not.
• CHARGE :

Shows that the energy made by the
vehicle is being converted to elec-
trical energy. (Regenerated energy) 

• ECO :
Shows that the vehicle is being
driven in an Eco-friendly manner.

• POWER :
Shows that the vehicle is exceed-
ing the Eco-friendly range.

Information 
Accordance to the power gauge area
the “EV” indicator comes on or off.
- “EV” indicator ON : Vehicle is driv-

en using the electric motor or the
gasoline engine is stopped.

- “EV” indicator OFF : Vehicle is
driven using the gasoline engine.

Fuel gauge

This gauge indicates the approxi-
mate amount of fuel remaining in the
fuel tank.

i

OAEQ046008

OAE046107/OAE046108

■ Except Europe
• Type A • Type B

■ For Europe
• Type A • Type B

OAE046107L/OAE046108L

За Европа 
• Тип A                              •Тип Б
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Convenient features of your vehicle

3

Power gauge

The power gauge indicates whether
the current driving condition is fuel
efficient or not.
• CHARGE :

Shows that the energy made by the
vehicle is being converted to elec-
trical energy. (Regenerated energy) 

• ECO :
Shows that the vehicle is being
driven in an Eco-friendly manner.

• POWER :
Shows that the vehicle is exceed-
ing the Eco-friendly range.

Information 
Accordance to the power gauge area
the “EV” indicator comes on or off.
- “EV” indicator ON : Vehicle is driv-

en using the electric motor or the
gasoline engine is stopped.

- “EV” indicator OFF : Vehicle is
driven using the gasoline engine.

Fuel gauge

This gauge indicates the approxi-
mate amount of fuel remaining in the
fuel tank.

i

OAEQ046008

OAE046107/OAE046108

■ Except Europe
• Type A • Type B

■ For Europe
• Type A • Type B

OAE046107L/OAE046108L
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i  Информация
•  Вместимостта на горивния резервоар е 

дадена в глава 8.
•  Индикаторът на горивото е допълнен с 

предупредителна лампа за ниско ниво на 
горивото, която ще свети, когато резерво-
арът за гориво е почти празен.

•  На наклони или завои, показалецът за 
горивото може да се колебае или индика-
торът за ниско ниво на горивото може да 
се светне по-рано от обичайното поради 
движението на горивото в резервоара.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пълното изразходване на горивото 
може да изложи пътниците на автомо-
била на опасност.
Трябва да спрете и да заредите допъл-
нително гориво колкото е възможно 
по-скоро след включване на предупре-
дителната лампа или когато индикато-
рът за горивото се доближи до нивото 
„0 или E (Празно)“.

 БЕЛЕЖКА 
Избягвайте шофиране с прекалено 
ниско ниво на горивото. Свършването 
на горивото може да доведе до повре-
да на катализатора.

Индикатор за състоянието на хибрид-
ната батерия (ИСА)
• Без Европа                • За Европа
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Information 
• The fuel tank capacity is given in

chapter 8.
• The fuel gauge is supplemented by a

low fuel warning light, which will
illuminate when the fuel tank is
nearly empty.

• On inclines or curves, the fuel gauge
pointer may fluctuate or the low fuel
warning light may come on earlier
than usual due to the movement of
fuel in the tank.

Avoid driving with a extremely low
fuel level. Running out of fuel
could cause the engine to misfire
damaging the catalytic converter.

Hybrid battery SOC 
(State of Charge) gauge

This gauge indicates the remaining
hybrid battery power. If the SOC is
near the "0 or L (Low)" level, the
vehicle automatically operates the
engine to charge the battery.
However, if the Service Indicator
( ) and Malfunction Indicator
Lamp (MIL) ( ) turn on when the
SOC gauge is near the "0 or L (Low)"
level, we recommend the vehicle be
checked by an authorized HYUNDAI
dealer.

NOTICE

i

Running out of fuel can expose
vehicle occupants to danger.
You must stop and obtain addi-
tional fuel as soon as possible
after the warning light comes
on or when the gauge indicator
comes close to the "0 or E
(Empty)" level.

WARNING

■ For Europe■ Except Europe

OAEQ046009/OAEQ046009L  

Този индикатор показва оставащата 
мощност на хибридния Батерия. Ако ИСА 
е близо до нивото „0 или L (Ниско)“, авто-
мобилът автоматично задейства двига-
теля, за да зареди Батерията. Ако обаче 
индикаторът за сервиз ( ) и индикатор-
ната лампа за неизправност (ИЛН) ( ) се 
включат, когато ИСА е близо до нивото „0 
или L (ниско)“, препоръчваме превозното 
средство да бъде проверено от упълно-
мощен представител на HYUNDAI.
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БЕЛЕЖКА 
Никога не се опитвайте да стартира-
те автомобила, ако резервоарът за 
гориво е празен. При това състояние 
двигателят не може да зарежда висо-
коволтовия Батерия на хибридната 
система. Ако се опитате да стартирате 
автомобила, когато горивният резер-
воар е празен, високоволтовия Бате-
рия ще се изтощи и ще се повреди.

Индикатор на външната температура
• Тип А                             • Тип Б
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Never try to start the vehicle if the
fuel tank is empty. In this condi-
tion, the engine cannot charge the
high voltage battery of the hybrid
system. If you try to start the vehi-
cle when the fuel is empty, the
high voltage battery will become
discharged and be damaged.

Outside temperature gauge

This gauge indicates the current out-
side air temperatures either in
Celsius (°C) or Fahrenheit.
- Temperature range :

-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
The outside temperature on the dis-
play may not immediately change
like a general thermometer not to
distract the driver.
The temperature unit (from °C to °F
or from °F to °C) can be changed by:

- User Settings mode in the Cluster :
You can change the temperature
unit in the “Other Features -
Temperature unit” .

- Automatic climate control system :
While pressing the OFF button,
press the AUTO button for 3 sec-
onds or more.

The temperature unit of the instrument
cluster and climate control system will
change at once.

NOTICE

OAE046135/OAE046109

■ Type B■ Type A

Този индикатор показва текущата 
външна температура на въздуха по 
Целзий (°C) или Фаренхайт.
- Температурен диапазон : -40°C ~ 60°C 
(-40°F ~ 140°F)

Външната температура на дисплея 
може да не се променя незабавно като 
обикновен термометър, за да не отвлича 
вниманието на водача.

Измерителната единица за температура 
(от °C към °F или от °F към °C) може да се 
промени чрез:
 - Режим Потребителски настройки на 

инструменталното табло: Можете да 
промените температурната единица 
в „Други функции - Температурна еди-
ница“.

 - Автоматична система за управление 
на климатика: При натиснат бутон OFF, 
натиснете бутона AUTO за 3 секунди 
или повече.

Температурната единица на инструмен-
талното табло и Автоматичната система 
за управление на климатика ще се смени 
веднага.
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Брояч на изминатото разстояние
• Тип A                             • Тип Б
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Odometer

The odometer indicates the total dis-
tance that the vehicle has been driv-
en and should be used to determine
when periodic maintenance should
be performed.

Distance to empty 

• The distance to empty is the esti-
mated distance the vehicle can be
driven with the remaining fuel.

• If the estimated distance is below
1 km (1 mi.), the trip computer will
display "----" as distance to empty.

• The distance to empty for cluster
type B is displayed differently
according to the mode selected,
ECO or SPORT. If the shift lever is
in S (Sport), SPORT mode is
selected and if the shift lever is in D
(Drive), ECO mode is selected.
For more information, refer to “Dual
Clutch Transmission” in chapter 5.

• The Distance to Empty for cluster
type A is mentioned in “Trip
Computer” in this chapter.

Information 
• If the vehicle is not on level ground

or the battery power has been inter-
rupted, the distance to empty func-
tion may not operate correctly.

• The distance to empty may differ
from the actual driving distance as
it is an estimate of the available
driving distance.

• The trip computer may not register
additional fuel if less than 6 liters
(1.5 gallon) of fuel are added to the
vehicle.

• The fuel economy and distance to
empty may vary significantly based
on driving conditions, driving habits,
and condition of the vehicle.

i

Convenient features of your vehicle

OAE046138/OAE046112

■ Type B■ Type A

OAEE046141/OAE046126

■ Type B
• ECO mode selected • SPORT mode selected

Броячът на изминатото разстояние по-
казва общото разстояние, което е било 
изминато от превозното средство, и 
трябва да се използва  за определяне 
кога трябва да се извършва периодич-
на поддръжка на автомобила.

Разстояние до изпразване на резерво-
ара
• Тип Б
• режим ЕСО              • режим СПОРТ
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mated distance the vehicle can be
driven with the remaining fuel.
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driving distance.

• The trip computer may not register
additional fuel if less than 6 liters
(1.5 gallon) of fuel are added to the
vehicle.

• The fuel economy and distance to
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and condition of the vehicle.

i

Convenient features of your vehicle

OAE046138/OAE046112

■ Type B■ Type A

OAEE046141/OAE046126

■ Type B
• ECO mode selected • SPORT mode selected

•  Разстоянието до изпразване на ре-
зервоара е прогнозното разстояние, 
което автомобилът може да измине с 
оставащото гориво.

•  Ако прогнозното разстояние е под 1 км 
(1 миля), бордовият компютър ще пока-
же „--“ като разстояние до изпразване 
на резервоара.

•  Разстоянието до изпразване на ре-
зервоара за табло тип Б се показва 
различно в зависимост от избрания 
режим, ECO или SPORT. Ако скоростния 
лост е в положение S (Спорт), тогава е 

избран режим SPORT, а ако лостът е в 
положение D (Задвижване), тогава е 
избран режим ECO.

За повече информация, вижте „Трансми-
сия с двоен съединител“ в глава 5.
•  Разстоянието до изпразване на ре-

зервоара за табло тип А е описано в 
„Маршрутен компютър“ в тази глава.

i  Информация
• Ако автомобилът не е на равна повърхност 
или захранването на Батерията е прекъсна-
то, функцията Разстояние до изпразване на 
резервоара може да не работи правилно.
• Разстоянието до изпразване на резервоара 
може да се различава от действителното из-
минато разстояние, тъй като това е прогноза 
на базата на вече изминатото разстояние.
• Маршрутният компютър може да не ре-
гистрира допълнително гориво, ако към 
автомобила са добавени по-малко от 6 литра 
гориво (1,5 галона).
• Разходът на гориво и разстоянието до из-
празване на резервоара могат да се различа-
ват значително в зависимост от условията на 
шофиране, навиците на шофиране и състоя-
нието на превозното средство.
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Индикатор на трансмисията с двоен 
съединител
• Тип A                             • Тип Б
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Convenient features of your vehicle

Dual clutch transmission shift
indicator

This indicator displays which shift
lever is selected.

Dual clutch transmission shift indi-
cator in Manual Shift mode 
(for Europe, if equipped)
In the Manual Shift mode, this indi-
cator informs which gear is desired
while driving to save fuel.

- Shifting up :▲2, ▲3, ▲4, ▲5, ▲6 
- Shifting down :▼1, ▼2, ▼3, ▼4,

▼5

For example
: Indicates that shifting up to the
3rd gear is desired (currently
the shift lever is in the 2nd or
1st gear).

: Indicates that shifting down to
the 3rd gear is desired (current-
ly the shift lever is in the 4th,
5th, or 6th gear).

When the system is not working
properly, the indicator is not dis-
played.

Shift indicator pop-up (if equipped)
The pop-up that indicates the current
gear position is displayed in the clus-
ter for about 2 seconds when shifting
into other positions (P/R/N/D).

3

OAE046136L/OAE046110L

■ Type B■ Type A

OAE046185/OAE046184

■ Type B■ Type A

OAE046137/OAE046111

■ Type B■ Type A

Този индикатор показва коя позиция на 
скоростния лост е избрана.

• Тип A                             • Тип Б
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3

OAE046136L/OAE046110L

■ Type B■ Type A

OAE046185/OAE046184

■ Type B■ Type A

OAE046137/OAE046111

■ Type B■ Type A

Индикатор на трансмисията с двоен съ-
единител в режим на Ръчно превключ-
ване (за Европа, ако е в оборудването)
В режим на Ръчно превключване този 
индикатор информира коя предавка е 
желана по време на шофиране, за да се 
пести гориво.
 - Превключване на по-висока предав-

ка: 2, 3, 4, 5, 6
 - Превключване на по-ниска предавка: 

1, 2, 3, 4,
Например:

  : Показва, че е желателно да се прев-
ключи нагоре на трета предавка (в 
момента скоростният лост е на втора 
или първа предавка). 

  : Показва, че е желателно да се прев-
ключи надолу на трета предавка (в мо-
мента скоростният лост е на четвърта, 
пета или шеста предавка).

Когато системата не работи правилно, 
индикаторът не се показва.
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Convenient features of your vehicle

Dual clutch transmission shift
indicator

This indicator displays which shift
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Dual clutch transmission shift indi-
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the 3rd gear is desired (current-
ly the shift lever is in the 4th,
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3

OAE046136L/OAE046110L

■ Type B■ Type A

OAE046185/OAE046184

■ Type B■ Type A

OAE046137/OAE046111

■ Type B■ Type A

Изскачащ индикатор на предавката
(ако е в оборудването)
Изскачащ индикатор, който показва те-
кущата предавка, се показва на таблото 
за около 2 секунди при превключване в 
други позиции (P / R / N / D).
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Предупредителни и индикаторни 
светлини

i  Информация
Уверете се, че всички предупредителни 
светлини са изгаснали след стартиране на 
двигателя. Ако някоя светлина все още е 
включена, това показва ситуация, която 
изисква внимание.

Индикатор за готовност 

Този индикатор свети:
Когато автомобилът е готов за тръгване.
 - ON : Възможно е нормално шофира-

не.
 - OFF : Не е възможно нормално шофи-

ране, или е възникна проблем.
 - Мигане: Аварийно шофиране.
Когато индикаторът за готовност изгасне 
или мига, има проблем със системата. В 
този случай препоръчваме автомобила 
ви да бъде проверен от оторизиран дилър 
на HYUNDAI.
 

Индикатор за режим EV 
EV

Този индикатор свети, когато автомоби-
лът се задвижва от електрическия мотор.

Предупредителен светлинен 
индикатор за обслужване  

Този предупредителен индикатор свети:
•  Когато бутонът Старт / Стоп на двига-

теля е в положение ON.
 - Светва за около 3 секунди и след това 

изгасва.
•  Когато има проблем със системата за 

управление на хибридния автомобил 
или с хардуера.

Когато предупредителният индикатор 
светне по време на движение или не 
изгасне след стартиране на автомо-
била, препоръчваме автомобила ви да 
бъде проверен от оторизиран дилър на 
HYUNDAI.

Предупредителен светлинен индика-
тор за въздушна възглавница

 
Този предупредителен индикатор свети: 
•  След като завъртите ключа за запал-

ване или бутона за Старт / Стоп на 
двигателя в положение ON.

 - Светва за около 6 секунди и след това 
изгасва.

•  Когато има неизправност с ДСО.

В този случай препоръчваме автомобила 
ви да бъде проверен от оторизиран дилър 
на HYUNDAI.
оръчваме да изискате проверка на пре-
возното средство в оторизиран дилър на 
компанията HYUNDAI.
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Предупредителен светлинен индика-
тор за предпазния колан

Тази предупредителен индикатор инфор-
мира водача, че предпазният колан не е 
поставен.
За повече подробности вижте „Пред-
пазни колани“ в глава 2.

Предупредителен светлинен индика-
тор за спирачката при паркиране и 
спирачната течност

3-93

Convenient features of your vehicle

3

Parking Brake & Brake
Fluid Warning Light

This warning light illuminates:
• Once you set the ignition switch or

the Engine Start/Stop button to the
ON position.
- It illuminates for approximately 3

seconds
- It remains on if the parking brake

is applied.
• When the parking brake is applied.
• When the brake fluid level in the

reservoir is low.
- If the warning light illuminates

with the parking brake released, it
indicates the brake fluid level in
reservoir is low.

If the brake fluid level in the reser-
voir is low:
1. Drive carefully to the nearest safe

location and stop your vehicle.
2. With the engine stopped, check the

brake fluid level immediately and
add fluid as required (For more
details, refer to “Brake Fluid” in
chapter 7). Then check all brake
components for fluid leaks. If any
leak on brake system is still found,
the warning light remains on, or the
brakes do not operate properly, do
not drive the vehicle.
In this case, we recommend that
you have the vehicle towed to an
authorized HYUNDAI dealer and
inspected.

Dual-diagonal braking system
Your vehicle is equipped with dual-
diagonal braking systems. This
means you still have braking on two
wheels even if one of the dual sys-
tems should fail.
With only one of the dual systems
working, more than normal pedal
travel and greater pedal pressure are
required to stop the vehicle.
Also, the vehicle will not stop in as
short a distance with only a portion
of the brake system working.
If the brakes fail while you are driv-
ing, shift to a lower gear for addition-
al engine braking and stop the vehi-
cle as soon as it is safe to do so.
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(червен цвят)
Този предупредителен индикатор свети:
•  След като завъртите ключа за запал-

ване или бутона за старт / стоп на 
двигателя в положение ON.

 - Светва за около 3 секунди
 - Остава включен, ако се задейства 

спирачката за паркиране.
•  Когато спирачката за паркиране е 

задействана.
•  Когато нивото на спирачната течност 

в казанчето е ниско.
 - Ако предупредителният индикатор 

светне при освободената спирачка 
за паркиране, това показва, че нивото 
на спирачната течност в казанчето е 
ниско.

•  Когато регенериращата спирачка не 
работи.

Ако нивото на спирачната течност в 
резервоара е ниско:
1. Карайте внимателно до най-близкото 

безопасно място и спрете автомобила.
2. При спрян двигател незабавно прове-

рете нивото на спирачната течност и 
добавете течност според нуждите (За 
повече подробности вижте „Спирачна 
течност“ в глава 7). След добавяне на 
спирачна течност проверете всички 
компоненти на спирачките за течове. 
Ако се установи изтичане на спирачна 
течност или ако предупредителният 
индикатор продължава да свети, или 
спирачките не работят правилно, не 
пътувайте с автомобила. Препоръчва-
ме автомобилът ви да бъде проверен 
от оторизиран дилър на HYUNDAI.

Двойно-диагонална спирачна система
Вашето превозно средство е оборудвано 
с двойно-диагонални спирачни системи. 
Това означава, че все ще имате спирачки 
на две колела, дори ако една от двойните 
системи бъде повредена.
При работа само с една от двойните сис-
теми се изисква по-голям от нормалния 
ход на педала и по-голям натиск върху пе-
дала, за да се спре превозното средство.
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Функции за удобство на вашия автомобил

Освен това автомобилът няма да спира 
на същото кратко разстояние, когато 
само част от спирачната система работи.
Ако спирачките се повредят, докато 
шофирате, превключете на по-ниска 
предавка за допълнително спиране на 
двигателя и спрете превозното средство 
веднага щом бъде безопасно.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предупредителен светлинен индика-
тор за спирачката при паркиране и 
спирачната течност
Управлението на автомобила с вклю-
чен предупредителен индикатор е 
опасно. Ако предупредителният ин-
дикатор за спирачката за паркинг и 
спирачната течност светне при осво-
бодената спирачка за паркиране, 
това показва, че нивото на спирачната 
течност е ниско.
В този случай препоръчваме автомоби-
ла ви да бъде проверен от оторизиран 
дилър на HYUNDAI.

Предупредителен светлинен индика-
тор за регенериращата спирачка
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Този предупредителен индикатор свети:
Когато регенериращата спирачка не 
действа и спирачката не работи добре. 
Това води до едновременно светване 
предупредителните индикаторите за спи-
рачката (червен) и за регенериращата 
спирачка (жълт).
В този случай шофирайте внимател-
но и препоръчваме автомобила ви да 
бъде проверен от оторизиран дилър на 
HYUNDAI.
Работата на спирачния педал може да 
бъде по-трудна от нормалното и спирач-
ният път може да се увеличи.

Предупреждаващ светлинен индика-
тор за системата за електронно раз-
пределение на спирачната сила (EBD)
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Convenient features of your vehicle

Anti-lock Brake System
(ABS) Warning Light

This warning light illuminates:
• Once you set the ignition switch or

the Engine Start/Stop button to the
ON position.
- It illuminates for approximately 3

seconds and then goes off.
• When there is a malfunction with

the ABS (The normal braking sys-
tem will still be operational without
the assistance of the anti-lock
brake system).
In this case, we recommend that
you have the vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer.

Electronic Brake force
Distribution (EBD)
System Warning Light

These two warning lights illuminate
at the same time while driving:
• When the ABS and regular brake

system may not work normally.
In this case, we recommend that
you have the vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer.

Parking Brake & Brake Fluid
Warning Light

Driving the vehicle with a warn-
ing light ON is dangerous. If the
Parking Brake & Brake Fluid
Warning Light illuminates with
the parking brake released, it
indicates that the brake fluid
level is low.
In this case, we recommend
that you have the vehicle
inspected by an authorized
HYUNDAI dealer.

WARNING
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Този предупредителен индикатор свети:
•  След като завъртите ключа за запал-

ване или бутона за старт / стоп на 
двигателя в положение ON.

 - Светва за около 3 секунди и след това 
изгасва.

•  При неизправност на ABS (нормалната 
спирачна система ще продължи да 
работи без помощта на антиблокира-
щата спирачна система).

 В този случай препоръчваме автомо-
била ви да бъде проверен от оторизи-
ран дилър на HYUNDAI.
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Предупредителен индикатор за Елек-
тронната система за разпределение 
на спирачното усилие (EBD)

3-94

Convenient features of your vehicle

Anti-lock Brake System
(ABS) Warning Light

This warning light illuminates:
• Once you set the ignition switch or

the Engine Start/Stop button to the
ON position.
- It illuminates for approximately 3

seconds and then goes off.
• When there is a malfunction with

the ABS (The normal braking sys-
tem will still be operational without
the assistance of the anti-lock
brake system).
In this case, we recommend that
you have the vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer.

Electronic Brake force
Distribution (EBD)
System Warning Light

These two warning lights illuminate
at the same time while driving:
• When the ABS and regular brake

system may not work normally.
In this case, we recommend that
you have the vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer.

Parking Brake & Brake Fluid
Warning Light

Driving the vehicle with a warn-
ing light ON is dangerous. If the
Parking Brake & Brake Fluid
Warning Light illuminates with
the parking brake released, it
indicates that the brake fluid
level is low.
In this case, we recommend
that you have the vehicle
inspected by an authorized
HYUNDAI dealer.

WARNING
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Convenient features of your vehicle

3

Parking Brake & Brake
Fluid Warning Light

This warning light illuminates:
• Once you set the ignition switch or

the Engine Start/Stop button to the
ON position.
- It illuminates for approximately 3

seconds
- It remains on if the parking brake

is applied.
• When the parking brake is applied.
• When the brake fluid level in the

reservoir is low.
- If the warning light illuminates

with the parking brake released, it
indicates the brake fluid level in
reservoir is low.

If the brake fluid level in the reser-
voir is low:
1. Drive carefully to the nearest safe

location and stop your vehicle.
2. With the engine stopped, check the

brake fluid level immediately and
add fluid as required (For more
details, refer to “Brake Fluid” in
chapter 7). Then check all brake
components for fluid leaks. If any
leak on brake system is still found,
the warning light remains on, or the
brakes do not operate properly, do
not drive the vehicle.
In this case, we recommend that
you have the vehicle towed to an
authorized HYUNDAI dealer and
inspected.

Dual-diagonal braking system
Your vehicle is equipped with dual-
diagonal braking systems. This
means you still have braking on two
wheels even if one of the dual sys-
tems should fail.
With only one of the dual systems
working, more than normal pedal
travel and greater pedal pressure are
required to stop the vehicle.
Also, the vehicle will not stop in as
short a distance with only a portion
of the brake system working.
If the brakes fail while you are driv-
ing, shift to a lower gear for addition-
al engine braking and stop the vehi-
cle as soon as it is safe to do so.
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Тези два предупредителни индикатора светят 
едновременно по време на шофиране:
• Когато ABS и стандартната спирачна 
система не работят нормално.
В този случай препоръчваме автомобила 
ви да бъде проверен от оторизиран дилър 
на HYUNDAI.

 ВНИМАНИЕ
Предупредителен индикатор за Елек-
тронната система за разпределение 
на спирачното усилие (EBD)
Когато са включени предупредител-
ните индикатори за ABS и за паркинг 
спирачката и спирачната течност, 
спирачната система няма да работи 
нормално и може да възникне неочак-
вана и опасна ситуация при внезапно 
спиране.

(Продължава)
В този случай избягвайте шофиране с 
висока скорост и рязко спиране.
Препоръчваме автомобилът ви да 
бъде проверен от оторизиран дилър 
на HYUNDAI колкото се може по-скоро.

i  Информация
Предупредителен индикатор за Елек-
тронната система за разпределение 
на спирачното усилие (EBD)
Когато предупредителният светлинен ин-
дикатор за ABS е включен или са включени 
едновременно предупредителните светлинни 
индикатори за ABS и за паркинг спирачката 
и спирачната течност, скоростомерът, кило-
метражният брояч или уредът за измерване 
на разстоянието може да не работят. Освен 
това предупредителният индикатор за EPS 
може да светне и усилието на кормилното 
управление може да се увеличи или намали.
В този случай препоръчваме автомобилът 
ви да бъде проверен от оторизиран дилър на 
HYUNDAI колкото се може по-скоро.

Предупредителен индикатор за Елек-
трическото сервоуправление (EPS)

Този предупредителен индикатор свети:
•  След като завъртите ключа за запал-

ване или бутона за старт / стоп на 
двигателя в положение ON.

 - Светва за около 3 секунди и след това 
изгасва.

•  Когато има неизправност в EPS.
 В този случай препоръчваме автомо-

била ви да бъде проверен от оторизи-
ран дилър на HYUNDAI.

i  Информация
Предупредителната светлина на електриче-
ската ръчна спирачка (EPB) може да светне, 
когато светлинният индикатор на електрон-
ната стабилизираща система за контрол 
(ESC) светне, за да покаже, че системата 
ESC не работи правилно (това не се дължи 
на неизправност в системата EPB).
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Индикаторната лампа за 
неизправност (ИЛН)

Този предупредителен индикатор свети:
•  След като завъртите ключа за запал-

ване или бутона за старт / стоп на 
двигателя в положение ON.

 - Светва за около 3 секунди и след това 
изгасва.

•  Когато има неизправност в системата 
за управление на емисиите.

В този случай препоръчваме автомобила 
ви да бъде проверен от оторизиран дилър 
на HYUNDAI.

 БЕЛЕЖКА 
Шофирането с включена индикаторна 
лампа за неизправност (ИЛН) може 
да доведе до повреда на системите за 
контрол на емисиите, които могат да 
повлияят на управляемостта и иконо-
мията на гориво.

 БЕЛЕЖКА 
Ако индикаторната лампа за неизправ-
ност (ИЛН) свети, вероятно е повреден 
катализаторът, което може да доведе до 
загуба на мощност на двигателя.
В този случай препоръчваме автомоби-
лът ви да бъде проверен от оторизиран 
дилър на HYUNDAI колкото се може 
по-скоро.

Предупредителен светлинен 
сигнал на система за зареж-
дане на батерията
Когато този предупредителен сигнал 
светне, докато двигателят работи, това 
означава, че батерията не е заредена. 
Веднага изключете всички електрически 
аксесоари. Опитайте се да не използвате 
електрически управления, като електри-
ческите стъкла. Оставете двигателя да 
работи.
Препоръчваме автомобилът ви да 
бъде проверен от оторизиран дилър на 
HYUNDAI колкото се може по-скоро.

3-96

Convenient features of your vehicle

Electric Power
Steering (EPS)
Warning Light 

This warning light illuminates:
• Once you set the ignition switch or

the Engine Start/Stop button to the
ON position.
- This indicator light comes on after

the ignition key is turned to the
ON position and then goes out
after approximately 3 seconds.

• When there is a malfunction with
the EPS.
In this case, we recommend that
you have the vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer.

Malfunction Indicator
Lamp (MIL)

This warning light illuminates:
• Once you set the ignition switch or

the Engine Start/Stop button to the
ON position.
- It remains on until the engine is

started.
• When there is a malfunction with

the emission control system.
In this case, we recommend that
you have the vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer.

Driving with the Malfunction Indicator
Lamp (MIL) on may cause damage to
the emission control systems which
could affect drivability and/or fuel
economy.

- Gasoline Engine
If the Malfunction Indicator Lamp
(MIL) illuminates, potential catalyt-
ic converter damage is possible
which could result in loss of
engine power.
In this case, we recommend that
you have the vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer as
soon as possible.

- Diesel Engine
If the Malfunction Indicator Lamp
(MIL) blinks, some error related to
the injection quantity adjustment
occurs which could result in loss
of engine power, combustion
noise and poor emission.
In this case, we recommend that
you have the engine control sys-
tem inspected by an authorized
HYUNDAI dealer.

NOTICE

NOTICE

NOTICE
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Convenient features of your vehicle
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Charging System
Warning Light

This warning light illuminates:
• Once you set the ignition switch or

the Engine Start/Stop button to the
ON position.
- It remains on until the engine is

started.
• When there is a malfunction with

either the alternator or electrical
charging system.

If there is a malfunction with either
the alternator or electrical charging
system:
1. Drive carefully to the nearest safe

location and stop your vehicle.
2. Turn the engine off and check the

alternator drive belt for looseness
or breakage.
If the belt is adjusted properly,
there may be a problem in the
electrical charging system.
In this case, we recommend that
you have the vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer as
soon as possible.

Engine Oil Pressure
Warning Light

This warning light illuminates:
• Once you set the ignition switch or

the Engine Start/Stop button to the
ON position.
- It remains on until the engine is

started.
• When the engine oil pressure is low.

If the engine oil pressure is low:
1. Drive carefully to the nearest safe

location and stop your vehicle.
2. Turn the engine off and check the

engine oil level (For more details,
refer to “Engine Oil” in chapter 7).
If the level is low, add oil as required.
If the warning light remains on
after adding oil or if oil is not avail-
able, we recommend that you
have the vehicle inspected by an
authorized HYUNDAI dealer as
soon as possible.

• If the engine does not stop
immediately after the Engine Oil
Pressure Warning Light is illumi-
nated, severe damage could
result.

• If the warning light stays on
while the engine is running, it
indicates that there may be seri-
ous engine damage or malfunc-
tion. In this case,
1. Stop the vehicle as soon as it

is safe to do so.
2. Turn off the engine and check

the oil level. If the oil level is
low, fill the engine oil to the
proper level.

3. Start the engine again. If the
warning light stays on after the
engine is started, turn the
engine off immediately. In this
case, we recommend that you
have the vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer.

NOTICE

TLe Eng 3a(~108).qxp  2015-05-26  ¿  11:03  Page 97



3-55

3

Ф
ун

кц
и

и
 и

 въ
зм

ож
н

о
сти

 н
а

 ва
ш

и
я а

вто
м

о
б

и
л

Предупредителен индика-
тор за налягането на двига-
телното масло

Този предупредителен индикатор свети:
•  След като завъртите ключа за запал-

ване или бутона за старт / стоп на 
двигателя в положение ON.

 - Остава включен, докато двигателят 
се стартира.

• Когато налягането на двигателното 
масло е ниско.

Ако налягането на двигателното масло е 
ниско:
1. Карайте внимателно до най-близкото 

безопасно място и спрете автомобила.
2. Изключете двигателя и проверете 

нивото на маслото в двигателя (За 
повече подробности, вижте „Масло на 
двигателя“ в глава 7).

Ако нивото е ниско, добавете масло до 
необходимото ниво.
Ако предупредителният индикатор про-
дължи да свети след доливането на мас-
ло или ако няма масло, препоръчваме да 
проверите автомобилът ви да бъде про-
верен от оторизиран дилър на HYUNDAI 
колкото се може по-скоро.

 БЕЛЕЖКА 
•  Ако двигателят не бъде изгасен вед-

нага след като светне предупреди-
телния индикатор за налягането на 
маслото, двигателят може да бъде 
сериозно повреден.

•  Ако предупредителния индикатор 
продължи да свети докато дви-
гателят работи, това означава, че 
може да има сериозна повреда или 
неизправност на двигателя. В такъв 
случай,

1.  Спрете автомобила веднага на без-
опасно място.

2.  Изключете двигателя и проверете 
нивото на маслото. Ако нивото на 
маслото е ниско, долейте масло на 
двигателя до необходимото ниво.

3.  Стартирайте отново двигателя. Ако 
предупредителния индикатор про-
дължи да свети след стартирането 
на двигателя, незабавно изключете 
двигателя. В този случай препо-
ръчваме автомобила ви да бъде 
проверен от оторизиран дилър на 
HYUNDAI.

Предупредителен индика-
тор за ниско ниво на гори-
вото

Този предупредителен индикатор свети:
•  Когато резервоарът за гориво е почти 

празен. Добавете гориво възможно 
най-скоро.

БЕЛЕЖКА 
Шофирането със светещ предупре-
дителен индикатор за ниско ниво на 
горивото или с ниво на горивото под „0 
или E“, може да доведе до повреда на 
двигателя и повреда на катализатора 
(ако има такъв).
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Предупредителен индикатор 
за температурата на охлади-
телната течност на двигателя
 
Този предупредителен индикатор свети:
•  Когато температурата на охладител-

ната течност на двигателя е над 120° C 
(248° F). Това означава, че двигателят 
се прегрява и може да се повреди.

Ако автомобилът ви е прегрял, вижте 
„Прегряване“ в глава 6.

Предупредителна светлина 
за превишена скорост (ако 
е в оборудването)
 
Този предупредителен индикатор мига:
•  Когато карате превозното средство с 

повече от 120 км/ч.
 - Целта на този индикатор е да ви 

предпази от шофиране с превишена 
скорост.

 - Ще се задейства и звуков предупре-
дителен сигнал за превишена скорост 
за около 5 секунди.

Главен предупредителен 
светлинен индикатор

Този предупредителен индикатор свети:
•  След като завъртите ключа за запал-

ване или бутона за старт / стоп на 
двигателя в положение ON.

 - Свети за около 3 секунди и след това 
изгасва.

•  Когато има неизправност в работата 
на някоя от следните системи:

 - Ниско ниво на течността за чистач-
ките (ако е в оборудването) 

 - Неизправност на външните светлини
 - Неизправност в системата за Инди-

кация за автомобил в мъртвата зона 
(BSD) (ако е в оборудването)

 - Неизправност на Автономното ава-
рийно спиране (AEB) (ако е в оборуд-
ването)

 - Неизправност в системата за смарт 
круиз контрол (ако е в оборудването)

 - Системата за следене на налягането 
в гумите (TPMS, ако е в оборудването)

 - Напомняне за сервизно обслужване
За да видите подробности за предупреж-
дението, погледнете LCD дисплея.

Предупредителен индика-
тор за ниско налягане в гу-
мите (ако е в оборудването)

Този предупредителен индикатор свети:
•  След като завъртите ключа за запал-

ване или бутона за старт / стоп на 
двигателя в положение ON.

 - Светва за около 3 секунди и след това 
изгасва.

•  Когато една или повече гуми са със 
значително понижено налягане.

За повече подробности вижте „Систе-
ма за следене на налягането в гумите 
(TPMS) „в глава 6.

120
km/h
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Тази предупредителна светлина остава да 
свети след като мига около 60 секунди или 
многократно се включва и изключва на 
интервал от 3 секунди:
•  Когато има неизправност в TPMS.
В този случай препоръчваме автомоби-
лът ви да бъде проверен от оторизиран 
дилър на HYUNDAI колкото се може 
по-скоро.
За повече подробности вижте „Систе-
ма за следене на налягането в гумите 
(TPMS) „в глава 6.

 ВНИМАНИЕ
Безопасно спиране
• TPMS не може да ви предупреди за 

тежки и внезапни повреди на гумите, 
причинени от външни фактори.

• Ако забележите някаква нестабил-
ност на автомобила, незабавно сва-
лете крака си от педала на газта, по-
степенно задействайте спирачките с 
лек натиск и бавно се придвижете до 
безопасно място на пътя.

Предупредителен индика-
тор за Електронното упра-
вление на стабилността 
(ESC) 
Този предупредителен индикатор свети:
•  След като завъртите ключа за запал-

ване или бутона за старт / стоп на 
двигателя в положение ON.

 - Светва за около 3 секунди и след това 
изгасва.

•  Когато има неизправност в системата 
ESC.

В този случай препоръчваме автомобила 
ви да бъде проверен от оторизиран дилър 
на HYUNDAI.
Този предупредителен индикатор мига:
•  Докато ESC действа.
За повече информация, вижте „Елек-
тронно управление на стабилността 
(ESC)“ в глава 5.

Светлинен индикатор за 
изключена система за Елек-
тронно управление на ста-
билността (ESC) 
Този предупредителен индикатор свети:
•  След като завъртите ключа за запал-

ване или бутона за старт / стоп на 
двигателя в положение ON.

 - Светва за около 3 секунди и след това 
изгасва.

•  Когато деактивирате системата ESC 
чрез натискане на бутона ESC OFF.

За повече информация, вижте „Елек-
тронно управление на стабилността 
(ESC)“ в глава 5.
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Индикаторна светлина на 
имобилайзера(без смарт 
ключ) (ако е в оборудването)

Този предупредителен индикатор свети:
•  Когато автомобилът открие имобилай-

зера при поставен ключ за запалване-
то в положение ON.

 - Тогава можете да стартирате двига-
теля.

 - След стартирането на двигателя 
индикаторът угасва.

Този предупредителен индикатор мига:
•  Когато има неизправност в системата 

на имобилайзера.
В този случай препоръчваме автомобила 
ви да бъде проверен от оторизиран дилър 
на HYUNDAI.
 

Индикаторна светлина на 
имобилайзера (със смарт 
ключ)(ако е в оборудването)
 
Този индикатор свети до 30 секунди:
•  Когато автомобилът установи смарт 

ключа в автомобила и бутонът за старт 
/ стоп на двигателя е в положение ACC 
или ON.

 - Тогава можете да стартирате двига-
теля.

 - След стартирането на двигателя 
индикаторът угасва.

Този индикатор мига в продължение на ня-
колко секунди:
•  Когато смарт ключът не е в автомоби-

ла.
 - През това време не можете да стар-

тирате двигателя.
 

Този индикатор светва за 2 секунди и след 
това изгасва:
•   Ако смарт ключът е в автомобила и 

бутонът за старт / стоп на двигателя 
е в положение ON, но автомобилът не 
може да открие смарт ключа.

В този случай препоръчваме автомобила 
ви да бъде проверен от оторизиран дилър 
на HYUNDAI.

Този предупредителен индикатор мига:
•  Когато напрежението на батерията на 

смарт ключа е ниско.
 - През това време не можете да стар-

тирате двигателя. Можете обаче да 
стартирате двигателя, ако натиснете 
бутона за старт / стоп на двигателя със 
смарт ключа. (За повече подробности 
вижте „Стартиране на двигателя“ в 
глава 5).

•  Когато има неизправност в системата 
на имобилайзера.

В този случай препоръчваме автомобила 
ви да бъде проверен от оторизиран дилър 
на HYUNDAI.
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Светлинен индикатор за ми-
гачите
 

Този предупредителен индикатор мига:
•  Когато задействате мигача

Ако възникне някое от следните събития, 
може да има неизправност в системата 
на мигачите.
 - Светлинният индикатор за мигача 

свети, но не мига
 - Светлинният индикатор за мигача 

мига бързо
 - Светлинният индикатор за мигача 

изобщо не свети
Ако възникне някое от тези събития, пре-
поръчваме автомобила ви да бъде про-
верен от оторизиран дилър на HYUNDAI.

 

Светлинен индикатор за 
къси светлини(ако е в обо-
рудването)
 
Този предупредителен индикатор свети:
•  Когато фаровете са включени.

Светлинен индикатор за 
дълги светлини
 

Този предупредителен индикатор свети:
•  Когато фаровете са включени и са в 

положение дълги светлини
•  Когато лостът за мигачите е издърпан 

в позиция примигване с дългите свет-
лини.

 

Светлинен индикатор за 
включени светлини
 
Този предупредителен индикатор свети:
•  Когато задните светлини или фарове-

те за включени.

Светлинен индикатор за 
задната светлина за мъгла 
(ако е в оборудването)
 
Този предупредителен индикатор свети:
•  Когато задните светлини за мъгла са 

включени.
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Предупредителен светли-
нен индикатор за външните 
светлини (ако е в оборудва-
нето)
 
Този предупредителен индикатор свети:
•  Когато една от външните лампи (на 

фаровете, задните светлини, фаровете 
за мъгла и др.) не работи правилно. 
Някоя от лампите вероятно трябва да 
се смени.

i  Информация
При смяна на лампата проверете дали новата 
лампа е със същата мощност като старата.
 

Индикатор на системата за 
круиз контрол (ако е в обо-
рудването)*
 
Този предупредителен индикатор свети:
•   Когато системата за круиз контрол е 

активирана.
За повече информация, вижте „Систе-
мата за круиз контрол“ в глава 5.

Светлинен индикатор за на-
стройка на круиз контрола 
(ако е в оборудването)

Този предупредителен индикатор свети:
•   Когато системата за круиз контрол е 

настроена.
За повече информация, вижте „Систе-
мата за круиз контрол“ в глава 5.

 

Светлинен индикатор за огра-
ничение на скоростта (ако е в 
оборудването) 
 
Този индикатор свети когато:
•  Ограничителят на скоростта е активи-

ран.
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Светлинен индикатор за ре-
жим СПОРТ

Този индикатор свети:
•  Когато водачът премести скоростния 

лост в позиция S (Sport).
За повече информация, вижте „Тран-
смисия с двоен съединител“ в глава 5.

Светлинен индикатор за ре-
жим ЕСО  

Този предупредителен индикатор свети:
•  Когато водачът премести скоростния 

лост в позиция D (Задвижване).

За повече информация, вижте „Тран-
смисия с двоен съединител“ в глава 5.

 

Предупредителен светлинен 
индикатор на Автономното 
аварийно спиране (AEB) (ако 
е в оборудването)
 
Този предупредителен индикатор свети:
•  Когато системата AEB е изключена.
•  Когато радарният сензор или капака е 

блокиран от мръсотия или сняг. Прове-
рете сензора и капака и ги почистете, 
като използвате мека кърпа.

•  Когато има неизправност с AEB. В този 
случай препоръчваме автомобила 
ви да бъде проверен от оторизиран 
дилър на HYUNDAI.

 

Светлинен индикатор за 
Сизтемата за следене на 
пътната лента (LKAS) (ако е в 
оборудването)
 
Този индикатор свети:
•  [Зелено] Когато условията за работа 

на системата са задоволителни за 
LKAS.

•  [Бяло] Когато условията на работа на 
системата не са задоволителни или 
когато сензорът не открива линията 
на лентата.

•  [Жълто] Когато има неизправност 
в Системата за следене на пътната 
лента.

В този случай препоръчваме автомобила 
ви да бъде проверен от оторизиран дилър 
на HYUNDAI.

За повече информация, вижте „Система 
за следене на пътната лента (LKAS)“ в 
глава 5.
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Съобщения на LCD дисплея
Превключи на позиция „P“ (за система 
със смарт ключ)
Това предупредително съобщение се по-
казва, ако се опитате да изключите дви-
гателя без да сте поставили скоростния 
лост в положение P (Паркиране).
В същото време бутонът Старт / Стоп на 
двигателя превключва на позиция ACC 
(ако натиснете още веднъж бутона за 
старт / стоп на двигателя, той ще се върне 
в положение ON).

Разредена батерия на ключа
(за система със смарт ключ)
Това предупредително съобщение се 
показва, ако батерията на смарт ключа е 
разредена, докато превключвате бутона 
за Старт / Стоп на двигателя в положе-
ние OFF.
 

Натиснете бутона за стартиране до-
като въртите волана (за система със 
смарт ключ)
Това предупредително съобщение се 
показва, ако воланът не се отключва нор-
мално при натискане на бутона за Старт 
/ Стоп на двигателя.
Трябва да натиснете бутона за Старт / 
Стоп на двигателя, докато въртите вола-
на надясно и наляво.

Воланът е отключен (за система със 
смарт ключ)
Това предупредително съобщение се 
показва, ако воланът не се заключва, до-
като бутонът Старт / Стоп на двигателя е 
превключен в положение OFF.

Проверете системата за заключване 
на волана (за система със смарт ключ)
Това предупредително съобщение се 
показва, ако воланът не се заключва 
нормално, докато бутонът Старт / Стоп 
на двигателя е превключен в положение 
OFF.
 

Натиснете спирачния педал, за да 
стартирате двигателя (за система със 
смарт ключ)
Това предупредително съобщение се по-
казва, ако бутонът Старт / Стоп на двига-
теля се промени двукратно в положение 
ACC, като натискате бутона неколкократ-
но, без да натискате спирачния педал.
Можете да стартирате автомобила, като 
натиснете спирачния педал.

Ключът не е в автомобила (за система 
със смарт ключ)
Това предупредително съобщение се 
показва, ако смарт ключът не е в автомо-
била, когато натиснете бутона за старт / 
стоп на двигателя.
Когато се опитвате да стартирате авто-
мобила, смарт ключът винаги трябва да 
бъде у вас.
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Ключът не е открит (за система със 
смарт ключ)
Това предупредително съобщение се 
показва, ако смарт ключът не е открит, 
когато натиснете бутона за старт / стоп 
на двигателя.

Натиснете бутона за стартиране отно-
во (за система със смарт ключ)
Това съобщение се показва, ако не сте 
успели да стартирате автомобила при 
натискане на бутона за старт / стоп на 
двигателя.
Ако това се случи, опитайте се да стар-
тирате двигателя, като отново натиснете 
бутона за старт / стоп на двигателя.
Ако предупредителното съобщение се 
появи всеки път, когато натиснете бутона 
за старт / стоп на двигателя, ви препоръч-
ваме автомобилът да бъде проверен от 
оторизиран дилър на HYUNDAI.
 

Натиснете бутона СТАРТ с ключа (за 
система със смарт ключ)
Това предупредително съобщение се 
показва, ако натиснете бутона за старт 
/ стоп на двигателя, докато се показва 
предупредителното съобщение „Ключът 
не открит“.
В същото време светлинният индикатор 
на имобилайзера мига.

Проверете предпазителя „ПРЕВКЛЮЧ-
ВАТЕЛ НА СПИРАЧКИТЕ“ (за система 
със смарт ключ)
Това предупредително съобщение се 
показва, ако предпазителят на спирачния 
прекъсвач е прекъснал.
Трябва да замените предпазителя с нов, 
преди да стартирате двигателя.
Ако това не е възможно, можете да стар-
тирате двигателя, като натиснете бутона 
за старт / стоп на двигателя за 10 секунди 
в положение ACC.

Превключете на „P“ за да стартирате 
двигателя (за система със смарт ключ)
Това предупредително съобщение се по-
казва, ако се опитате да стартирате дви-
гателя без да сте поставили скоростния 
лост в положение P (Паркиране).

Врата, капак на двигателя или на ба-
гажника е отворен
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Convenient features of your vehicle

Key not detected 
(for smart key system)
This warning message is displayed if
the smart key is not detected when you
press the Engine Start/Stop button.

Press start button again 
(for smart key system)
This message is displayed if you
were unable to start the vehicle when
the Engine Start/Stop button was
pressed.
If this occurs, attempt to start the
engine by pressing the Engine
Start/Stop button again.
If the warning message appears
each time you press the Engine
Start/Stop button, we recommend
you to have your vehicle inspected
by an authorized HYUNDAI dealer.

Press “START” button with key
(for smart key system)
This warning message is displayed if
you press the Engine Start/Stop but-
ton while the warning message “Key
not detected” is displayed.
At this time, the immobilizer indicator
light blinks.

Check "BRAKE SWITCH" fuse
(for smart key system)
This warning message is displayed if
the brake switch fuse is disconnected.
You need to replace the fuse with a
new one before starting the engine.
If that is not possible, you can start the
engine by pressing the Engine
Start/Stop button for 10 seconds in the
ACC position.

Shift to "P" to start engine 
(for smart key system)
This warning message is displayed if
you try to start the engine with the
shift lever not in the P (Park) position.

Door, Hood, Tailgate Open

This warning is displayed indicating
which door, or the hood, or the tail-
gate is open.

3

OAE046165

Before driving the vehicle, you
should confirm that the door/
hood/tailgate is fully closed.
Also, check there is no door
/hood/tailgate open warning light
or message displayed on the
instrument cluster.

CAUTION

Това предупредително съобщение се по-
казва, като посочва коя врата или капака 
на двигателя, или капака на багажника 
е отворен.

 ВНИМАНИЕ
Преди да управлявате автомобила, 
трябва да се уверите, че вратите и ка-
паците на двигателя и багажника са 
добре затворени. Също така, проверете 
дали няма предупредителна светлина 
или съобщение за отворена врата/ ка-
пак на двигателя/ капак на багажника, 
показани на арматурното табло.
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• Тип A
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Convenient features of your vehicle

If the door/tailgate open warning is
blocked with another warning mes-
sage, an icon will appear on the top
of the LCD display.

Sunroof Open (if equipped)

This warning is displayed if you turn
off the engine when the sunroof is
open.

Icy Road Warning Light 
(if equipped)

This warning light is to warn the driver
the road may be icy.
When the temperature on the out-
side temperature gauge is approxi-
mately below 4°C (40°F), the Icy
Road Warning Light and Outside
Temperature Gauge blinks 10 times,
and then illuminates. Also, the warn-
ing chime sounds 1 time.

Information 
If the icy road warning light appears
while driving, you should drive more
attentively and safely refraining from
over-speeding, rapid acceleration, sud-
den braking or sharp turning, etc.

i

OAD045136

■ Type A

OAEE046114

■ Type B■ Type A

OAE046461L/OAE046099L

Ако предупреждението за отворена 
врата/капак на багажника е блокирано 
от друго предупредително съобщение, в 
горната част на LCD дисплея ще се появи 
икона.

Люк на покрива (ако е в оборудването)
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Convenient features of your vehicle

If the door/tailgate open warning is
blocked with another warning mes-
sage, an icon will appear on the top
of the LCD display.

Sunroof Open (if equipped)

This warning is displayed if you turn
off the engine when the sunroof is
open.

Icy Road Warning Light 
(if equipped)

This warning light is to warn the driver
the road may be icy.
When the temperature on the out-
side temperature gauge is approxi-
mately below 4°C (40°F), the Icy
Road Warning Light and Outside
Temperature Gauge blinks 10 times,
and then illuminates. Also, the warn-
ing chime sounds 1 time.

Information 
If the icy road warning light appears
while driving, you should drive more
attentively and safely refraining from
over-speeding, rapid acceleration, sud-
den braking or sharp turning, etc.

i

OAD045136

■ Type A

OAEE046114

■ Type B■ Type A

OAE046461L/OAE046099LТова предупреждение се показва, ако 
изключите двигателя докато люкът е 
отворен.

i  Информация
Ако по време на движение на автомобила се 
появи предупредителна светлина за заледен 
път, трябва да се движите по-внимателно 
и безопасно, като се въздържате от високи 
скорости, бързо ускорение, внезапно спиране 
или рязко завиване и т.н.

Предупредителен светлинен сигнал за 
заледен път (ако е в оборудването)
• Тип A                      • Тип Б
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Convenient features of your vehicle

If the door/tailgate open warning is
blocked with another warning mes-
sage, an icon will appear on the top
of the LCD display.

Sunroof Open (if equipped)

This warning is displayed if you turn
off the engine when the sunroof is
open.

Icy Road Warning Light 
(if equipped)

This warning light is to warn the driver
the road may be icy.
When the temperature on the out-
side temperature gauge is approxi-
mately below 4°C (40°F), the Icy
Road Warning Light and Outside
Temperature Gauge blinks 10 times,
and then illuminates. Also, the warn-
ing chime sounds 1 time.

Information 
If the icy road warning light appears
while driving, you should drive more
attentively and safely refraining from
over-speeding, rapid acceleration, sud-
den braking or sharp turning, etc.

i

OAD045136

■ Type A

OAEE046114

■ Type B■ Type A

OAE046461L/OAE046099L

Този предупредителен сигнал преду-
преждава водача, че пътят може да е 
заледен.
Когато външния температурен сензор 
измери температура приблизително под 
4° С (40° F), предупредителният светлинен 
индикатор за заледен път и индикаторът 
за външната температура премигват 10 
пъти и след това светват постоянно. Също 
така се чува еднократен звуков сигнал.
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Ниско налягане (ако е в оборудването)
• Тип A                              • Тип Б

3-65

Convenient features of your vehicle

3

Low Pressure (if equipped)

This warning message is displayed if
the tire pressure is low. The corre-
sponding tire on the vehicle will be
illuminated.

For more details, refer to "Tire
Pressure Monitoring System
(TPMS)" in chapter 6.

Turn on "FUSE SWITCH" 

This warning message is displayed if
the fuse switch located on the fuse
box under the steering wheel is OFF.
You should turn the fuse switch on.

For more details, refer to “Fuses”
in chapter 7.

Low Washer Fluid (if equipped)
This warning message is displayed
in the service reminder mode if the
washer fluid level in the reservoir is
nearly empty.
Have the washer fluid reservoir
refilled.

Low Fuel
This warning message is displayed if
the fuel tank is almost out of fuel.
When this message is displayed, the
low fuel level warning light in the
cluster will come on.
It is recommended to look for the
nearest fueling station and refuel as
soon as possible.

Add fuel as soon as possible.

Engine has overheated
This warning message is displayed
when the engine coolant tempera-
ture is above 120°C (248°F). This
means that the engine is overheated
and may be damaged.

If your vehicle is overheated, refer
to "Overheating" in chapter 6.

■ Type B■ Type A

OAE046114L/OAE046115L OLFH044149L

Това предупредително съобщение се 
показва, ако налягането в гумите е ниско. 
Ще бъде засветена съответната гума на 
автомобила.

За повече информация, вижте „Систе-
мата за следене на налягането в гумите 
(TPMS)“ в глава 6.

Включете „ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ НА 
ПРЕДПАЗИТЕЛИТЕ“
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Convenient features of your vehicle

3

Low Pressure (if equipped)

This warning message is displayed if
the tire pressure is low. The corre-
sponding tire on the vehicle will be
illuminated.

For more details, refer to "Tire
Pressure Monitoring System
(TPMS)" in chapter 6.

Turn on "FUSE SWITCH" 

This warning message is displayed if
the fuse switch located on the fuse
box under the steering wheel is OFF.
You should turn the fuse switch on.

For more details, refer to “Fuses”
in chapter 7.

Low Washer Fluid (if equipped)
This warning message is displayed
in the service reminder mode if the
washer fluid level in the reservoir is
nearly empty.
Have the washer fluid reservoir
refilled.

Low Fuel
This warning message is displayed if
the fuel tank is almost out of fuel.
When this message is displayed, the
low fuel level warning light in the
cluster will come on.
It is recommended to look for the
nearest fueling station and refuel as
soon as possible.

Add fuel as soon as possible.

Engine has overheated
This warning message is displayed
when the engine coolant tempera-
ture is above 120°C (248°F). This
means that the engine is overheated
and may be damaged.

If your vehicle is overheated, refer
to "Overheating" in chapter 6.

■ Type B■ Type A

OAE046114L/OAE046115L OLFH044149L

Това предупредително съобщение се по-
казва, ако превключвателят, намиращ се 
върху кутията с предпазители под волана, 
е ИЗКЛЮЧЕН.
Трябва да включите превключвателя на 
предпазителите.

За повече подробности вижте „Предпа-
зители“ в глава 7.

Ниско ниво на течността за чистачки-
те (ако е в оборудването)
Това предупредително съобщение се 
показва в режим на напомняне за об-
служване, ако нивото на течността в 
резервоарът за чистачките е почти нула.
Напълнете отново резервоара с течност 
за чистачките.

Ниско ниво на горивото
Това предупредително съобщение се 
показва, ако резервоарът за гориво е 
почти празен.
Когато това съобщение се покаже, ин-
дикаторът за ниско ниво на горивото на 
таблото ще се светне.
Препоръчва се да потърсите най-близка-
та бензиностанция и да заредите гориво 
възможно най-скоро.
Добавете гориво възможно най-скоро.

Двигателят е прегрял
Това предупредително съобщение се 
показва, когато температурата на охлаж-
дащата течност на двигателя е над 120° C 
(248° F). Това означава, че двигателят се 
прегрява и може да се повреди.
Ако автомобилът ви е прегрял, вижте 
„Прегряване“ в глава 6.
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Функции за удобство на вашия автомобил

Режим на светлините
• Без Европа              • За Европа

3-66

Convenient features of your vehicle

Lights Mode 

This indicator displays which exterior
light is selected using the lighting
control.

Wiper

This indicator displays which wiper
speed is selected using the wiper
control.

Check headlight (if equipped)

This warning message is displayed if
the headlamps are not operating
properly. The headlamp bulb may
need to be replaced.

Information
Make sure to replace the burned out
bulb with a new one of the same wattage
rating.

i

■ For Europe■ Except Europe ■ For Europe■ Except Europe

OAE046117L/OAE046182L OAE046118L/OAE046183L OAD045142L 

Този индикатор показва кои външни 
светлини са избрани чрез управлението 
на светлините

 

Чистачки
• Без Европа              • За Европа

 

3-66

Convenient features of your vehicle

Lights Mode 

This indicator displays which exterior
light is selected using the lighting
control.

Wiper

This indicator displays which wiper
speed is selected using the wiper
control.

Check headlight (if equipped)

This warning message is displayed if
the headlamps are not operating
properly. The headlamp bulb may
need to be replaced.

Information
Make sure to replace the burned out
bulb with a new one of the same wattage
rating.

i

■ For Europe■ Except Europe ■ For Europe■ Except Europe

OAE046117L/OAE046182L OAE046118L/OAE046183L OAD045142L

Този индикатор показва коя скорост на 
чистачките е избрана с помощта на упра-
влението на чистачките.

 

Провери фаровете  
(ако е в оборудването)

3-66

Convenient features of your vehicle

Lights Mode 

This indicator displays which exterior
light is selected using the lighting
control.

Wiper

This indicator displays which wiper
speed is selected using the wiper
control.

Check headlight (if equipped)

This warning message is displayed if
the headlamps are not operating
properly. The headlamp bulb may
need to be replaced.

Information
Make sure to replace the burned out
bulb with a new one of the same wattage
rating.

i

■ For Europe■ Except Europe ■ For Europe■ Except Europe

OAE046117L/OAE046182L OAE046118L/OAE046183L OAD045142L

Това предупредително съобщение се 
показва, ако фаровете не функционират 
правилно. Вероятно трябва да се смени 
някоя от лампите.

i  Информация
При смяна на лампата проверете дали новата 
лампа е със същата мощност като старата.
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Проверете хибридната система 

3-67

Convenient features of your vehicle

3

Parking assist system malfunc-
tion (if equipped)

This warning is displayed if there is a
problem with the Parking Assist
System. We recommend you to have
the vehicle inspected by an author-
ized dealer of HYUNDAI.

For more information, refer to
“Driver Assist System” in chapter 3.

Check Active Air Flap System

This warning message is displayed
in the following situations:
- There is a malfunction with the

actuator flap 
- There is a malfunction with the

actuator air flap controller 
- The air flap does not open 

When all of the above conditions are
fixed, the warning will disappear.

Check Hybrid system

This warning message is displayed
when there is a problem with the
hybrid control system.
Refrain from driving when the warn-
ing message is displayed.
In this case, we recommend that you
have your vehicle inspected by an
authorized HYUNDAI dealer.

■ Front and rear■ Rear

OAE046462L/OAEE046116

OLFH044262L OLFH044248L

Това предупреждение се показва, ако 
има проблем с хибридната система за 
контрол.
Въздържайте се да шофирате, когато се 
появи предупредителното съобщение.

В този случай препоръчваме автомобила 
ви да бъде проверен от оторизиран дилър 
на HYUNDAI.

Повреда в Системата за подпомагане 
при паркиране
•  Назад                      •  Напред и назад

3-67

Convenient features of your vehicle

3

Parking assist system malfunc-
tion (if equipped)

This warning is displayed if there is a
problem with the Parking Assist
System. We recommend you to have
the vehicle inspected by an author-
ized dealer of HYUNDAI.

For more information, refer to
“Driver Assist System” in chapter 3.

Check Active Air Flap System

This warning message is displayed
in the following situations:
- There is a malfunction with the

actuator flap 
- There is a malfunction with the

actuator air flap controller 
- The air flap does not open 

When all of the above conditions are
fixed, the warning will disappear.

Check Hybrid system

This warning message is displayed
when there is a problem with the
hybrid control system.
Refrain from driving when the warn-
ing message is displayed.
In this case, we recommend that you
have your vehicle inspected by an
authorized HYUNDAI dealer.

■ Front and rear■ Rear

OAE046462L/OAEE046116

OLFH044262L OLFH044248L

 

Това предупреждение се показва, ако има 
проблем със системата за подпомагане 
на паркирането. Препоръчваме автомо-
билът ви да бъде проверен от оторизиран 
дилър на HYUNDAI.

За повече информация, вижте „Сис-
темата за подпомагане на водача“ в 
глава 3.

 

Проверете Системата на активните 
въздушни клапи (ако е в оборудване-
то)

 

3-67

Convenient features of your vehicle

3

Parking assist system malfunc-
tion (if equipped)

This warning is displayed if there is a
problem with the Parking Assist
System. We recommend you to have
the vehicle inspected by an author-
ized dealer of HYUNDAI.

For more information, refer to
“Driver Assist System” in chapter 3.

Check Active Air Flap System

This warning message is displayed
in the following situations:
- There is a malfunction with the

actuator flap 
- There is a malfunction with the

actuator air flap controller 
- The air flap does not open 

When all of the above conditions are
fixed, the warning will disappear.

Check Hybrid system

This warning message is displayed
when there is a problem with the
hybrid control system.
Refrain from driving when the warn-
ing message is displayed.
In this case, we recommend that you
have your vehicle inspected by an
authorized HYUNDAI dealer.

■ Front and rear■ Rear

OAE046462L/OAEE046116

OLFH044262L OLFH044248L

Това предупредително съобщение се 
показва в следните ситуации:
 - Има неизправност в механизма на 

клапите
 - Има неизправност в контролера на 

механизма на въздушните клапи
 - Въздушните клапи не се отварят

Когато всички горепосочени неизправ-
ности бъдат отстранени, предупрежде-
нието ще изчезне.
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Функции за удобство на вашия автомобил

Проверете хибридната система.
Изключете двигателя.

 

3-68

Check Hybrid system.
Turn off engine.

This warning message is displayed
when there is a problem with the
hybrid system. The " " indicator
will blink and a warning chime will
sound until the problem is solved.
In this case, we recommend that you
have your vehicle inspected by an
authorized HYUNDAI dealer.

Check Hybrid system.
Do not start engine.

This warning message is displayed
when the hybrid battery power
(SOC)  level is low. A warning chime
will sound until the problem is solved.
In this case, we recommend that you
have your vehicle inspected by an
authorized HYUNDAI dealer.

Stop vehicle and check power
supply

This warning message is displayed
when a failure occurs in the power
supply system.
In this case, park the vehicle in a
safe location and recommend that
you tow your vehicle to the nearest
authorized HYUNDAI dealer and
have the vehicle inspected.

Convenient features of your vehicle

OLFH044228L OLFH044240L OLFH044230L

Това предупреждение се показва, ако 
има проблем с хибридната система. Ин-
дикаторът   ще мига и ще се задейства 
звуков предупредителен сигнал, докато 
проблемът не бъде решен.
В този случай препоръчваме автомобила 
ви да бъде проверен от оторизиран дилър 
на HYUNDAI.

 

Проверете хибридната система.
Да не се стартира двигателя.

3-68

Check Hybrid system.
Turn off engine.

This warning message is displayed
when there is a problem with the
hybrid system. The " " indicator
will blink and a warning chime will
sound until the problem is solved.
In this case, we recommend that you
have your vehicle inspected by an
authorized HYUNDAI dealer.

Check Hybrid system.
Do not start engine.

This warning message is displayed
when the hybrid battery power
(SOC)  level is low. A warning chime
will sound until the problem is solved.
In this case, we recommend that you
have your vehicle inspected by an
authorized HYUNDAI dealer.

Stop vehicle and check power
supply

This warning message is displayed
when a failure occurs in the power
supply system.
In this case, park the vehicle in a
safe location and recommend that
you tow your vehicle to the nearest
authorized HYUNDAI dealer and
have the vehicle inspected.

Convenient features of your vehicle

OLFH044228L OLFH044240L OLFH044230L

Това предупредително съобщение се 
показва, когато нивото на хибридна-
та батерия (SOC) е ниско. Ще се появи 
предупредителен звуков сигнал, докато 
проблемът не бъде решен.

В този случай препоръчваме автомобила 
ви да бъде проверен от оторизиран дилър 
на HYUNDAI.

 

Спрете автомобила и проверете елек-
трическото захранване

3-68

Check Hybrid system.
Turn off engine.

This warning message is displayed
when there is a problem with the
hybrid system. The " " indicator
will blink and a warning chime will
sound until the problem is solved.
In this case, we recommend that you
have your vehicle inspected by an
authorized HYUNDAI dealer.

Check Hybrid system.
Do not start engine.

This warning message is displayed
when the hybrid battery power
(SOC)  level is low. A warning chime
will sound until the problem is solved.
In this case, we recommend that you
have your vehicle inspected by an
authorized HYUNDAI dealer.

Stop vehicle and check power
supply

This warning message is displayed
when a failure occurs in the power
supply system.
In this case, park the vehicle in a
safe location and recommend that
you tow your vehicle to the nearest
authorized HYUNDAI dealer and
have the vehicle inspected.

Convenient features of your vehicle

OLFH044228L OLFH044240L OLFH044230L

Това предупредително съобщение се 
показва, когато възникне повреда в сис-
темата за електрическо захранване.

В този случай паркирайте автомобила 
на сигурно място и препоръчваме да 
изтеглите вашето превозно средство 
до най-близкия оторизиран дилър на 
HYUNDAI и да проверите автомобила.
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Спрете автомобила, за да заредите 
батерията

3-69

Convenient features of your vehicle

Stop vehicle to charge battery

This warning message is displayed
when the hybrid battery power
(SOC)  level is low.
In this case, park the vehicle in a
safe location and wait until the hybrid
battery is charged.

Refuel to prevent Hybrid battery
damage

This warning message is displayed
when the fuel tank is nearly empty.
You should refill the fuel tank to pre-
vent hybrid battery damage.

Refill inverter coolant

This warning message is displayed
when the inverter coolant is nearly
empty.
You should refill the inverter coolant.

3

OLFH044232L

OLFH044242L

OLFH044244L

Това предупредително съобщение се 
показва, когато нивото на хибридната 
батерия (SOC) е ниско.

В този случай паркирайте автомобила 
на безопасно място и изчакайте докато 
хибридната батерия бъде заредена.

 

Заредете с гориво, за да предотврати-
те повреда на хибридната батерия

3-69

Convenient features of your vehicle

Stop vehicle to charge battery

This warning message is displayed
when the hybrid battery power
(SOC)  level is low.
In this case, park the vehicle in a
safe location and wait until the hybrid
battery is charged.

Refuel to prevent Hybrid battery
damage

This warning message is displayed
when the fuel tank is nearly empty.
You should refill the fuel tank to pre-
vent hybrid battery damage.

Refill inverter coolant

This warning message is displayed
when the inverter coolant is nearly
empty.
You should refill the inverter coolant.

3

OLFH044232L

OLFH044242L

OLFH044244L

Това предупредително съобщение се 
показва, когато резервоарът за гориво е 
почти празен.

Трябва да заредите гориво, за да пре-
дотвратите повреда на хибридната 
батерия.

 

Долейте охладителна течност на ин-
вертора

3-69

Convenient features of your vehicle

Stop vehicle to charge battery

This warning message is displayed
when the hybrid battery power
(SOC)  level is low.
In this case, park the vehicle in a
safe location and wait until the hybrid
battery is charged.

Refuel to prevent Hybrid battery
damage

This warning message is displayed
when the fuel tank is nearly empty.
You should refill the fuel tank to pre-
vent hybrid battery damage.

Refill inverter coolant

This warning message is displayed
when the inverter coolant is nearly
empty.
You should refill the inverter coolant.

3

OLFH044232L

OLFH044242L

OLFH044244L

Това предупредително съобщение се по-
казва, когато охладителят на инвертора 
е почти празен.
Заредете охладителя на инвертора.
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Функции за удобство на вашия автомобил

Спрете автомобила и проверете спи-
рачките

3-70

Convenient features of your vehicle

Stop vehicle and check brakes

This warning message is displayed
when a failure occurs in the brake
system.
In this case, park the vehicle in a
safe location and recommend that
you tow your vehicle to the nearest
authorized HYUNDAI dealer and
have the vehicle inspected.

Check brakes

This warning message is displayed
when the brake performance is low
or the regenerative brake does not
work properly due to a failure in the
brake system.
In this case, it may take longer for the
brake pedal to operate and the brak-
ing distance may become longer.

Check Virtual Engine Sound
System

This message is displayed when
there is a problem with the Virtual
Engine Sound System (VESS).
In this case, we recommend that you
have your vehicle inspected by an
authorized HYUNDAI dealer.

OLFH044234L OLFH044250L

OLFH044543L

Това предупредително съобщение се 
показва, когато възникне повреда в спи-
рачната система.
В този случай паркирайте автомобила 
на сигурно място и препоръчваме да 
изтеглите вашето превозно средство 
до най-близкия оторизиран дилър на 
HYUNDAI и да проверите автомобила.

 

Проверете спирачките

 

3-70

Convenient features of your vehicle

Stop vehicle and check brakes

This warning message is displayed
when a failure occurs in the brake
system.
In this case, park the vehicle in a
safe location and recommend that
you tow your vehicle to the nearest
authorized HYUNDAI dealer and
have the vehicle inspected.

Check brakes

This warning message is displayed
when the brake performance is low
or the regenerative brake does not
work properly due to a failure in the
brake system.
In this case, it may take longer for the
brake pedal to operate and the brak-
ing distance may become longer.

Check Virtual Engine Sound
System

This message is displayed when
there is a problem with the Virtual
Engine Sound System (VESS).
In this case, we recommend that you
have your vehicle inspected by an
authorized HYUNDAI dealer.

OLFH044234L OLFH044250L

OLFH044543L

Това предупредително съобщение се 
показва, когато спирачната ефективност 
е ниска или регенериращата спирачка 
не работи правилно поради повреда в 
спирачната система.
В този случай спирачният педал ще 
действа по-бавно и спирачният път може 
да се удължи.

 

Проверете виртуалната система за 
звука на двигателя

3-70

Convenient features of your vehicle

Stop vehicle and check brakes

This warning message is displayed
when a failure occurs in the brake
system.
In this case, park the vehicle in a
safe location and recommend that
you tow your vehicle to the nearest
authorized HYUNDAI dealer and
have the vehicle inspected.

Check brakes

This warning message is displayed
when the brake performance is low
or the regenerative brake does not
work properly due to a failure in the
brake system.
In this case, it may take longer for the
brake pedal to operate and the brak-
ing distance may become longer.

Check Virtual Engine Sound
System

This message is displayed when
there is a problem with the Virtual
Engine Sound System (VESS).
In this case, we recommend that you
have your vehicle inspected by an
authorized HYUNDAI dealer.

OLFH044234L OLFH044250L

OLFH044543L

Това предупреждение се показва, ако има 
проблем с Виртуалната система за звука 
на двигателя (VESS).
В този случай препоръчваме автомобила 
ви да бъде проверен от оторизиран дилър 
на HYUNDAI.
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Управление на LCD дисплея

Режимите на LCD дисплея могат да 
се променят с помощта на бутоните 
за управление.
(1)  : MODE бутон за смяна на режи-

ма
(2)  ,  : MOVE бутон за преминава-

не от една позиция/режим в друг/а 
позиция или режим

(3) OK: SELECT RESET бутон за избира-
не или рестартиране на избрана 
позиция

LCD дисплей

3-71

Convenient features of your vehicle

3

LCD display control
The LCD display modes can be
changed by using the control buttons.

(1) : MODE button for changing
modes

(2) , : MOVE switch for
changing items

(3) OK : SELECT/RESET button for
setting or resetting the select-
ed item

LCD DISPLAY 

OAE046402

■■ TTyyppee  AA

■■ TTyyppee  BB

■■ TTyyppee  CC
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Функции за удобство на вашия автомобил

Режими Символ Обяснение

Маршрутен компютър
Този режим показва информация за шофиране, като Брояч за пътуването, 
разхода на гориво и др.
За повече подробности вижте „Маршрутен компютър“ в тази глава.

Навигация Завой 
след Завой (TBT) (ако 
е в оборудването)

Този режим показва състоянието на навигацията.

SCC/LKAS (ако е в 
оборудването)

Този режим показва състоянието на Смарт круиз контрола (SCC) и на Систе-
мата за следене на пътната лента (LKAS).

За повече информация вижте „Смарт круиз контрол (SCC)“ и „Система за 
следене на пътната лента (LKAS)“ в глава 5.

A/V (ако е в обо-
рудването)

Този режим показва състоянието на A/V системата.

Информация
или или

Този режим показва интервала на сервизно обслужване (пробег или дни) 
и предупредителни съобщения, свързани със системата за Индикация за 
автомобил в мъртвата зона и др.

Потребителски 
настройки

В този режим можете да промените настройките на вратите, лампите и др.

Предоставената информация се различава в зависимост от елементите, включени във вашия автомобил.

Режими на LCD (за табло тип A)
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Редактирайте настройките, след като 
превключите на P 
Това предупредително съобщение се 
показва, ако се опитате да промените 
потребителските настройки по време на 
шофиране.
За вашата безопасност, променете 
потребителските настройки след пар-
киране на автомобила, задействане на 
спирачката за паркиране и преместване 
на скоростния лост в положение P (Пар-
киране).

Бързо ръководство (Помощ)
Този режим предоставя бързи указания 
за системите в режим Потребителски 
настройки.
Изберете елемент, натиснете и задръжте 
бутона OK.

За повече подробности относно всяка 
система вижте това ръководство за 
собственика на автомобила.

 

Режим Маршрутен компютър

3-73

Convenient features of your vehicle

3

Edit settings after shifting to P

This warning message appears if
you try to adjust the User Settings
while driving.
For your safety, change the User
Settings after parking the vehicle,
applying the parking brake and mov-
ing the shift lever to P (Park).

Quick guide (Help)
This mode provides quick guides for
the systems in the User Settings
mode.
Select an item, press and hold the
OK button.

For more details about each sys-
tem, refer to this Owner’s Manual.

Trip computer mode

The trip computer mode displays
information related to vehicle driving
parameters including fuel economy,
trip meter information and vehicle
speed.

For more details, refer to "Trip
Computer" in this chapter.

Turn By Turn (TBT) mode 
(if equipped)

This mode displays the state of the
navigation.

OAE046463L

OTL045174
 

Режимът Маршрутен компютър показва 
информация, свързана с параметрите 
на шофиране на превозното средство, 
включително икономия на гориво, ин-
формация за изминатите километри и 
скоростта на автомобила.

За повече подробности вижте „Марш-
рутен компютър“ в тази глава.

 

Режим Навигация „Завой след Завой“ 
(TBT) (ако е в оборудването)
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Edit settings after shifting to P

This warning message appears if
you try to adjust the User Settings
while driving.
For your safety, change the User
Settings after parking the vehicle,
applying the parking brake and mov-
ing the shift lever to P (Park).

Quick guide (Help)
This mode provides quick guides for
the systems in the User Settings
mode.
Select an item, press and hold the
OK button.

For more details about each sys-
tem, refer to this Owner’s Manual.

Trip computer mode

The trip computer mode displays
information related to vehicle driving
parameters including fuel economy,
trip meter information and vehicle
speed.

For more details, refer to "Trip
Computer" in this chapter.

Turn By Turn (TBT) mode 
(if equipped)

This mode displays the state of the
navigation.

OAE046463L

OTL045174

Този режим показва състоянието на на-
вигацията.
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Режим SCC/LKAS (ако е в оборудване-
то)

3-74

Convenient features of your vehicle

SCC/LKAS mode (if equipped)

This mode displays the state of the
Smart Cruise Control (SCC) and
Lane Keeping Assist System (LKAS).

For more information, refer to
"Smart Cruise Control (SCC)" and
"Lane Keeping Assist System
(LKAS)" in chapter 5.

A/V mode (if equipped)

This mode displays the state of the
A/V system.

Information mode
This mode displays the service inter-
val (mileage and days).

Service interval
Service in
It calculates and displays the mainte-
nance schedule (mileage or days),
as set in the system.
When the set mileages or days
passed, "Service in" message is dis-
played for several seconds each time
ignition switch is turned ON.

OAD055080N OTL045178

OTL045182LТози режим показва състоянието на 
Смарт круиз контрола (SCC) и на Систе-
мата за следене на пътната лента (LKAS).

За повече информация вижте „Смарт 
круиз контрол (SCC)“ и „Система за сле-
дене на пътната лента (LKAS)“ в глава 5.

 

Режим A/V (ако е в оборудването)
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Convenient features of your vehicle

SCC/LKAS mode (if equipped)

This mode displays the state of the
Smart Cruise Control (SCC) and
Lane Keeping Assist System (LKAS).

For more information, refer to
"Smart Cruise Control (SCC)" and
"Lane Keeping Assist System
(LKAS)" in chapter 5.

A/V mode (if equipped)

This mode displays the state of the
A/V system.

Information mode
This mode displays the service inter-
val (mileage and days).

Service interval
Service in
It calculates and displays the mainte-
nance schedule (mileage or days),
as set in the system.
When the set mileages or days
passed, "Service in" message is dis-
played for several seconds each time
ignition switch is turned ON.

OAD055080N OTL045178

OTL045182LТози режим показва състоянието на Ау-
дио/Визуалната система.

 

Режим Информация
Този режим показва интервала на серви-
зното обслужване (пробег и дни).

3-74

Convenient features of your vehicle

SCC/LKAS mode (if equipped)

This mode displays the state of the
Smart Cruise Control (SCC) and
Lane Keeping Assist System (LKAS).

For more information, refer to
"Smart Cruise Control (SCC)" and
"Lane Keeping Assist System
(LKAS)" in chapter 5.

A/V mode (if equipped)

This mode displays the state of the
A/V system.

Information mode
This mode displays the service inter-
val (mileage and days).

Service interval
Service in
It calculates and displays the mainte-
nance schedule (mileage or days),
as set in the system.
When the set mileages or days
passed, "Service in" message is dis-
played for several seconds each time
ignition switch is turned ON.

OAD055080N OTL045178

OTL045182L

Интервал на сервизното обслужване
Сервизно обслужване
Изчислява и показва графика за под-
дръжка (пробег или дни), както е зададе-
но в системата.
Когато зададените километри или дни 
бъдат надхвърлени, съобщението „Сер-
визно обслужване“ се показва за няколко 
секунди всеки път, когато ключът за за-
палването бъде поставен в положение 
ON.
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3-75

Convenient features of your vehicle

3

Service required
If you exceed the specified service
interval, a message indicating,
"Service required" will be displayed
each time you turn ON the vehicle.

To reset the service interval in
mileages or days that you initially
set, press the OK button for more
than 1 second.

Service in OFF
If the service interval is not set,
"Service in OFF" message is dis-
played on the LCD display.

Information 
If any of the following conditions
occur, the mileage and number of days
to service may be incorrect.
- The battery cable is disconnected.
- The fuse switch is turned off.
- The battery is discharged.

Warning message
If one of followings occurs, warning
messages will be displayed in the
information mode for several seconds.
- Low washer fluid (if equipped)
- Exterior lamp malfunction
- Blind Spot Detection (BSD) mal-

function (if equipped)
- Tire Pressure Monitoring System

(TPMS, if equipped)
- Autonomous Emergency Braking

(AEB) malfunction (if equipped)
- Smart cruise control malfunction 

(if equipped)
- Service reminder

i

OTL045297L OTL045299L

Необходимо е сервизно обслужване
Ако превишите зададения сервизен 
интервал, при всяко включване на ав-
томобила ще се показва съобщението 
„Необходимо е сервизно обслужване“.

За да нулирате сервизния интервал в 
километрите или дни, който първона-
чално сте задали, натиснете бутона OK 
за повече от 1 секунда.
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Convenient features of your vehicle

3

Service required
If you exceed the specified service
interval, a message indicating,
"Service required" will be displayed
each time you turn ON the vehicle.

To reset the service interval in
mileages or days that you initially
set, press the OK button for more
than 1 second.

Service in OFF
If the service interval is not set,
"Service in OFF" message is dis-
played on the LCD display.

Information 
If any of the following conditions
occur, the mileage and number of days
to service may be incorrect.
- The battery cable is disconnected.
- The fuse switch is turned off.
- The battery is discharged.

Warning message
If one of followings occurs, warning
messages will be displayed in the
information mode for several seconds.
- Low washer fluid (if equipped)
- Exterior lamp malfunction
- Blind Spot Detection (BSD) mal-

function (if equipped)
- Tire Pressure Monitoring System

(TPMS, if equipped)
- Autonomous Emergency Braking

(AEB) malfunction (if equipped)
- Smart cruise control malfunction 

(if equipped)
- Service reminder

i

OTL045297L OTL045299L

Изключване на напомнянето за Сервизно 
обслужване
Ако не е зададен интервалът за обслуж-
ване, на LCD дисплея се показва съобще-
ние „Сервизно обслужване ИЗКЛЮЧЕНО“.

i  Информация
Ако възникне някое от следните събития, 
пробегът и броят дни до сервизното обслуж-
ване може да са неправилни.
-  Кабелът на батерията е откачен.
-  Превключвателят на предпазителите е 

изключен.
-  Батерията е разредена.

 

Предупредително съобщение
Ако възникне някое от следните събития, 
за няколко секунди ще бъдат показани 
предупредителни съобщения в инфор-
мационен режим.
-  Ниско ниво на течността за чистачките 

(ако е в оборудването)
-  Неизправност на външните светлини
-  Неизправност в системата за Инди-

кация за автомобил в мъртвата зона 
(BSD) (ако е в оборудването)

-  Системата за следене на налягането 
в гумите (TPMS, ако е в оборудването)

-  Неизправност на Автономното ава-
рийно спиране (AEB) (ако е в оборуд-
ването)

-  Неизправност в системата за смарт 
круиз контрол (ако е в оборудването)

-  Напомняне за сервизно обслужване
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Режим Настройки на потребителя
В този режим можете да промените на-
стройките на арматурното табло, вратите, 
лампите и др.
1. Подпомагане на шофирането
2. Врата
3. Светлини
4. Звук
5. Удобство
6. Интервал за сервизното обслужване
7. Други функции
8.  Нулиране
Предоставената информация се различа-
ва в зависимост от елементите, включени 
във вашия автомобил.
1. Подпомагане на шофирането
• Система за следене на пътната лента
- Излизане от лентата / стандартна LKA / 
активна LKA
За регулиране чувствителността на сис-
темата за подпомагане на поддържането 
на лентата.
За повече информация вижте „Система-
та за следене на пътната лента“ в глава 5. 
•  Смарт круиз контрол
 - Реакция (бавно / нормално / бързо)
За регулиране чувствителността на сис-
темата Смарт круиз контрол.
За повече информация, вижте „Смарт 

круиз контрол“ в глава 5.
•  Предупреждение за челен удар
 - Автономно аварийно спиране
 За активиране или деактивиране на 

системата AEB.
 - Закъснение / Нормално / Изпревар-

ващо
За коригиране на първоначалното време 
за предупреждение от системата за Авто-
номно аварийно спиране.
За повече информация, вижте „Автоном-
но аварийно спиране (АЕВ)“ в глава 5.
•  Предупреждение за удар отзад
 -  Предупреждение за напречен трафик 

при движение назад
 За активиране или деактивиране на 

системата напречен трафик при дви-
жение назад.

 - Звуков сигнал от системата за Инди-
кация за автомобил в мъртвата зона

За активиране или деактивиране на зву-
ковия сигнал от системата за Индикация 
за автомобил в мъртвата зона.
За повече информация, вижте „Индикация 
за автомобил в мъртвата зона“ в глава 5.

2. Врата
•  Автоматично заключване
 - Деактивиране: Функцията за автома-

тично заключване на вратите ще бъде 
анулирана.

Активиране при определена скорост: 
Всички врати ще бъдат автоматично за-
ключени, когато скоростта на превозното 
средство надвиши 15 км/ч (9,3 мили/ч).
Активиране при определена предавка: 
Всички врати ще бъдат автоматично заклю-
чени, ако лостът за превключване на авто-
матичната скоростна кутия се премести от 
положение P (паркиране) в положение R (за-
ден ход), N (неутрално) или D (задвижване).
•  Автоматично отключване
-  Деактивиране: Функцията за автома-

тично отключване на вратите ще бъде 
анулирана.

-  Изключване на автомобила: Всички 
врати ще бъдат автоматично отключе-
ни, когато бутонът за двигателя Старт / 
Стоп е поставен в положение OFF. (ако 
има смарт ключ)

-  При изваждане на ключа: Всички вра-
ти ще бъдат автоматично отключени, 
когато ключът за запалването бъде 
изваден от гнездото за запалване. (ако 
има смарт ключ)
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-  Отключване на врата на водача: 
Всички врати ще бъдат автоматично 
отключени, когато вратата на водача 
е отключена.

-  При превключване на Р: Всички врати 
ще бъдат автоматично отключени, 
ако лостът за превключване на ав-
томатичната скоростна кутия бъде 
преместен в положение P (Паркиране).

•  Потвърждаване от клаксона (ако е в 
оборудването)

За активиране или деактивиране на пот-
върждаването от клаксона.
Ако функцията за потвърждаване от клак-
сона е активирана, след като заключите 
вратите с натискане на бутона за заключ-
ване на дистанционния ключ и отново го 
натиснете в рамките на 4 секунди, клак-
сонът ще изсвири веднъж, за да покаже, 
че всички врати са заключени.
 

3. Светлини
•  Мигач с едно докосване
 -  Изключено: Функцията Мигач с едно 

докосване ще бъде деактивирана.
 - 3, 5, 7 светвания: Мигачът ще светва 3, 

5 или 7 пъти, когато лостът на мигачите 
бъде леко преместен.

За повече информация вижте „Светли-
ни“ в тази глава.

•  Забавяне на фаровете
За активиране или деактивиране на за-
бавянето на фаровете.
За повече информация вижте „Светли-
ни“ в тази глава.

4. Звук
•   Сила на звука на системата за подпо-

магане при паркиране
 -  Ниво 1~3
За настройка на силата на звука на сис-
темата за подпомагане при паркиране.
 

5. Удобство
•  Лесен достъп до седалката
 -  Изключено: Функцията за лесен дос-

тъп до седалката е деактивирана.
 - Нормално/Удължено Когато изклю-

чите двигателя, седалката на водача 
автоматично ще се предвижи малко 
назад (Нормално) или повече (Удъл-
жено), за да влезете или излезете от 
автомобила по-удобно.

За повече информация вижте „Систе-
мата за запаметяване на позицията на 
водача)“ в тази глава.

•  Безжична система за зареждане
За активиране или деактивиране на 
безжичната система за зареждане при 
предната седалка.
За повече информация вижте „Безжич-
на система за зареждане“ в тази глава.

•  Показване на Чистачки/Светлини на 
дисплея

За активиране или деактивиране на ре-
жима на Чистачки/Светлини.
Когато е активирано, LCD дисплеят показ-
ва избрания режим на чистачките/свет-
лините, когато сте променили режима.
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•  Изскачащ индикатор за текущата 
предавка

За активиране или деактивиране на 
изскачащия индикатор за текущата 
предавка.
Когато се активиран, позицията на пре-
давката ще се покаже на LCD дисплея.

6. Интервал за сервизното обслужва-
не
•  Интервал за сервизното обслужване
За активиране или деактивиране на 
функцията Интервал за сервизното об-
служване.
•  Промяна на интервала

Ако менюто за сервизните интервали е 
активирано, можете да промените вре-
мето и разстоянието.
 

i  Информация
Консултирайте се с оторизиран дилър на 
HYUNDAI за използването на менюто за 
сервизни интервали.

7. Други функции
•  Автоматично нулиране на разхода на 

гориво
 -  Изключено: Средният разход на 

гориво няма да бъде нулиран автома-
тично при зареждане с гориво.

 - След запалване на двигателя: Сред-
ният разход на гориво ще се нулира 
автоматично, когато изтекат 4 часа 
след изключване на двигателя.

 - След зареждане с гориво: Средният 
разход на гориво ще бъде нулиран ав-
томатично след зареждане с гориво.

За повече информация вижте „Марш-
рутен компютър“ в тази глава.

•  Единица за разхода на гориво
За избор на единицата за разхода на го-
риво. (km/L, L/100, Mили за галон)
•  Температурна единица
За избор на температурната единица. 
(°C,°F)

•  Единица за налягането в гумите
За избор на единицата за за налягането 
в гумите. (psi, kPa, bar)
•  Език
За избор на езика.

8. Нулиране
Можете да нулирате менютата в Режим 
потребителски настройки. Всички меню-
та в Режим потребителски настройки се 
инициализират, с изключение на тези за 
езика и сервизния интервал.
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Режими Символ Обяснение

Маршрутен компютър
Този режим показва информация за шофиране, като Брояч за пътуване-то, 
разхода на гориво и др.
За повече информация вижте „Маршрутен компютър“ в тази глава.

Навигация Завой 
след Завой (TBT) (ако 
е в оборудването)

Този режим показва състоянието на навигацията.

Помощник

•Този режим показва състоянието на Смарт круиз контрола (SCC) и на Сис-
темата за следене на пътната лента (LKAS).
За повече информация вижте „Смарт круиз контрол (SCC)“ и „Система за 
следене на пътната лента (LKAS)“ в глава 5. 
Този режим показва информация относно Системата за следене на наляга-
нето в гумите (TPMS). 
За повече информация вижте „Системата за следене на налягането в гу-
мите (TPMS)“ в глава 6.

Предупреждение В този режим можете да промените настройките на вратите, лампите и др.

Потребителски 
настройки

Този режим показва предупредителни съобщения, свързани със систе-мата 
за Индикация за автомобил в мъртвата зона и др.

Предоставената информация се различава в зависимост от елементите, включени във вашия автомобил.

Режими на LCD (за табло тип Б)
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Редактирайте настройките, след като 
превключите на P

3-80

Convenient features of your vehicle

Edit settings after shifting to P

This warning message appears if
you try to adjust the User Settings
while driving.
For your safety, change the User
Settings after parking the vehicle,
applying the parking brake and mov-
ing the shift lever to P (Park).

Quick guide help
This mode provides quick guides for
the systems in the User Settings
mode.
Select an item, press and hold the
OK button.
For more information about each
system, refer to this Owner’s
Manual.

Trip computer mode

The trip computer mode displays
information related to vehicle driving
parameters including fuel economy,
trip meter information and vehicle
speed.

For more information, refer to
"Trip Computer" in this chapter.

OAE046132L OAE046121L 
Това предупредително съобщение се 
показва, ако се опитате да промените 
потребителските настройки по време на 
шофиране.

За вашата безопасност, променете 
потребителските настройки след пар-
киране на автомобила, задействане на 
спирачката за паркиране и преместване 
на скоростния лост в положение P (Пар-
киране).
 

Бързо ръководство (Помощ)
Този режим предоставя бързи указания 
за системите в режим Потребителски 
настройки.
Изберете елемент, натиснете и задръжте 
бутона OK.

За повече подробности относно всяка 
система вижте това ръководство за 
собственика на автомобила.
 

Режим Маршрутен компютър
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Edit settings after shifting to P

This warning message appears if
you try to adjust the User Settings
while driving.
For your safety, change the User
Settings after parking the vehicle,
applying the parking brake and mov-
ing the shift lever to P (Park).

Quick guide help
This mode provides quick guides for
the systems in the User Settings
mode.
Select an item, press and hold the
OK button.
For more information about each
system, refer to this Owner’s
Manual.

Trip computer mode

The trip computer mode displays
information related to vehicle driving
parameters including fuel economy,
trip meter information and vehicle
speed.

For more information, refer to
"Trip Computer" in this chapter.

OAE046132L OAE046121L

Режимът Маршрутен компютър показва 
информация, свързана с параметрите 
на шофиране на превозното средство, 
включително икономия на гориво, ин-
формация за изминатите километри и 
скоростта на автомобила.

За повече информация вижте „Марш-
рутен компютър“ в тази глава.
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Режим Завой след Завой (TBT)
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3

Turn By Turn (TBT) mode 

This mode displays the state of the
navigation.

Assist mode

SCC/LKAS
This mode displays the state of the
Smart Cruise Control (SCC) and
Lane Keeping Assist System (LKAS).
For more information, refer to
"Smart Cruise Control (SCC)“and
“Lane Keeping Assist System
(LKAS)” in chapter 5.

Tire Pressure
This mode displays information relat-
ed to Tire Pressure Monitoring
System (TPMS).
For more information, refer to
"Tire Pressure Monitoring System
(TPMS)“ in chapter 6.

OAE046133 OAEE046137

OAE066030L

Този режим показва състоянието на на-
вигацията.

 

Режим Помощник
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3

Turn By Turn (TBT) mode 

This mode displays the state of the
navigation.

Assist mode

SCC/LKAS
This mode displays the state of the
Smart Cruise Control (SCC) and
Lane Keeping Assist System (LKAS).
For more information, refer to
"Smart Cruise Control (SCC)“and
“Lane Keeping Assist System
(LKAS)” in chapter 5.

Tire Pressure
This mode displays information relat-
ed to Tire Pressure Monitoring
System (TPMS).
For more information, refer to
"Tire Pressure Monitoring System
(TPMS)“ in chapter 6.

OAE046133 OAEE046137

OAE066030L

SCC/LKAS
Този режим показва състоянието на 
Смарт круиз контрола (SCC) и на Систе-
мата за следене на пътната лента (LKAS).

За повече информация вижте „Смарт 
круиз контрол (SCC)“ и „Система за сле-
дене на пътната лента (LKAS)“ в глава 5.
 

 

Налягане в гумите

3-81

Convenient features of your vehicle

3

Turn By Turn (TBT) mode 

This mode displays the state of the
navigation.

Assist mode

SCC/LKAS
This mode displays the state of the
Smart Cruise Control (SCC) and
Lane Keeping Assist System (LKAS).
For more information, refer to
"Smart Cruise Control (SCC)“and
“Lane Keeping Assist System
(LKAS)” in chapter 5.

Tire Pressure
This mode displays information relat-
ed to Tire Pressure Monitoring
System (TPMS).
For more information, refer to
"Tire Pressure Monitoring System
(TPMS)“ in chapter 6.

OAE046133 OAEE046137

OAE066030L

Този режим показва информация относно 
Системата за следене на налягането в 
гумите (TPMS).

За повече информация вижте „Систе-
ма за следене на налягането в гумите 
(TPMS)“ в глава 6.
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Предупредителен режим
Ако възникне някое от следните събития, 
за няколко секунди ще бъдат показани 
предупредителни съобщения в инфор-
мационен режим.
- Ниско ниво на течността за чистачките 

(ако е в оборудването)
- Неизправност на външните светлини
- Неизправност в системата за Инди-

кация за автомобил в мъртвата зона 
(BSD) (ако е в оборудването)

- Неизправност на Автоматичната систе-
ма за автономно спиране (AEB)

- Неизправност в системата за смарт 
круиз контрол

 

Режим Настройки на потребителя
В този режим можете да промените на-
стройките на арматурното табло, врати-
те, лампите и др.
1. Подпомагане на шофирането
2. Врата
3. Светлини
4. Звук
5. Удобство
6. Интервал за сервизното обслужване
7. Други функции
8. Нулиране

Предоставената информация се разли-
чава в зависимост от елементите, вклю-
чени във вашия автомобил.
 

1. Подпомагане на шофирането
•  Система за следене на пътната лента
 - Излизане от лентата / стандартна 

LKAS / активна LKAS
За регулиране на чувствителността на 
Системата за следене на пътната лента.
За повече информация, вижте „Система 
за следене на пътната лента“ в глава 5.

•  Реакция на системата за Смарт круиз 
контрол

 - Бавно / Нормално / Бързо
За да регулирате чувствителността на 
системата Смарт круиз контрол.
За повече информация, вижте „Смарт 
круиз контрол“ в глава 5.

•  Автономно аварийно спиране
За активиране или деактивиране на сис-
темата за Автономно аварийно спиране 
(АЕВ).

За повече информация, вижте „Авто-
номно аварийно спиране (АЕВ)“ в глава 
5.
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•  Предупреждение за челен удар
 - Закъснение / Нормално / Рано
За коригиране на времето на първона-
чалното предупреждение от системата 
за Автономно аварийно спиране.
За повече информация, вижте „Авто-
номно аварийно спиране (АЕВ)“ в глава 
5.

•   Предупреждение за напречен трафик 
при движение назад

За активиране или деактивиране на сис-
темата напречен трафик при движение 
назад.
За повече информация, вижте „Инди-
кация за автомобил в мъртвата зона“ 
в глава 5.

•  Звуков сигнал от системата за Инди-
кация за автомобил в мъртвата зона

За активиране или деактивиране на зву-
ковия сигнал от системата за Индикация 
за автомобил в мъртвата зона.
За повече информация, вижте „Инди-
кация за автомобил в мъртвата зона“ 
в глава 5.
 

2. Врата
•  Автоматично заключване
 - Деактивиране: Функцията за автома-

тично заключване на вратата ще бъде 
анулирана.

 - Активиране при определена скорост: 
Всички врати ще бъдат автоматично 
заключени, когато скоростта на пре-
возното средство надвиши 15 км/ч (9,3 
мили/ч).

 - Отключване на вратата на водача: 
Всички врати ще бъдат автоматично 
отключени, когато вратата на водача 
е отключена.

 - Активиране при определена предав-
ка: Всички врати ще бъдат автоматич-
но заключени, ако лостът за превключ-
ване на автоматичната скоростна 
кутия се премести от положение P 
(паркиране) в положение R (заден ход), 
N (неутрално) или D (задвижване).

•  Автоматично отключване
 - Деактивиране: Функцията за автома-

тично отключване на вратите ще бъде 
анулирана. (Ако има смарт ключ)

 - Изключване на автомобила: Всички 
врати ще бъдат автоматично отключе-
ни, когато бутонът за двигателя Старт 

/ Стоп е поставен в положение OFF. 
 - При изваждане на ключа: Всички 

врати ще бъдат автоматично отключе-
ни, когато ключът за запалването бъде 
изваден от гнездото за запалване. (ако 
има смарт ключ)

 - Отключване на вратата на водача: 
Всички врати ще бъдат автоматично 
отключени, когато вратата на водача 
е отключена.

 - При превключване на Р: Всички 
врати ще бъдат автоматично отклю-
чени, ако лостът за превключване на 
автоматичната скоростна кутия бъде 
преместен в положение P (Паркиране).

 • Потвърждаване от клаксона (ако е в 
оборудването)

За активиране или деактивиране на пот-
върждаването от клаксона.
Ако функцията за потвърждаване от клак-
сона е активирана, след като заключите 
вратите с натискане на бутона за заключ-
ване на дистанционния ключ и отново го 
натиснете в рамките на 4 секунди, клак-
сонът ще изсвири веднъж, за да покаже, 
че всички врати са заключени.
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3. Светлини
•  Мигач с едно докосване
 -  Изключено: Функцията Мигач с едно 

докосване ще бъде деактивирана.
 - 3, 5, 7 светвания: Мигачът ще светва 3, 

5 или 7 пъти, когато лостът на мигачите 
бъде леко преместен.

За повече подробности вижте „Светли-
ни“ в тази глава.

•  Забавяне на фаровете
За активиране или деактивиране на за-
бавянето на фаровете.
За повече информация вижте „Светли-
ни“ в тази глава.
 
4. Звук
•   Сила на звука на системата за подпо-

магане при паркиране
 -  По-слабо/По-силно
За настройка на силата на звука на сис-
темата за подпомагане при паркиране.

5. Удобство
•  Лесен достъп до седалката
 -  Изключено: Функцията за лесен дос-

тъп до седалката е деактивирана.
 - Нормално/Удължено: Когато изклю-

чите двигателя, седалката на водача 
автоматично ще се предвижи малко 
назад (Нормално) или повече (Удъл-
жено), за да влезете или излезете от 
автомобила по-удобно.

За повече информация, вижте „Систе-
мата за запаметяване на позицията на 
водача)“ в тази глава.

•  Безжична система за зареждане
За активиране или деактивиране на 
безжичната система за зареждане при 
предната седалка.
За повече информация, вижте „Безжич-
на система за зареждане)“ в тази глава.
 
•  Показване на Чистачки/Светлини на 

дисплея
За активиране или деактивиране на ре-
жима Чистачки/Светлини.
Когато е активирано, LCD дисплеят показ-
ва избрания режим на чистачките/свет-
лините, когато сте променили режима.

•  Изскачащ индикатор за текущата 
предавка

За активиране или деактивиране на 
изскачащия индикатор за текущата 
предавка.
Когато се активиран, позицията на пре-
давката ще се покаже на LCD дисплея.

6. Интервал за сервизното обслужва-
не
•  Интервал за сервизното обслужване
 За активиране или деактивиране на 

функцията Интервал за сервизното 
обслужване.

•  Промяна на интервала
Ако менюто за сервизните интервали е 
активирано, можете да промените вре-
мето и разстоянието.

i  Информация
Консултирайте се с оторизиран дилър на 
HYUNDAI за използването на менюто за 
сервизни интервали.
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Ако се активира сервизният интервал и 
времето и разстоянието бъдат промене-
ни, при всяко включване на автомобила 
ще се показват съобщения в следните 
ситуации .
-  Сервизно обслужване след
 : Показва се, за да информира водача 

за оставащия пробег и дни до серви-
зното обслужване.

-  Нужно е сервизно обслужване
 : Показва се, когато са достигнати или 

преминати пробегът и дните до серви-
зното обслужване.

i  Информация
Ако възникне някое от следните събития, 
пробегът и броят дни до сервизното обслуж-
ване може да са неправилни.
-  Кабелът на батерията е откачен.
-  Превключвателят на предпазителите е 

изключен.
-  Батерията е разредена.
 

7. Други функции
•  Автоматично нулиране на икономията 

на гориво
 -  Изключено: Средният разход на 

гориво няма да бъде нулиран автома-
тично при зареждане с гориво.

 - След запалване на двигателя: Сред-
ният разход на гориво ще се нулира 
автоматично, когато изтекат 4 часа 
след изключване на двигателя.

 - След зареждане с гориво: Средният 
разход на гориво ще бъде нулиран ав-
томатично след зареждане с гориво.

За повече информация вижте „Марш-
рутен компютър“ в тази глава.

•  Единица за разхода на гориво
За избор на единицата за разхода на го-
риво. (km/L, L/100, Mили за галон)
•  Температурна единица
За избор на температурната единица. 
(°C,°F)
•  Единица за налягането в гумите
За избор на единицата за налягането в 
гумите. (psi, kPa, bar)
•  Език
За избор на езика.
 

8. Нулиране
Можете да нулирате менютата в Режим 
потребителски настройки. Всички меню-
та в Режим потребителски настройки се 
инициализират, с изключение на тези за 
езика и сервизния интервал.
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Маршрутният компютър е управлява-
на от микрокомпютър информационна 
система, която показва информация, 
свързана с шофирането.

i  Информация
Някои данни за шофирането, съхранени в 
маршрутния компютър (например Средна 
скорост на автомобила), се нулират при из-
ключване на батерията.

Маршрутен компютър

• Разстояние до изпразване на 
резервоара (само за табло тип А)
• Среден разход на гориво
•Моментен разход на гориво

• Брояч на пътуването
• Средна скорост на автомобила
• Изминало време

• Цифров скоростомер

• Стил на шофиране

• Енергиен поток

• Температура на охлаждащата 
течност на двигателя (Само за 
табло тип Б)

Режими на маршрутния компютър

3-86

Convenient features of your vehicle

TRIP COMPUTER
The trip computer is a microcomput-
er-controlled driver information sys-
tem that displays information related
to driving.

Information 
Some driving information stored in the
trip computer (for example Average
Vehicle Speed) resets if the battery is
disconnected.

Trip modes

To change the trip mode, toggle the
“ , ” switch on the steering wheel.

i

• Tripmeter 

• Average Vehicle Speed  

• Elapsed Time 

• Distance to Empty 
(Only for cluster type A)

• Average Fuel Economy

• Instant Fuel Economy

Digital Speedometer

Driving Style

Energy Flow

Engine Coolant Temperature 
(Only for cluster type B)

OAE046402

■■ TTyyppee   AA

■■ TTyyppee   BB

■■ TTyyppee   CC

За да промените режима на маршрутния 
компютър, използвайте бутона  ,  на-
миращ се на волана.
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Разстояние до изпразване на резерво-
ара/ Среден разход на гориво/ 
Моментен разход на гориво

• Тип A                        • Тип Б

3-87
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3

Distance to empty/
Average fuel economy/
Instant fuel economy

Distance to Empty (1)
• The distance to empty is the esti-

mated distance the vehicle can be
driven with the remaining fuel.

• If the estimated distance is below
1 km (1 mi.), the trip computer will
display "----" as distance to empty.

Information 
• If the vehicle is not on level ground

or the battery power has been inter-
rupted, the distance to empty func-
tion may not operate correctly.

• The distance to empty may differ
from the actual driving distance as
it is an estimate of the available
driving distance.

• The trip computer may not register
additional fuel if less than 6 liters (2
gallon) of fuel are added to the vehicle.

• The fuel economy and distance to
empty may vary significantly based
on driving conditions, driving habits,
and condition of the vehicle.

Average Fuel Economy (2)
• The average fuel economy is calcu-

lated by the total driving distance
and fuel consumption since the last
average fuel economy reset.

• The average fuel economy can be
reset both manually and automati-
cally.

Manual reset
To clear the average fuel economy
manually, press the OK button on the
steering wheel for more than 1 sec-
ond when the average fuel economy
is displayed.

Automatic reset
To automatically reset the average fuel
economy after refueling, select the
"Auto Reset" mode in User Settings
menu on the LCD display (Refer to
"LCD Display" in this chapter).
In "Auto Reset" mode, the average
fuel economy will be reset to zero (--
--), when driving speed exceeds 1
km/h, after adding 6 liters (2 gallons)
of fuels or more.

Information 
The vehicle must be driven for a min-
imum of 300 meters (0.19 miles) since
the last ignition key cycle before the
average fuel economy will be recalcu-
lated.

Instant Fuel Economy (3)
• This mode displays the instanta-

neous fuel economy while driving.

i

i

OAE046465L/OAE046464L

■ Type A ■ Type B

Разстояние до изпразване на резервоара (1)
•  Разстоянието до изпразване на ре-

зервоара е прогнозното разстояние, 
което автомобилът може да измине с 
оставащото гориво.

•  Ако прогнозното разстояние е под 1 
км (1 миля), маршрутният компютър 
ще покаже "----" като разстояние до 
изпразване на резервоара.

 

i  Информация
•  Ако автомобилът не е на равна повърхност 

или захранването на Батерията е прекъс-
нато, функцията Разстояние до изпразване 
на резервоара може да не работи правилно.

•  Разстоянието до изпразване на резервоара 
може да се различава от действителното 
изминато разстояние, тъй като това е 
прогноза на базата на вече изминатото 
разстояние.

•  Маршрутният компютър може да не ре-
гистрира допълнително гориво, ако на 
автомобила са добавени по-малко от 6 
литра гориво (2 галона).

•  Разходът на гориво и разстоянието до из-
празване на резервоара могат да се различа-
ват значително в зависимост от условията 
на шофиране, навиците на шофиране и 
състоянието на превозното средство.

Среден разход на гориво (2)
•  Средният разход на гориво се изчислява 

въз основа на общото изминато разстоя-
ние и разхода на гориво от последното 
нулиране на средния разход на гориво.

•  Средният разход на гориво може да 
бъде нулиран както ръчно, така и ав-
томатично.

Ръчно нулиране
За да нулирате ръчно средния разход на 
гориво, натиснете бутона OK на волана 
за повече от 1 секунда, когато се показва 
средния разход на гориво.
Автоматично нулиране
За автоматично нулиране на средния 
разход на гориво след зареждане с го-
риво, изберете режима "Автоматично 
нулиране" в менюто Настройки на по-
требителя на LCD дисплея (вижте "LCD 
дисплей" в тази глава).
При режим "Автоматично нулиране" 
средният разход на гориво ще бъде нули-
ран (----), когато скоростта на движение 
надвиши 1 км/ч, след добавяне на 6 литра 
(2 галона) гориво или повече.

i  Информация
Автомобилът трябва да измине минимум 
300 метра (0,19 мили) от последния цикъл 
на запалването, преди средният разход на 
гориво да бъде преизчислен.

Моментен разход на гориво (3)
•  Този режим показва моментния раз-

ход на гориво по време на движение.
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Брояч на пътуването/ Средна скорост 
на автомобила/ Изминало време
• Тип A                       • Тип Б

3-88

Convenient features of your vehicle

Tripmeter/Average vehicle speed/
Elapsed time

Tripmeter (1)
• The tripmeter is the total driving

distance since the last tripmeter
reset.

• To reset the tripmeter, press the
OK button on the steering wheel
for more than 1 second when the
tripmeter is displayed.

Average Vehicle Speed (2)
• The average vehicle speed is cal-

culated by the total driving dis-
tance and driving time since the
last average vehicle speed reset.

• To reset the average vehicle speed,
press the OK button on the steering
wheel for more than 1 second when
the average vehicle speed is dis-
played.

Information 
• The average vehicle speed is not dis-

played if the driving distance is less
than 300 meters (0.19 miles) or the
driving time is less than 10 seconds
since the ignition switch or the Engine
Start/Stop button is turned to ON.

• The average vehicle speed will con-
tinue to be calculated and will start
to decrease if the vehicle is stopped
while the engine is still running (for
example, when the vehicle is in traf-
fic or stopped at a stop light.)

Elapsed Time (3)
• The elapsed time is the total driv-

ing time since the last elapsed time
reset.

• To reset the elapsed time, press the
OK button on the steering wheel for
more than 1 second when the
elapsed time is displayed.

Information 
The elapsed time will continue to be
counted while the engine is still run-
ning (for example, when the vehicle is
in traffic or stopped at a stop light.)

i

i

OAE046463L/OAE046121L

■ Type A ■ Type B

 

Брояч на пътуването (1)
•  Броячът на пътуването показва общо-

то изминато разстояние от последното 
нулиране на брояча на пътуването.

•  За да нулирате брояча на пътуването, 
натиснете бутона OK на волана за 
повече от 1 секунда, когато се показва 
брояча на пътуването.

 

Средна скорост на автомобила (2)
•  Средната скорост на автомобила 

се изчислява въз основа на общото 
изминато разстояние и времето за 
пътуване от последното нулиране на 
средната скорост на автомобила.

•  За да нулирате ръчно средната ско-
рост на автомобила, натиснете бутона 
OK на волана за повече от 1 секунда, 
когато се показва средната скорост на 
автомобила.

i  Информация
• Средната скорост на автомобила не се 

показва, ако изминатото разстояние е 
по-малко от 300 метра (0,19 мили), или 
времето на пътуването е по-малко от 10 
секунди от момента на запалване или 
включване на бутона Старт / Стоп на 
двигателя.

• Средната скорост на превозното средство 
ще продължи да се изчислява и ще запо-
чне да намалява, ако превозното средство 
е спряно, докато двигателят все още 
работи (например когато автомобилът е 
в задръстване или е спрял на светофар).

 

Изминало време (3)
•  Изминалото време показва общото 

изминало време от последното нули-
ране на изминалото време.

•  За да нулирате изминалото време, 
натиснете бутона OK на волана за 
повече от 1 секунда, когато се показва 
изминалото време.

i  Информация
Изминалото време ще продължи да се отчита, 
докато двигателят все още работи (например, 
когато автомобилът е в задръстване или е 
спрял на светофар).



3-89

3

Ф
ун

кц
и

и
 и

 въ
зм

ож
н

о
сти

 н
а

 ва
ш

и
я а

вто
м

о
б

и
л

Цифров скоростомер
• Тип A                          • Тип Б

3-89

Convenient features of your vehicle

3

Digital speedometer 

This message shows the speed of
the vehicle (km/h, MPH).

Driving Info display

At the end of each driving cycle, the
Driving Info message is displayed.
This display shows the trip distance
(1), the average fuel economy (2), and
the remaining distance to empty (3).
This information is displayed for a few
seconds when you turn off the igni-
tion, and then goes off automatically.
The information is calculated for each
ignition cycle.
If the estimated remaining vehicle
range is below 1 km (1 mi.), the dis-
tance to empty will display as "----" and
a "Low Fuel" warning message (4) will
be displayed.

Information 
If sunroof open warning is displayed
in the cluster, the Driving Info mes-
sage will not be displayed.

i

OAE046146/OAE046147

■ Type A ■ Type B

OAD045163L

■ Type A

Това съобщение показва скоростта на 
автомобила (км/ч. мили в час).

 

Показване на информация  
за пътуването
• Тип A
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Convenient features of your vehicle

3

Digital speedometer 

This message shows the speed of
the vehicle (km/h, MPH).

Driving Info display

At the end of each driving cycle, the
Driving Info message is displayed.
This display shows the trip distance
(1), the average fuel economy (2), and
the remaining distance to empty (3).
This information is displayed for a few
seconds when you turn off the igni-
tion, and then goes off automatically.
The information is calculated for each
ignition cycle.
If the estimated remaining vehicle
range is below 1 km (1 mi.), the dis-
tance to empty will display as "----" and
a "Low Fuel" warning message (4) will
be displayed.

Information 
If sunroof open warning is displayed
in the cluster, the Driving Info mes-
sage will not be displayed.

i

OAE046146/OAE046147

■ Type A ■ Type B

OAD045163L

■ Type A

В края на всяко пътуване се показва съ-
общение с информация за пътуването. 
Това съобщение показва изминатото раз-
стояние (1), средният разход на гориво (2) 
и оставащото разстояние до изпразване 
на резервоара (3).
Тази информация се показва за няколко 
секунди, когато изключите запалването, 
и след това автоматично се изгасва. Ин-
формацията се изчислява за всеки цикъл 
на запалване на двигателя.
Ако прогнозният оставащ пробег на 
автомобила е по-малък от 1 км (1 миля), 
разстоянието до изпразване на резерво-

ара ще се покаже като "----" и ще се появи 
предупредително съобщение "Ниско 
ниво на горивото" (4).

i  Информация
Ако на таблото се покаже предупреждение за 
отваряне на люка на покрива, информацията 
за пътуването няма да се покаже.
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Стил на шофиране
• Тип A                          • Тип Б

3-90

Convenient features of your vehicle

Driving style

The driving style is displayed when
you are driving in ECO mode.
When you drive in SPORT mode,
each driving category will be dis-
played with “--”.

Energy flow 

The hybrid system informs the driv-
ers its energy flow in various operat-
ing modes. While driving, the current
energy flow is specified in 11 modes.
For more information, refer to AEV
HEV Energy Flow in the “Hybrid
System Overview” provided in front of
the owner’s manual.

Engine coolant temperature

This gauge indicates the tempera-
ture of the engine coolant when the
engine is running.

When the gauge indicator gets out
of the normal range, toward the “H
(Hot)” position, it indicates over-
heating of the engine. It may dam-
age the engine.
Do not continue driving with the
overheated engine. For further
information, refer to “If the Engine
Overheats” in the chapter 6.

NOTICE

OAE046148L/OAE046124L

■ Type A ■ Type B ■ Type A ■ Type B

OAE046125L

■ Type B

OAE046149L/OAEQ046001L

Стилът на шофиране се показва, когато 
пътувате в режим ЕКО.
Когато шофирате в режим SPORT, всяка 
категория ще се показва с "--".

 

Енергиен поток
• Тип A                          • Тип Б
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Convenient features of your vehicle

Driving style

The driving style is displayed when
you are driving in ECO mode.
When you drive in SPORT mode,
each driving category will be dis-
played with “--”.

Energy flow 

The hybrid system informs the driv-
ers its energy flow in various operat-
ing modes. While driving, the current
energy flow is specified in 11 modes.
For more information, refer to AEV
HEV Energy Flow in the “Hybrid
System Overview” provided in front of
the owner’s manual.

Engine coolant temperature

This gauge indicates the tempera-
ture of the engine coolant when the
engine is running.

When the gauge indicator gets out
of the normal range, toward the “H
(Hot)” position, it indicates over-
heating of the engine. It may dam-
age the engine.
Do not continue driving with the
overheated engine. For further
information, refer to “If the Engine
Overheats” in the chapter 6.

NOTICE

OAE046148L/OAE046124L

■ Type A ■ Type B ■ Type A ■ Type B

OAE046125L

■ Type B

OAE046149L/OAEQ046001L

Хибридната система информира вода-
чите за своя енергиен поток в различни 
режими на работа. По време на движение 
текущият енергиен поток е определен в 
11 режима.
За повече информация вижте AEV HEV 
Енергиен поток в "Преглед на хибридната 
система", предоставен в началото на ръ-
ководство за собственика на автомобила.

 

Температура на охлаждащата течност
• Тип Б
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Convenient features of your vehicle

Driving style

The driving style is displayed when
you are driving in ECO mode.
When you drive in SPORT mode,
each driving category will be dis-
played with “--”.

Energy flow 

The hybrid system informs the driv-
ers its energy flow in various operat-
ing modes. While driving, the current
energy flow is specified in 11 modes.
For more information, refer to AEV
HEV Energy Flow in the “Hybrid
System Overview” provided in front of
the owner’s manual.

Engine coolant temperature

This gauge indicates the tempera-
ture of the engine coolant when the
engine is running.

When the gauge indicator gets out
of the normal range, toward the “H
(Hot)” position, it indicates over-
heating of the engine. It may dam-
age the engine.
Do not continue driving with the
overheated engine. For further
information, refer to “If the Engine
Overheats” in the chapter 6.

NOTICE

OAE046148L/OAE046124L

■ Type A ■ Type B ■ Type A ■ Type B

OAE046125L

■ Type B

OAE046149L/OAEQ046001L

Този индикатор показва температурата 
на охлаждащата течност на двигателя, 
когато двигателят работи.

 БЕЛЕЖКА 
Когато индикаторът излезе извън нор-
малния диапазон към позицията "H 
(Горещо"), това показва прегряване 
на двигателя. Това може да повреди 
двигателя.
Не продължавайте да пътувате с прегрят 
двигател. За повече информация вижте 
"Ако двигателят прегрее" в глава 6.
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Външни светлини
Управление на осветлението

3-91

Convenient features of your vehicle

3

Exterior lights
Lighting control

To operate the lights, turn the knob at
the end of the control lever to one of
the following positions:
(1) OFF (O) position
(2) AUTO light position 
(3) Position lamp position
(4) Headlamp position

AUTO light position  
When the light switch is in the AUTO
position, the position lamp and head-
lamp will be turned ON or OFF auto-
matically depending on the amount
of light outside the vehicle.

Even with the AUTO light feature in
operation, it is recommended to
manually turn ON the lamps when
driving at night or in a fog, or when
you enter dark areas, such as tun-
nels and parking facilities.

• Do not cover or spill anything on
the sensor (1) located on the
instrument panel.

• Do not clean the sensor using a
window cleaner, the cleanser
may leave a light film which
could interfere with sensor oper-
ation.

• If your vehicle has window tint
or other types of metallic coat-
ing on the front windshield, the
AUTO light system may not work
properly.

NOTICE

LIGHT

OAE046448L

OAE046449L

■ Type A

■ Type B

OAE046450L

OAE046451L

■ Type A

■ Type B

За да задействате светлините, завъртете 
превключвателя в края на лоста за упра-
вление в една от следните позиции:
(1)  позиция ИЗКЛЮЧЕНО (OFF) (O)
(2) позиция АВТОМАТИЧНИ СВЕТЛИНИ 

(AUTO)
(3) позиция габаритни светлини
(4) позиция къси светлини

СВЕТЛИНИ

3-91

Convenient features of your vehicle

3

Exterior lights
Lighting control

To operate the lights, turn the knob at
the end of the control lever to one of
the following positions:
(1) OFF (O) position
(2) AUTO light position 
(3) Position lamp position
(4) Headlamp position

AUTO light position  
When the light switch is in the AUTO
position, the position lamp and head-
lamp will be turned ON or OFF auto-
matically depending on the amount
of light outside the vehicle.

Even with the AUTO light feature in
operation, it is recommended to
manually turn ON the lamps when
driving at night or in a fog, or when
you enter dark areas, such as tun-
nels and parking facilities.

• Do not cover or spill anything on
the sensor (1) located on the
instrument panel.

• Do not clean the sensor using a
window cleaner, the cleanser
may leave a light film which
could interfere with sensor oper-
ation.

• If your vehicle has window tint
or other types of metallic coat-
ing on the front windshield, the
AUTO light system may not work
properly.

NOTICE

LIGHT

OAE046448L

OAE046449L

■ Type A

■ Type B

OAE046450L

OAE046451L

■ Type A

■ Type B

Позиция АВТОМАТИЧНИ СВЕТЛИНИ 
(AUTO)
Когато превключвателят за фаровете и 
външните светлини се постави в поло-
жението AUTO (автоматично управление), 
задните габаритни светлини и фаровете 
ще се включват или изключват авто-

матично в зависимост от степента на 
околната осветеност около автомобила. 
Дори когато функцията „автоматично 
управление на фаровете“ е включена, 
е препоръчително ръчно да включвате 
светлините, когато шофирате през нощта 
или в мъгла, или когато навлезете в тъмен 
участък като тунел или паркинг.

 БЕЛЕЖКА 
•  Не покривайте и не разливайте нищо 

върху сензора (1), разположен на ар-
матурното табло.

•  Не почиствайте сензора с почистващ 
препарат за прозорци, защото пре-
паратът може да остави лек филм, 
който да повлияе на работата на 
сензора.

•  Ако вашето превозно средство има 
тонирано предно стъкло или други 
метални покрития на предното стък-
ло, автоматичната система за свет-
лините може да не работи правилно.
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Convenient features of your vehicle

Position lamp position ( )
The position lamp, license plate lamp
and instrument panel lamp are turned
ON.

Headlamp position ( )
The headlamp, position lamp, license
plate lamp and instrument panel
lamp are turned ON.

Information 
The ignition switch button must be in
the ON position to turn on the head-
lamp.

High beam operation

To turn on the high beam headlamp,
push the lever away from you. The
lever will return to its original position.
The high beam indicator will light
when the headlamp high beams are
switched on.

i

OAE046468L

OAE046469L

■ Type A

■ Type B
OAE046466L

OAE046467L

■ Type A

■ Type B
OAE046452L

OAE046453L

■ Type A

■ Type B

Позиция Габаритни светлини  (  )
Габаритните светлини, лампата за осве-
тяване на регистрационния номер и ос-
ветяването на инструменталното табло 
са включени.
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Convenient features of your vehicle

Position lamp position ( )
The position lamp, license plate lamp
and instrument panel lamp are turned
ON.

Headlamp position ( )
The headlamp, position lamp, license
plate lamp and instrument panel
lamp are turned ON.

Information 
The ignition switch button must be in
the ON position to turn on the head-
lamp.

High beam operation

To turn on the high beam headlamp,
push the lever away from you. The
lever will return to its original position.
The high beam indicator will light
when the headlamp high beams are
switched on.

i

OAE046468L

OAE046469L

■ Type A

■ Type B
OAE046466L

OAE046467L

■ Type A

■ Type B
OAE046452L

OAE046453L

■ Type A

■ Type B

Позиция Фарове (  )
Фаровете, габаритните светлини, лам-
пата за осветяване на регистрационния 
номер и осветяването на инструментал-
ното табло са включени.

i  Информация
Бутонът за включване на запалването трябва 
да е в положение ON, за да се включат фаровете

Включване на дългите светлини

3-92

Convenient features of your vehicle

Position lamp position ( )
The position lamp, license plate lamp
and instrument panel lamp are turned
ON.

Headlamp position ( )
The headlamp, position lamp, license
plate lamp and instrument panel
lamp are turned ON.

Information 
The ignition switch button must be in
the ON position to turn on the head-
lamp.

High beam operation

To turn on the high beam headlamp,
push the lever away from you. The
lever will return to its original position.
The high beam indicator will light
when the headlamp high beams are
switched on.

i

OAE046468L

OAE046469L

■ Type A

■ Type B
OAE046466L

OAE046467L

■ Type A

■ Type B
OAE046452L

OAE046453L

■ Type A

■ Type B

За да включите дългите светлини, натисне-
те лоста напред. Лостът ще се върне в пър-
воначалното си положение. Индикаторът 
за дълги светлини ще светне, когато дъл-
гите светлини на фаровете са включени.
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За да изключите дългите светлини, дръп-
нете лоста към себе си. Дългите светлини 
ще се изключат.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не използвайте дълги светлини, когато 
други превозни средства се прибли-
жават към вас. Използването на дълги 
светлини може да възпрепятства види-
мостта на другия водач.

3-93

Convenient features of your vehicle

3

To turn off the high beam headlamp,
pull the lever towards you. The low
beams will turn on.

To flash the high beam headlamp,
pull the lever towards you, then
release the lever. The high beams
will remain ON as long as you hold
the lever towards you.

Turn signals and lane change
signals

To signal a turn, push down on the
lever for a left turn or up for a right
turn in position (A). To signal a lane
change, move the turn signal lever
slightly and hold it in position (B).

Do not use high beam when there
are other vehicles approaching
you. Using high beam could
obstruct the other driver's vision.

WARNING  

OAE046454L

OAE046455L

■ Type A

■ Type B

OAE046456L

OAE046457L

■ Type A

■ Type B

За да примигнете с дългите светлини, 
дръпнете лоста към вас и след това го 
освободете. Дългите светлини ще оста-
нат включени, докато задържате лоста 
към вас.

Сигнали за завиване и смяна на пътна-
та лента
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Convenient features of your vehicle

3

To turn off the high beam headlamp,
pull the lever towards you. The low
beams will turn on.

To flash the high beam headlamp,
pull the lever towards you, then
release the lever. The high beams
will remain ON as long as you hold
the lever towards you.

Turn signals and lane change
signals

To signal a turn, push down on the
lever for a left turn or up for a right
turn in position (A). To signal a lane
change, move the turn signal lever
slightly and hold it in position (B).

Do not use high beam when there
are other vehicles approaching
you. Using high beam could
obstruct the other driver's vision.

WARNING  

OAE046454L

OAE046455L

■ Type A

■ Type B

OAE046456L

OAE046457L

■ Type A

■ Type B

За да сигнализирате за завиване, на-
тиснете лоста за мигачите надолу за ляв 
завой или нагоре за десен завой в пози-
ция (A). За да сигнализирате за смяна на 
пътната лента, леко преместете лоста за 
мигачите и го задръжте в позиция (B).
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Лостът ще се върне в положение ИЗКЛЮ-
ЧЕНО, когато бъде освободен или когато 
завиването завърши.
Ако индикаторът остане включен и не 
мига или мига неестествено, една от 
лампите на мигачите може да е изгоряла 
и трябва да се смени.

Функцията Мигач с едно докосване
За да активирате функцията Мигач с 
едно докосване, леко преместете лоста 
за мигачите и го освободете. Мигачите 
за промяна на лентата ще мигат 3, 5 или 
7 пъти.
Можете да активирате / деактивирате 
функцията Мигач 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 тази глава.

Заден фар за мъгла (ако е в оборудва-
нето)
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The lever will return to the OFF posi-
tion when released or when the turn
is completed.
If an indicator stays on and does not
flash or if it flashes abnormally, one of
the turn signal bulbs may be burned
out and will require replacement.

One-touch turn signal function 
To activate an one-touch turn signal
function, move the turn signal lever
slightly and then release it. The lane
change signals will blink 3, 5 or 7
times.
You can activate/deactivate the One
Touch Turn Signal function or choose
the number of blinking (3, 5, or 7)
from the User Settings Mode on the
LCD display. For more details, refer
to "LCD Display" in this chapter.

Rear fog lamp (if equipped)

To turn on the rear fog lamp:
Position the light switch in the head-
lamp position, and then turn the light
switch (1) to the rear fog lamp position.

To turn the rear fog lamps off, do one
of the following:
• Turn off the headlamp switch.
• Turn the light switch to the rear fog

lamp position again.
• When the light switch is in the posi-

tion lamp position, if you turn off
the front fog lamp, the rear fog
lamp will also turn off.

OAE046458L

OAE046459L

■ Type A

■ Type B

За да включите задния фар за мъгла:
Поставете превключвателя на светлини-
те в позиция къси светлини и след това 
завъртете светлинния превключвател (1) 
в позиция за задния фар за мъгла.

За да изключите задния фар за мъгла, 
направете едно от следните неща:
•  Изключете превключвателя на свет-

лините.
•  Завъртете отново превключвателя на 

светлината до позицията за задния 
фар за мъгла.

•  Когато светлинният превключвател 
е в позиция габарити, ако изключите 
предния фар за мъгла, задният фар за 
мъгла също ще се изключи.
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Функция за пестене на батерията
Целта на тази функция е да предотврати 
разреждането на батерията. Системата 
автоматично изключва габаритните 
светлини, когато водачът изключи дви-
гателя и отваря вратата от страната на 
шофьора.
С тази функция габаритните светлини ще 
се изключат автоматично, ако шофьорът 
паркира отстрани на пътя през нощта.
Ако трябва габаритните светлини да 
останат включени, когато двигателят е 
изключен, направете следното:
1)  Отворете вратата на шофьора.
2)  Изключете и отново включете габа-

ритните светлини, като използвате 
превключвателя на светлините на 
кормилната колона.

 

Функция за забавено изключване на 
фаровете (ако е в оборудването)
Ако поставите превключвателя за запал-
ването в положение ACC или OFF, когато 
фаровете са включени, фаровете (и / или 
габаритните светлини) остават включени 
за около 5 минути. Въпреки това, при из-
ключен двигател, ако вратата на водача 
бъде отворена и затворена, фаровете (и / 
или габаритните светлини) се изключват 
след 15 секунди.
Фаровете (и / или габаритните светлини) 
могат да се изключат чрез натискане два 
пъти на бутона за заключване на смарт 
ключа или завъртането на превключва-
теля на светлините в положение OFF или 
AUTO. Ако обаче включите превключва-
теля на светлините в положение AUTO, 
когато навън е тъмно, фаровете няма да 
бъдат изключени.
Можете да активирате или деактивира-
те функцията за забавено изключване 
на фаровете от режима Потребителски 
настройки на LCD дисплея. За повече 
подробности вижте „LCD дисплей“ в тази 
глава.
 

 БЕЛЕЖКА 
Ако водачът излезе от превозното сред-
ство през друга врата (с изключение 
на вратата на шофьора), функцията за 
пестене на акумулаторната батерия 
не работи и функцията за закъснение 
на фаровете не ги изключва автома-
тично. Следователно това причинява 
изтощаване на батерията. В този случай 
внимавайте да изключите светлините 
преди да излезете от автомобила.

Дневни ходови светлини (DRL)
Дневните ходови светлини (DRL) могат да 
улеснят другите да виждат предната част 
на автомобила ви през деня, особено 
след изгрев и преди залез слънце.
Системата DRL ще изключи тези светли-
ни, когато:
1.  Фаровете са в положение ON (включе-

но).
2.  Двигателят е изключен.
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Устройство за регулиране  
на фаровете
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Headlight leveling device 

Manual type
To adjust the headlight beam level
according to the number of the pas-
sengers and loading weight in the
luggage area, turn the beam leveling
switch.
The higher the number of the switch
position, the lower the headlight
beam level. Always keep the head-
light beam at the proper leveling
position, or headlights may dazzle
other road users.

Listed below are the examples of
proper switch settings. For loading
conditions other than those listed
below, adjust the switch position so
that the beam level may be the near-
est as the condition obtained accord-
ing to the list.

Automatic type
It automatically adjusts the headlight
beam level according to the number
of  passengers and loading weight in
the luggage area.
And it offers proper headlight beam
under various conditions.

OAE046408

Loading condition
Switch

position

Driver only 0

Driver + Front passenger 0

Full passengers (including driver) 1

Full passengers (including driver)
+ Maximum permissible loading

2

Driver + Maximum permissible
loading 

3

If it does not work properly even
though your car is inclined
backward according to passen-
ger's posture, or the headlight
beam is irradiated to the high or
low position, we recommend
that the system be inspected by
an authorized HYUNDAI dealer.
Do not attempt to inspect or
replace the wiring yourself.

WARNING  

Ръчно регулиране
За да регулирате нивото на светлините 
на предните фарове според броя на път-
ниците и теглото на товара в багажното 
пространство, завъртете превключвате-
ля за регулиране на светлините.
Колкото по-голям е номерът на позицията 
на превключвателя, толкова по-ниско е 
нивото на фаровете. Винаги поддържай-
те лъча на фаровете в подходящо ниво, 
или фаровете могат да заслепят другите 
участници в движението.

По-долу са изброени примерите за пра-
вилна настройка на превключвателя. За 
случаите на натоварване, различни от 
изброените по-долу, регулирайте позици-
ята на превключвателя така, че нивото на 
светлинния лъч да е най-близко до това, 
получено в съответствие със списъка.

Натоварване Позиция на 
превключва-

теля

Само водача 0

Водач + преден пътник 0

Пълен брой пътници (вкл. 
водача)

1

Пълен брой пътници (вкл. 
водача) + макс. разрешен 
багаж

2

Водач + макс. разрешен ба-
гаж

3

Автоматично регулиране 
Нивото на светлините на предните фа-
рове се регулира автоматично според 
броя на пътниците и теглото на товара в 
багажното пространство.
Системата предлага подходящо ниво на 
светлините при различни условия.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако системата функционира правил-
но, въпреки че колата ви е наклонена 
назад в зависимост от положението 
на пътниците, или лъчът на фаровете 
е насочен високо или ниско, препоръч-
ваме системата да бъде проверена от 
оторизиран дилър на HYUNDAI.
Не се опитвайте да проверявате или 
подменяте кабелите сами.
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Система за посрещане (ако е в 
оборудването)
Светлина за посрещане (ако е в обо-
рудването)
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Welcome system (if equipped)
Welcome light (if equipped)

Puddle lamp (if equipped)
When all the doors (and tailgate) are
closed and locked, the puddle lamp
will come on for about 15 seconds if
any of the below is performed.
• When the door unlock button is

pressed on the remote key or
smart key.

• When the button of the outside
door handle is pressed with the
smart key in possession.

• When the vehicle is approached
with the smart key in possession.
(if equipped)

Also, if the outside rearview mirror
folding switch is in the AUTO position,
the outside rearview mirror will unfold
automatically.

Door handle lamp (if equipped)
When all the doors (and tailgate) are
closed and locked, the door handle
lamp will come on for about 15 sec-
onds if any of the below is performed.
• When the door unlock button is

pressed on the remote key or smart
key.

• When the button of the outside door
handle is pressed with the smart
key in possession.

• When the vehicle is approached
with the smart key in possession.

Headlamp and position lamp
When the headlamp (lamp switch in the
headlamp or AUTO position) is on and
all doors (and tailgate) are locked and
closed, the position lamp and head-
lamp will come on for 15 seconds if/or
any of the below is performed.
• When the door unlock button is

pressed on the remote key or smart
key.

At this time, if you press the door lock
or unlock button, the position lamp and
headlamp will turn off immediately.

You can activate or deactivate the
Welcome Light from the User
Settings Mode on the LCD display.
For more details, refer to "LCD
Display" in this chapter.

Interior lamp
When the interior lamp switch is in
the DOOR position and all doors (and
tailgate) are closed and locked, the
room lamp will come on for 30 sec-
onds if any of the below is performed.
• When the door unlock button is

pressed on the remote key or
smart key.

• When the button of the outside
door handle is pressed.

At this time, if you press the door lock
or unlock button, the room lamp will
turn off immediately.

OAE046409

Светлина пред прага (ако е в оборудването) 
Когато всички врати (и вратата на багаж-
ното отделение) са затворени и заключени, 
светлината пред прага ще се включи за 
около 15 секунди, ако се изпълни някое от 
изброените по-долу действия.
•  Когато е натиснат бутона за отключване 

на вратата на смарт ключа или на дис-
танционния ключ.

•  Когато бутонът на външната дръжка на вра-
тата е натиснат и смарт ключът е във вас.

•  Когато се приближите до автомобила и 
смарт ключът е във вас. (ако е в оборуд-
ването)

Също така, ако превключвателят за сгъване 
на външното огледало е в положение AUTO, 
външното огледало за обратно виждане се 
разгъва автоматично.

Лампа на дръжката на вратата (ако е в обо-
рудването)
Когато всички врати (и вратата на багаж-
ното отделение) са затворени и заключени, 
лампата на дръжката на вратата ще се 
включи за около 15 секунди, ако се изпълни 
някое от изброените по-долу действия.
•  Когато е натиснат бутона за отключване 

на вратата на смарт ключа или на дис-
танционния ключ.

•  Когато бутонът на външната дръжка на 
вратата е натиснат и смарт ключът е във 
вас.

•  Когато се приближите до автомобила и 
смарт ключът е във вас.

Предни фарове и габаритни светлини
•  Когато фаровете (превключвателят е 

в позиция къси светлини или AUTO) са 
включени и всички врати (и вратата на 
багажника) са заключени и затворени, 
габаритните светлини и фаровете ще 
се включат в продължение на 15 секун-
ди, ако се изпълни някое от изброените 
по-долу действия.

•  Когато е натиснат бутона за отключване 
на вратата на смарт ключа или на дис-
танционния ключ.

В този момент, ако натиснете бутона за 
заключване или отключване на вратата, 
габаритните светлини и фаровете ще се 
изключат незабавно.
Можете да активирате или деактивирате 
светлината за посрещане от режима По-
требителски настройки на LCD дисплея.
За повече подробности вижте „LCD дис-
плей“ в тази глава.

Вътрешна лампа
Когато превключвателят на вътрешната 
лампа е в положение ВРАТИ и всички врати 
(и вратата на багажника) са затворени и 
заключени, осветлението на купето ще се 
включи в продължение на 30 секунди, ако 
се изпълни някое от изброените по-долу 
действия.
•  Когато е натиснат бутона за отключване 

на вратата на смарт ключа или на дис-
танционния ключ.

•  Когато натиснете бутона на външната 
дръжка на вратата.

В този момент, ако натиснете бутона за 
заключване или отключване на вратата, 
осветлението на купето ще се изключи 
незабавно.
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Вътрешно осветление

 БЕЛЕЖКА 
Не използвайте вътрешните светлини 
за продължителни периоди от време, 
когато двигателят е изключен, защото 
батерията се разрежда.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако системата функционира правил-
но, въпреки че колата ви е наклонена 
назад в зависимост от положението 
на пътниците, или лъчът на фаровете 
е насочен високо или ниско, препоръч-
ваме системата да бъде проверена от 
оторизиран дилър на HYUNDAI.
Не се опитвайте да проверявате или 
подменяте кабелите сами.

Автоматично изключване на вътреш-
ната лампа
Вътрешните светлини автоматично ще се 
изключат приблизително 20 минути след 
изключване на двигателя и затваряне на 
вратите. Ако някоя от вратите е отворе-
на, лампата ще изгасне 40 минути след 
изключване на двигателя. Ако вратите 
са заключени със смарт ключа и авто-
мобилът влезе в състояние на готовност 
на алармената система срещу кражба, 
светлините ще изгаснат пет секунди 
по-късно.

Предни лампи
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Interior lights

Do not use the interior lights for
extended periods when the engine
is turned off or the battery will dis-
charge.

Interior lamp AUTO cut
The interior lamps will automatically
go off approximately 20 minutes after
the engine is turned off and the
doors closed. If a door is opened, the
lamp will go off 40 minutes after the
engine is turned off. If the doors are
locked by the smart key and the vehi-
cle enters the armed stage of the
theft alarm system, the lamps will go
off five seconds later.

Front lamps

(1) Front Map Lamp
(2) Front Door Lamp
(3) Front Room Lamp

Front Map Lamp :
Press either of these lens to turn the
map lamp on or off. This light pro-
duces a spot beam for convenient
use as a map lamp at night or as a
personal lamp for the driver and the
front passenger.

NOTICE

If it does not work properly even
though your car is inclined back-
ward according to passenger's
posture, or the headlight beam is
irradiated to the high or low posi-
tion, we recommend that the sys-
tem be inspected by an author-
ized HYUNDAI dealer.
Do not attempt to inspect or
replace the wiring yourself.

WARNING  

OAD045405

(1)  Предна лампа за карти
(2) Лампа Предна врата
(3)  Лампа за предната част на купето

Предни лампи за карти:
Натиснете някой от тези плафони, за да 
включите или изключите лампата за 
карти. Тази лампа произвежда светлинен 
лъч за удобно четене на карта през нощта 
или като персонална лампа за шофьора 
и предния пътник.
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Лампа Предна врата (  )
Лампите за предната или задната част на 
купето се включват, когато някоя от предни-
те или задните врати се отворят, независи-
мо дали двигателят работи или не. Когато 
вратите се отключат с дистанционния ключ 
или със смарт ключа, предните и задните 
светлини светят около 30 секунди, при ус-
ловие, че никоя от вратите не е отворена. 
Светлините за предната и задната част на 
купето изгасват постепенно след прибли-
зително 30 секунди, ако вратите са затво-
рени. Ако обаче ключът за запалването е в 
положение ВКЛЮЧЕНО или всички врати 
са заключени, предните и задните светлини 
ще се изключат. Ако една от вратите се от-
вори, когато ключът за запалване е в поло-
жение ACC или в положение OFF, предните 
и задните светлини ще останат включени в 
продължение на около 20 минути.

Лампа за предната част на купето

•  Натиснете бутона, за да включи-
те осветлението за предните/ задните 
седалки. Натиснете отново бутона, за 
да изключите осветлението на купето.

•  Натиснете бутона, за да изклю-
чите осветлението за предните/ зад-
ните седалки.

Задни лампи
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Front Door Lamp ( ):
The front or rear room lamps come on
when the front or rear doors are
opened if the engine is running or not.
When doors are unlocked by the
remote key or smart key, the front and
rear lamps come on for approximate-
ly 30 seconds as long as any door is
not opened. The front and rear room
lamps go out gradually after approxi-
mately 30 seconds if the door is
closed. However, if the ignition switch
is in the ON position or all doors are
locked, the front and rear lamps will
turn off. If a door is opened with the
ignition switch in the ACC position or
the OFF position, the front and rear
lamps stay on for about 20 minutes.

Front room lamp  
• :

Press the button to turn ON the
room lamp for the front/rear seats.
Re-press the button to turn OFF
the room lamp.

• :
Press the button to turn OFF the
room lamp for the front/rear seats.

Rear lamps

Rear Room Lamp Switch (        ): 
Press this button to turn the room
lamp on and off.

Do not leave the lamp switches on
for an extended period of time
when the engine is turned off.

Tailgate room lamp  

The tailgate room lamp comes on
when the tailgate is opened.

The tailgate lamp comes on as
long as the tailgate lid is open. To
prevent unnecessary charging
system drain, close the tailgate lid
securely after using the tailgate.

NOTICE

NOTICE

OAE046418

■ Type A

■ Type B
OAE046445

OAEE046421

Превключвател за осветлението на зад-
ната част на купето (  ):

 БЕЛЕЖКА 
Не оставяйте лампата включена за 
продължителен период от време, когато 
двигателят е изключен.

Лампа за багажното отделение
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Front Door Lamp ( ):
The front or rear room lamps come on
when the front or rear doors are
opened if the engine is running or not.
When doors are unlocked by the
remote key or smart key, the front and
rear lamps come on for approximate-
ly 30 seconds as long as any door is
not opened. The front and rear room
lamps go out gradually after approxi-
mately 30 seconds if the door is
closed. However, if the ignition switch
is in the ON position or all doors are
locked, the front and rear lamps will
turn off. If a door is opened with the
ignition switch in the ACC position or
the OFF position, the front and rear
lamps stay on for about 20 minutes.

Front room lamp  
• :

Press the button to turn ON the
room lamp for the front/rear seats.
Re-press the button to turn OFF
the room lamp.

• :
Press the button to turn OFF the
room lamp for the front/rear seats.

Rear lamps

Rear Room Lamp Switch (        ): 
Press this button to turn the room
lamp on and off.

Do not leave the lamp switches on
for an extended period of time
when the engine is turned off.

Tailgate room lamp  

The tailgate room lamp comes on
when the tailgate is opened.

The tailgate lamp comes on as
long as the tailgate lid is open. To
prevent unnecessary charging
system drain, close the tailgate lid
securely after using the tailgate.

NOTICE

NOTICE

OAE046418

■ Type A

■ Type B
OAE046445

OAEE046421

Натиснете този бутон, за да включите и 
изключите осветлението на купето.
Лампата на багажното отделение се 
включва, когато се отвори вратата на 
багажника.

 БЕЛЕЖКА 
Лампата на багажника свети, докато 
капакът на багажника е отворен. За да 
предотвратите излишно разреждане 
на захранващата система, затворете 
добре капака на багажника, след него-
вото отваряне.



3-100

Функции за удобство на вашия автомобил

Лампа на огледало за гримиране

Натиснете превключвателя, за да вклю-
чите или изключите светлината.

• : 
 Лампата ще светне, ако този бутон 

бъде натиснат.

• : 
 Лампата ще изгасне, ако този бутон 

бъде натиснат.

 БЕЛЕЖКА 
Винаги поставяйте превключвателя в 
положение „изключено“, когато лам-
пата за огледалото за гримиране не се 
използва. Ако слънчевият сенник бъде 
затворен без да е изключена лампата, 
тя може да изтощи батерията или да 
повреди слънчевия сенник.

Светлина пред прага (ако е в оборуд-
ването)

3-100

Convenient features of your vehicle

Vanity mirror lamp

Push the switch to turn the light on or
off.
• : The lamp will turn on if this

button is pressed.
• : The lamp will turn off if this

button is pressed.

Always have the switch in the off
position when the vanity mirror
lamp is not in use. If the sunvisor
is closed without the lamp off, it
may discharge the battery or dam-
age the sunvisor.

Puddle lamp (if equipped)

Welcome light
When all doors (and tailgate) are
closed and locked, the puddle lamp
will come on for 15 seconds if the
door is unlocked by the remote
key/smart key or outside door handle
button.
For more details, refer to
"Welcome System" in this chapter.

Escort light
When the ignition switch is in the
LOCK/OFF position and the driver's
door is opened, the puddle lamp will
come on for 30 seconds. If the dri-
ver's door is closed within the 30
seconds, the puddle lamp will turn off
after 15 seconds. If the driver's door
is closed and locked, the puddle
lamp will turn off immediately.
The Puddle Lamp Escort Light will
turn on only the first time the driver's
door is opened after the engine is
turned off.

NOTICE

OAD045410 OAE046419

Светлина за посрещане
Когато всички врати (и вратата на багаж-
ното отделение) са затворени и заключе-
ни, светлината пред прага ще се включи 
за 15 секунди, ако вратата е отключена с 
дистанционния ключ/ смарт ключа или 
от външната дръжка на вратата.
За повече подробности вижте „Система 
за посрещане“ в тази глава.

Светлина за придружаване
Когато ключът за запалване е в положе-
ние LOCK / OFF и вратата на шофьора 
е отворена, светлината пред прага ще 
светне за 30 секунди. Ако вратата на 
шофьора е затворена в рамките на 30 
секунди, светлината пред прага ще се 
изключи след 15 секунди. Ако вратата 
на шофьора е затворена и заключена, 
светлината пред прага ще се изключи 
веднага.
Светлината за придружаване ще се 
включи само при първото отваряне на 
вратата на шофьора след изключване 
на двигателя.
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• Ляв волан
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A : Wiper speed control
· MIST / V – Single wipe
· OFF / O – Off
· AUTO* – Auto control wipe

INT / --- – Intermittent wipe
· LO / 1 – Low wiper speed
· HI / 2 – High wiper speed

* : if equipped

B : Auto control wipe time adjust-
ment

C : Wash with brief wipes

Windshield wipers 
Operates as follows when the igni-
tion switch is in the ON position.
MIST (V) : For a single wiping cycle,

push the lever upward  (or
downward) and release.
The wipers will operate
continuously if the lever is
held in this position.

OFF (O) : Wiper is not in operation.
INT (---) : Wiper operates intermit-

tently at the same wiping
intervals.To vary the speed
setting, turn the speed
control knob (B).

AUTO : The rain sensor located on
the upper end of the wind-
shield glass senses the
amount of rainfall and con-
trols the wiping cycle for the
proper interval. The more it
rains, the faster the wiper
operates. When the rain
stops, the wiper stops.To
vary the speed setting, turn
the speed control knob (B).

WIPERS AND WASHERS 

OAD045437L

OAD045438L

■ Left-hand drive
• Type A

• Type B
OAD045437R

■ Right-hand drive

• Десен волан
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A : Wiper speed control
· MIST / V – Single wipe
· OFF / O – Off
· AUTO* – Auto control wipe

INT / --- – Intermittent wipe
· LO / 1 – Low wiper speed
· HI / 2 – High wiper speed

* : if equipped

B : Auto control wipe time adjust-
ment

C : Wash with brief wipes

Windshield wipers 
Operates as follows when the igni-
tion switch is in the ON position.
MIST (V) : For a single wiping cycle,

push the lever upward  (or
downward) and release.
The wipers will operate
continuously if the lever is
held in this position.

OFF (O) : Wiper is not in operation.
INT (---) : Wiper operates intermit-

tently at the same wiping
intervals.To vary the speed
setting, turn the speed
control knob (B).

AUTO : The rain sensor located on
the upper end of the wind-
shield glass senses the
amount of rainfall and con-
trols the wiping cycle for the
proper interval. The more it
rains, the faster the wiper
operates. When the rain
stops, the wiper stops.To
vary the speed setting, turn
the speed control knob (B).

WIPERS AND WASHERS 

OAD045437L

OAD045438L

■ Left-hand drive
• Type A

• Type B
OAD045437R

■ Right-hand drive

А: Управление на скоростта на чистач-
ките

·   MIST / V - Едно изтриване
·   OFF / O - Изключено
·   AUTO* - Автоматични чистачки 
      INT / ---  -  Работа с прекъсвания
·   LO / 1 - Ниска скорост на чистачките
·  HI / 2 - Висока скорост на чистачките
*  : ако е в оборудването
B:  Автоматично регулиране на интер-

вала на чистачките
C:  Измиване с кратка работа на чистач-

ките
 

Чистачки на предното стъкло
Работят по следния начин, когато ключът 
за запалването е в положение ВКЛЮЧЕ-
НО.
MIST (V) : За еднократно задействане 

натиснете лоста нагоре (или надолу) 
и го освободете. Винтовете ще работят 
непрекъснато, ако лостът се държи в 
това положение.

OFF (O) : Чистачките не действат.
INT (---) : Чистачките работят периодично 

с еднакви интервали. За да промени-
те настройката за скорост, завъртете 
превключвателя за управление на 
скоростта (B).

AUTO : Сензорът за дъжд, намиращ се в 
горния край на предното стъкло, улавя 
количеството на дъжда и контролира 
цикъла на почистване с подходящия 
интервал. Колкото повече вали, тол-
кова по-бързо работят чистачките. 
Когато дъждът спре и чистачките спи-
рат. За да промените настройката за 
скорост, завъртете превключвателя за 
управление на скоростта (B).

ЧИСТАЧКИ И ИЗМИВАНЕ
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LO (1) : Чистачките работят с по-ниска 
скорост.

HI (2): Чистачките работят с по-висока 
скорост.

i  Информация
Ако има голямо натрупване на сняг или лед 
върху предното стъкло, размразете предното 
стъкло за около 10 минути или докато снегът 
и / или ледът бъдат премахнати, преди да 
използвате чистачките на предното стъкло, 
за да осигурите правилната им работа.
Ако не премахнете снега и / или леда, преди 
да използвате чистачките и дюзите за изми-
ване, това може да доведе до тяхната повреда.
 

Автоматично управление (ако е в обо-
рудването)

3-102

Convenient features of your vehicle

LO (1) : The wiper runs at a lower
speed.

HI (2) : The wiper runs at a higher
speed.

Information 
If there is heavy accumulation of snow
or ice on the windshield, defrost the
windshield for about 10 minutes, or
until the snow and/or ice is removed
before using the windshield wipers to
ensure proper operation.
If you do not remove the snow and/or
ice before using the wiper and washer,
it may damage the wiper and washer
system.

AUTO (Automatic) control 
(if equipped)

The rain sensor located on the upper
end of the windshield glass senses
the amount of rainfall and controls
the wiping cycle for the proper inter-
val. The more it rains, the faster the
wiper operates.
When the rain stops, the wiper stops.
To vary the speed setting, turn the
speed control knob (1).
If the wiper switch is set in AUTO
mode when the ignition switch is in
the ON position, the wiper will oper-
ate once to perform a self-check of
the system. Set the wiper to OFF
position when the wiper is not in use.

• When washing the vehicle, set
the wiper switch in the OFF (O)
position to stop the auto wiper
operation. The wiper may oper-
ate and be damaged if the switch
is set in the AUTO mode while
washing the vehicle.

• Do not remove the sensor cover
located on the upper end of the
passenger side windshield
glass. Damage to system parts
could occur and may not be cov-
ered by your vehicle warranty.

NOTICE

i

OAD045441L

Sensor

To avoid personal injury from
the windshield wipers, when the
engine is running and the wind-
shield wiper switch is placed in
the AUTO mode:
• Do not touch the upper end of

the windshield glass facing
the rain sensor.

• Do not wipe the upper end of
the windshield glass with a
damp or wet cloth.

• Do not put pressure on the
windshield glass.

WARNING  

Сензорът за дъжд, намиращ се в горния 
край на предното стъкло, улавя количе-
ството на дъжда и контролира цикъла 
на почистване с подходящия интервал. 
Колкото повече вали, толкова по-бързо 
работят чистачките.
Когато дъждът спре и чистачките спират. 
За да промените настройката за скорост, 
завъртете превключвателя за управле-
ние на скоростта (1).
Ако превключвателят на чистачките е в 
режим AUTO, когато ключът за запалване 
е в положение ON, чистачката ще сработи 
веднъж, за да извърши самоконтрол на 
системата. Поставете лоста в положение 
OFF, когато чистачките не се използват.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да избегнете нараняване от чистач-
ките на предното стъкло, когато дви-
гателят работи и превключвателят на 
чистачките е поставен в режим AUTO:
• Не докосвайте горния край на 

предното стъкло където се намира 
сензорът за дъжд.

• Не изтривайте горния край на пред-
ното стъкло с влажна или мокра 
кърпа.

• Не оказвайте натиск върху предното 
стъкло.

 БЕЛЕЖКА 
• При измиване на автомобила поставете 

превключвателя на чистачките в поло-
жение OFF (O), за да спрете автоматич-
ната работата на чистачките. Чистачките 
могат да се задействат и да се повредят, 
ако превключвателят е поставен в ре-
жим AUTO при миене на автомобила.

• Не отстранявайте капака на сензора, 
разположен в горния край на предното 
стъкло от към страната на пътника. Въз-
можно е да настъпят повреди на части от 
системата, които да не бъдат покрити от 
гаранцията за вашия автомобил.
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Измиване на предното стъкло
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Windshield washers 

In the OFF (O) position, pull the lever
gently toward you to spray washer
fluid on the windshield and to run the
wipers 1-3 cycles. The spray and
wiper operation will continue until you
release the lever. If the washer does
not work, you may need to add wash-
er fluid to the washer fluid reservoir.
If equipped with the Headlamp
Washer, washer fluid will be sprayed
on the headlamp at the same time you
operate the windshield washer when:
1. The ignition switch is in the ON

position.
2. The light switch is in the headlamp

position.

OAD045404

When the outside temperature is
below freezing, ALWAYS warm
the windshield using the
defroster to prevent the washer
fluid from freezing on the wind-
shield and obscuring your vision
which could result in an accident
and serious injury or death.

WARNING  

• To prevent possible damage
to the washer pump, do not
operate the washer when the
fluid reservoir is empty.

• To prevent possible damage
to the wipers or windshield,
do not operate the wipers
when the windshield is dry.

• To prevent damage to the
wiper arms and other compo-
nents, do not attempt to move
the wipers manually.

• To prevent possible damage
to the wipers and washer sys-
tem, use anti-freezing washer
fluids in the winter season or
cold weather.

CAUTION

В положение OFF (O) леко дръпнете 
лоста към вас, за да изпръскате течност 
за измиване на предното стъкло и да 
задействате чистачките за 1-3 цикъла. 
Пръскането и чистачките ще работят 
докато освободите лоста. Ако измиването 
не работи, вероятно трябва да долеете 
резервоара за течност за измиване на 
предното стъкло.
Ако автомобилът е оборудван с измиване 
фаровете, течността за измиване ще се 
пръска на фара едновременно с измива-
нето на предното стъкло, когато:
1.  Ключът за запалване е в положение 

ON (включено).
2.  Превключвателят на светлините е в 

положение къси светлини.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато външната температура е под 
нулата, ВИНАГИ подгрявайте предно-
то стъкло с помощта на системата за 
размразяване, за да предотвратите 
замръзването на течността за измива-
не по предното стъкло и намаляване 
на видимостта, което може да доведе 
до злополука и сериозно нараняване 
или смърт.

 

 ВНИМАНИЕ
• За да предотвратите евентуална 

повреда на помпата на системата 
за измиване, не задействайте из-
миването, когато резервоарът за 
миеща течност е празен.

• За да предотвратите възможни 
повреди на чистачките или на 
предното стъкло, не задействайте 
чистачките, когато предното стък-
ло е сухо.

• За да предотвратите повреда на 
рамената на чистачките и другите 
компоненти, не се опитвайте ръчно 
да премествате чистачките.

• За да предотвратите евентуална 
повреда на чистачките и системата 
за измиване, използвайте незам-
ръзващи течности за миене през 
зимния сезон или при студеното 
време.
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СИСТЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ВОДАЧА
Камера за обратно виждане (ако е в 
оборудването)
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Rear view camera (if equipped)

The Rear View Camera will activate
when the engine is running and the
shift lever is in the R (Reverse) posi-
tion.

This is a supplemental system that
provides a view of the area behind
the vehicle through the A/V display
while the vehicle is in the R (Reverse)
position.

Information 
Always keep the camera lens clean. The
camera may not work normally if the
lens is covered with dirt or snow.

i

DRIVER ASSIST SYSTEM

Convenient features of your vehicle

The rear camera display is not a
safety device. It only serves to
assist the driver in identifying
objects directly behind the mid-
dle of the vehicle. The camera
does NOT cover the complete
area behind the vehicle.

WARNING

OAE046407L

OAE046406

Do not use any cleanser con-
taining acid or alkaline deter-
gents when cleaning the lens.
Use only a mild soap or neutral
detergent, and rinse thoroughly
with water.

CAUTION

• Never rely solely on the rear
camera display when backing-
up.

• ALWAYS look around your
vehicle to make sure there are
no objects or obstacles before
moving the vehicle in any
direction to prevent a collision.

• Always pay close attention
when the vehicle is driven close
to objects, particularly pedestri-
ans, and especially children.

WARNING  

Камерата за задно виждане ще се ак-
тивира, когато двигателят работи и ско-
ростният лост е в положение R (Заден 
ход).

Това е подпомагаща система, която оси-
гурява поглед на зоната зад автомобила 
през A/V дисплея, докато автомобилът е 
в положение R (Заден ход).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Дисплеят на задната камера не е обез-
опасяващо устройство. Той служи само 
за подпомагане на водача при иден-
тифицирането на предмети непосред-
ствено зад автомобила. Камерата НЕ 
покрива цялата площ зад автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не разчитайте само на задната 
камера, когато се движите на заден 
ход.
Винаги гледайте около автомобила си, 
за да сте сигурни, че няма предмети 
или препятствия преди да преместите 
автомобила в която и да е посока, за да 
предотвратите сблъсък.
Винаги обръщайте особено внимание, 
когато автомобилът се движи близо 
до предмети, с особено внимание за 
пешеходци и деца.

 ВНИМАНИЕ
Не използвайте почистващ препарат, 
съдържащ киселинни или алкални 
препарати, когато почиствате обек-
тива. Използвайте само мек сапун или 
неутрален миещ препарат и изплак-
нете обилно с вода.

i  Информация
Винаги поддържайте обектива на камерата 
чист. Камерата може да не работи нормално, 
ако обектива е покрит с мръсотия или сняг.
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Асистент за паркиране назад (ако е в 
оборудването)
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Rear parking assist system
(if equipped)

The Rear Parking Assist System
assists the driver during reverse move-
ment of the vehicle by chiming if any
object is sensed within approximately
120 cm (50 in) behind the vehicle.
This system is a supplemental sys-
tem that senses objects within the
range and location of the sensors, it
cannot detect objects in other areas
where sensors are not installed.

Operation of the Rear Parking
Assist System
Operating condition
• This system will activate when

backing up with the ignition switch
in the ON position. However, if the
vehicle speed exceeds 5 km/h (3
mph), the system may not detect
objects.

• If the vehicle speed exceeds 10
km/h (6 mph), the system will not
warn you even though objects are
detected.

• When more than two objects are
sensed at the same time, the clos-
est one will be recognized first.

Types of warning sound and indicator

OAE046403

Sensor

• ALWAYS look around your vehi-
cle to make sure there are not
any objects or obstacles before
moving the vehicle in any direc-
tion to prevent a collision.

• Always pay close attention
when the vehicle is driven close
to objects, particularly pedestri-
ans, and especially children.

• Be aware that some objects
may not be visible on the
screen or be detected by the
sensors, due to the objects
distance, size or material, all of
which can limit the effective-
ness of the sensor.

WARNING

Types of warning sound Indicator

When an object is approximately
60 to 120 cm (24 to 47 in) from
the rear bumper, the warning
sound beeps intermittently.

When an object is approximately
30 to 60 cm (12 to 24 in) from
the rear bumper, the warning
sound beeps more frequently.

When an object is within approx-
imately 30 cm (12 in) from the
rear bumper, the warning sound
beeps continuously.

 

Асистентът за паркиране назад помага 
на шофьора при движение на автомо-
била назад чрез задействане на звуков 
сигнал, ако бъде открит някакъв обект 
на разстояние приблизително 120 см зад 
автомобила.
Това е помощна система, която открива 
обекти в обхвата и местоположението на 
сензорите и не може да открива обекти 
в други зони, където не са инсталирани 
сензори.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• ВИНАГИ гледайте около автомо-

била си, за да сте сигурни, че няма 
предмети или препятствия преди 
да преместите автомобила в която 
и да е посока, за да предотвратите 
сблъсък.

• Винаги обръщайте особено внима-
ние, когато автомобилът се движи 
близо до предмети, с особено вни-
мание за пешеходци и деца.

• Имайте предвид, че някои обекти 
може да не са видими на екрана 
или да не бъдат открити от сензори-
те, поради разстоянието, размера 
или материала на обектите, които 
могат да ограничат ефективността 
на сензора.

Работа на Асистента за паркиране на-
зад 
Работни условия
• Тази система ще се активира при дви-
жение на заден ход, като ключът за запал-
ване е в положение ON. Ако скоростта на 
автомобила надвиши 5 км/ч (3 мили/ч), 
системата може да не открива предмети.

•  Ако скоростта на автомобила надви-
ши 10 км/ч (6 мили/ч), системата няма 
да ви предупреждава, въпреки че са 
открити обекти.

•  Когато бъдат открити повече от два 
обекта едновременно, първо ще се 
разпознае най-близкият.

Видове предупредителни сигнали и 
индикатор

Видове предупредителни 
сигнали

Индикатор

Когато предметът е при-
близително на 60 до 120 см 
(24 до 47 инча) от задната 
броня, къси периодични 
предупредителни звукови 
сигнали. 
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Rear parking assist system
(if equipped)

The Rear Parking Assist System
assists the driver during reverse move-
ment of the vehicle by chiming if any
object is sensed within approximately
120 cm (50 in) behind the vehicle.
This system is a supplemental sys-
tem that senses objects within the
range and location of the sensors, it
cannot detect objects in other areas
where sensors are not installed.

Operation of the Rear Parking
Assist System
Operating condition
• This system will activate when

backing up with the ignition switch
in the ON position. However, if the
vehicle speed exceeds 5 km/h (3
mph), the system may not detect
objects.

• If the vehicle speed exceeds 10
km/h (6 mph), the system will not
warn you even though objects are
detected.

• When more than two objects are
sensed at the same time, the clos-
est one will be recognized first.

Types of warning sound and indicator

OAE046403

Sensor

• ALWAYS look around your vehi-
cle to make sure there are not
any objects or obstacles before
moving the vehicle in any direc-
tion to prevent a collision.

• Always pay close attention
when the vehicle is driven close
to objects, particularly pedestri-
ans, and especially children.

• Be aware that some objects
may not be visible on the
screen or be detected by the
sensors, due to the objects
distance, size or material, all of
which can limit the effective-
ness of the sensor.

WARNING

Types of warning sound Indicator

When an object is approximately
60 to 120 cm (24 to 47 in) from
the rear bumper, the warning
sound beeps intermittently.

When an object is approximately
30 to 60 cm (12 to 24 in) from
the rear bumper, the warning
sound beeps more frequently.

When an object is within approx-
imately 30 cm (12 in) from the
rear bumper, the warning sound
beeps continuously.

 

Когато предметът е прибли-
зително на 30 до 60 см (12 до 
24 инча) от задната броня, 
къси периодични предупре-
дителни звукови сигнали.
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Rear parking assist system
(if equipped)

The Rear Parking Assist System
assists the driver during reverse move-
ment of the vehicle by chiming if any
object is sensed within approximately
120 cm (50 in) behind the vehicle.
This system is a supplemental sys-
tem that senses objects within the
range and location of the sensors, it
cannot detect objects in other areas
where sensors are not installed.

Operation of the Rear Parking
Assist System
Operating condition
• This system will activate when

backing up with the ignition switch
in the ON position. However, if the
vehicle speed exceeds 5 km/h (3
mph), the system may not detect
objects.

• If the vehicle speed exceeds 10
km/h (6 mph), the system will not
warn you even though objects are
detected.

• When more than two objects are
sensed at the same time, the clos-
est one will be recognized first.

Types of warning sound and indicator

OAE046403

Sensor

• ALWAYS look around your vehi-
cle to make sure there are not
any objects or obstacles before
moving the vehicle in any direc-
tion to prevent a collision.

• Always pay close attention
when the vehicle is driven close
to objects, particularly pedestri-
ans, and especially children.

• Be aware that some objects
may not be visible on the
screen or be detected by the
sensors, due to the objects
distance, size or material, all of
which can limit the effective-
ness of the sensor.

WARNING

Types of warning sound Indicator

When an object is approximately
60 to 120 cm (24 to 47 in) from
the rear bumper, the warning
sound beeps intermittently.

When an object is approximately
30 to 60 cm (12 to 24 in) from
the rear bumper, the warning
sound beeps more frequently.

When an object is within approx-
imately 30 cm (12 in) from the
rear bumper, the warning sound
beeps continuously.

 

Когато предметът е на раз-
стояние приблизително 
30 см (12 инча) от задната 
броня, предупредителният 
сигнал е непрекъснат.  
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Rear parking assist system
(if equipped)

The Rear Parking Assist System
assists the driver during reverse move-
ment of the vehicle by chiming if any
object is sensed within approximately
120 cm (50 in) behind the vehicle.
This system is a supplemental sys-
tem that senses objects within the
range and location of the sensors, it
cannot detect objects in other areas
where sensors are not installed.

Operation of the Rear Parking
Assist System
Operating condition
• This system will activate when

backing up with the ignition switch
in the ON position. However, if the
vehicle speed exceeds 5 km/h (3
mph), the system may not detect
objects.

• If the vehicle speed exceeds 10
km/h (6 mph), the system will not
warn you even though objects are
detected.

• When more than two objects are
sensed at the same time, the clos-
est one will be recognized first.

Types of warning sound and indicator

OAE046403

Sensor

• ALWAYS look around your vehi-
cle to make sure there are not
any objects or obstacles before
moving the vehicle in any direc-
tion to prevent a collision.

• Always pay close attention
when the vehicle is driven close
to objects, particularly pedestri-
ans, and especially children.

• Be aware that some objects
may not be visible on the
screen or be detected by the
sensors, due to the objects
distance, size or material, all of
which can limit the effective-
ness of the sensor.

WARNING

Types of warning sound Indicator

When an object is approximately
60 to 120 cm (24 to 47 in) from
the rear bumper, the warning
sound beeps intermittently.

When an object is approximately
30 to 60 cm (12 to 24 in) from
the rear bumper, the warning
sound beeps more frequently.

When an object is within approx-
imately 30 cm (12 in) from the
rear bumper, the warning sound
beeps continuously.
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 БЕЛЕЖКА 
•  Индикаторът може да се различава 

от илюстрацията. Ако индикаторът 
мига, препоръчваме вашият автомо-
бил да бъде проверен от оторизиран 
дилър на HYUNDAI.

•  Ако звуковото предупреждение не 
действа или ако звукът е с прекъсва-
не при превключване в положение R 
(Заден ход), това може да означава 
неизправност в системата за под-
помагане на паркирането. Ако това 
се случи, препоръчваме вашият ав-
томобил да бъде проверен от отори-
зиран дилър на HYUNDAI възможно 
най-скоро.

 

За да изключите Асистента за парки-
ране назад (ако е в оборудването)

3-106

Convenient features of your vehicle

• The indicator may differ from the
illustration as objects or sensors
status. If the indicator blinks, we
recommend that you have your
vehicle checked by an author-
ized HYUNDAI dealer.

• If the audible warning does not
sound or if the buzzer sounds
intermittently when shifting into R
(Reverse) position, this may indi-
cate a malfunction with the
Parking Assist System. If this
occurs, we recommend that you
have your vehicle checked by an
authorized HYUNDAI dealer as
soon as possible.

To turn off the Rear Parking
Assist System (if equipped)

Push the button to turn off the Rear
Parking Assist System. The indicator
light on the button will turn on.

Non-operational conditions of
Parking Assist System
The Rear Parking Assist System
may not operate normally when:
• Moisture is frozen to the sensor.
• The sensor is covered with dirt or

debris such as snow or ice, or the
sensor cover is blocked.

There is a possibility of the Rear
Parking Assist System malfunction
when:
• Driving on uneven road surfaces

such as unpaved roads, gravel,
bumps, or gradient.

• Objects generating excessive noise
such as vehicle horns, loud motor-
cycle engines, or truck air brakes
can interfere with the sensor.

• Heavy rain or water spray is present.
• Wireless transmitters or mobile

phones are present near the sensor.
• The sensor is covered with snow.
• Any non-factory equipment or acces-

sories have been installed, or if the
vehicle bumper height or sensor
installation has been modified.

NOTICE

OAE046405L 

Натиснете бутона, за да изключите Асис-
тента за паркиране назад. Индикаторът 
на бутона ще се включи.
 

Условия за незадействане на Асистен-
та за паркиране назад
Системата на Асистента за паркиране назад 
може да не работи нормално, когато:
•  Върху сензора има замръзнала влага.
•  Сензорът е покрит с мръсотия или 

сняг и лед, или капакът на сензора е 
блокиран.

Възможно е Асистентът за паркиране назад 
да не функционира, когато:
•  Шофирате по неравни повърхности 

на пътя, като черни пътища, чакъл, 
неравности или наклон. 

•  Обектите, генериращи силен шум, 
като клаксоните на автомобилите, 
мощни мотоциклетни двигатели или 
въздушни спирачки на камиони, могат 
да повлияят на сензора.

•  Има силен дъжд или водни пръски.
•  В близост до сензора се намират 

безжични предаватели или мобилни 
телефони.

•  Сензорът е покрит със сняг.
•  Има монтирано някакво нефабрично 

оборудване или аксесоари или ако 
е променена височината на бронята 
или на сензора.
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Дистанцията на откриване може да намалее, 
когато:
•  Температурата на външния въздух е 

изключително висока или ниска.
•  При неоткриваеми обекти, по-ниски 

от 1 м (40 инча) и по-тесни от 14 см (6 
инча) в диаметър.

Следните обекти могат да не бъдат разпоз-
нати от сензора:
•  Остри или тънки предмети като въже-

та, вериги или малки колове.
•  Обекти, които поглъщат сензорната 

честота, като например дрехи, гъбести 
материали или сняг.

 

Предпазни мерки за Асистента за пар-
киране назад
• Асистентът за паркиране назад може 

да не работи последователно при 
някои обстоятелства, в зависимост от 
скоростта на автомобила и формите 
на откритите обекти.

• Асистентът за паркиране назад може 
да не функционира, ако височината на 
бронята на автомобила или монтажът 
на сензора са променени или повре-
дени. Всяко инсталирано неоригинал-
но оборудване или принадлежности 
могат също да повлияят на работата 
на сензора.

• Сензорът може да не разпознае обек-
ти, намиращи се на по-малко от 40 
см (15 инча) от сензора, или може да 
определи неправилно разстояние. 
Внимавайте. 

• Когато сензорът е блокиран със сняг, 
мръсотия, отломки или лед, Асистен-
тът за паркиране назад може да не 
работи, докато снегът или ледът не се 
стопи или отпадъците се отстранят. 
Използвайте мека кърпа, за да почис-
тите сензора.

• Не натискайте, не стържете и не удряй-
те сензора с никакви твърди предмети, 
които могат да повредят неговата 
повърхност. Това може да повреди 
сензора.

• Не пръскайте сензорите и зоните око-
ло тях директно при миене с вода под 
високо налягане. Това може да доведе 
до неправилно функциониране на 
сензорите.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Гаранцията на вашия нов автомобил 
не покрива злополуки или повреди на 
превозното средство или наранявания 
на пътниците, свързани със Асистента 
за паркиране назад. Винаги шофирай-
те безопасно и предпазливо.
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Асистент за паркиране (ако е в 
оборудването)
• Преден сензор
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Convenient features of your vehicle

Parking Assist System 
(if equipped)

The Parking Assist System assists
the driver during movement of the
vehicle by chiming if any object is
sensed within approximately 100 cm
(40 in) in front and 120 cm (47 in)
behind the vehicle.

This system is a supplemental sys-
tem that senses objects within the
range and location of the sensors, it
cannot detect objects in other areas
where sensors are not installed.

Operation of the Parking Assist
System

Operating condition
• This system will activate when the

Parking Assist System button is
pressed with the engine running.

• The Parking Assist System button
turns on automatically and acti-
vates the Parking Assist System
when you move the shift lever to
the R (Reverse) position. However,
if the vehicle speed exceeds 10
km/h (6 mph), the system will not
warn you even though objects are
detected, and if the vehicle speed
exceeds 20 km/h (12 mph), the
system will turn off automatically.

OAE046404

OAE046403

■ Front sensor

■ Rear sensor

Sensors

Sensor

• ALWAYS look around your vehi-
cle to make sure there are not
any objects or obstacles before
moving the vehicle in any direc-
tion to prevent a collision.

• Always pay close attention
when the vehicle is driven close
to objects, particularly pedestri-
ans, and especially children.

• Be aware that some objects
may not be visible on the
screen or be detected by the
sensors, due to the objects
distance, size or material, all of
which can limit the effective-
ness of the sensor.

WARNING

OAE046405•  Заден сензор
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Convenient features of your vehicle

Parking Assist System 
(if equipped)

The Parking Assist System assists
the driver during movement of the
vehicle by chiming if any object is
sensed within approximately 100 cm
(40 in) in front and 120 cm (47 in)
behind the vehicle.

This system is a supplemental sys-
tem that senses objects within the
range and location of the sensors, it
cannot detect objects in other areas
where sensors are not installed.

Operation of the Parking Assist
System

Operating condition
• This system will activate when the

Parking Assist System button is
pressed with the engine running.

• The Parking Assist System button
turns on automatically and acti-
vates the Parking Assist System
when you move the shift lever to
the R (Reverse) position. However,
if the vehicle speed exceeds 10
km/h (6 mph), the system will not
warn you even though objects are
detected, and if the vehicle speed
exceeds 20 km/h (12 mph), the
system will turn off automatically.

OAE046404

OAE046403

■ Front sensor

■ Rear sensor

Sensors

Sensor

• ALWAYS look around your vehi-
cle to make sure there are not
any objects or obstacles before
moving the vehicle in any direc-
tion to prevent a collision.

• Always pay close attention
when the vehicle is driven close
to objects, particularly pedestri-
ans, and especially children.

• Be aware that some objects
may not be visible on the
screen or be detected by the
sensors, due to the objects
distance, size or material, all of
which can limit the effective-
ness of the sensor.

WARNING

OAE046405

Асистентът за паркиране помага на 
шофьора при движение на автомобила 

чрез задействане на звуков сигнал, ако 
бъде открит някакъв обект на разстояние 
приблизително 100 см (40 инча) пред и 120 
см (47 инча) зад автомобила.
Това е помощна система, която открива 
обекти в обхвата и местоположението на 
сензорите и не може да открива обекти 
в други зони, където не са инсталирани 
сензори.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  ВИНАГИ гледайте около автомоби-

ла си, за да сте сигурни, че няма 
предмети или препятствия преди 
да преместите автомобила в която 
и да е посока, за да предотвратите 
сблъсък.

•  Винаги обръщайте особено внима-
ние, когато автомобилът се движи 
близо до предмети, с особено вни-
мание за пешеходци и деца.

•  Имайте предвид, че някои обекти 
може да не са видими на екрана 
или да не бъдат открити от сензори-
те, поради разстоянието, размера 
или материала на обектите, които 
могат да ограничат ефективността 
на сензора.

Работа на Асистента за паркиране

3-108

Convenient features of your vehicle

Parking Assist System 
(if equipped)

The Parking Assist System assists
the driver during movement of the
vehicle by chiming if any object is
sensed within approximately 100 cm
(40 in) in front and 120 cm (47 in)
behind the vehicle.

This system is a supplemental sys-
tem that senses objects within the
range and location of the sensors, it
cannot detect objects in other areas
where sensors are not installed.

Operation of the Parking Assist
System

Operating condition
• This system will activate when the

Parking Assist System button is
pressed with the engine running.

• The Parking Assist System button
turns on automatically and acti-
vates the Parking Assist System
when you move the shift lever to
the R (Reverse) position. However,
if the vehicle speed exceeds 10
km/h (6 mph), the system will not
warn you even though objects are
detected, and if the vehicle speed
exceeds 20 km/h (12 mph), the
system will turn off automatically.

OAE046404

OAE046403

■ Front sensor

■ Rear sensor

Sensors

Sensor

• ALWAYS look around your vehi-
cle to make sure there are not
any objects or obstacles before
moving the vehicle in any direc-
tion to prevent a collision.

• Always pay close attention
when the vehicle is driven close
to objects, particularly pedestri-
ans, and especially children.

• Be aware that some objects
may not be visible on the
screen or be detected by the
sensors, due to the objects
distance, size or material, all of
which can limit the effective-
ness of the sensor.

WARNING

OAE046405

Условия за работа на системата
•  Тази система ще се активира при 

натискане на бутона за Асистента за 
паркиране при включен двигател.

•  Бутонът за Асистента за паркиране 
се включва автоматично и активира 
системата на Асистента за паркиране, 
когато превключите скоростния лост 
в положение R (Заден ход). Ако обаче 
скоростта на автомобила надвиши 10 
км/ч (6 мили/ч), системата няма да ви 
предупреди, че са открити предмети и 
ако скоростта на превозното средство 
надвиши 20 км/ч (12 мили/ч), система-
та ще се изключи автоматично.
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За да включите системата, натиснете 
бутона Асистент за паркиране.
•  Когато бъдат открити повече от два 

обекта едновременно, първо ще се 
разпознае най-близкият.

Видове предупредителни сигнали и индикатор

Разстояние до обекта  
в сантиметри (инчове)

Предупреждаващ индикатор Предупредителен 
звуков сигналПри движение  

напред
При движение  

напред

61 - 100 см
(24-39)

Напред -
Прекъснат звуков 

сигнал

61 - 120 см
(24-47)

Назад -
Прекъснат звуков 

сигнал

31 - 60 см
(12-24)

Напред
Звуков сигнал с по-

голяма честота

Назад -
Звуков сигнал с по-

голяма честота

30 см
(12)

Напред
Непрекъснат 
звуков сигнал

Назад -
Непрекъснат 
звуков сигнал

 БЕЛЕЖКА 
•  Индикаторът може да се различава от илюстрацията. Ако индикаторът мига, 

препоръчваме системата да бъде проверена от оторизиран дилър на HYUNDAI.
•  Ако звуковото предупреждение не действа или ако звукът е с прекъсване при 

превключване в положение R (Заден ход), това може да означава неизправност 
в системата за подпомагане на паркирането. Ако това се случи, препоръчваме 
вашият автомобил да бъде проверен от оторизиран дилър на HYUNDAI въз-
можно най-скоро. 3-107
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• The Parking Assist System button
turns on automatically and acti-
vates the Parking Assist System
when you move the shift lever to
the R (Reverse) position. However,
if vehicle speed exceeds 10 km/h
(6 mph), the system will not warn
you even though objects are
detected, and if vehicle speed
exceeds 20 km/h (12 mph), the
system will turn off automatically.
To turn on the system, press the
Parking Assist System button.

• When more than two objects are
sensed at the same time, the clos-
est one will be recognized first.

• The indicator may differ from the illustration as objects or sensors
status. If the indicator blinks, we recommend that the system be
checked by an authorized HYUNDAI dealer.

• If the audible warning does not sound or if the buzzer sounds inter-
mittently when shifting into R (Reverse) position, this may indicate a
malfunction with the Parking Assist System. If this occurs, we rec-
ommend that you have your vehicle checked by an authorized
HYUNDAI dealer as soon as possible.

NOTICE
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rearward
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(24 ~39)
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frequently

Rear -
Buzzer beeps 

frequently

30 
(12)

Front
Buzzer sounds 
continuously

Rear -
Buzzer sounds 
continuously

Types of warning sound and indicator cm (in)
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Условия за незадействане на Асистен-
та за паркиране назад
Системата на Асистента за паркиране може 
да не работи нормално, когато:
•  Върху сензора има замръзнала влага.
•  Сензорът е покрит с мръсотия или 

сняг и лед, или капакът на сензора е 
блокиран

Възможно е Асистентът за паркиране да не 
функционира, когато:
• Шофиране по неравни повърхности 

на пътя, като черни пътища, чакъл, 
неравности или наклон.

• Обектите, генериращи силен шум, 
като клаксоните на автомобилите, 
мощни мотоциклетни двигатели или 
въздушни спирачки на камиони, могат 
да повлияят на сензора.

• Ако има силен дъжд или водни пръски.
• Ако в близост до сензора се намират 

безжични предаватели или мобилни 
телефони.

• Сензорът е покрит със сняг.
• Има монтирано някакво нефабрично 

оборудване или аксесоари или ако 
е променена височината на бронята 
или на сензора.

Дистанцията на откриване може да намалее, 
когато:
• Температурата на външния въздух е 

изключително висока или ниска.
• При неоткриваеми обекти, по-ниски 

от 1 м и по-тесни от 14 см в диаметър.
Следните обекти могат да не бъдат раз-

познати от сензора:
• Остри или тънки предмети като въже-

та, вериги или малки колове.
• Обекти, които поглъщат сензорната 

честота, като например дрехи, гъбести 
материали или сняг.

Предпазни мерки за Асистента за паркиране
• Асистентът за паркиране може да не 

работи правилно при някои обстоя-
телства, в зависимост от скоростта на 
автомобила и формите на откритите 
обекти.

• Асистентът за паркиране може да не 
функционира, ако височината на бро-
нята на автомобила или монтажът на 
сензора са променени или повредени. 
Всяко инсталирано неоригинално 
оборудване или принадлежности мо-
гат също да повлияят на работата на 
сензора.

 • Сензорът може да не разпознае обек-
ти, намиращи се на по-малко от 40 
см (15 инча) от сензора, или може да 
определи неправилно разстояние. 
Внимавайте.

• Когато сензорът е блокиран със сняг, 
мръсотия, отломки или лед, Асистентът 
за паркиране назад може да не работи, 
докато снегът или ледът не се стопи или 
отпадъците се отстранят.  Използвайте 
мека кърпа, за да почистите сензора.

• Не натискайте, не стържете и не удряй-
те сензора с никакви твърди предмети, 
които могат да повредят неговата 
повърхност. Това може да повреди 
сензора.

• Не пръскайте сензорите и зоните около 
тях директно при миене с вода под висо-
ко налягане. Това може да доведе до не-
правилно функциониране на сензорите.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Гаранцията на вашия нов автомобил 
не покрива злополуки или повреди на 
превозното средство или наранявания 
на пътниците, свързани със Асистента 
за паркиране. Винаги шофирайте без-
опасно и предпазливо.
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 БЕЛЕЖКА 
• За да предотвратите повреда на про-

водниците, прикрепени към вътреш-
ната повърхност на задното стъкло, 
никога не използвайте остри инстру-
менти или почистващи средства за 
стъкло, съдържащи абразиви, за 
почистване на стъклото.

i  Информация
Ако искате да размразите и изсушите предно-
то стъкло, вижте „Размразяване и изсушава-
не на предното стъкло“ в тази глава. 

Размразяване на задното стъкло
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DEFROSTER

To prevent damage to the conduc-
tors bonded to the inside surface
of the rear window, never use sharp
instruments or window cleaners
containing abrasives to clean the
window.

Information 
If you want to defrost and defog the
front windshield, refer to “Windshield
Defrosting and Defogging” in this
chapter.

Rear window defroster

The defroster heats the window to
remove frost, fog and thin ice from
the interior and exterior of the rear
window, while engine is running.
• To activate the rear window

defroster, press the rear window
defroster button located in the cen-
ter facia switch panel. The indicator
on the rear window defroster but-
ton illuminates when the defroster
is ON.

• To turn off the defroster, press the
rear window defroster button again.

Information 
• If there is heavy accumulation of

snow on the rear window, brush it off
before operating the rear defroster.

• The rear window defroster automati-
cally turns off after approximately 20
minutes or when the Engine Start/Stop
button is in the OFF position.

i

i

NOTICE

OAE046301

Системата за размразяване загрява 
стъклото за отстраняване на замръзване, 
изпотяване и тънък лед от вътрешната и 
от външната страна на задното стъкло, 
докато двигателят работи.
•  За да активирате размразяването 

на задното стъкло, натиснете бутона 
за размразяване на задното стъкло, 
разположен на централния преден 
панел. Индикаторът на бутона за раз-
мразяване на задното стъкло светва, 
когато размразяването е включено.

•  За да изключите размразяването, 
натиснете отново бутона за размра-
зяване на задното стъкло.

i  Информация
• Ако има голямо натрупване на сняг на зад-

ното стъкло, първо го почистете с четка, 
преди да задействате размразяването.

• Размразяването на задното стъкло автома-
тично се изключва след приблизително 20 
минути или когато бутонът Старт / Стоп 
на двигателя е в положение OFF.

СИСТЕМА ЗА РАЗМРАЗЯВАНЕ 
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АВТОМАТИЧНА КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА

1. Бутон за управление на тем-
пературата на водача

2. Бутон за управление на тем-
пературата на пътника

3. Бутон AUTO (автоматичен 
контрол)

4. Бутон за изключване
5. Бутон за размразяване на 

предното стъкло
6. Бутон за размразяване на 

задното стъкло
7. Бутон за включване на кли-

матика
8. Бутон за управление на све-

жия въздух
9. Бутон за управление на ско-

ростта на вентилатора
10. Бутон за избор на режима
11. Бутон само за водача
12. Бутон SYNC
13. Екран с информация за упра-

влението на климатика

Ляв волан

Десен волан
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AUTOMATIC CLIMATE CONTROL SYSTEM 

OAE046300L/OAE046300R

1. Driver’s temperature control knob

2. Passenger’s temperature control knob

3. AUTO (automatic control) button

4. OFF button

5. Front windshield defrost button

6. Rear window defrost button

7. Air conditioning button 

8. Air intake control button

9. Fan speed control button

10. Mode selection button

11. Driver only button

12. SYNC button

13. Climate control information screen

■ Left-hand drive

■ Right-hand drive

3-112

Convenient features of your vehicle
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Автоматично отопление и 
климатизация
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Automatic heating and air con-
ditioning

1. Press the AUTO button.
The modes, fan speeds, air intake
and air-conditioning will be controlled
automatically according to the tem-
perature setting.

2. Turn the temperature control knob
to set the desired temperature.

Information 
• To turn the automatic operation off,

select any button of the following:
- Mode selection button
- Front windshield defrost button

(Press the button one more time to
deselect the front windshield
defroster function. The 'AUTO'
sign will illuminate on the infor-
mation display once again.)

- Fan speed control button
The selected function will be con-
trolled manually while other func-
tions operate automatically.

• For your convenience, use the
AUTO button and set the tempera-
ture to 23°C (73°F). 

i

OAE046303

OAE046302

1.  Натиснете бутона AUTO.
Режимите, скоростта на вентилатора, 
входящият въздух и климатичната ин-
сталация ще се управляват автоматично 
в зависимост от настройката на темпе-
ратурата.
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Automatic heating and air con-
ditioning

1. Press the AUTO button.
The modes, fan speeds, air intake
and air-conditioning will be controlled
automatically according to the tem-
perature setting.

2. Turn the temperature control knob
to set the desired temperature.

Information 
• To turn the automatic operation off,

select any button of the following:
- Mode selection button
- Front windshield defrost button

(Press the button one more time to
deselect the front windshield
defroster function. The 'AUTO'
sign will illuminate on the infor-
mation display once again.)

- Fan speed control button
The selected function will be con-
trolled manually while other func-
tions operate automatically.

• For your convenience, use the
AUTO button and set the tempera-
ture to 23°C (73°F). 

i

OAE046303

OAE046302

2.  Завъртете копчето за регулиране на 
температурата, за да зададете жела-
ната температура.

 

i  Информация
•  За да изключите автоматичната функция, 

изберете който и да е от следните бутони:
 - Бутон за избор на режима
 - Бутон за размразяване на предното стък-

ло (Натиснете бутона още веднъж, за да 
отмените функцията за разразяване на 
предното стъкло. Знакът "AUTO" отново 
ще светне на информационния дисплей.)

 - Бутон за управление на скоростта на 
вентилатора

 Избраната функция ще бъде управлявана 
ръчно, докато други функции  ще работят 
автоматично.

•  За ваше удобство, използвайте бутона 
AUTO и задайте температура от 23° C 
(73° F).
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Information 
Never place anything near the sensor
to ensure better control of the heating
and cooling system.

Manual heating and air condi-
tioning
The heating and cooling system can be
controlled manually by pushing buttons
other than the AUTO button. In this
case, the system works sequentially
according to the order of buttons select-
ed. When pressing any button except
the AUTO button while using automatic
operation, the functions not selected
will be controlled automatically.
1.Start the engine.
2.Set the mode to the desired position.

For improving the effectiveness of
heating and cooling;
- Heating:
- Cooling:

3.Set the temperature control to the
desired position.

4.Set the air intake control to the out-
side (fresh) air position.

5.Set the fan speed control to the
desired speed.

6.If air conditioning is desired, turn
the air conditioning system on.

Press the AUTO button in order to
convert to full automatic control of
the system.

i
OAE046304

i  Информация
Никога не поставяйте предмети близо до 
сензора, за да осигурите по-добър кон-
трол на отоплителната и охладителната 
система.
 

Ръчно управление на отоплението и 
климатизацията
Системата за отопление и охлаждане 
може да се управлява ръчно чрез на-
тискане на бутони, различни от бутона 
AUTO. В този случай системата работи в 
зависимост от реда на избраните бутони. 
При натискане на който и да е бутон, с 
изключение на бутона AUTO, докато из-
ползвате автоматична функция, функци-
ите, които не са избрани, се контролират 
автоматично.
1.  Стартирайте двигателя
2.  Задайте режима в желаната позиция.
 За подобряване на ефективността на 

отоплението и охлаждането;
 - Отопление:  
 - Охлаждане:  
3.  Задайте температурния контрол в 

желаната позиция.
 

4.  Регулирайте постъпването на въздух 
в позиция свеж (външен) въздух.

5.  Задайте желаната скоростта на вен-
тилатора.

6.  Ако желаете климатизация, включете 
климатичната система.

Натиснете бутона AUTO, за да се преми-
не към пълен автоматичен контрол на 
системата.
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Ляв волан                                                                   Десен волан
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OAE046306 OAE046306R

■ Left-hand drive ■ Right-hand drive

(if equipped) (if equipped)
(if equipped) (if equipped)
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Избор на режима
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Mode selection

The mode selection button controls
the direction of the air flow through
the ventilation system.

The air flow outlet port is converted
as follows:

Face-Level (B, D, F)

Air flow is directed toward the upper
body and face. Additionally, each
outlet can be controlled to direct the
air discharged from the outlet.

Bi-Level (B, C, D, F)

Air flow is directed towards the face
and the floor.

Floor & Defrost (A, C, D, F)

Most of the air flow is directed to the
floor and the windshield with a small
amount directed to the side window
defrosters.

Floor-Level (A, C, D, E)

Most of the air flow is directed to the
floor, with a small amount of the air
being directed to the windshield and
side window defrosters.

Defrost-Level (A)
Most of the air flow is directed to the
windshield with a small amount of air
directed to the side window defrosters.

OAE046305

OAE046307

Бутонът за избор на режим контролира 
посоката на въздушния поток през вен-
тилационната система.
Посоката на въздушния поток се променя 
в следната последователност:
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Convenient features of your vehicle

Mode selection

The mode selection button controls
the direction of the air flow through
the ventilation system.

The air flow outlet port is converted
as follows:

Face-Level (B, D, F)

Air flow is directed toward the upper
body and face. Additionally, each
outlet can be controlled to direct the
air discharged from the outlet.

Bi-Level (B, C, D, F)

Air flow is directed towards the face
and the floor.

Floor & Defrost (A, C, D, F)

Most of the air flow is directed to the
floor and the windshield with a small
amount directed to the side window
defrosters.

Floor-Level (A, C, D, E)

Most of the air flow is directed to the
floor, with a small amount of the air
being directed to the windshield and
side window defrosters.

Defrost-Level (A)
Most of the air flow is directed to the
windshield with a small amount of air
directed to the side window defrosters.

OAE046305

OAE046307

На нивото на лицето (B, D, F)
Въздушният поток е насочен към 
горната част на тялото и лицето. 
Освен това, всеки вентилационен 
изход може да бъде управляван за насоч-
ване въздушния поток.

На две нива (B, С, D, F)
Въздушният поток е насочен към 
лицето и пода.

На ниво под/ Размразяване (A, C, 
D, F)
По-голямата част от въздуш-
ния поток е насочен към пода и 
предното стъкло, а малко количество е 
насочено към вентилационните отвори 
за размразяване на страничните стъкла.

На ниво под (A, C, D, E)
По-голямата част от въздушния 
поток е насочен към пода,а малко 
количество е насочено към пред-
ното стъкло и вентилационните отвори 
за размразяване на страничните стъкла.
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Mode selection

The mode selection button controls
the direction of the air flow through
the ventilation system.

The air flow outlet port is converted
as follows:

Face-Level (B, D, F)

Air flow is directed toward the upper
body and face. Additionally, each
outlet can be controlled to direct the
air discharged from the outlet.

Bi-Level (B, C, D, F)

Air flow is directed towards the face
and the floor.

Floor & Defrost (A, C, D, F)

Most of the air flow is directed to the
floor and the windshield with a small
amount directed to the side window
defrosters.

Floor-Level (A, C, D, E)

Most of the air flow is directed to the
floor, with a small amount of the air
being directed to the windshield and
side window defrosters.

Defrost-Level (A)
Most of the air flow is directed to the
windshield with a small amount of air
directed to the side window defrosters.

OAE046305

OAE046307

Ниво Размразяване (A)
По-голямата част от въздушния поток е 
насочен към предното стъкло, а малко 
количество е насочено към  вентила-
ционните отвори за размразяване на 
страничните стъкла.
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Mode selection

The mode selection button controls
the direction of the air flow through
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Bi-Level (B, C, D, F)

Air flow is directed towards the face
and the floor.

Floor & Defrost (A, C, D, F)

Most of the air flow is directed to the
floor and the windshield with a small
amount directed to the side window
defrosters.

Floor-Level (A, C, D, E)

Most of the air flow is directed to the
floor, with a small amount of the air
being directed to the windshield and
side window defrosters.

Defrost-Level (A)
Most of the air flow is directed to the
windshield with a small amount of air
directed to the side window defrosters.

OAE046305

OAE046307



3-117

3

Ф
ун

кц
и

и
 и

 въ
зм

ож
н

о
сти

 н
а

 ва
ш

и
я а

вто
м

о
б

и
л

• В предната част

3-117

Convenient features of your vehicle
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Instrument panel vents
The outlet vents can be opened or
closed separately using the thumb-
wheel. To close the vent, rotate it left
(Rear : down) to the maximum posi-
tion. To open the vent, rotate it right
(Rear : up) to the desired position.

Also, you can adjust the direction of
air delivery from these vents using
the vent control lever as shown.

Temperature control

Turn the temperature control knob to
set the desired temperature.

OAE046308

OAE046309

■ Front

■ Rear (if equipped)

OAE046310

■ Driver’s side ■ Front passenger’s side

• В задната  част
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Convenient features of your vehicle

3

Instrument panel vents
The outlet vents can be opened or
closed separately using the thumb-
wheel. To close the vent, rotate it left
(Rear : down) to the maximum posi-
tion. To open the vent, rotate it right
(Rear : up) to the desired position.

Also, you can adjust the direction of
air delivery from these vents using
the vent control lever as shown.

Temperature control

Turn the temperature control knob to
set the desired temperature.

OAE046308

OAE046309

■ Front

■ Rear (if equipped)

OAE046310

■ Driver’s side ■ Front passenger’s side

Вентилационни отвори на арматурното 
табло
Вентилационните отвори могат да се от-
варят или затварят поотделно с помощта 
на колелцето за регулиране. За да затво-

рите вентилацията, завъртете го наляво 
(Задната част: надолу) до максималната 
позиция. За да отворите вентилацията, 
завъртете го надясно (Задната част: на-
горе) до максималната позиция.

Също така можете да регулирате посо-
ката на подавания въздух от тези отвори, 
като използвате лостчето за управление 
на вентилацията, както е показано.

 Управление на температурата

• За водача           • За пътника
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Convenient features of your vehicle

3

Instrument panel vents
The outlet vents can be opened or
closed separately using the thumb-
wheel. To close the vent, rotate it left
(Rear : down) to the maximum posi-
tion. To open the vent, rotate it right
(Rear : up) to the desired position.

Also, you can adjust the direction of
air delivery from these vents using
the vent control lever as shown.

Temperature control

Turn the temperature control knob to
set the desired temperature.

OAE046308

OAE046309

■ Front

■ Rear (if equipped)

OAE046310

■ Driver’s side ■ Front passenger’s side

Завъртете копчето за регулиране на 
температурата, за да зададете желаната 
температура.
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Convenient features of your vehicle

Adjusting the driver and passenger
side temperature equally
• Press the “SYNC” button to adjust

the driver and passenger side tem-
perature equally.
The passenger side temperature
will be set to the same temperature
as the driver side temperature.

• Turn the driver side temperature
control knob. The driver and pas-
senger side temperature will be
adjusted equally.

Adjusting the driver and passenger
side temperature individually
• Press the “SYNC” button again to

adjust the driver and passenger
side temperature individually. The
illumination of button turns off.

• Operate the driver side tempera-
ture control knob to adjust the driv-
er side temperature.

• Operate the passenger side tem-
perature control knob to adjust the
passenger side temperature.

Temperature unit conversion
If the battery has been discharged or
disconnected, the temperature mode
display will reset to Centigrade.
This is a normal condition. You can
switch the temperature mode between
Centigrade to Fahrenheit as follows;
- Automatic climate control system

While pressing the OFF button,
press the AUTO button for 3 seconds
or more. The display will change
from Centigrade to Fahrenheit, or
from Fahrenheit to Centigrade.

- “User setting mode” in the cluster:
You can change the temperature
unit in the “Other features -
Temperature unit”

OAE046311

Задаване на еднаква температура за водача 
и за пътника
•  Натиснете бутона „SYNC“, за да зада-

дете еднаква температура за водача 
и за пътника.

•  Температурата за пътника ще бъде 
зададена на същата стойност, като 
температурата за водача.

•  Завъртете бутона за регулиране на 
температурата за водача. Температу-
рата за водача и за пътника ще бъде 
регулирана еднакво.

 

Задаване на индивидуална температура за 
водача и за пътника
•  Натиснете отново бутона „SYNC“, за 

да регулирате индивидуално тем-
пературата за водача и за пътника. 
Осветлението на бутона се изключва.

•  Използвайте бутона откъм страната 
на водача за регулиране на темпера-
турата, за да изберете температурата 
за водача.

•  Използвайте бутона откъм страната 
на пътника за регулиране на темпера-
турата, за да изберете температурата 
за пътника.

 

Смяна на температурните еденици
Ако батерията бъде разредена или из-
ключена, дисплеят за температурния 
режим ще се върне на градуси по Целзий.
Това е нормално. Можете да превключва-
те температурния режим между Целзий 
и Фаренхайт, както следва:
-  Автоматична система за управление 

на климатика
 При натиснат бутон OFF, натиснете 

бутона AUTO за 3 секунди или повече. 
Дисплеят ще смени температурната 
единица от Целзий на Фаренхайт, или 
от Фаренхайт на Целзий.

-  Режим Потребителски настройки на 
инструменталното табло:

 Можете да промените температурната 
единица в „Други функции - Темпера-
турна единица“
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Управление на постъпващия отвън 
въздух

3-119
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Air intake control

This is used to select the outside
(fresh) air position or recirculated air
position.
To change the air intake control posi-
tion, push the control button.

Recirculated air position
With the recirculated air
position selected, air
from the passenger
compartment will be
drawn through the heat-
ing system and heated
or cooled according to
the function selected.

Outside (fresh) air position
With the outside (fresh) air
position selected, air
enters the vehicle from
outside and is heated or
cooled according to the
function selected.

Information 
Prolonged operation of the heater in
the recirculated air position (without
air conditioning selected) may cause
fogging of the windshield and side win-
dows and the air within the passenger
compartment may become stale.
In addition, prolonged use of the air
conditioning with the recirculated air
position selected will result in exces-
sively dry air in the passenger com-
partment.

i

• Continued climate control
system operation in the recir-
culated air position may allow
humidity to increase inside
the vehicle which may fog the
glass and obscure visibility.

• Do not sleep in a vehicle with
the air conditioning or heating
system on. It may cause seri-
ous harm or death due to a
drop in the oxygen level
and/or body temperature.

• Continued climate control sys-
tem operation in the recirculat-
ed air position can cause
drowsiness or sleepiness, and
loss of vehicle control. Set the
air intake control to the outside
(fresh) air position as much as
possible while driving.

WARNING

OAE046312

Използва се за избор на позиция за вън-
шен (свеж) въздух или позиция за рецир-
кулация на въздуха.
За да промените позицията за управле-
ние на входящия въздух, натиснете буто-
на за управление.
 

Позиция за рециркулация на въздуха
Ако е избрана позицията 
за рециркулация, въздухът 
от отделението за пътници 
ще се изтегли през отоп-

лителната система и ще се загрява или 
охлажда според избраната функция.

Позиция за външен (свеж) въздух
Ако е избрана позицията 
за външен (свеж) въздух, 
тогава въздухът влиза в 
купето отвън и се загрява 

или охлажда според избраната функция.

i  Информация
Продължителната работа на отоплението в 
позицията за рециркулация (без да е включен 
климатика) може да предизвика замъгляване 
на предното стъкло и страничните прозорци, 
а въздухът в купето може да стане застоял.
Освен това, продължителното използване 
на климатичната инсталация в режим на 
рециркулация на въздуха, ще доведе до пре-
калено изсушаване на въздуха в купето.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Продължителната работа на сис-

темата за климатизация при ре-
циркулация на въздуха може да 
предизвика увеличаването на 
влажността в автомобила, което 
може да замъгли стъклото и да 
влоши видимостта.

• Не спете в превозно средство с 
включен климатик или отоплител-
на система. Тя може да причини 
сериозна вреда или смърт поради 
спадане на нивото на кислорода и/ 
или телесната температура.

• Продължителната работа на кли-
матичната система в режим на 
рециркулиране на въздуха може да 
причини сънливост и загуба на кон-
трол върху автомобила. Поставете 
регулатора за входящия въздух на 
позицията за външен (свеж) въздух 
колкото се може по-продължител-
но по време на шофиране.
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OAE046312
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OAE046312
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Управление на скоростта  
на вентилатора
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Fan speed control

The fan speed can be set to the
desired speed by pushing the fan
speed control button.
The higher the fan speed is, the
more air is delivered.
Pressing the OFF button turns off the
fan.

Operating the blower when the
ignition switch is in the ON posi-
tion could cause the battery to dis-
charge. Operate the blower when
the engine is running.

Driver Only

If you press the DRIVER ONLY but-
ton( ) and the indicator light
illuminates, cold air mostly blows in
the direction of the driver’s seat.
However, some of the cold air may
come out of other seats’ ducts to
keep indoor air pleasant.
If you use the button with no passen-
ger in the front passenger seat, ener-
gy consumption will be reduced.

DRIVER ONLY button will be turned
off under the following conditions:
1) Defrost on
2) SYNC on
3) Adjusted front passenger seat

temperature
4) DRIVER ONLY button re-push 

DRIVER   
ONLY

NOTICE

OAE046313 OAE046314

Скоростта на вентилатора може да бъде 
зададена на желаната скорост чрез 
натискане на бутона за управление на 
скоростта на вентилатора.
Колкото по-висока е скоростта на венти-
латора, толкова повече въздух се подава 
в купето.
Натискането на бутона OFF изключва 
вентилатора.

 БЕЛЕЖКА 
Работата на вентилатора, когато клю-
чът за запалване е в положение ВКЛЮ-
ЧЕНО, може да доведе до изтощаване на 
батерията. Използвайте вентилатора 
когато двигателят работи.

Само за водача
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Fan speed control

The fan speed can be set to the
desired speed by pushing the fan
speed control button.
The higher the fan speed is, the
more air is delivered.
Pressing the OFF button turns off the
fan.

Operating the blower when the
ignition switch is in the ON posi-
tion could cause the battery to dis-
charge. Operate the blower when
the engine is running.

Driver Only

If you press the DRIVER ONLY but-
ton( ) and the indicator light
illuminates, cold air mostly blows in
the direction of the driver’s seat.
However, some of the cold air may
come out of other seats’ ducts to
keep indoor air pleasant.
If you use the button with no passen-
ger in the front passenger seat, ener-
gy consumption will be reduced.

DRIVER ONLY button will be turned
off under the following conditions:
1) Defrost on
2) SYNC on
3) Adjusted front passenger seat

temperature
4) DRIVER ONLY button re-push 

DRIVER   
ONLY

NOTICE

OAE046313 OAE046314 
Ако натиснете бутона САМО ЗА ВОДАЧА 
(
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desired speed by pushing the fan
speed control button.
The higher the fan speed is, the
more air is delivered.
Pressing the OFF button turns off the
fan.

Operating the blower when the
ignition switch is in the ON posi-
tion could cause the battery to dis-
charge. Operate the blower when
the engine is running.

Driver Only

If you press the DRIVER ONLY but-
ton( ) and the indicator light
illuminates, cold air mostly blows in
the direction of the driver’s seat.
However, some of the cold air may
come out of other seats’ ducts to
keep indoor air pleasant.
If you use the button with no passen-
ger in the front passenger seat, ener-
gy consumption will be reduced.

DRIVER ONLY button will be turned
off under the following conditions:
1) Defrost on
2) SYNC on
3) Adjusted front passenger seat

temperature
4) DRIVER ONLY button re-push 

DRIVER   
ONLY

NOTICE

OAE046313 OAE046314

) и индикаторната лампичка 
светне, тогава по-голямата част от сту-
деният въздух ще се насочи по посока на 
седалката на водача. Въпреки това, част 
от студения въздух може да се подава 
през вентилационните отвори за други-
те седалки, за да се поддържа въздуха в 
купето приятен.
Ако използвате бутона без пътник на 
предната седалка, ще се намали консу-
мацията на енергия.
 

Бутонът САМО ЗА ВОДАЧА ще бъде из-
ключен при следните условия:
1)  Включена функция за размразяване
2)  Включена функция SYNC
3)  Зададена температура на седалката 

на предния пътник
4)  Повторно натискане на бутона САМО 

ЗА ВОДАЧА
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Климатизация

3-121

Convenient features of your vehicle

3

Air conditioning

Push the A/C button to turn the air
conditioning system on (indicator
light will illuminate).
Push the button again to turn the air
conditioning system off.

OFF mode

Push the OFF button of the front to
turn off the air climate control system.
However, you can still operate the
mode and air intake buttons as long
as the ignition switch is in the ON
position.

System operation
Ventilation
1. Set the mode to the position.
2. Set the air intake control to the

outside (fresh) air position.
3. Set the temperature control to the

desired position.
4. Set the fan speed control to the

desired speed.

Heating
1. Set the mode to the position.
2. Set the air intake control to the

outside (fresh) air position.
3. Set the temperature control to the

desired position.
4. Set the fan speed control to the

desired speed.
5. If dehumidified heating is desired,

turn the air conditioning system on.
• If the windshield fogs up, set the

mode to the or position.

OAE046315 OAE046316

Натиснете бутона A/C, за да включите 
климатичната система (индикаторът 
светва).
Натиснете отново бутона, за да изключи-
те климатичната система.

 

Режим ИЗКЛЮЧЕНО

3-121

Convenient features of your vehicle

3

Air conditioning

Push the A/C button to turn the air
conditioning system on (indicator
light will illuminate).
Push the button again to turn the air
conditioning system off.

OFF mode

Push the OFF button of the front to
turn off the air climate control system.
However, you can still operate the
mode and air intake buttons as long
as the ignition switch is in the ON
position.

System operation
Ventilation
1. Set the mode to the position.
2. Set the air intake control to the

outside (fresh) air position.
3. Set the temperature control to the

desired position.
4. Set the fan speed control to the

desired speed.

Heating
1. Set the mode to the position.
2. Set the air intake control to the

outside (fresh) air position.
3. Set the temperature control to the

desired position.
4. Set the fan speed control to the

desired speed.
5. If dehumidified heating is desired,

turn the air conditioning system on.
• If the windshield fogs up, set the

mode to the or position.

OAE046315 OAE046316

Натиснете бутона OFF отпред, за да из-
ключите климатичната система.
Въпреки това, можете да работите с бу-
тоните за режима и постъпващият отвън 
въздух, докато ключът за запалването е в 
положение ВКЛЮЧЕНО.

 

Работа със системата 
Вентилация
1.  Задайте режима в позиция .
2.  Регулирайте постъпването на въздух 

в позиция свеж (външен) въздух.
3.  Задайте температурния контрол в 

желаната позиция.
4.  Задайте желаната скоростта на вен-

тилатора.

Отопление
1.  Задайте режима в позиция .
2.  Регулирайте постъпването на въздух 

в позиция свеж (външен) въздух.
3.  Задайте температурния контрол в 

желаната позиция.
4.  Задайте желаната скоростта на вен-

тилатора.
5.  Ако желаете отопление с изсушаване 

на въздуха, включете климатичната 
система.

 • Ако предното стъкло е замъглено, на-
стройте режима на  или 

3-121

Convenient features of your vehicle

3

Air conditioning

Push the A/C button to turn the air
conditioning system on (indicator
light will illuminate).
Push the button again to turn the air
conditioning system off.

OFF mode

Push the OFF button of the front to
turn off the air climate control system.
However, you can still operate the
mode and air intake buttons as long
as the ignition switch is in the ON
position.

System operation
Ventilation
1. Set the mode to the position.
2. Set the air intake control to the

outside (fresh) air position.
3. Set the temperature control to the

desired position.
4. Set the fan speed control to the

desired speed.

Heating
1. Set the mode to the position.
2. Set the air intake control to the

outside (fresh) air position.
3. Set the temperature control to the

desired position.
4. Set the fan speed control to the

desired speed.
5. If dehumidified heating is desired,

turn the air conditioning system on.
• If the windshield fogs up, set the

mode to the or position.

OAE046315 OAE046316

 позиция.



3-122

Функции за удобство на вашия автомобил

Съвети за използването на системата за 
климатизация
•  За да предотвратите навлизането 

на прах или неприятни миризми в 
автомобила през вентилационната 
система, временно поставете ре-
гулатора на постъпващия въздух в 
положение рециркулация. Уверете се, 
че сте върнали контрола в позицията 
за свеж въздух, когато замърсяването 
е преминало, за да поддържате чист 
въздуха в автомобила. Това ще ви 
помогне да поддържате вниманието 
и удобството на шофьора.

•  Въздухът за отоплителната / охлади-
телната система се вкарва през ре-
шетките точно пред предното стъкло. 
Трябва да се следи да не бъдат бло-
кирани от листа, сняг, лед или други 
предмети.

•  За да предотвратите замъгляване 
на предното стъкло, поставете регу-
латора на подавания въздух в поло-
жение за свеж въздух и скоростта на 
вентилатора до желаното положение, 
включете климатичната система и 
регулирайте температурата на жела-
ната температура.

 

Климатизация
Системите за климатизация HYUNDAI са 
заредени с хладилен агент R-134a или 
R1234yf.
1.  Стартирайте двигателя Натиснете 

бутона на включване на климатика.

2.  Задайте режима в позиция  .
3.  Поставете контрола на постъпващия 

въздух в позиция за свеж въздух или 
рециркулация на въздуха.

4.  Настройте регулатора на скоростта 
на вентилатора и контрола на тем-
пературата така, че да се поддържа 
максимален комфорт.

i  Информация
Вашият автомобил е зареден с R-134a или 
R-1234yf съгласно регламентите във вашата 
страна към момента на производство. Мо-
жете да разберете кой климатичен хладилен 
агент е използван във вашия автомобил по 
етикета, разположен на вътрешната страна 
на капака на двигателя.
 

 БЕЛЕЖКА 
•  Охлаждащата система трябва да се 

обслужва само от обучени и серти-
фицирани техници, за да се осигури 
правилна и безопасна работа.

•  Охлаждащата система трябва да 
се обслужва на добре проветриво 
място.

•  Изпарителят на климатика (охлади-
телната серпентина) никога не тряб-
ва да се поправя или да се подменя 
с втора употреба от използвано или 
рециклирано превозно средство, а 
новите MAC изпарители се сертифи-
цират (и етикетират) като отговаря-
щи на SAE Standard J2842.
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i  Информация
•  При използване на климатичната систе-

ма внимателно следете температурния 
индикатор, докато шофирате нагоре по 
стръмен път или при тежък трафик, ко-
гато външните температури са високи. 
Работата на климатичната система може 
да доведе до прегряване на двигателя. 
Продължете да използвате вентилатора, 
но изключвайте климатичната система, 
ако температурният индикатор показва 
прегряване на двигателя.

•  При отваряне на прозорците при влажно 
време климатизацията може да създаде 
капки вода вътре в автомобила. Тъй като 
голямото количество водни капки могат 
да повредят електрическото оборудване, 
климатикът трябва да се използва само 
при затворени прозорци.

 

Съвети за работа със системата за клима-
тизация
• Ако автомобилът е бил паркиран на 

пряка слънчева светлина при горещо 
време, отворете прозорците за кратко, 
за да излезе горещият въздух от авто-
мобила.

• Използвайте климатика, за да нама-
лите влажността и влагата в автомо-
била в дъждовни или влажни дни.

• По време на работа на климатичната 
система може понякога да забеле-
жите леки промени в оборотите на 
двигателя в резултат на периодичното 
задействане на компресора на кли-
матика. Това е нормална оперативна 
характеристика на системата.

• Използвайте климатичната система 
всеки месец само за няколко минути, 
за да осигурите максимална произво-
дителност на системата.

• Когато използвате климатичната сис-
тема, може да забележите капки на 
чиста вода (или дори локва) на земята 
откъм страната на предния пътник на 
автомобила. Това е нормална опера-
тивна характеристика на системата.

 

• Работата на климатичната система 
в режим на рециркулация на въздуха 
осигурява максимално охлаждане, 
но постоянната работа в този режим 
може да доведе до застояване на въз-
духа в автомобила.

• При работа на охладителната система 
понякога може да забележите замъг-
лен въздушен поток поради бързото 
охлаждане и влагата във постъпва-
щия отвън въздух. Това е нормална 
оперативна характеристика на сис-
темата.
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Функции за удобство на вашия автомобил

Поддръжка на системата   
Въздушен филтър на климатика

Въздушният филтър на климатика, мон-
тиран зад жабката, филтрира праха 
или други замърсители, които влизат в 
автомобила отвън чрез отоплителната 
и климатичната система. Ако прах или 
други замърсители се натрупат във 
филтъра за определен период от време, 
въздушният поток от вентилационните 
отвори може да намалее, което води до 
появата на влага по вътрешната страна 
на предното стъкло дори когато е избра-
на позиция за външен (свеж) въздух. Ако 
това се случи, препоръчваме въздушният 
филтър на климатика да бъде заменен от 
оторизиран дилър на HYUNDAI.

i  Информация
•  Сменете филтъра в съответствие с гра-

фика за поддръжка.
 Ако автомобилът се движи в тежки усло-

вия, като прашни, груби пътища, се из-
искват по-чести проверки на въздушния 
филтър на климатика и неговата смяна.

•  Ако скоростта на въздушния поток нама-
лее изведнъж, препоръчваме системата 
да бъде проверена от оторизиран дилър 
на HYUNDAI.

Етикет за хладилния агент на клима-
тика
• Пример 

Тип А

Тип Б

Действителният етикет за хладилния аг-
ент на климатика в автомобила може да 
се различава от илюстрацията.
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Значението на всеки символ и специфи-
кация на етикета за хладилния агент на 
климатика е показано по-долу:
1.  Класификация на хладилния агент
2.  Количество на хладилния агент
3.  Класификация на смазката на компре-

сора
Можете да разберете кой климатичен 
хладилен агент е използван във вашия 
автомобил по етикета, разположен на въ-
трешната страна на капака на двигателя.

Проверка на количеството хладилен 
агент на климатика и смазката на 
компресора
Когато количеството на охлаждащия 
агент е ниско, ефективността на клима-
тичната инсталация е намалена. Препъл-
ването също оказва лошо влияние върху 
климатичната система.
Следователно, ако се открие ненормал-
на работа, препоръчваме системата да 
бъде проверена от оторизиран дилър на 
HYUNDAI.

 ВНИМАНИЕ
Автомобили, оборудвани  
с R-134a
Тъй като хладилният агент  
е под много високо налягане,  
климатичната система трябва да се 
обслужва само от обучени и серти-
фицирани техници. Важно е да се из-
ползва правилният вид и количество 
масло и хладилен агент.
В противен случай това може да при-
чини повреда на превозното сред-
ство и наранявания.

 ВНИМАНИЕ
Автомобили, оборудвани  
с R-1234yf
Тъй като хладилният агент  
е средно запалим и под  
много високо налягане,  
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 това може да при-
чини повреда на превозното средство 
и наранявания.
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Функции за удобство на вашия автомобил

Автоматична климатична система
За да изсушите предното стъкло

3-126

Convenient features of your vehicle

• For maximum defrosting, set the
temperature control to the extreme
right/hot position and the fan speed
control to the highest speed.

• If warm air to the floor is desired
while defrosting or defogging, set the
mode to the floor-defrost position.

• Before driving, clear all snow and
ice from the windshield, rear win-
dow, outside rear view mirrors, and
all side windows.

• Clear all snow and ice from the
hood and air inlet in the cowl grill to
improve heater and defroster effi-
ciency and to reduce the probabili-
ty of fogging up inside of the wind-
shield.

Automatic climate control 
system
To defog inside windshield  

1. Select desired fan speed.
2. Select desired temperature.
3. Press the defroster button ( ).
4. The air-conditioning will turn on

according to the detected ambient
temperature, outside (fresh) air
position and higher fan speed will
be selected automatically.

WINDSHIELD DEFROSTING AND DEFOGGING

Windshield heating

Do not use the or posi-
tion during cooling operation in
extremely humid weather. The
difference between the temper-
ature of the outside air and that
of the windshield could cause
the outer surface of the wind-
shield to fog up, causing loss of
visibility. In this case, set the
mode selection knob or button
to the position and fan
speed control knob or button to
lower speed.

WARNING

OAE046317

1.  Изберете желаната скорост на венти-
латора.

2.  Изберете желаната температура.
3.  Натиснете бутона за размразяване 

( ).
4.  Климатичната инсталация ще се 

включи в съответствие с установената 
околна температура, а позицията за 
външен (свеж) въздух и по-високата 
скорост на вентилатора ще бъдат из-
брани автоматично.

•  За максимално размразяване задай-
те температурния контрол в крайно 
дясно / топло положение и управле-
нието на скоростта на вентилатора на 
най-високата скорост.

•  Ако се желае топъл въздух към пода, 
докато се извършва размразяване 
или изсушаване, задайте режима в 
положение за размразяване на пода.

•  Преди да шофирате, изчистете всич-
кия сняг и лед от предното стъкло, 
задното стъкло, външните огледала за 
обратно виждане и всички странични 
прозорци.

•  Изчистете всички сняг и лед от капа-
ка на двигателя и входа за въздух в 
предната решетка, за да подобрите 
ефективността на нагревателя и раз-
мразяването и да намалите вероят-
ността от замъгляване на вътрешната 
страна на предното стъкло.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Отопление на предното стъкло
Не използвайте  или   когато е 
включено охлаждането при изключи-
телно 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 
поставете бутона за избор на режима 
в позиция    и чрез бутона за регу-
лиране на скоростта на вентилатора 
задайте по-ниска скорост.

РАЗМРАЗЯВАНЕ И ИЗСУШАВАНЕ НА ПРЕДНОТО СТЪКЛО
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Ако климатичната инсталация, позиция-
та за външен (свеж) въздух и по-високата 
скорост на вентилатора не са избрани 
автоматично, коригирайте съответния 
бутон или превключвател ръчно.
Ако е избрана позицията , по-ниската 
скорост на вентилатора се превключва 
на по-висока скорост на вентилатора.

За размразяване на външната страна 
на предното стъкло

3-127

Convenient features of your vehicle

3

If the air-conditioning, outside (fresh)
air position and higher fan speed are
not selected automatically, adjust the
corresponding button or knob manu-
ally.
If the position is selected, lower
fan speed is controlled to higher fan
speed.

To defrost outside windshield  

1. Set fan speed to the highest posi-
tion.

2. Set temperature to the extreme
hot (HI) position.

3. Press the defroster button ( ).
4. The air-conditioning will turn on

according to the detected ambient
temperature and outside (fresh)
air position will be selected auto-
matically.

If the position is selected, lower
fan speed is controlled to higher fan
speed.

Defogging logic (if equipped)
To reduce the probability of fogging
up the inside of the windshield, the
air intake or air conditioning are con-
trolled automatically according to
certain conditions such as or 
position. To cancel or return the
defogging logic, do the following.

1. Turn the ignition switch to the ON
position.

2. Press the defroster button ( ).
3. While pressing the air conditioning

button (A/C), press the air intake
control button at least 5 times with-
in 3 seconds.

The climate control information
screen will blink 3 times. It indicates
that the defogging logic is canceled
or returned to the programmed sta-
tus.

If the battery has been discharged or
disconnected, it resets to the defog
logic status.

OAE046318

1.  Включете най-високата скорост на 
вентилатора.

2.  Настройте температурата на най-то-
пла позиция (HI).

3.  Натиснете бутона за размразяване (
).

4.  Климатичната система ще се включи 
в съответствие с установената околна 
температура, а позицията за външен 
(свеж) въздух ще бъде избрана авто-
матично.

Ако е избрана позицията , по-ниската 
скорост на вентилатора се превключва 
на по-висока скорост на вентилатора.

Програма за изсушаване на стъклата 
(ако е в оборудването)
За да се намали вероятността от замъг-
ляване на вътрешността на предното 
стъкло, входящият въздух или климатикът 
се управляват автоматично при опреде-
лени условия, като например позиция   

 или . За да отмените или върнете 
програмата за изсушаване, направете 
следното.
1.  Завъртете ключа за запалването в 

положение ON.
2.  Натиснете бутона за размразяване  

( ).
3.  Докато натискате бутона за климатика 

(A/C), натиснете бутона за управление 
на външния въздух поне 5 пъти в рам-
ките на 3 секунди.

Екранът с информация за климатика ще 
премига 3 пъти. Това показва, че про-
грамата за изсушаване е отменена или 
върната в състоянието по подразбиране.
Ако батерията е била разредена или из-
ключена, това ще нулира програмата за 
изсушаване.
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Система за автоматично изсушаване 
(ако е в оборудването)

3-128

Convenient features of your vehicle

Auto defogging system 
(if equipped)

Auto defogging reduces the possibil-
ity of fogging up the inside of the
windshield by automatically sensing
the moisture of inside the windshield.
The auto defogging system operates
when the heater or air conditioning is
on.

Information 
The auto defogging system may not
operate normally, when the outside
temperature is below -10 °C.

When the Auto Defogging
System operates, the indi-
cator will illuminate.

If higher level of moisture are sensed
in the vehicle, the Auto Defogging
System will operate in the following
order:

Step 1 : Outside air position
Step 2 : Operating the air conditioning
Step 3 : Blowing air toward the wind-

shield
Step 4 : Increasing air flow toward

the windshield

If the air conditioning is off or recircu-
lated air position is manually selected
while Auto Defogging System is ON,
the Auto Defogging System Indicator
will blink 3 times to signal that the
manual operation has been canceled.

To cancel or reset the Auto Defogging
System
Press the front windshield defroster
button for 3 seconds when the igni-
tion switch is in the ON position.

When the Auto Defogging System is
canceled, ADS OFF symbol will blink
3 times and the ADS OFF will be dis-
played on the climate control infor-
mation screen.
When the Auto Defogging System is
reset, ADS OFF symbol will blink 6
times without a signal.

Information 
• When the air conditioning is turned

on by Auto defogging system, if you
try to turn off the air conditioning, the
indicator will blink 3 times and the air
conditioning will not be turned off.

• For efficiency, do not select recircu-
lated air position while Auto defog-
ging system is operating.

Do not remove the sensor cover
located on the upper end of the
driver side windshield glass.
Damage to system parts could
occur and may not be covered by
your vehicle warranty.

NOTICE

i

i

OAE046320

Автоматичното изсушаване намаля-
ва възможността за замъгляване на 
вътрешността на предното стъкло чрез 
автоматично установяване на влагата по 
вътрешната страна на предното стъкло.
Системата за автоматично изсушаване 
действа, когато е включено отоплението 
или климатика.

i  Информация
Автоматичната система за изсушаване може 
да не работи нормално, когато външната 
температура е под -10° C.
 

Когато системата за автома-
тично изсушаване работи, 
индикаторът ще свети.

Ако в автомобила се усети по-високо 
ниво на влага, системата за автоматично 
изсушаване ще работи в следния ред:
Стъпка 1: Позиция за външен въздух
Стъпка 2: Задействане на климатика
Стъпка 3: Въздушният поток насочва към 

предното стъкло
Стъпка 4: Увеличаване на въздушния 

поток към предното стъкло
Ако климатикът е изключен или пози-
цията за рециркулиране на въздуха е 
избрана ръчно, докато системата за 
автоматично изсушаване е ВКЛЮЧЕНА, 
индикаторът на системата за автома-
тично изсушаване ще мигне 3 пъти, за 
да покаже, че ръчната настройка е била 
отменена.

За да отмените или нулирате системата за 
автоматично изсушаване
Натиснете бутона за размразяване на 
предното стъкло за 3 секунди, когато 
ключът за запалването е в положение ON.
 

Когато системата за автоматично изсу-
шаване бъде отменена, символът ADS 
OFF ще мига 3 пъти и ADS OFF ще се 
покаже на екрана с информация за на-
стройките на климатика.
Когато системата за автоматично изсу-
шаване е нулирана, символът ADS OFF 
ще мига 6 пъти без сигнал.

i  Информация
•  Когато климатикът е включен от систе-

мата за автоматично  изсушаване, ако се 
опитате да изключите климатика, инди-
каторът ще мига 3 пъти и климатикът 
няма да бъде изключен.

•  За по-добра ефективност не избирайте 
позицията за рециркулция на въздуха, 
докато системата за изсушаване работи.

 БЕЛЕЖКА 
Не отстранявайте капака на сензора, 
разположен в горния край на предното 
стъкло от към страната на пътника.
Възможно е да настъпят повреди на 
части от системата, които да не бъдат 
покрити от гаранцията за вашия авто-
мобил.
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Auto defogging system 
(if equipped)

Auto defogging reduces the possibil-
ity of fogging up the inside of the
windshield by automatically sensing
the moisture of inside the windshield.
The auto defogging system operates
when the heater or air conditioning is
on.

Information 
The auto defogging system may not
operate normally, when the outside
temperature is below -10 °C.

When the Auto Defogging
System operates, the indi-
cator will illuminate.

If higher level of moisture are sensed
in the vehicle, the Auto Defogging
System will operate in the following
order:

Step 1 : Outside air position
Step 2 : Operating the air conditioning
Step 3 : Blowing air toward the wind-

shield
Step 4 : Increasing air flow toward

the windshield

If the air conditioning is off or recircu-
lated air position is manually selected
while Auto Defogging System is ON,
the Auto Defogging System Indicator
will blink 3 times to signal that the
manual operation has been canceled.

To cancel or reset the Auto Defogging
System
Press the front windshield defroster
button for 3 seconds when the igni-
tion switch is in the ON position.

When the Auto Defogging System is
canceled, ADS OFF symbol will blink
3 times and the ADS OFF will be dis-
played on the climate control infor-
mation screen.
When the Auto Defogging System is
reset, ADS OFF symbol will blink 6
times without a signal.

Information 
• When the air conditioning is turned

on by Auto defogging system, if you
try to turn off the air conditioning, the
indicator will blink 3 times and the air
conditioning will not be turned off.

• For efficiency, do not select recircu-
lated air position while Auto defog-
ging system is operating.

Do not remove the sensor cover
located on the upper end of the
driver side windshield glass.
Damage to system parts could
occur and may not be covered by
your vehicle warranty.

NOTICE

i

i

OAE046320
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Чист въздух (ако е в оборудването)
Когато ключът за запалването е в поло-
жение ON, функцията за чист въздух се 
включва автоматично.
Също така, функцията за чист въздух се 
изключва автоматично, когато ключът за 
запалването е в положение OFF.
 

Циркулация на въздуха в купето 
през люка на покрива (ако е в 
оборудването)
Ако люкът бъде отворен, докато отопле-
нието или климатичната система ра-
ботят, външният (свеж) въздух ще бъде 
избран автоматично за вентилиране на 
автомобила. След това, ако изберете ре-
циркулация на въздуха, външният (свеж) 
въздух ще бъде избран автоматично след 
3 минути.
Ако затворите люка, режимът на постъп-
ване на въздуха ще бъде променен на 
предишния избран режим.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ НА КЛИМАТИЧНАТА СИСТЕМА
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Функции за удобство на вашия автомобил

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не съхранявайте в автомобила 
цигари, флакони с пропан или други 
запалителни/ експлозивни материали. 
Тези предмети може да се запалят и/ 
или да експлодират, ако автомобилът 
е изложен на високи температури за 
продължителни периоди от време.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Винаги дръжте капака на отделение-
то за съхранение добре затворен по 
време на шофиране. Предметите в ав-
томобила ви се движат толкова бързо, 
колкото и автомобила. Ако трябва да 
спрете или да завиете рязко, или ако 
има катастрофа, елементите могат да 
излетят от отделението и да причинят 
нараняване, ако ударят водача или 
пътника.

 БЕЛЕЖКА 
За да избегнете възможна кражба, не 
оставяйте ценности в отделенията за 
съхранение.

 Кутия за съхранение в централната 
конзола
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Convenient features of your vehicle

ALWAYS close the glove box
door after use.
An open glove box door can
cause serious injury to the pas-
senger in an accident, even if the
passenger is wearing a seat belt.

WARNING  

STORAGE COMPARTMENT

To avoid possible theft, do not
leave valuables in the storage
compartments.

Center console storage

To open :
Press the button (1).

Glove box

To open:
Pull the lever (1).

NOTICE

Never store cigarette lighters,
propane cylinders, or other
flammable/explosive materials
in the vehicle. These items may
catch fire and/or explode if the
vehicle is exposed to hot tem-
peratures for extended periods.

WARNING  

ALWAYS keep the storage com-
partment covers closed secure-
ly while driving. Items inside
your vehicle are moving as fast
as the vehicle. If you have to
stop or turn quickly, or if there
is a crash, the items may fly out
of the compartment and may
cause an injury if they strike the
driver or a passenger.

WARNING  
OAE046420 OAE046421

За да отворите:
Натиснете бутона (1).

Жабка

3-130

Convenient features of your vehicle

ALWAYS close the glove box
door after use.
An open glove box door can
cause serious injury to the pas-
senger in an accident, even if the
passenger is wearing a seat belt.

WARNING  

STORAGE COMPARTMENT

To avoid possible theft, do not
leave valuables in the storage
compartments.

Center console storage

To open :
Press the button (1).

Glove box

To open:
Pull the lever (1).

NOTICE

Never store cigarette lighters,
propane cylinders, or other
flammable/explosive materials
in the vehicle. These items may
catch fire and/or explode if the
vehicle is exposed to hot tem-
peratures for extended periods.

WARNING  

ALWAYS keep the storage com-
partment covers closed secure-
ly while driving. Items inside
your vehicle are moving as fast
as the vehicle. If you have to
stop or turn quickly, or if there
is a crash, the items may fly out
of the compartment and may
cause an injury if they strike the
driver or a passenger.

WARNING  
OAE046420 OAE046421

За да отворите:
Издърпайте лоста (1).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Винаги затваряйте вратата на жабката 
след използване.
Отворената врата на жабката може да 
причини сериозно нараняване на път-
ника при злополука, дори ако пътникът 
носи предпазен колан.

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
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Отделение за слънчеви очила (ако е в 
оборудването)

3-131

Convenient features of your vehicle

3

Sunglass holder (if equipped)

To open:
Press the cover and the holder will
slowly open. Place your sunglasses
in the compartment door with the
lenses facing out.
To close:
Push back into position.
Make sure the sunglass holder is
closed while driving.

Multi box (if equipped)

To open the cover, press the cover
and it will slowly open. To close the
cover, press the cover and it will
slowly close.
For the safety of the passengers,
when the cover is closed, the cover
locks if the vehicle shakes by sudden
acceleration and braking.
To unlock the cover, press the cover
twice.

OAD045413

• Do not keep objects except
sunglasses inside the sun-
glass holder. Such objects can
be thrown from the holder in
the event of a sudden stop or
an accident, possibly injuring
the passengers in the vehicle.

• Do not open the sunglass
holder while the vehicle is
moving. The rear view mirror
of the vehicle can be blocked
by an open sunglass holder.

• Do not put the glasses forcibly
into a sunglass holder. It may
cause personal injury if you
try to open it forcibly when the
glasses are jammed in holder.

WARNING  

OAE046470L

За да го отворите:
Натиснете капака и той бавно се отваря. 
Поставете слънчевите очила в отделе-
нието, като стъклата бъдат насочени 
навън.
За да го затворите:
Натиснете обратно до затваряне.
Уверете се, че отделението за слънчеви 
очила е затворено по време на пътуване.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не съхранявайте предмети, освен 

слънчевите очила, в отделението 
за слънчеви очила. Такива пред-
мети могат да бъдат изхвърлени от 
отделението в случай на внезапно 
спиране или инцидент, и да нара-
нят пътниците в автомобила.

• Не отваряйте отделението за слън-
чеви очила, докато автомобилът 
се движи. Огледалото за обратно 
виждане на автомобила може да 
бъде блокирано от отвореното от-
деление за слънчеви очила.

• Не поставяйте очилата с натиск в 
отделението за слънчеви очила. 
Това може да доведе до наранява-
не, ако се опитате да го отворите 
със сила, когато очилата са засед-
нали в отделението.

Мулти кутия (ако е в оборудването)
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3

Sunglass holder (if equipped)

To open:
Press the cover and the holder will
slowly open. Place your sunglasses
in the compartment door with the
lenses facing out.
To close:
Push back into position.
Make sure the sunglass holder is
closed while driving.

Multi box (if equipped)

To open the cover, press the cover
and it will slowly open. To close the
cover, press the cover and it will
slowly close.
For the safety of the passengers,
when the cover is closed, the cover
locks if the vehicle shakes by sudden
acceleration and braking.
To unlock the cover, press the cover
twice.

OAD045413

• Do not keep objects except
sunglasses inside the sun-
glass holder. Such objects can
be thrown from the holder in
the event of a sudden stop or
an accident, possibly injuring
the passengers in the vehicle.

• Do not open the sunglass
holder while the vehicle is
moving. The rear view mirror
of the vehicle can be blocked
by an open sunglass holder.

• Do not put the glasses forcibly
into a sunglass holder. It may
cause personal injury if you
try to open it forcibly when the
glasses are jammed in holder.

WARNING  

OAE046470L

За да отворите капака, натиснете капака 
и той бавно ще се отвори. За да затворите 
капака, натиснете капака и той бавно ще 
се затвори.
За безопасността на пътниците, когато 
капакът е затворен, той се заключва, ако 
автомобилът се разлюлее от внезапно 
ускорение и спиране.
За да отключите капака трябва да го на-
тиснете два пъти.
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Пепелник (ако е в оборудването)

3-132

Convenient features of your vehicle

INTERIOR FEATURES 
Ashtray (if equipped)

To use the ashtray, open the cover.

To clean the ashtray:
The plastic receptacle should be
removed by lifting the plastic ashtray
receptacle upward after turning the
cover counterclockwise and pulling it
out.

Cup holder

Front
Cups or small beverages cups may
be placed in the cup holders.

Rear
Pull the armrest down to use the cup
holders.

OAE046471L

Ashtray use

Putting lit cigarettes or matches
in an ashtray with other com-
bustible materials may cause a
fire.

WARNING  
OAE046424

■ Front

■ Rear
OAE046423

• Avoid abrupt starting and
braking when the cup holder
is in use to prevent spilling
your drink. If hot liquid spills,
you could be burned. Such a
burn to the driver could cause
loss of vehicle control result-
ing in an accident.

• Do not place uncovered or
unsecured cups, bottles,
cans, etc., in the cup holder
containing hot liquid while the
vehicle is in motion. Injuries
may result in the event of sud-
den stop or collision.

• Only use soft cups in the cup
holders. Hard objects can
injure you in an accident.

WARNING 

За да използвате пепелника - отворете 
капака.
За почистване на пепелника:
Пластмасовият контейнер на пепелника 
се сваля, като го повдигнете нагоре, след 
завъртане на капака обратно на часовни-
ковата стрелка и изтегляне навън.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Използване на пепелника
Поставянето на запалени цигари или 
кибритени клечки в пепелника заедно 
с други запалими материали може да 
предизвика пожар.

 Поставка за чаша
Отпред 
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Convenient features of your vehicle

INTERIOR FEATURES 
Ashtray (if equipped)

To use the ashtray, open the cover.

To clean the ashtray:
The plastic receptacle should be
removed by lifting the plastic ashtray
receptacle upward after turning the
cover counterclockwise and pulling it
out.

Cup holder

Front
Cups or small beverages cups may
be placed in the cup holders.

Rear
Pull the armrest down to use the cup
holders.

OAE046471L

Ashtray use

Putting lit cigarettes or matches
in an ashtray with other com-
bustible materials may cause a
fire.

WARNING  
OAE046424

■ Front

■ Rear
OAE046423

• Avoid abrupt starting and
braking when the cup holder
is in use to prevent spilling
your drink. If hot liquid spills,
you could be burned. Such a
burn to the driver could cause
loss of vehicle control result-
ing in an accident.

• Do not place uncovered or
unsecured cups, bottles,
cans, etc., in the cup holder
containing hot liquid while the
vehicle is in motion. Injuries
may result in the event of sud-
den stop or collision.

• Only use soft cups in the cup
holders. Hard objects can
injure you in an accident.

WARNING 

За задните седалки
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Convenient features of your vehicle

INTERIOR FEATURES 
Ashtray (if equipped)

To use the ashtray, open the cover.

To clean the ashtray:
The plastic receptacle should be
removed by lifting the plastic ashtray
receptacle upward after turning the
cover counterclockwise and pulling it
out.

Cup holder

Front
Cups or small beverages cups may
be placed in the cup holders.

Rear
Pull the armrest down to use the cup
holders.

OAE046471L

Ashtray use

Putting lit cigarettes or matches
in an ashtray with other com-
bustible materials may cause a
fire.

WARNING  
OAE046424

■ Front

■ Rear
OAE046423

• Avoid abrupt starting and
braking when the cup holder
is in use to prevent spilling
your drink. If hot liquid spills,
you could be burned. Such a
burn to the driver could cause
loss of vehicle control result-
ing in an accident.

• Do not place uncovered or
unsecured cups, bottles,
cans, etc., in the cup holder
containing hot liquid while the
vehicle is in motion. Injuries
may result in the event of sud-
den stop or collision.

• Only use soft cups in the cup
holders. Hard objects can
injure you in an accident.

WARNING 

Чаши или малки контейнери за напитки 
могат да се поставят в поставките за 
чаши.

За задните седалки
Издърпайте подлакътника надолу, за да 
използвате поставките за чаши.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Избягвайте рязкото тръгване и спи-

ране, когато поставката за чаши 
се използва, за да предотвратите 
разливането на напитките. Ако се 
разлее гореща течност, тя може да 
ви причини изгаряния. Такова изга-
ряне на водача може да доведе до 
загуба на контрол върху превозното 
средство и да предизвика инцидент.

• Не поставяйте непокрити или неза-
творени чаши, бутилки, кенчета и 
др. в поставката за чаши, съдържа-
щи гореща течност, докато автомо-
билът е в движение. При внезапно 
спиране или сблъсък това може да 
предизвика наранявания.

• Използвайте само меки чаши в 
поставките за чаши. Твърдите пред-
мети могат да ви наранят при инци-
дент.

ВЪТРЕШНО ОБОРУДВАНЕ
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Сенник
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• Keep your drinks sealed while
driving to prevent spilling your
drink. If liquid spills, it may get
into the vehicle's electrical/elec-
tronic system and damage elec-
trical/electronic parts.

• When cleaning spilled liquids, do
not dry the cup holder at high
temperature. This may damage
the cup holder.

Sunvisor

To use a sunvisor, pull it downward.
To use a sunvisor for a side window,
pull it downward, unsnap it from the
bracket (1) and swing it to the side (2).
To use the vanity mirror, pull down the
sunvisor and slide the mirror cover (3).
Use the ticket holder (4) to hold tick-
ets.

Information 
Close the vanity mirror cover securely
and return the sunvisor to its original
position after use.

Do not put several tickets in the
ticket holder at one time. This
could cause damage to the ticket
holder.

NOTICE

i

NOTICE

Keep cans or bottles out of
direct sun light and do not put
them in a hot vehicle. It may
explode.

WARNING 

OAE046425

For your safety, do not block your
view when using the sunvisor.

WARNING 

За да използвате сенника трябва да го 
издърпате надолу.
За да използвате сенника за страничния 
прозорец, издърпайте го надолу, осво-
бодете го от конзолата (1) и го завъртете 
настрани (2).
За да използвате огледалото, свалете 
слънчевия сенник и плъзнете капака на 
огледалото (3).
Използвайте джоба за документи (4) за 
съхраняване на документи.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пазете кутиите или бутилките от пряка 
слънчева светлина и не ги поставяй-
те в горещ автомобил. Това може да 
предизвика тяхното избухване.

 БЕЛЕЖКА 
•  Дръжте напитките си затворени по 

време на движение, за да предо-
твратите тяхното разливане. Ако 
течността се разлее, може да попад-
не в електрическата/ електронната 
система на автомобила и да повреди 
електрическите/ електронните час-
ти.

•  Когато почиствате разлетите теч-
ности, не изсушавайте поставката 
за чаши с висока температура. Това 
може да повреди поставката за 
чаши.

i  Информация
Затворете добре капака на огледалото и 
върнете сенника в първоначалното му по-
ложение след употреба. 

 ВНИМАНИЕ
За вашата безопасност не блокирай-
те видимостта си, когато използвате 
сенника.

 БЕЛЕЖКА 
Не поставяйте няколко документа едно-
временно в джоба за документи.
Това може да доведе до повреда на 
джоба за документи.
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Електрически контакт (ако е в 
оборудването)

3-134

Convenient features of your vehicle

Power outlet (if equipped)

The power outlet is designed to pro-
vide power for mobile telephones or
other devices designed to operate
with vehicle electrical systems. The
devices should draw less than 180
W(Watt) with the engine running.

To prevent damage to the Power
Outlets :
• Use the power outlet only when

the engine is running and remove
the accessory plug after use.
Using the accessory plug for pro-
longed periods of time with the
engine off could cause the battery
to discharge.

• Only use 12V electric accessories
which are less than 180 W(Watt) in
electric capacity.

• Adjust the air-conditioner or
heater to the lowest operating
level when using the power outlet.

• Close the cover when not in use.
• Some electronic devices can

cause electronic interference
when plugged into a vehicle’s
power outlet.These devices may
cause excessive audio static
and malfunctions in other elec-
tronic systems or devices used
in your vehicle.

• Push the plug in as far as it will
go. If good contact is not made,
the plug may overheat and the
fuse may open.

• Plug in battery equipped electri-
cal/electronic devices with
reverse current protection. The
current from the battery may
flow into the vehicle's electri-
cal/electronic system and cause
system malfunction.

NOTICE

OAE046426

Avoid electrical shocks. Do not
place your fingers or foreign
objects (pin, etc.) into a power
outlet or touch the power outlet
with a wet hand.

WARNING 

Той е предназначен да осигурява захран-
ване за мобилни телефони или други 
устройства, проектирани да работят с 
електрическата система на автомоби-
ла. Устройствата трябва да консумират 
по-малко от 180 W (вата) при работещ 
двигател.

 БЕЛЕЖКА 
За да предотвратите повреда на елек-
трическите контакти:
•  Използвайте електрическия кон-

такт само когато двигателят работи 
и извадете щепсела за аксесоара 
след използване. Използването на 
контакта от аксесоари за продължи-
телни периоди от време с изключен 
двигател може да доведе до изтоща-
ване на батерията.

•  Използвайте само електрически ак-
сесоари на 12V, които са с мощност 
по-малка от 180 W (вата).

•  Настройте климатика или отопле-
нието на най-ниското работно ниво, 
когато използвате електрическия 
контакт.

•  Затворете капачето на контакта, ко-
гато не го използвате.

•  Някои електронни устройства могат 
да причинят електронни смущения, 
когато са включени в електрически 
контакт на автомобила. Тези ус-
тройства могат да причинят силни 
смущения на аудио системата и 
неизправности в други електронни 
системи или устройства, използвани 
във вашия автомобил.

•  Вкарвайте щепсела навътре докрай. 
Ако не се осъществи добър контакт, 
щепселът може да прегрее и предпа-
зителят да изгори.

•  Включвайте електрически/ елек-
тронни устройства с вградени ба-
терии с реверсивна токова защита. 
Токът от батерията може да протече 
в електрическата/ електронната 
система на автомобила и да причини 
неизправност на системата.



3-135

3

Ф
ун

кц
и

и
 и

 въ
зм

ож
н

о
сти

 н
а

 ва
ш

и
я а

вто
м

о
б

и
л

USB зарядно устройство
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3

USB charger

The USB charger is located inside
the console box between the driver’s
seat and the front passenger’s seat.
Insert the USB charger into the USB
port, and re-charge a smart phone or
a tablet PC.
• A charging status/charging com-

pletion message is displayed on a
screen of a smart phone or a tablet
PC.

• A smart phone or a tablet PC may
get warmer during the re-charging
process. It does not indicate any mal-
function with the charging system.

• A smart phone or a tablet PC,
which adopts a different re-charg-
ing method, may not be properly
re-charged. In this case, use an
exclusive charger of your device.

• The charging terminal is only to re-
charge a device. Do not use the
charging terminal either to turn ON
an audio or to play media on the
AVN.

Wireless cellular phone charg-
ing system (if equipped)

There is a wireless cellular phone
charging inside the front console.
The system is available when all
doors are closed, and when the igni-
tion switch is in the ACC/ON position.

To charge a cellular phone 
The wireless cellular phone charging
system charges only the Qi-enabled
cellular phones ( ). Read the label
on the cellular phone accessory
cover or visit your cellular phone
manufacturer’s website to check
whether your cellular phone supports
the Qi technology.

OAE046444

OAE046427

USB зарядното устройство се намира 
вътре в кутията на конзолата между 
седалката на водача и седалката на 
предния пътник. Включете USB зарядното 
устройство в USB порта и презаредете 
смартфон или таблет.
•  На екрана на смартфона или таблета 

се показва съобщение за зареждане 
/ завършване на зареждането.

 

•  Смарт телефона или таблета може да 
се затопли по време на процеса на 
зареждане. Това не е индикатор за не-
изправност в системата за зареждане.

•  Смарт телефон или таблет, който из-
ползва различен метод на зареждане, 
може да не бъде зареден правилно. В 
този случай използвайте индивидуал-
ното зарядно на вашето устройство.

•  Терминалът за зареждане е само 
за зареждане на устройства. Не из-
ползвайте терминала за зареждане 
за включване на аудио устройства 
или да възпроизвеждате медия на 
Аудио-визуалната и навигационна 
система (AVN).

 
Безжична система за зареждане 
на мобилни телефони (ако е в 
оборудването)
 
В предната конзола има безжична систе-
ма за зареждане на мобилни телефони.
Системата е активна, когато всички 
врати са затворени и когато ключът за 
запалване е в позиция ACC / ON.

3-135
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USB charger

The USB charger is located inside
the console box between the driver’s
seat and the front passenger’s seat.
Insert the USB charger into the USB
port, and re-charge a smart phone or
a tablet PC.
• A charging status/charging com-

pletion message is displayed on a
screen of a smart phone or a tablet
PC.

• A smart phone or a tablet PC may
get warmer during the re-charging
process. It does not indicate any mal-
function with the charging system.

• A smart phone or a tablet PC,
which adopts a different re-charg-
ing method, may not be properly
re-charged. In this case, use an
exclusive charger of your device.

• The charging terminal is only to re-
charge a device. Do not use the
charging terminal either to turn ON
an audio or to play media on the
AVN.

Wireless cellular phone charg-
ing system (if equipped)

There is a wireless cellular phone
charging inside the front console.
The system is available when all
doors are closed, and when the igni-
tion switch is in the ACC/ON position.

To charge a cellular phone 
The wireless cellular phone charging
system charges only the Qi-enabled
cellular phones ( ). Read the label
on the cellular phone accessory
cover or visit your cellular phone
manufacturer’s website to check
whether your cellular phone supports
the Qi technology.

OAE046444

OAE046427

Зареждане на мобилен телефон
Безжичната система за зареждане на 
мобилни телефони зарежда само кле-
тъчните телефони с възможност за Qi (
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USB charger

The USB charger is located inside
the console box between the driver’s
seat and the front passenger’s seat.
Insert the USB charger into the USB
port, and re-charge a smart phone or
a tablet PC.
• A charging status/charging com-

pletion message is displayed on a
screen of a smart phone or a tablet
PC.

• A smart phone or a tablet PC may
get warmer during the re-charging
process. It does not indicate any mal-
function with the charging system.

• A smart phone or a tablet PC,
which adopts a different re-charg-
ing method, may not be properly
re-charged. In this case, use an
exclusive charger of your device.

• The charging terminal is only to re-
charge a device. Do not use the
charging terminal either to turn ON
an audio or to play media on the
AVN.

Wireless cellular phone charg-
ing system (if equipped)

There is a wireless cellular phone
charging inside the front console.
The system is available when all
doors are closed, and when the igni-
tion switch is in the ACC/ON position.

To charge a cellular phone 
The wireless cellular phone charging
system charges only the Qi-enabled
cellular phones ( ). Read the label
on the cellular phone accessory
cover or visit your cellular phone
manufacturer’s website to check
whether your cellular phone supports
the Qi technology.

OAE046444
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). 
Прочетете етикета на капака на мобилния 
телефон или посетете уеб сайта на про-
изводителя на телефона, за да проверите 
дали мобилният ви телефон поддържа 
технологията Qi.
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Процесът на безжично зареждане започ-
ва, когато поставите клетъчен телефон с 
възможност за Qi върху блока за безжич-
но зареждане.
1.  Отстранете другите предмети, вклю-

чително смарт ключа, от блока за без-
жично зареждане. В противен случай 
процесът на безжично зареждане 
може да бъде прекъснат.

2.  Индикаторът свети в оранжево по вре-
ме на процеса на зареждане. Цветът на 
индикатора се променя на зелено, ко-
гато процесът на зареждане приключи.

3.  Можете да включите или изключите 
функцията за безжично зареждане в 
режима на потребителските настрой-
ки на арматурното табло. (За допълни-
телна информация вижте „Режими на 
LCD“ в тази глава.)

Ако клетъчният телефон не се зарежда, 
леко променете позицията на телефона. 
Уверете се, че индикаторът свети в оран-
жево. Цветът на индикатора може да не 
се промени в зелено в съответствие с 
типа на клетъчния телефон, въпреки че 
процесът на зареждане е приключил. Ин-
дикаторът мига в оранжево за 10 секунди, 
когато има неизправност в безжичната 
система за зареждане.

В този случай временно прекратете про-
цеса на зареждане и опитайте отново да 
заредите безжично мобилния си телефон.
Системата ви предупреждава със съоб-
щение на LCD дисплея, когато не изва-
дите клетъчния телефон от безжичното 
зарядно устройство при отворена предна 
врата и бутона за старт / стоп на двига-
теля в положение OFF.

 БЕЛЕЖКА 
• Системата за безжично зареждане 

на клетъчни телефони може да не 
поддържа определени модели теле-
фони, които не са сертифицирани за 
технологията Qi (
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USB charger

The USB charger is located inside
the console box between the driver’s
seat and the front passenger’s seat.
Insert the USB charger into the USB
port, and re-charge a smart phone or
a tablet PC.
• A charging status/charging com-

pletion message is displayed on a
screen of a smart phone or a tablet
PC.

• A smart phone or a tablet PC may
get warmer during the re-charging
process. It does not indicate any mal-
function with the charging system.

• A smart phone or a tablet PC,
which adopts a different re-charg-
ing method, may not be properly
re-charged. In this case, use an
exclusive charger of your device.

• The charging terminal is only to re-
charge a device. Do not use the
charging terminal either to turn ON
an audio or to play media on the
AVN.

Wireless cellular phone charg-
ing system (if equipped)

There is a wireless cellular phone
charging inside the front console.
The system is available when all
doors are closed, and when the igni-
tion switch is in the ACC/ON position.

To charge a cellular phone 
The wireless cellular phone charging
system charges only the Qi-enabled
cellular phones ( ). Read the label
on the cellular phone accessory
cover or visit your cellular phone
manufacturer’s website to check
whether your cellular phone supports
the Qi technology.

OAE046444
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).
• Поставете мобилния си телефон в 

средата на безжичната система за 
зареждане на мобилни телефони. 
Дори когато мобилният ви телефон 
е изместен леко встрани, скоростта 
на зареждане може да намалее.

• Процесът на безжично зареждане 
може временно да спре, когато е за-
действана функция на смарт ключа 
(напр. стартиране на двигателя, 
отваряне на вратите, затваряне на 
вратите).

 • За някои мобилни телефони цветът 
на индикатора може да не се про-
мени в зелено, дори когато процесът 
на безжично зареждане е правилно 
завършен.

• Процесът на безжично зареждане 
може временно да спре, когато тем-
пературата се повиши необичайно 
в безжичната система за зареждане 
на мобилни телефони. Процесът на 
безжично зареждане се рестартира, 
когато температурата спадне до не-
обходимото ниво.

• Процесът на безжично зареждане 
може временно да спре, когато има 
метален предмет, като например 
монета, между безжичната система 
за зареждане и клетъчния телефон.
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Запалка за цигари (ако е в 
оборудването)
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Cigarette lighter (if equipped)

To use the cigarette lighter, the igni-
tion switch must be in the ACC or ON
position.
Push the cigarette lighter all the way
into its socket. When the element is
heated, the lighter will pop out to the
“ready” position.
We recommend that you use parts
for replacement from an authorized
HYUNDAI dealer.

Only a genuine HYUNDAI lighter
should be used in the cigarette
lighter socket. The use of plug-in
accessories (shavers, hand-held
vacuums, and coffee pots, etc.)
may damage the socket or cause
electrical failure.

Clock

For more details, please refer to
the manual that was supplied with
your vehicle.

NOTICE

Do not adjust the clock while
driving.You may lose your steer-
ing control and cause severe
personal injury or accidents.

WARNING  • Do not hold the lighter in after
it is already heated because it
will overheat.

• If the lighter does not pop out
within 30 seconds, remove it
to prevent overheating.

• Do not insert foreign objects
into the socket of the cigarette
lighter. It may damage the cig-
arette lighter.

WARNING  

OAE046472L

За да използвате запалката, ключът за 
запалване трябва да е в положение ACC 
или ON.
Натиснете запалката за цигари докрай в 
гнездото. Когато елементът се нагрее, за-
палката ще изскочи в положение „готово“.
Препоръчваме да използвате части 
за подмяна от оторизиран дилър на 
HYUNDAI.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не задържайте запалката в гнездо-

то, след като вече е загрята, защото 
ще прегрее.

• Ако запалката не изскочи в рамките 
на 30 секунди, извадете я, за да пре-
дотвратите прегряване.

• Не поставяйте чужди предмети в 
гнездото на запалката. Това може 
да повреди запалката.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В гнездото за запалката за цигари тряб-
ва да се използват само оригинални за-
палки HYUNDAI. Използването на други 
електрически аксесоари с щепсел (на-
пример електрически самобръсначки, 
ръчни прахосмукачки и кафеварки) 
може да повреди контакта или да при-
чини електрическа повреда. 

Часовник

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не регулирайте часовника по време на 
шофиране. Може да изгубите контрола 
над волана и да причините тежки нара-
нявания или злополуки.

За повече подробности, моля, направете 
справка в наръчника, предоставен с 
вашия автомобил.
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Закачалка за дрехи (ако е в 
оборудването)

3-138

Convenient features of your vehicle

Clothes hanger (if equipped)

To hang items, pull the hanger down.
These hangers are not designed to
hold large or heavy items.

Floor mat anchor(s) 
(if equipped)

ALWAYS use the Floor Mat Anchors
to attach the front floor mats to the
vehicle. The anchors on the front
floor carpet keep the floor mats from
sliding forward.

OAE046429

Do not hang other objects such
as hangers or hard objects
except clothes. Also, do not put
heavy, sharp or breakable
objects in the clothe pockets. In
an accident or when the curtain
air bag is inflated, it may cause
vehicle damage or personal
injury.

WARNING  

The following must be observed
when installing ANY floor mat
to the vehicle.
• Ensure that the floor mats are

securely attached to the vehi-
cle's floor mat anchor(s)
before driving the vehicle.

• Do not use ANY floor mat that
cannot be firmly attached to
the vehicle's floor mat anchors.

• Do not stack floor mats on top
of one another (e.g. all-weath-
er rubber mat on top of a car-
peted floor mat). Only a single
floor mat should be installed
in each position.

IMPORTANT - Your vehicle was
manufactured with driver's side
floor mat anchors that are
designed to securely hold the
floor mat in place. To avoid any
interference with pedal operation,
HYUNDAI recommends that the
HYUNDAI floor mat designed for
use in your vehicle be installed.

WARNING  

OAE046430За да закачите дреха, дръпнете закачал-
ката надолу.
Тези закачалки не са предназначени да 
държат големи или тежки дрехи.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не окачвайте други предмети, като 
закачалки или твърди предмети, с 
изключение на дрехи. Също така, не 
поставяйте тежки, остри или чупливи 
предмети в джобовете на дрехите. 
При инцидент или при задействане 
на въздушната завеса те могат да 
причинят повреда на автомобила или 
нараняване.

Фиксатор(и) за подови постелки (ако е 
в оборудването)

ВИНАГИ използвайте фиксаторите за 
подовите постелки, за да закрепите пред-
ните постелки към автомобила. Фиксато-
рите за подовите постелки ги предпазват 
от плъзгане напред.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При поставяне на каквито и да са подо-
ви постелки в автомобила трябва да се 
спазва следното:
• Уверете се, че подовите постелки са 

здраво закрепени с фиксаторите 
към пода на автомобила, преди да 
шофирате.

• Не използвайте НИКАКВА постелка, 
която не може да бъде здраво зак-
репена с фиксаторите към пода на 
автомобила.

• Не поставяйте подови постелки 
една върху друга (напр. гумена по-
стелка върху мокетена постелка). 
На всички места трябва да се по-
стави само една подова постелка.

ВАЖНО - Вашият автомобил е произ-
веден с фиксатори, които са предназ-
начени за задържане на постелката на 
място. За да избегнете всякакви сму-
щения в работата на педала, HYUNDAI 
препоръчва да се използва подова 
постелка HYUNDAI, предназначена за 
вашия автомобил.
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Багажна мрежа (държач) (ако е в 
оборудването)

3-139

Convenient features of your vehicle

Luggage net (holder) 
(if equipped)

To keep items from shifting in the
cargo area, you can use the four
holders located in the cargo area to
attach the luggage net.
If necessary, we recommend that you
contact your authorized HYUNDAI
dealer to obtain a luggage net.

3

To avoid eye injury, DO NOT
overstretch the luggage net.
ALWAYS keep your face and
body out of the luggage net’s
recoil path. DO NOT use  the lug-
gage net when the strap has vis-
ible signs of wear or damage.

WARNING  

To prevent damage to the goods
or the vehicle, care should be
taken when carrying fragile or
bulky objects in the luggage
compartment.

CAUTION

OAE046431

За да не се местят предмети в багажника, 
можете да използвате четирите държача, 
намиращи се в багажника, за да закре-
пите багажната мрежа.
Ако е необходимо, препоръчваме да 
се свържете с упълномощен дилър на 
HYUNDAI, за да получите багажна мрежа.

 ВНИМАНИЕ
За да се избегне повреда на товара или 
на превозното средство, трябва да се 
внимава, когато се превозват чупливи 
или обемисти предмети в багажното 
отделение.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да избегнете наранявания на очи-
те, НЕ опъвайте прекалено багажната 
мрежа. ВИНАГИ дръжте лицето и тяло-
то си извън пътя на отката на багажна-
та мрежа. НЕ използвайте багажната 
мрежа, когато лентата има видими 
признаци на износване или повреда.
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Функции за удобство на вашия автомобил
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i  Информация
•  Ако след покупката на автомобила инста-

лирате HID фарове, аудио и електронното 
устройство на вашия автомобил може да 
не функционира правилно.

•  Предотвратявайте контакт на вътреш-
ните части с химикали като парфюм, 
козметично масло, слънцезащитен крем, 
почистващ препарат за ръце и освежите-
ли на въздух, тъй като те могат да причи-
нят повреда или промяна в цвета.

Портове Aux, USB и iPod® 

4-2

Multimedia System

Information 
• If you install an aftermarket HID

headlamp, your vehicle’s audio and
electronic device may malfunction.

• Prevent chemicals such as perfume,
cosmetic oil, sun cream, hand clean-
er, and air freshener from contacting
the interior parts because they may
cause damage or discoloration.

AUX, USB and iPod® port

You can use an AUX port to connect
audio devices and an USB port to plug
in an USB and also in an iPod® port.

Information 
When using a portable audio device
connected to the power outlet, noise
may occur during playback. If this
happens, use the power source of the
portable audio device. 

❈ iPod® is a trademark of Apple Inc.

Antenna
Roof antenna (Type A)

The roof antenna receives both AM
and FM broadcast signals.
Rotate the roof antenna in a counter-
clockwise direction to remove it.
Rotate it in a clockwise direction to
reinstall it.

i

OAE046439

i
MULTIMEDIA SYSTEM

OAE046481L

Можете да използвате AUX порт, за да 
свържете аудио устройства и USB порт 
за  USB връзка, а също така и в iPod® порт.

i  Информация
Когато използвате преносимо аудио устрой-
ство, свързано към електрическия контакт, 
по време на възпроизвеждане може да въз-
никне шум. Ако това се случи, използвайте 
източника на захранване на портативното 
аудио устройство.

* iPod® е запазена марка на Apple Inc.

Антена
Покривна антена (Тип A)
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Multimedia System

Information 
• If you install an aftermarket HID

headlamp, your vehicle’s audio and
electronic device may malfunction.

• Prevent chemicals such as perfume,
cosmetic oil, sun cream, hand clean-
er, and air freshener from contacting
the interior parts because they may
cause damage or discoloration.

AUX, USB and iPod® port

You can use an AUX port to connect
audio devices and an USB port to plug
in an USB and also in an iPod® port.

Information 
When using a portable audio device
connected to the power outlet, noise
may occur during playback. If this
happens, use the power source of the
portable audio device. 

❈ iPod® is a trademark of Apple Inc.

Antenna
Roof antenna (Type A)

The roof antenna receives both AM
and FM broadcast signals.
Rotate the roof antenna in a counter-
clockwise direction to remove it.
Rotate it in a clockwise direction to
reinstall it.

i

OAE046439

i
MULTIMEDIA SYSTEM

OAE046481L

Покривната антена приема AM и FM 
радиосигнали. Завъртете антената на 
покрива в посока обратна на часовнико-
вата стрелка, за да я свалите. Завъртете 
я по посока на часовниковата стрелка, за 
да я монтирате отново.

МУЛТИМЕДИЙНА СИСТЕМА 
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 БЕЛЕЖКА 
Преди да влезете в място с малка висо-
чина или автомивка, свалете антената, 
като я завъртите обратно на часов-
никовата стрелка. В противен случай 
антената може да се повреди.
•  При повторно инсталиране на ан-

тената е важно тя да бъде добре 
затегната и да бъде нагласена в из-
правено положение, за да се осигури 
добро приемане.

Антена тип Перка на акула (Тип Б)

4-3
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• Before entering a place with a low
height clearance or a car wash,
remove the antenna by rotating it
counterclockwise. If not, the
antenna may be damaged.

• When reinstalling your antenna,
it is important that it is fully
tightened and adjusted to the
upright position to ensure prop-
er reception.

Shark fin antenna (Type B)

The shark fin antenna receives
transmitted data. (for example:
AM/FM, DAB, GPS/ GNSS)

• Do not clean the inside of the
rear window glass with a cleaner
or use a scraper to remove for-
eign deposits as this may cause
damage to the antenna elements.

• Avoid adding metallic coatings
such as Ni, Cd, and so on. These
can degrade the receiving AM
and FM broadcast signals.

Steering wheel audio control 
(if equipped)

The steering wheel audio control
switches are installed for your con-
venience.

OAE046437

OAE046474L

NOTICE

NOTICE

■ Type A

■ Type B

■ Type C

OAE046321L

Антената тип Перка на акула получава 
излъчени в ефира данни. (например: AM/
FM, DAB, GPS/ GNSS)

 БЕЛЕЖКА 
•  Не почиствайте вътрешната страна 

на задното стъкло с почистващи пре-
парати и не използвайте стъргалка за 
отстраняване на замърсявания, тъй 
като това може да повреди елементи-
те на антената.

•  Избягвайте да добавяте метални 
покрития като Ni, Cd и т.н. Те могат да 
влошат приемането AM и FM радио-
сигнали.

Аудиоконтрол от волана (ако е в 
оборудването)
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• Before entering a place with a low
height clearance or a car wash,
remove the antenna by rotating it
counterclockwise. If not, the
antenna may be damaged.

• When reinstalling your antenna,
it is important that it is fully
tightened and adjusted to the
upright position to ensure prop-
er reception.

Shark fin antenna (Type B)

The shark fin antenna receives
transmitted data. (for example:
AM/FM, DAB, GPS/ GNSS)

• Do not clean the inside of the
rear window glass with a cleaner
or use a scraper to remove for-
eign deposits as this may cause
damage to the antenna elements.

• Avoid adding metallic coatings
such as Ni, Cd, and so on. These
can degrade the receiving AM
and FM broadcast signals.

Steering wheel audio control 
(if equipped)

The steering wheel audio control
switches are installed for your con-
venience.

OAE046437

OAE046474L

NOTICE

NOTICE

■ Type A

■ Type B

■ Type C

OAE046321L

Превключвателите за аудиоконтрол от 
волана са инсталирани за ваше удобство.
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 БЕЛЕЖКА 
Не използвайте бутоните за дистан-
ционно управление на аудио системата 
едновременно.

VOLUME (Сила на звука)  (VOL +/- ) (1)
• Преместете превключвателя VOLUME 

нагоре, за да увеличите силата на зву-
ка.

• Преместете превключвателя VOLUME 
надолу, за да намалите силата на зву-
ка.

SEEK/PRESET (  /  ) (2)
Ако превключвателят SEEK / PRESET се 
премести нагоре или надолу и се задър-
жа за 0,8 секунди или повече, той ще 
работи в следните режими:
Режим РАДИО
Той ще функционира като превключвател 
за избор АВТОМАТИЧНО ТЪРСЕНЕ. Ще 
търси, докато не освободите превключ-
вателя.
Режим МЕДИЯ
Той ще функционира като превключвател 
FF/REW.

Ако превключвателят SEEK/PRESET се 
премести нагоре или надолу, той ще ра-
боти в следните режими:
Режим РАДИО
Той ще функционира като превключвател 
на предварително зададени станции 
НАГОРЕ/НАДОЛУ.
Режим МЕДИЯ
Той ще функционира като превключвател 
на записи НАГОРЕ/НАДОЛУ.

MODE (  ) (3)
Натиснете бутона MODE, за да изберете 
радио, диск или външен източник (AUX).

MUTE (  ) (4) (ако е включен в оборуд-
ването)
•  Натиснете бутона, за да изключите 

звука.
•  Натиснете отново бутона, за да акти-

вирате звука.

i  Информация
Подробна информация за бутоните за упра-
вление на звука са описани на следващите 
страници в тази глава.

Bluetooth® безжична технология 
хандсфрийDo not operate audio remote con-

trol buttons simultaneously.

VOLUME (VOL + / - ) (1)
• Move the VOLUME toggle switch

up to increase volume.
• Move the VOLUME toggle switch

down to decrease volume.

SEEK/PRESET ( / ) (2)
If the SEEK/PRESET toggle switch
is moved up or down and held for 0.8
second or more, it will function in the
following modes.

RADIO mode
It will function as the AUTO SEEK
select switch. It will SEEK until you
release the switch.
MEDIA mode
It will function as the FF/REW switch.

If the SEEK/PRESET toggle switch
is moved up or down, it will function
in the following modes.

RADIO mode
It will function as the PRESET STA-
TION UP/DOWN switch.
MEDIA mode
It will function as the TRACK UP/
DOWN switch.

MODE ( ) (3)
Press the MODE button to select
Radio, Disc, or AUX.

MUTE ( ) (4) 
• Press the button to mute the

sound.
• Press the button again to activate

the sound.

Information 
Detailed information for audio control
buttons are described in the following
pages in this chapter.

Bluetooth® Wireless Technology
hands-free 

You can use the phone wirelessly by
using the Bluetooth® Wireless
Technology.

OAE046440

OAE046447i

NOTICE

4-4

Multimedia System

Можете да използвате телефона безжич-
но, като използвате безжичната техноло-
гия Bluetooth®.
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(1)  Бутон за повикване / отговор
(2) Бутон за край на повикването
(3) Микрофон
•  Аудио: За повече информация вижте 

„АУДИО“ в тази глава.
•  AVN : Подробна информация за безжич-

ната хендсфрий Bluetooth® технология 
е описана в ръководството, предоста-
вено отделно.

Система AVN (Аудио/ Видео/ 
Навигация) (ако е в оборудването)
Подробна информация за системата 
AVN е описана в отделно доставено ръ-
ководство.

Как работи радиото на автомобила
Приемане на FM

Радиосигналите с амплитудна (AM) и 
честотна (FM) модулация се излъчват от 
предавателни кули, разположени около 
вашия град. Те се прехващат от радиоан-
тената на вашия автомобил. Този сигнал 
се приема от радиото и се изпраща до ви-
сокоговорителите на вашия автомобил.
Когато силен радиосигнал достигне до 
автомобила ви, прецизното проектиране 
на вашата аудио система гарантира въз-
можно най-доброто качество на възпро-
извеждане. Въпреки това, в някои случаи 
сигналът, който пристига в автомобила 
ви, може да не е силен и чист.
 

Това може да се дължи на фактори като 
разстоянието до радиостанцията, бли-
зостта на други силни радиостанции или 
наличието на сгради, мостове или други 
големи препятствия в района.



4-6

Мултимедийна система

Приемане на AM (средни вълни - MW, 
дълги вълни - LW)

Излъчванията AM могат да се приемат на 
по-големи разстояния, отколкото FM из-
лъчванията. Това е така, защото АМ радио 
вълните се предават на по-ниски честоти. 
Тези дълги, нискочестотни радиовълни 
могат да следват кривината на земята, 
вместо да пътуват направо в атмосфера-
та. В допълнение, те се заобикалят около 
препятствия и по този начин могат да 
осигурят по-добро покритие на сигнала.

FM радиостанция

FM предаванията се излъчват на висо-
ки честоти и не следват извивките на 
земната повърхност. Поради това из-
лъчванията на FM обикновено започват 
да затихват на неголеми разстояния 
от станцията. Освен това FM сигналите 
лесно се влияят от сгради, планини или 
други препятствия. Това може да предиз-
вика определени смущения в качеството 
на звука, които биха могли да ви накарат 
да мислите, че има проблем с вашето 
радио. Следните условия са нормални и 
не показват проблеми с радиото:

•  Затихване - Когато вашето превозно 
средство се отдалечава от ради-
останцията, сигналът ще отслабва и 
звукът ще започне да затихва. В такъв 
случай предлагаме да изберете друга, 
по-силна станция.

•  Пулсиращи/ Статични смущения - 
Слаби FM сигнали или големи препят-
ствия между предавателя и радиото 
ви могат да нарушат сигнала, предиз-
викващ статични или пулсиращи сму-
щения. Намаляването на нивото на 
високите честоти може да намали този 
ефект, докато смущението изчезне.
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•  Превключване на станция - при отслаб-
ване на FM сигнала, може да започне 
да се възпроизвежда друг, по-мощен 
сигнал, близко до същата честота. Това 
е така, защото вашето радио е проекти-
рано да се фиксира на най-ясния сигнал. 
Ако това се случи, изберете друга стан-
ция с по-силен сигнал.

•  Отмяна на многопосочен сигнал - Ради-
осигналите, които се приемат от няколко 
посоки, могат да причинят изкривяване 
или пулсации. Това може да бъде при-
чинено 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 
условията не се променят.

Използване на клетъчен телефон или 
дуплексна радиостанция
Когато в автомобила се използва моби-
лен телефон, може да се генерира шум 
от аудиосистемата. Това не означава, че 
нещо не е наред с аудиоустройството. 
В такъв случай използвайте клетъчния 
телефон колкото е възможн по-далеко от 
аудиоустройството.

 БЕЛЕЖКА 
Когато използвате комуникационна 
система, като например клетъчен теле-
фон или радиостанция в автомобила, 
трябва да се монтира отделна външна 
антена. Когато се използва мобилен 
телефон или радиосистема само с въ-
трешна антена, тя може да повлияе на 
електрическата система на автомобила 
и да повлияе неблагоприятно на безо-
пасната работа на автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не използвайте клетъчен телефон по 
време на шофиране. Спрете на безо-
пасно място, за да използвате клетъ-
чен телефон.

IPod®
iPod® е регистрирана запазена марка на 
Apple Inc.

Bluetooth® безжична технология
Словните знаци и лога на Bluetooth® са 
регистрирани търговски марки, собстве-
ност на Bluetooth SIG, Inc. и всяко из-
ползване на такива марки от HYUNDAI е 
лицензирано.
Други търговски марки и търговски на-
именования са тези на съответните им 
собственици.
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ТИП А

4-8

Multimedia System

G2H4G0002EE

■ Type A

(With Bluetooth® Wireless Technology)

G2H4G0000EE

AUDIO (With Touch Screen)

Multimedia System

АУДИО СИСТЕМА (Със сензорен екран)

(С безжична технология Bluetooth®)
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Feature of Your Audio

Head unit

❈ The actual features in the vehicle
may differ from the illustration.

(1) LCD screen
• Tap the screen to select a button.

(2) POWER/VOL knob 
• Turn to adjust the volume.
• Press to turn the device on or off.

(3) RADIO
• Start FM, AM or DAB* radio.
* if equipped

(4) MEDIA
• Select USB(iPod®), Bluetooth®

Audio, AUX and My Music.
• Display the media menu when two

or more media are connected or
when the [MEDIA] button is
pressed in media mode.

(5) SEEK/TRACK
• Search for next station in FM or AM

radio mode.
• Search for next station in DAB*

radio mode.
• Change the current song in media

mode.
* if equipped

(6) RESET
• Shutdown and restart the system.

(7) PHONE
• Start Bluetooth® Phone mode.

(8) SETUP
• Access Display, Sound, Date/Time,

Bluetooth, System, Screensaver
and Display Off settings.

(9) TUNE knob 
• Turn to navigate through the sta-

tions/songs list.
• Press to select an item.

 
Действителните характеристики на 
автомобила могат да се различават от 
илюстрацията.
(1) LCD екран
•  Докоснете екрана, за да изберете бу-

тон.
(2) Бутон POWER / VOL
•  Завъртете, за да регулирате силата на 

звука.
•  Натиснете, за да включите или изклю-

чите устройството.
 

(3)  RADIO
•  Стартиране на FM, AM или DAB* радио.
 * ако е в оборудването

(4)  MEDIA
•  Избиране на USB (iPod®), Bluetooth® 

аудио, AUX и My Music.
•  Показва менюто на медиите, когато са 

свързани две или повече медии, или 
когато в режим мултимедия е натис-
нат бутона [MEDIA].

(5)  SEEK/TRACK
•  Търсене на следваща станция в режим 

FM или AM радио.
•  Търсене на следваща станция в режим 

DAB* радио.
•  Сменя текущата песен в мултимедиен 

режим.
  *ако е в оборудването

(6)  RESET
•  Изключване и рестартиране на систе-

мата.
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Feature of Your Audio

Head unit

❈ The actual features in the vehicle
may differ from the illustration.

(1) LCD screen
• Tap the screen to select a button.

(2) POWER/VOL knob 
• Turn to adjust the volume.
• Press to turn the device on or off.

(3) RADIO
• Start FM, AM or DAB* radio.
* if equipped

(4) MEDIA
• Select USB(iPod®), Bluetooth®

Audio, AUX and My Music.
• Display the media menu when two

or more media are connected or
when the [MEDIA] button is
pressed in media mode.

(5) SEEK/TRACK
• Search for next station in FM or AM

radio mode.
• Search for next station in DAB*

radio mode.
• Change the current song in media

mode.
* if equipped

(6) RESET
• Shutdown and restart the system.

(7) PHONE
• Start Bluetooth® Phone mode.

(8) SETUP
• Access Display, Sound, Date/Time,

Bluetooth, System, Screensaver
and Display Off settings.

(9) TUNE knob 
• Turn to navigate through the sta-

tions/songs list.
• Press to select an item.

(7)  PHONE
•  Стартиране на режима Bluetooth® те-

лефон.

(8) SETUP
•  Достъп до настройките за дисплея, 

звука, дата / час, Bluetooth, скрийнсей-
въра и изключването на дисплея.

(9) бутон TUNE
•  Завъртете, за да навигирате в списъка 

на станциите / песните.
•  Натиснете, за да изберете елемент.
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Тип Б  Тип В

С ТЕХНОЛОГИЯТА BLUETOOTH®

4-10

Multimedia System

G2H4G0001EE/G2H4G0002EE

■ Type B

(With Bluetooth® Wireless Technology)

■ Type C



4-11

4

М
ултим

едийна систем
а

Функции на вашата аудиоуредба 

Главното устройство

4-11

M
ultim

edia System

4

Feature of Your Audio

Head unit

❈ The actual features in the vehicle
may differ from the illustration.

(1) LCD screen
• Tap the screen to select a button.

(2) POWER/VOL knob 
• Turn to adjust the volume.
• Press to turn the device on or off.

(3) RADIO
• Start FM, AM.

(4) MEDIA
• Select Disc, USB(iPod®), Bluetooth®

Audio, AUX and My Music.
• Display the media menu when two

or more media are connected or
when the [MEDIA] button is
pressed in media mode.

(5) SEEK/TRACK
• Search for next station in FM or AM

radio mode.
• Change the current song in media

mode.

(6) RESET
• Shutdown and restart the system.

(7) EJECT
• Eject the inserted disc.

(8) Disc slot
• Insert a disc.

(9) DISP
• Turn the display on or off.

Действителните характеристики на 
автомобила могат да се различават от 
илюстрацията.

(1) LCD екран
•  Докоснете екрана, за да изберете бу-

тон.

(2) Бутон POWER / VOL
•  Завъртете, за да регулирате силата на 

звука.
•  Натиснете, за да включите или изклю-

чите устройството.

(3)  RADIO
•  Стартиране на FM, AM.

(4)  MEDIA
•  Избиране на Disc, USB (iPod®), Bluetooth® 

аудио, AUX и My Music.
•  Показва менюто на медиите, когато са 

свързани две или повече медии, или 
когато в режим мултимедия е натис-
нат бутона [MEDIA].

(5)  SEEK/TRACK
•  Търсене на следваща станция в ре-

жим FM или AM радио.
•  Сменя текущата песен в мултимедиен 

режим.

(6)  RESET
•  Изключване и рестартиране на систе-

мата.
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Feature of Your Audio

Head unit

❈ The actual features in the vehicle
may differ from the illustration.

(1) LCD screen
• Tap the screen to select a button.

(2) POWER/VOL knob 
• Turn to adjust the volume.
• Press to turn the device on or off.

(3) RADIO
• Start FM, AM.

(4) MEDIA
• Select Disc, USB(iPod®), Bluetooth®

Audio, AUX and My Music.
• Display the media menu when two

or more media are connected or
when the [MEDIA] button is
pressed in media mode.

(5) SEEK/TRACK
• Search for next station in FM or AM

radio mode.
• Change the current song in media

mode.

(6) RESET
• Shutdown and restart the system.

(7) EJECT
• Eject the inserted disc.

(8) Disc slot
• Insert a disc.

(9) DISP
• Turn the display on or off.

(7)  EJECT
•  Изваждане на поставения диск.

(8)  Disc slot
•   Поставяне на диск.

(9)  DISP
•  Включване или изключване на дис-

плея.
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4-12

Multimedia System

(10) PHONE
• Start Bluetooth® Phone mode.

(11) SETUP
• Access Display, Sound, Date/Time,

Bluetooth, System, Screensaver
and Display Off settings.

(12) TUNE knob 
• Turn to navigate through the sta-

tions/songs list.
• Press to select an item.

■ Type C

■ Type B (10)  PHONE
•  Стартиране на режима Bluetooth® те-

лефон.

(11) SETUP
•  Достъп до настройките за дисплея, 

звука, дата / час, Bluetooth, системата, 
скрийнсейвъра и изключването на 
дисплея.

(12) бутон TUNE
• Завъртете, за да навигирате в списъка 

на станциите / песните.
•  Натиснете, за да изберете елемент.
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(4) НАГОРЕ/НАДОЛУ
•  Натиснете бутона в режим радио, за 

да търсите Предварително зададени.
•  Натиснете бутона в режим радио и 

задръжте, за да търсите честоти.
•  Натиснете бутона в режим на мул-

тимедия, за да промените текущата 
песен.

•  Натиснете и задръжте бутона в режим 
на мултимедия, за бързо търсене на 
песни.

(5) CALL
•  Натиснете на бутона
 - Ако не сте в режим Bluetooth® ханд-

сфрий или сте получили телефонен 
разговор.

 Първо натискане: Показва екран за 
избрания номер.

 Второ натискане: Автоматично показ-
ва последният набран номер.

 Трето натискане: Набира въведения 
телефонен номер.

-  Натиснете в екрана за уведомяване 
за входящо повикване, за да приемете 
телефонното повикване.

-  Натиснете режим Bluetooth® хенд-
сфрий, за да превключите към чака-
щото повикване.

• Натискане и задържане на бутона
-  Ако не сте в режим Bluetooth® хенд-

сфрий или не сте получили телефон-
но повикване, се набира последния 
набиран изходящ номер.

-  Натиснете режим Bluetooth® хенд-
сфрий, за да прехвърлите повикването 
на мобилния си телефон.

-  Натиснете режим на мобилен теле-
фон, за да превключите към режим на 
Bluetooth® Handsfree.

(6) END
-  Натиснете режим Bluetooth® хенд-

сфрий, за да завършите изходящо 
повикване.

-  Натиснете екрана за входящи повик-
вания, за да откажете повикването.

Система за дистанционно управление 
от волана
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Steering wheel remote control

❈ The actual features in the may dif-
fer from the illustration.

(1) MUTE
• Press to mute audio output.

(2) MODE
• Press the button to change the

mode in the following order: Radio
➟ Media.

• Press and hold the button to turn off.
(with Type B, Type C)

(3) VOLUME
• Press to adjust the volume.

(4) UP/DOWN
• Press the button in radio mode to

search Presets.
• Press and hold the button in radio

mode to search frequencies.
• Press the button in media mode to

change the current song.
• Press and hold the button in media

mode to quick search through
songs.

(5) CALL
• Pressing the button

- If not in Bluetooth® Handsfree
mode or receiving a phone call.
First press: Display Dial Number
screen.
Second press: Automatically dis-
play the most recently Dialed
Call number.
Third press: Dial the phone num-
ber entered.

- Press in the Incoming Call notifi-
cation screen to accept the
phone call.

- Press in Bluetooth® Handsfree
mode to switch to the waiting call.

• Pressing and holding the button
- If not in Bluetooth® Handsfree

mode or receiving a phone call,
the most recently Dialed Call
number is dialed.

- Press in Bluetooth® Handsfree
mode to transfer the call to your
cell phone.

- Press in cell phone mode to
switch to Bluetooth® Handsfree
mode.

(6) END
• Press in Bluetooth® Handsfree

mode to end the phone call.
• Press in the incoming call screen

to reject the call.

* Действителните характеристики могат 
да се различават от илюстрацията.

(1) MUTE
•  Натиснете, за да изключите аудио 

изхода.

(2) MODE
•  Натиснете бутона, за да промените 

режима в следния ред: Radio > Media.
•  Натиснете и задръжте бутона, за да 

изключите. (за Тип Б, Тип В)

(3) VOLUME
•   Завъртете, за да регулирате силата на 

звука.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не гледайте екрана по време на 

шофиране. Поглеждането на екра-
на за продължителни периоди от 
време може да доведе до пътнот-
ранспортни произшествия.

• Не разглобявайте, не сглобявайте 
и не модифицирайте аудиосисте-
мата. Такива действия могат да 
доведат до аварии, пожар или токов 
удар.

• Използването на телефона по вре-
ме на шофиране може да доведе 
до отклоняване на вниманието 
от условията на пътя и да увеличи 
вероятността от злополуки. Използ-
вайте функциите на телефона след 
паркирането на автомобила.

• Внимавайте да не разлеете вода 
или да не вкарвате чужди предме-
ти в устройството. Такива действия 
могат да доведат до дим, пожар или 
неизправност на устройството.

(Продължава)

(Продължава)
Моля, не използвайте, ако екранът е 
празен или не може да се чуе звук, тъй 
като тези признаци може да показват 
неизправност на продукта. Продъл-
жаващото използване при такива 
условия може да доведе до аварии 
(пожари, токов удар) или неизправност 
на продукта.
• Не докосвайте антената по време 

на гръмотевици или светкавици, 
тъй като такива действия могат да 
доведат до електрически удар, при-
чинен от мълния.

• Не спирайте и не паркирайте в заб-
ранени за паркиране зони, за да ра-
ботите с продукта. Такива действия 
могат да доведат до пътнотранс-
портни произшествия.

• Използвайте системата с включено 
запалване на автомобила.

Продължителната употреба при из-
ключено запалване може да доведе до 
изтощаване на акумулатора.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Шофирането при разсейване може 
да доведе до загуба на контрол върху 
превозното средство, което може да 
доведе до злополука, тежки телесни 
повреди и смърт. Най-важната отго-
ворност на водача е безопасната и 
законна експлоатация на превозното 
средство, и използването на каквито и 
да било преносими устройства, друго 
оборудване или системи на автомоби-
ла, които отвличат вниманието и фо-
кусирането на водача от безопасното 
управление на превозното средство 
или които не са допустими от закона, 
не трябва да се използват по време на 
управление на превозното средство.
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 БЕЛЕЖКА 
• Работата с устройството по време 

на шофиране може да доведе до 
инциденти, дължащи се на липса на 
внимание към външната среда. Пър-
во паркирайте автомобила, преди да 
го използвате.

• Регулирайте силата на звука до 
нива, които позволяват на водача 
да чува звуците извън автомобила. 
Шофирането в състояние, при което 
външните звуци не могат да бъдат 
чути, може да доведе до злополуки.

• Внимавайте за настройката на сила-
та на звука при включване на устрой-
ството. Внезапният звук с прекалено 
високо усилване при включване на 
устройството може да доведе до ув-
реждане на слуха. (Настройте силата 
на звука до подходящи нива, преди 
да изключите устройството.)

• Ако искате да промените позицията 
на инсталирането на устройството, 
моля, потърсете информация в място-
то на покупка или в центъра за техни-
ческо обслужване. За инсталирането 
или разглобяването на устройството 
е необходим технически опит.

(Продължава)

(Продължава)
• Включете запалването на авто-

мобила, преди да използвате това 
устройство. Не използвайте ауди-
осистемата продължително време 
при изключено запалване, тъй като 
това може да доведе до изтощаване 
на акумулатора.

• Не подлагайте устройството на сил-
ни сътресения или удари. Прякото 
натискане върху предната страна на 
монитора може да доведе до повре-
да на LCD дисплея или на сензорния 
екран.

• Когато почиствате устройството, уве-
рете се, че сте го изключили и използ-
вайте суха и гладка кърпа. Никога не 
използвайте твърди материали, хими-
чески платове или разтворители (ал-
кохол, бензен, разредители и др.), тъй 
като тези материали могат да повредят 
панела на устройството или да причи-
нят влошаване на цвета / качеството.

• Не поставяйте напитки близо до 
аудиосистемата. Разливането на 
напитки може да доведе до неиз-
правност на системата.

(Продължава)

(Продължава)
• В случай на неизправност на проду-

кта, моля, свържете се с мястото на 
покупка или с центъра за сервизно 
обслужване.

• Поставянето на аудиосистемата в 
електромагнитна среда може да 
доведе до шумови смущения.
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Информация относно иконите за със-
тоянието
Иконите, показващи състоянието на 
звука, се показват в горния десен ъгъл 
на екрана.

Икона Описание

Изключване на 
звука

Звукът е изключен

Батерия
Оставащ живот на ба-
терията на свързано 
Bluetooth устройство

Хендсфрий + аудио 
стриминг връзка

Bluetooth® Хендсфрий 
и аудио стриминг са 
налични

Хендсфрий връзка
Налице е повикване 
Bluetooth® Хендсфрий

Bluetaooth® аудио 
стриминг

Налице е Bluetooth® 
аудио стриминг

Изтегляне на кон-
такти

Изтегляне на контакти 
чрез безжични комуни-
кации Bluetooth®

Изтегляне на исто-
рията на обажда-
нията

Изтегляне на историята 
на обажданията чрез 
безжични комуникации 
Bluetooth®

Линията е заета
Телефонният разговор 
е в ход

Изключване на 
микрофона

Микрофонът е изключен 
по време на разговор 
(повикващият не чува 
гласа ви)

Сила на сигнала 
на телефона

Показва силата на 
сигнала на телефона за 
мобилен телефон, свър-
зан чрез Bluetooth®

РАДИО
FM/AM (с RDS)

4-16

Multimedia System

Information on status icons
Icons showing audio status are shown
in the upper-right corner of the screen.

Radio 

FM/AM (with RDS)

DAB (if equipped)

(1) Radio
Switch between FM, AM and DAB*.
* if equipped.

(2) List
View all available stations.

(3) Presets
View all presets.

(4) Menu
Navigate to the menu screen.

Switching between FM, AM and DAB*
• Press the [RADIO] button on the

audio system to switch between
FM, AM and DAB*.

• Press the [Radio] on the screen to
switch between FM, AM and DAB*.

* if equipped

Searching stations
Press the [SEEK/TRACK] button to
search stations.

Icon Description

Mute Mute engaged

Battery
Remaining battery life of
a connected Bluetooth®

device

Handsfree +
Audio stream-
ing connection

Bluetooth® Handsfree
call and audio stream-
ing available

Handsfree
connection

Bluetooth® Handsfree
call available

Bluetaooth®

audio streaming
Bluetooth® audio
streaming available

Downloading
contacts

Downloading contacts
through Bluetooth® wire-
less communications

Downloading 
call history

Downloading call history
through Bluetooth® wire-
less communications

Line busy Phone call in progress

Mute mic
Mic muted during a
call (caller cannot
hear your voice)

Phone signal
strength

Display the phone signal
strength for a cell phone
connected by Bluetooth®

DAB (ако е в оборудването)
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Information on status icons
Icons showing audio status are shown
in the upper-right corner of the screen.

Radio 

FM/AM (with RDS)

DAB (if equipped)

(1) Radio
Switch between FM, AM and DAB*.
* if equipped.

(2) List
View all available stations.

(3) Presets
View all presets.

(4) Menu
Navigate to the menu screen.

Switching between FM, AM and DAB*
• Press the [RADIO] button on the

audio system to switch between
FM, AM and DAB*.

• Press the [Radio] on the screen to
switch between FM, AM and DAB*.

* if equipped

Searching stations
Press the [SEEK/TRACK] button to
search stations.

Icon Description

Mute Mute engaged

Battery
Remaining battery life of
a connected Bluetooth®

device

Handsfree +
Audio stream-
ing connection

Bluetooth® Handsfree
call and audio stream-
ing available

Handsfree
connection

Bluetooth® Handsfree
call available

Bluetaooth®

audio streaming
Bluetooth® audio
streaming available

Downloading
contacts

Downloading contacts
through Bluetooth® wire-
less communications

Downloading 
call history

Downloading call history
through Bluetooth® wire-
less communications

Line busy Phone call in progress

Mute mic
Mic muted during a
call (caller cannot
hear your voice)

Phone signal
strength

Display the phone signal
strength for a cell phone
connected by Bluetooth®

(1) Radio
Превключва между FM, AM и DAB*.
• ако е в оборудването.

(2) List
Показва всички налични станции.

(3) Presets
Показва всички предварително настро-
ени станции.

(4) Menu
Отвежда към екрана с менюто
Превключване между FM, AM и DAB*.
• Натиснете бутона [RADIO] на аудио 

системата, за да превключвате между 
FM, AM и DAB*.

• Натиснете [Radio] на екрана, за да прев-
ключите между FM, AM и DAB*.

 * ако е в оборудването.

Търсене на станции
Натиснете бутона [SEEK/TRACK] за да 
търсите станции.
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Списък (List)
Извежда се списък с всички налични 
станции в текущото местоположение 
на автомобила. Натиснете желаната 
станция.
Любимите станции могат да бъдат за-
пазени в [Presets] чрез натискане на [+].

Предварително избрани (Presets)
Запаметява до 40 често използвани 
станции.
За да слушате предварително зададена 
станция, натиснете списъка с любими 
станции.
Натиснете и задръжте желания слот от 1 
до 40. Това запазва текущата станция в 
избрания слот.
Ако слотът е празен, натискането просто 
запазва станцията в слота.

Меню (Menu)
Натиснете [Menu] и изберете желаната 
функция.
•  Съобщение за трафика (TA): Активира-

не или деактивиране на съобщенията 
за трафика.

•  Сканиране: Всички налични станции 
се превключват през пет секунди.

•  Настройки на звука: Настройките на 
звука могат да бъдат променени.

 
FM/AM (без RDS)
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List
A list of all available stations in the
vehicle’s current location is dis-
played. Press the desired station.
Favourite stations can be saved to
[Presets] by pressing the [+].

Presets
Save up to 40 frequently used stations.
To listen to a preset, press the
desired station list.
Press and hold the desired slot from
1 through 40. This saves the current
station in the selected slot.
If the slot is empty, simply pressing
saves the station to the slot.

Menu
Press the [Menu], and select the
desired function.
• Traffic Announcement (TA): Enable

or disable Traffic Announcements.
• Scan: All available stations are

played for five seconds each.
• Sound Settings: Audio sound set-

tings can be changed.

FM/AM (without RDS)

(1) Band
Switch between FM, AM.

(2) Presets
View all presets.

(3) List
View all available stations.

(4) Menu
Navigate to the menu screen.

Switching between FM, AM
• Press the [RADIO] button on the

audio system to switch between
FM, AM.

• Press the [Band] on the screen to
switch between FM, AM.

Searching stations
Press the [SEEK/TRACK] button to
search stations.

List
A list of all available stations in the
vehicle’s current location is dis-
played. Press the desired station.
Favourite stations can be saved to
[Presets] by pressing the [save].

(1) Band
Превключва между FM и AM.

(2) Presets
Показва всички предварително настро-
ени станции.

(3) List
Показва всички налични станции.

(4) Menu
Отвежда към екрана с менюто
 

Превключване между FM и AM
• Натиснете бутона [RADIO] на аудио 
системата, за да превключвате между 
FM, AM.
• Натиснете [Band] на екрана, за да прев-
ключите между FM, AM.

Търсене на станции
Натиснете бутона [SEEK/TRACK] за да 
търсите станции.

Списък (List)
Извежда се списък с всички налични 
станции в текущото местоположение 
на автомобила. Натиснете желаната 
станция.
Любимите станции могат да бъдат запа-
зени в [Presets] чрез натискане на  [save].
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Предварително избрани (Presets)
Запаметява до 40 често използвани 
станции.
За да слушате предварително зададена 
станция, натиснете списъка с любими 
станции.
Натиснете и задръжте желания слот от 1 
до 40. Това запазва текущата станция в 
избрания слот.
Ако слотът е празен, натискането просто 
запазва станцията в слота.

Меню (Menu)
Натиснете [Menu] и изберете желаната 
функция.
•  Сканиране: Всички налични станции 

се превключват през пет секунди.
•  Настройки на звука: Настройките на 

звука могат да бъдат променени.
 

Медия

i  Информация
Използване на дисковете
• Това устройство е произведено да бъде 

съвместимо със софтуер, носещ следните 
лого знаци.

• Не почиствайте дисковете с химически 
разтвори, като спрейове за грамофонни 
плочи, антистатични спрейове, антиста-
тични течности, бензен или разредители.

• След като използване поставете диска 
обратно в оригиналния му калъф, за да 
предотвратите надрасквания на диска.

• Хващайте дисковете по краищата им или 
в централния отвор, за да предотвратите 
повреда на дисковите повърхности.

• Не поставяйте чужди предмети в гнез-
дото за поставяне / изваждане на диска. 
Поставянето на чужди предмети може да 
повреди вътрешността на устройството.

• Не поставяйте два диска едновременно.
(Продължава)
 

(Продължава)
• Когато използвате CD-R / CD-RW дискове, 

разликите в четенето на диска и времето 
за възпроизвеждане могат да възникнат 
в зависимост от производителя на диска, 
производствения метод и начина на запис, 
който е използван от потребителя.

• Почистете пръстовите отпечатъци и пра-
хта от повърхността на диска (покритата 
страна) с мека кърпа.

• Използването на CD-R / CD-RW дискове 
с прикрепени етикети може да доведе до 
засядане в дисковия слот или трудности 
при изваждането на диска. Такива диско-
ве също могат да причинят шум по време 
на възпроизвеждане.

• Някои CD-R / CD-RW дискове може да не 
работят правилно в зависимост от произ-
водителя на диска, производствения метод 
и начина на запис, използван от потребите-
ля. Ако проблемите продължават, опитай-
те се да използвате различен компактдиск, 
тъй като продължителното му използване 
може да доведе до неизправности.

• Работата с този продукт може да се разли-
чава в зависимост от софтуера на CDRW 
драйвера.

(Продължава)
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(Продължава)
• Защитените от копиране компактдиско-

ве, като например Stype CD, може да не 
работят в устройството. DATA дискове не 
могат да се възпроизвеждат. (Тези дискове 
обаче ще могат да работят, но ще работят 
по неправилен начин.)

• Не използвайте анормално оформени 
дискове (8 см, сърцевидни, осмоъгълни), 
тъй като такива дискове могат да доведат 
до неизправности.

• Ако дискът при изваждане се покаже из-
вън слота за дискове без да бъде изваден 
в рамките на 10 секунди, то той автома-
тично ще се върне отново в плейъра.

• Поддържат се само оригинални аудио 
компактдискове. Други дискове могат да 
доведат до отказ в разпознаването (на-
пример копирани CDR, компактдискове 
с етикети)

Диск CD (Тип Б, Тип В)
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(Continued)
• Copy-protected CDs such as Stype

CDs may not function in the device.
DATA discs cannot be played.
(However, such discs may still oper-
ate but will do so abnormally.)

• Do not use abnormally shaped discs
(8cm, heart-shaped, octagonshaped)
as such discs could lead to malfunc-
tions.

• If the disc is straddled on the disc
slot without removal for 10 seconds,
the disc will automatically be re-
inserted into the disc player.

• Only genuine audio CDs are sup-
ported. Other discs may result in
recognition failure (e.g. copy CDR,
CDs with labels)

Disc CD (Type B, Type C)

(1) Repeat
Enable/disable repeat.

(2) Shuffle
Enable/disable shuffle play.

(3) List
View a list of all songs.

(4) Menu
Navigate to the menu screen.

(5) Album Image
View song info.

(6) Pause
Pause or play music.

(7) Playback progress
Press to skip to the desired location.

Playback
• Press the [MEDIA] button and

select [Disc CD].
• When a disc is inserted in the

audio system, disc playback
begins automatically.

Changing songs
• Press the [SEEK/TRACK] button

to play the previous or next song.
• Press and hold the [SEEK/TRACK]

button to rewind or fast-forward the
song that is currently playing.

• Search songs by turning the TUNE
knob, and press the knob to play.

Selecting songs from a list
Press the [List] to view a list of songs
available to play.
Select and play the desired song.

  
(1) Repeat
Активиране/деактивиране на повтаряне

(2) Shuffle
Активиране/ деактивиране на разбърка-
но възпроизвеждане.

(3) List
Преглед на списъка с всички песни.

(4) Menu
Отвежда към екрана с менюто

(5) Изображение на албума
Показва информация за песента.
 
(6) Пауза
Пауза или продължава възпроизвеждането.

(7) Ход на възпроизвеждането
Натиснете, за да преминете към жела-
ното място.

Плейбек
• Натиснете бутона [MEDIA] и изберете 

[Disc CD].
•  Когато в аудио системата е поставен 

диск, възпроизвеждането на диска 
започва автоматично.

Смяна на песните
•  Натиснете бутона [SEEK/TRACK], за 

да възпроизведете предишната или 
следващата песен.

•  Натиснете и задръжте бутона [SEEK/
TRACK], за да превъртите напред или 
назад песента, която понастоящем се 
възпроизвежда.

•  Търсете песни, като завъртите бутона 
ТUNE и натиснете бутона за възпроиз-
веждане.

Избиране на песни от списък
Натиснете [List], за да видите списък с 
наличните за възпроизвеждане песни.
Изберете и възпроизведете желаната 
песен.
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Повторно възпроизвеждане
Натиснете [Repeat], за да активирате или 
деактивирате „Повтаряне на всички“, 
„Повтаряне на текущата песен“.
•   Повтаряне на всички: Всички 

песни в плейлиста се повтарят.
•     Повторение на текущата песен: 

Песента, която понастоящем се изпъл-
нява, се повтаря.

Разбъркано възпроизвеждане
Натиснете [Shuffle], за да активирате / 
деактивирате разбърканото възпроиз-
веждането.
•      Разбъркано: Песните се изпълня-

ват в произволен ред.

Меню 
Натиснете [Menu] и изберете желаната 
функция.
•   Информация: Появява се подробна 

информация за песента, която по-
настоящем се възпроизвежда.

•  Настройки на звука: Настройките на 
звука могат да бъдат променени.

i  Информация
Използване на MP3
Поддържани аудио формати

Файлова 
система

ISO 9660 Ниво 1

ISO 9660 Ниво 2

Romeo / Juliet (128 зна-
ка)

Компреси-
рани аудио 
формати

MPEG1 Audio Layer3

MPEG2 Audio Layer3

MPEG2.5 Audio Layer3

Windows Media Audio 
Ver 7.X & 8.X

 БЕЛЕЖКА 
Файлови формати, различни от тези 
по-горе, могат да не бъдат разпознати 
или възпроизвеждани. Информацията, 
например името на файла, може да не 
се показва.

Обхват на поддържаните типове ком-
пресирани файлове

1. Битрейт гама (Kbps)
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Range of supported compressed file
types
1. Bitrate range (Kbps)

2. Sampling frequency (Hz)

• The sound quality of MP3/WMA
compressed files may vary depend-
ing on the bitrate. (A higher bitrate
can have better sound quality.)

• The product only recognizes files
with the MP3 or WMA extension.
Files without one of these exten-
sions are not recognized.

3. Number of recognizable folders
and files

• Folders: 2,000 for USB
• Files: 6,000 for USB
• No recognition limit for folder hier-

archies

4. Character display range (Unicode)
• Filenames: Up to 64 English char-

acters (64 Korean characters)
• Foldernames: Up to 32 English

characters (32 Korean characters)

Languages supported (Unicode sup-
port)
• Korean: 2,604 characters
• English: 94 characters
• Common Chinese characters:

4,888 characters
• Special symbols: 986 characters

Japanese/Simplified Chinese
characters are not supported.

NOTICE
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2. Честота на дискретизация (Hz)
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Range of supported compressed file
types
1. Bitrate range (Kbps)

2. Sampling frequency (Hz)

• The sound quality of MP3/WMA
compressed files may vary depend-
ing on the bitrate. (A higher bitrate
can have better sound quality.)

• The product only recognizes files
with the MP3 or WMA extension.
Files without one of these exten-
sions are not recognized.

3. Number of recognizable folders
and files

• Folders: 2,000 for USB
• Files: 6,000 for USB
• No recognition limit for folder hier-

archies

4. Character display range (Unicode)
• Filenames: Up to 64 English char-

acters (64 Korean characters)
• Foldernames: Up to 32 English

characters (32 Korean characters)

Languages supported (Unicode sup-
port)
• Korean: 2,604 characters
• English: 94 characters
• Common Chinese characters:

4,888 characters
• Special symbols: 986 characters

Japanese/Simplified Chinese
characters are not supported.

NOTICE

•  Качеството на звука на MP3 / WMA 
компресираните файлове може да 
варира в зависимост от скоростта на 
предаване на данни. (По-високата 
скорост може да има по-добро качест-
во на звука.)

•  Продуктът разпознава само файлове 
с разширение MP3 или WMA. Файло-
ве без едно от тези разширения не се 
разпознават.

3.  Брой на разпознаваеми папки и фай-
лове

•  Папки: 2 000 за USB
•  Файлове: 6 000 за USB
•  Няма ограничения за разпознаване 

на йерархиите на папките

4.  Диапазон на показваните символи 
(Unicode)

•  Имена на файловете: До 64 английски 
знака (64 корейски знака)

•  Име на папка:   До 32 английски знака 
(32 корейски знака)

 БЕЛЕЖКА 
Функцията за превъртане може да се 
използва за показване на имена на 
файлове и папки, които са твърде дъл-
ги, за да се покажат на екрана. (ако е в 
оборудването)

Поддържани езици (поддържани от Unicode)
•   Корейски: 2 604 знака
•  Английски: 94 знака
•  Общи китайски символи: 4 888 знака
• Специални символи: 986 знака

 БЕЛЕЖКА 
Японски/ опростени китайски знаци не 
се поддържат.

Диск МР3 (Тип Б, Тип В)
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2. Sampling frequency (Hz)

• The sound quality of MP3/WMA
compressed files may vary depend-
ing on the bitrate. (A higher bitrate
can have better sound quality.)

• The product only recognizes files
with the MP3 or WMA extension.
Files without one of these exten-
sions are not recognized.

3. Number of recognizable folders
and files

• Folders: 2,000 for USB
• Files: 6,000 for USB
• No recognition limit for folder hier-

archies

4. Character display range (Unicode)
• Filenames: Up to 64 English char-

acters (64 Korean characters)
• Foldername: Up to 32 English

characters (32 Korean characters)

The scroll feature can be used to
display file and folder names that
are too long to display on the
screen. (if equipped)

Languages supported (Unicode sup-
port)
• Korean: 2,604 characters
• English: 94 characters
• Common Chinese characters:

4,888 characters
• Special symbols: 986 characters

Japanese/Simplified Chinese char-
acters are not supported.

Disc MP3 (Type B, Type C)

(1) Repeat
Enable/disable repeat.

(2) Shuffle
Enable/disable shuffle play.

(3) List
View a list of all songs.

(4) Menu
Navigate to the menu screen.

(5) Album Image
View song info.

NOTICE

NOTICE

MPEG1 MPEG2 MPEG2.5 WMA

44100 22050 11025 32000

48000 24000 12000 44100

32000 16000 8000 48000

(1) Repeat
Активира/деактивира повтарянето

(2) Shuffle
Активиране/ деактивиране на разбърка-
но възпроизвеждане.

(3) List
Преглед на списъка с всички песни.

(4) Menu
Отвежда към екрана с менюто

(5) Изображение на албума
Показва информация за песента.
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(6) Pause
Пауза или продължава възпроизвежда-
нето.

(7) Ход на възпроизвеждането
Натиснете, за да преминете към жела-
ното място.

Плейбек
•  Натиснете бутона [MEDIA] и изберете 

[Disc МР3].
•  Когато в аудио системата е поставен 

диск, възпроизвеждането на диска 
започва автоматично.

Смяна на песните
•  Натиснете бутона [SEEK/TRACK], за 

да възпроизведете предишната или 
следващата песен.

•  Натиснете и задръжте бутона [SEEK/
TRACK], за да превъртите напред или 
назад песента, която понастоящем се 
възпроизвежда.

•  Търсете песни, като завъртите бутона 
ТUNE и натиснете бутона за възпроиз-
веждане.

Избиране на песни от списък
Натиснете [List], за да видите списък с 
наличните за възпроизвеждане песни.
Изберете и възпроизведете желаната 
песен.
 
Повторно възпроизвеждане
Натиснете [Repeat], за да активирате или 
деактивирате „Повтаряне на всички“, 
„Повтаряне на текущата песен“ или „По-
втаряне на папка“.
•  Повтаряне на всички: Повтаряне 

на всички песни в плейлиста.
•  Повторение на текущата песен: 

Песента, която понастоящем се изпъл-
нява, се повтаря.

•  Повторение на папка: Всички 
песни в текущата папка се повтарят.

Разбъркано възпроизвеждане
Натиснете [Shuffle], за да активирате / 
деактивирате разбърканото възпроиз-
веждането, разбъркано възпроизвежда-
не на папката.
•  Разбъркано: Песните се изпълня-

ват в произволен ред.
•  Разбъркана папка: Песните в те-

кущата папка се възпроизвеждат в 

произволен ред.

Меню 
Натиснете [Menu] и изберете желаната 
функция.
• Информация Появява се подробна 

информация за песента, която по-
настоящем се възпроизвежда.

• Настройки на звука: Настройките на 
звука могат да бъдат променени.

i  Информация 
Използване на USB устройства
• Стартирането на автомобила, докато е свър-

зано USB устройство, може да повреди устрой-
ството. 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.

• Когато свързвате / изключвате външни USB 
устройства, внимавайте със статично електри-
чество.

• Кодиран MP3 плейър не се разпознава, когато 
е свързан като външно устройство.

(Продължава)
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(Продължава)
• Външните USB устройства може да не бъдат 

разпознати в зависимост от състоянието на 
външното USB устройство.

• Разпознават се само продукти с байт/сектори, 
форматирани на 4 KB или по-ниско.

• Само USB устройства във формат FAT12 / 16/32 
се разпознават; файловите системи NTFS и 
ExFAT не се разпознават.

• Някои USB устройства не се разпознават по-
ради проблеми със съвместимостта.

• Не докосвайте USB конекторите.
• Бързото свързването и изключване на USB 

устройствата за кратък период от време може 
да доведе до повреда на оборудването.

• Ако USB устройството е изключено, могат да 
се чуят необичайни звуци.

• Изключете звука, преди да свържете или из-
ключите 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.

• Показването на изображения и възпроизвеж-
дането на видеоклипове не се поддържа.

(Продължава)
• Използването на USB аксесоари, включително 

зареждане и загряване чрез USB интерфейса, 
може да доведе до понижена производителност 
или неизправност на продукта. Не използвайте 
USB устройства или аксесоари за тези цели.

• Използването на USB хъбове и удължителни 
кабели може да доведе до неразпознаване на 
вашето USB устройство от аудиосистемата 
на автомобила. Свържете USB устройството 
директно към мулти-медийния порт на вашия 
автомобил.

• Когато използвате USB устройства с голям ка-
пацитет с логически разделени дискове, могат 
да се възпроизвеждат само файлове, записани 
на най-високото логическо ниво.

Ако приложенията са заредени на USB устрой-
ство, възпроизвеждането на файлове може да 
не успешно.

• Някои MP3 плейъри, мобилни телефони, 
цифрови фотоапарати и др. (USB устройства, 
които не са разпознати като мобилни запа-
метяващи устройства) може да не работят 
нормално, когато са свързани.

• USB зареждането може да не се поддържа от 
някои мобилни устройства.

(Продължава)
 

(Продължава)
• Работата е гарантирана само за стандартни (с 

метална обвивка) USB памети.
• Работата с HDD, CF, SD и флаш-памет не е 

гарантирана.
• Не можете да възпроизвеждате файлове с DRM 

(Управление на цифровите права).
• USB памет тип SD, USB памет тип CF и други 

USB памети, които изискват адаптери за свърз-
ване, 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 продукти, които се използват като ключо-
държатели или аксесоари за мобилни телефо-
ни, могат да повредят USB жака и да повлияят 
на правилното възпроизвеждане на файлове. 
Избягвайте тяхното използване. Използвайте 
само продукти с щепселни съединители, както 
е показано на следващата илюстрация.

• Когато MP3 устройства или мобилни телефони 
са свързани едновременно чрез AUX, BT Audio 
и USB режими, може да се появи шум или по-
вреда.
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USB

(1) Repeat
Enable/disable repeat.

(2) Shuffle
Enable/disable shuffle play.

(3) List
View a list of all songs.

(4) Menu
Navigate to the menu screen.

(5) Album Image
View song info.

(6) Pause
Pause or play music.

(7) Playback progress
Press to skip to the desired location.

Playback
• Press the [MEDIA] button, and

select [USB].
• Connect a USB drive to the USB

port to automatically play files on
the USB drive.

Changing songs
• Press the [SEEK/TRACK] button

to play the previous or next song.
• Press and hold the [SEEK/TRACK]

button to rewind or fast forward the
currently playing song.

• Search songs by turning TUNE
knob, and press the knob to play.

Selecting songs from a list
Press the [List] to see a list of songs
available for play.
Select and play the desired song.

Repeat play
Press the [Repeat] to enable or dis-
able ‘Repeat all’, ‘Repeat current
song’, ‘Repeat folder’ or ‘Repeat
category’.
• Repeat all: All songs in the

playlist are repeated.
• Repeat current song: The cur-

rently playing song is repeated.
• Repeat folder: All songs in the

current folder are repeated.
• Repeat category: Repeat all

songs in the current category.

(1) Repeat
Активира/деактивира повтарянето

(2) Shuffle
Активиране/ деактивиране на разбърка-
но възпроизвеждане.

(3) List
Преглед на списъка с всички песни.

(4) Menu
Отвежда към екрана с менюто

(5) Изображение на албума
Показва информация за песента.

(6) Pause
Пауза или продължава възпроизвежда-
нето.

(7) Ход на възпроизвеждането
Натиснете, за да преминете към жела-
ното място.

Плейбек
•  Натиснете бутона [MEDIA] и изберете 

[USB].
•  Свържете USB устройство към USB 

порта за автоматично възпроизвеж-
дане на файлове от USB устройството.

Смяна на песните
•  Натиснете бутона [SEEK/TRACK], за 

да възпроизведете предишната или 
следващата песен.

•  Натиснете и задръжте бутона [SEEK/
TRACK], за да превъртите назад или 
напред песента, която понастоящем 
се възпроизвежда.

•  Търсете песни, като завъртите бутона 
ТUNE и натиснете бутона за възпроиз-
веждане.
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USB

(1) Repeat
Enable/disable repeat.

(2) Shuffle
Enable/disable shuffle play.

(3) List
View a list of all songs.

(4) Menu
Navigate to the menu screen.

(5) Album Image
View song info.

(6) Pause
Pause or play music.

(7) Playback progress
Press to skip to the desired location.

Playback
• Press the [MEDIA] button, and

select [USB].
• Connect a USB drive to the USB

port to automatically play files on
the USB drive.

Changing songs
• Press the [SEEK/TRACK] button

to play the previous or next song.
• Press and hold the [SEEK/TRACK]

button to rewind or fast forward the
currently playing song.

• Search songs by turning TUNE
knob, and press the knob to play.

Selecting songs from a list
Press the [List] to see a list of songs
available for play.
Select and play the desired song.

Repeat play
Press the [Repeat] to enable or dis-
able ‘Repeat all’, ‘Repeat current
song’, ‘Repeat folder’ or ‘Repeat
category’.
• Repeat all: All songs in the

playlist are repeated.
• Repeat current song: The cur-

rently playing song is repeated.
• Repeat folder: All songs in the

current folder are repeated.
• Repeat category: Repeat all

songs in the current category.

Избиране на песни от списък
Натиснете [List], за да видите списъка с 
песни, налични за възпроизвеждане.
Изберете и възпроизведете желаната 
песен.
Повторно възпроизвеждане
Натиснете [Repeat], за да активирате или 
деактивирате „Повтаряне на всички“, „По-
втаряне на текущата песен“, „Повтаряне 
на папка“ или „Повтаряне на категория“.
•  Повтаряне на всички: Всички 

песни в плейлиста се повтарят.
•    Повторение на текущата песен: 

Текущата песен се повтаря.
•  Повторение на папка: Всички 

песни в текущата папка се повтарят.
•    Повторение на категория: По-

втаряне на всички песни в текущата 
категория. 
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i  Информация
Функцията за повтаряне на папката е налице 
само когато песните се възпроизвеждат от 
категорията [File] под [List].

Разбъркано възпроизвеждане
Натиснете [Shuffle], за да активирате / де-
активирате разбърканото възпроизвеж-
дането, разбъркано възпроизвеждане на 
папка или категория.
•  Разбъркано: Песните се изпълня-

ват в произволен ред.
•  Разбъркана папка: Песните в те-

кущата папка се възпроизвеждат в 
произволен ред.

•  Разбъркана категория: Песните в 
текущата категория се възпроизвеж-
дат в произволен ред.

Menu
Натиснете [Menu] и изберете желаната 
функция.
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Information
The repeat folder function is available
only when songs are playing from the
[File] category under [List].

Shuffle play
Press the [Shuffle] to enable/disable
‘Shuffle’, ‘Shuffle folder’ or ‘Shuffle
category’ play.
• Shuffle: Songs are played in

random order.
• Shuffle folder: Songs within

the current folder are played in ran-
dom order

• Shuffle category: Songs within
the current category are played in
random order.

Menu
Press the [Menu], and select the
desired function.

• Save to My Music: Songs on your
USB device can be saved to My
Music.

(1) File: Select a file to save.

(2) Mark all: Select all files.

(3) Unmark all: Deselect all files.

(4) Save: Save the selected file(s).
- Select the files you want to save,

and press the [Save]. This saves
the selected files to My Music.

- Saving is canceled if phone calls
are received or made while saving.

- Up to 6,000 files can be saved.
- The currently playing file on the

USB device cannot be changed
while saving.

- My Music cannot be used while
saving.

- Up to 700 MB can be saved.
• Information: Detailed information

on the currently playing song is dis-
played.

• Sound Settings: Audio sound set-
tings can be changed.

i

•  Запазване в „Моята музика“: Песните 
на вашето USB устройство могат да 
бъдат запазени в Моята музика (My 
Music).

(1)  File: Избиране на файл за запазване.
(2)  Mark all: Избиране на всички файлове.
(3)  Unmark all: Отменяне на всички фай-

лове.

(4) Save: Запазване на избраните фай-
лове.

 - Изберете файловете, които искате 
да запазите, и натиснете [Save]. Това 
запазва избраните файлове в „Моята 
музика“.

 - Запазването се анулира, ако се при-
емат или правят телефонни обажда-
ния по време на запазването.

 - Могат да бъдат запазени до 6 000 
файла.

 - Възпроизвежданият файл от USB 
устройството не може да се променя 
по време на запазването.

 - „Моята музика“ не може да се използ-
ва по време на запазване.

 - Могат да бъдат запазени до 700 MB.
• Информация: Появява се подробна 

информация за песента, която се въз-
произвежда в момента.

• Настройки на звука: Настройките на 
звука могат да бъдат променени.
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i  Информация
Използване на iPod® устройство
• За да използвате функцията за управле-

ние на iPod® от аудиосистемата, използ-
вайте предвиденият за целта iPod® кабел.

• Свързването на iPod® към автомобила 
по време на възпроизвеждане на музика 
може да доведе до силен шум, който трае 
около една до две секунди. Свържете 
iPod® към автомобила след спиране или 
след като спрете музиката.

• Свържете iPod® с автомобила в състояние 
ACC ON, за да започнете зареждането.

• Когато свързвате iPod® кабела, уверете 
се, че сте вкарали до края кабела в порта.

• Когато EQ ефектите се активират едно-
временно на външни устройства, като 
например iPod® и аудиосистемата, ефек-
тите EQ могат да се припокриват, което 
води до влошаване или изкривяване на 
качеството на звука. Ако е възможно, 
деактивирайте функцията EQ за всички 
външни устройства.

• Възможно е да възникне шум, когато 
вашия iPod® или AUX порт е свързан. 
Изключете и съхранявайте отделно, ко-
гато не се използва.

(Продължава)

 
(Продължава)
• Възможно е да има шум, ако аудиосис-

темата се използва, когато  iPod® или 
AUX външно устройство е свързано към 
захранващия жак. В тези случаи изклю-
чете iPod® или външното устройство от 
захранващия жак.

• Възпроизвеждането може да бъде прекъс-
нато или да възникнат неизправности в 
устройството в зависимост от характерис-
тиките на вашия iPod®/iPhone®.

• Възпроизвеждането може да е неуспеш-
но, ако вашият iPhone® е свързан чрез 
Bluetooth® и USB. В този случай изберете 
Докинг конектор или Bluetooth® на ва-
шия iPhone®, за да промените настрой-
ките за изход на звука.

• Ако версията на софтуера не поддържа 
комуникационния протокол или iPod® 
не се разпознава поради неизправност на 
устройството, аномалии или дефекти, не 
може да се използва режим iPod®.

• Устройствата iPod® нано (5-то поколение) 
може да не бъдат разпознати, ако батерия-
та е разредена. Заредете достатъчно преди 
употреба.

(Продължава)

 
(Продължава)
• Редът за търсене и възпроизвеждане на 

песни в iPod® устройството може да се 
различава от реда за търсене в аудиосис-
темата.

• Ако iPod® не функционира поради въ-
трешен дефект, моля, нулирайте iPod® 
(вижте ръководството на iPod®).

• В зависимост от версията на софтуера, 
iPod® може да не успее да се синхронизира 
със системата. Ако медията е отстранена 
или изключена преди разпознаването, 
може да не се възстанови предишният 
режим (iPad® не може да бъде зареден).

• Кабели, различни от 1-метровия кабел, 
доставен с продукти iPod® / iPhone®, 
може да не бъдат разпознати.

• Когато използвате други музикални при-
ложения на вашия iPod®, функцията за 
синхронизиране на системата може да е 
неуспешна поради неизправност на iPod® 
приложението.
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iPod®

(1) Repeat
Enable/disable repeat.

(2) Shuffle
Enable/disable shuffle play.

(3) List
View a list of all songs.

(4) Menu
Navigate to the menu screen.

(5) Album Image
View song info.

(6) Pause
Pause or play music.

(7) Playback progress
Press to skip to the desired location.

Playback
• Connect your iPod® to the audio

USB port, press the [MEDIA] but-
ton, and select [iPod].

Changing songs
• Press the [SEEK/TRACK] button

to play the previous or next song.
• Press and hold the [SEEK/TRACK]

button to rewind or fast forward the
currently playing song.

• Search songs by turning the TUNE
knob, and press the knob to play.

Selecting songs from a list
Press the [List] to see a list of songs
available for play.
Select and play the desired song.

Repeat play
Press the [Repeat] to enable or disable
‘Repeat category’, ‘Repeat current
song’.
• Repeat category: Repeat all

songs in the current category.
• Repeat current song: The cur-

rently playing song is repeated.

Shuffle play
Press the [Shuffle] to enable/disable
‘Shuffle category’ play.
• Shuffle category: Songs within

the current category are played in
random order.

Menu
Press the [Menu], and select the
desired function.
• Information: Detailed info on the

currently playing song is displayed.
• Sound Settings: Audio sound set-

tings can be changed.

(1) Repeat
Активира/деактивира повтарянето

(2) Shuffle
Активиране/ деактивиране на разбърка-
но възпроизвеждане.

(3) List
Преглед на списъка с всички песни.

(4) Menu
Отвежда към екрана с менюто

(5) Изображение на албума
Показва информация за песента.

(6) Pause
Пауза или продължава възпроизвеждането.

(7) Ход на възпроизвеждането
Натиснете, за да преминете към жела-
ното място.

Плейбек
•  Свържете вашия iPod® към аудио USB 

порт, натиснете бутона [MEDIA] и избе-
рете [iPod].

Смяна на песните
•  Натиснете бутона [SEEK/TRACK], за 

да възпроизведете предишната или 
следващата песен.

•  Натиснете и задръжте бутона [SEEK/
TRACK], за да превъртите назад или 
напред песента, която понастоящем 
се възпроизвежда.

•  Търсете песни, като завъртите бутона 
ТUNE и натиснете бутона за възпроиз-
веждане.

Избиране на песни от списък
Натиснете [List], за да видите списък с 
наличните за възпроизвеждане песни. Из-
берете и възпроизведете желаната песен.

Повторно възпроизвеждане
Натиснете [Repeat], за да активирате или 
деактивирате „Повтаряне на категория“, 
„Повтаряне на текущата песен“.
•  Повторение на категория: По-

втаряне на всички песни в текущата 
категория.

•  Повторение на текущата песен: 
Текущата песен се повтаря.

Разбъркано възпроизвеждане
Натиснете [Shuffle], за да активирате / 
деактивирате разбърканото възпроиз-
веждане на категорията.
•  Разбъркана категория: Песните в 

текущата категория се възпроизвеж-
дат в произволен ред.

Меню (Menu)
Натиснете [Menu] и изберете желаната 
функция.
• Информация Появява се подробна 

информация за песента, която се въз-
произвежда в момента.

• Настройки на звука: Настройките на 
звука могат да бъдат променени.
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When other music programs are
running
When songs saved on your iPod®

are playing through a separate music
app, the following screen is dis-
played.
(1) Play/Pause: Pause or play music.

(2) Play iPod files: Play music saved
on your iPod®.

(3) Album Image: View playback info.

Information 
Operation cannot be carried out cor-
rectly due to iPod® application mal-
function.

Playing iPod files
• Select [Play iPod files] to play

songs saved on your iPod®.
If there are no songs saved on your
iPod®, the [Play iPod files] is dis-
abled.

Information
- Using Bluetooth® (BT) Audio

• Bluetooth® Audio mode can only be
used if a Bluetooth®-enabled phone
is connected. Only devices that sup-
port Bluetooth® audio can be used.

• If the Bluetooth®-enabled phone is
disconnected during play, the music
stops.

• When the TRACK UP/DOWN but-
tons are used during Bluetooth®

audio streaming, a popping noise or
sound interruptions may occur,
depending on the cell phone device.

• Depending on the cell phone model,
the audio streaming function may
not be supported.

• If a phone call is made or received
when music is playing in Bluetooth®

Audio mode, the call may mix with
the music.

• When returning to Bluetooth®

Audio mode after ending a call, play
might not resume automatically for
some cell phone models.

i

i

Когато се изпълняват други музикални 
програми
Когато песните, запазени в iPod®, се въз-
произвеждат от друго музикално прило-
жение, се показва следният екран.
(1) Play/Pause: Пауза или продължаване 

на възпроизвеждането.
(2) Play iPod files: Възпроизвеждане на 

музика, записана на вашия iPod®.
(3) Album Image: Показва информация за 

изпълняваната песен.

i  Информация
Операцията не може да се извърши правил-
но поради неправилно функциониране на 
iPod®.

Възпроизвеждане на iPod файлове
•  Изберете [Play iPod files], за да възпро-

извеждате песни, запазени в iPod®.
 Ако няма запаметени песни на вашия 

iPod®, [Play iPod files] не е активен.

i  Информация
Използване на Bluetooth® (BT) Аудио
• Bluetooth® аудио режим може да се из-

ползва само ако е свързан телефон с 
Bluetooth®. Могат да се използват само 
устройства, които поддържат Bluetooth® 
аудио.

• Ако телефонът с Bluetooth® бъде изклю-
чен по време на възпроизвеждане, музи-
ката спира.

• Когато бутоните TRACK UP/DOWN се 
използват по време на Bluetooth® аудио 
стрийминг, в зависимост от мобилния 
телефон, може да възникне прекъсване 
на звука или да се появят пукания.

• В зависимост от модела на мобилния 
телефон функцията за аудио стрийминг 
може да не се поддържа.

• Ако е направено или получено телефонно 
обаждане при възпроизвеждане на музика 
в режим Bluetooth® Аудио, разговорът 
може да се смеси с музиката.

• Когато се върнете в режим Bluetooth® 
Аудио след приключване на повикване, 
възпроизвеждането може да не се възобно-
ви автоматично за някои модели мобилни 
телефони.
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 БЕЛЕЖКА 
• Безжичната технология Bluetooth® 

Хендсфрий е функция, която поз-
волява на водачите да управляват 
автомобила безопасно. Свързването 
на автомобилната аудио система с 
телефон с безжичната технология 
Bluetooth®  позволява на потребителя 
удобно да осъществява повиквания, 
да получава повиквания и да упра-
влява телефонния указател. Преди 
да използвате безжичната техноло-
гия Bluetooth®, внимателно прочетете 
съдържанието на това ръководство 
за потребителя.

• Прекомерното използване или екс-
плоатация по време на шофиране 
може да доведе до небрежно упра-
вление и да бъде причина за злопо-
луки.

• Не работете с устройството прекале-
но много при шофиране.

• Преглеждането на екрана за продъл-
жителни периоди от време е опасно 
и може да доведе до инциденти.

• По време на шофиране гледайте 
екрана само за кратки периоди от 
време.

BT Аудио 
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• Bluetooth® Wireless Technology
Handsfree is a feature that
enables drivers to practice safe
driving. Connecting the car
audio system with a Bluetooth®

Wireless Technology phone
allows the user to conveniently
make calls, receive calls, and
manage the phone book. Before
using the Bluetooth® Wireless
Technology, carefully read the
contents of this user’s manual.

• Excessive use or operations
while driving may lead to negli-
gent driving practices and be
the cause of accidents.

• Do not operate the device exces-
sively while driving.

• Viewing the screen for pro-
longed periods of time is dan-
gerous and may lead to acci-
dents.

• When driving, view the screen
only for short periods of time.

BT Audio

(1) Repeat
Enable/disable repeat.

(2) Shuffle
Enable/disable shuffle play.

(3) Menu
Navigate to the menu screen.

(4) Play/Pause
Pause or play music.

Information 
• Some cell phone models may not

support particular functions.
• Bluetooth® audio volume is synced

with cell phone media volume.

Playback
• Press the [MEDIA] button, and

select [BT Audio].

Changing songs
• Press the [SEEK/TRACK] button

to play the previous or next song.

Information 
Some cell phones may not support this
function.

Repeat play
Press the [Repeat] to enable or dis-
able ‘Repeat all’, ‘Repeat current song’
or ‘Repeat category’.
• Repeat all: All songs in the

playlist are repeated.
• Repeat current song: The cur-

rently playing song is repeated.
• Repeat category: Repeat all

songs in the current category.

i

i

NOTICE

(1) Repeat
Активира/деактивира повтарянето
(2) Shuffle
Активиране/ деактивиране на разбърка-
но възпроизвеждане.
(3) Menu
Отвежда към екрана с менюто
(4) Play/Pause
Пауза или продължава възпроизвежда-
нето.

i  Информация
•  Възможно е някои модели мобилни телефо-

ни да не поддържат определени функции.
•  Силата на звука на Bluetooth® е синхро-

низирана със силата на звука на мобил-
ния телефон.

Плейбек
•  Натиснете бутона [MEDIA] и изберете 

[BT Audio].

Смяна на песните
•  Натиснете бутона [SEEK/TRACK], за 

да възпроизведете предишната или 
следващата песен.

i  Информация
•  Възможно е някои модели мобилни теле-

фони да не поддържат тази функция.

Повторно възпроизвеждане
Натиснете [Repeat], за да активирате или 
деактивирате „Повтаряне на всички“, 
„Повтаряне на текущата песен“ или „По-
втаряне на категория“.
•  Повтаряне на всички: Всички 

песни в плейлиста се повтарят.
•  Повторение на текущата песен: 

Текущата песен се повтаря.
•  Повторение на категория: По-

втаряне на всички песни в текущата 
категория.
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i  Информация
Функцията за повторно възпроизвеждане е 
включена в зависимост от работата на свър-
заното Bluetooth устройство.

Разбъркано възпроизвеждане
Натиснете [Shuffle], за да активирате / 
деактивирате разбъркано възпроизвеж-
дане, разбъркано възпроизвеждане на 
категорията.
•  Разбъркано: Песните се изпълня-

ват в произволен ред.
•  Разбъркана категория: Песните в 

текущата категория се възпроизвеж-
дат в произволен ред.

i  Информация
Функцията за разбъркано възпроизвеждане 
е включена в зависимост от работата на 
свързаното Bluetooth устройство.

Меню (Menu)
Натиснете [Menu] и изберете желаната 
функция.
•   Връзки:  Свързаното в  момента 

Bluetooth® устройство може да бъде 
сменено.

•   Информация: Появява се подробна 

информация за песента, която се въз-
произвежда в момента.

•  Настройки на звука: Настройките на 
звука могат да бъдат променени.

AUX

4-30

Multimedia System

Information 
The repeat play function is engaged,
depending on the operation of the con-
nected Bluetooth device.

Shuffle play
Press the [Shuffle] to enable/disable
‘Shuffle’, ‘Shuffle category’ play.
• Shuffle: Songs are played in

random order.
• Shuffle category: Songs within

the current category are played in
random order.

Information 
The shuffle function is engaged,
depending on the operation of the con-
nected Bluetooth device.

Menu
Press the [Menu], and select the
desired function.
• Connections:The currently connected

Bluetooth® device can be changed.
• Information: Detailed information on

the currently playing song is displayed.
• Sound Settings: Audio sound set-

tings can be changed.

AUX

Running AUX
• Press the [MEDIA] button, and

select [AUX].
• Connect the external device con-

nection jack to the AUX terminal to
run AUX.

(1) Sound Settings: Audio sound set-
tings can be changed.

My Music

(1) Repeat
Enable/disable repeat.

(2) Shuffle
Enable/disable shuffle play.

(3) List
View a list of all songs.

(4) Menu
Navigate to the menu screen.

(5) Album Image
View song info.

i

i

Пускане на AUX
•  Натиснете бутона [MEDIA] и изберете 

[AUX].
•  Включете жака на външния уред към 

клемата AUX, за да стартирате AUX.
(1)  Sound Settings: Настройките на звука 

могат да бъдат променени.

Моята музика
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Information 
The repeat play function is engaged,
depending on the operation of the con-
nected Bluetooth device.

Shuffle play
Press the [Shuffle] to enable/disable
‘Shuffle’, ‘Shuffle category’ play.
• Shuffle: Songs are played in

random order.
• Shuffle category: Songs within

the current category are played in
random order.

Information 
The shuffle function is engaged,
depending on the operation of the con-
nected Bluetooth device.

Menu
Press the [Menu], and select the
desired function.
• Connections:The currently connected

Bluetooth® device can be changed.
• Information: Detailed information on

the currently playing song is displayed.
• Sound Settings: Audio sound set-

tings can be changed.

AUX

Running AUX
• Press the [MEDIA] button, and

select [AUX].
• Connect the external device con-

nection jack to the AUX terminal to
run AUX.

(1) Sound Settings: Audio sound set-
tings can be changed.

My Music

(1) Repeat
Enable/disable repeat.

(2) Shuffle
Enable/disable shuffle play.

(3) List
View a list of all songs.

(4) Menu
Navigate to the menu screen.

(5) Album Image
View song info.

i

i

(1) Repeat
Активира/деактивира повтарянето

(2) Shuffle
Активиране/ деактивиране на разбърка-
но възпроизвеждане.

(3) List
Преглед на списъка с всички песни.

(4) Menu
Отвежда към екрана с менюто

(5) Изображение на албума
Показва информация за песента.

1

2 3 4
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(6) Pause
Пауза или продължава възпроизвежда-
нето.

(7) Ход на възпроизвеждането
Натиснете, за да преминете към жела-
ното място.

Плейбек
•  Натиснете бутона [MEDIA] и изберете 

[My Music].
•  My Music не може да бъде избрано, ако 

не съдържа музика.
•  Проверете съдържанието на USB ус-

тройството, преди да запазите музи-
ката в „Моята музика“.

Смяна на песните
Натиснете бутона [SEEK/TRACK], за да 
възпроизведете предишната или след-
ващата песен.
•  Натиснете и задръжте бутона [SEEK/

TRACK], за да превъртите назад или 
напред песента, която понастоящем 
се възпроизвежда.

•  Търсете песни, като завъртите бутона 
ТUNE и натиснете бутона за възпроиз-
веждане.
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(6) Pause
Pause or play music.

(7) Playback progress
Press to skip to the desired location.

Playback
Press the [MEDIA] button, and
select [My Music].
• My Music cannot be selected if it

does not contain music.
• Check the content of your USB

drive before saving music to My
Music.

Changing songs
Press the [SEEK/TRACK] button to
play the previous or next song.
• Press and hold the [SEEK/TRACK]

button to rewind or fast forward the
currently playing song.

• Search songs by turning the TUNE
knob and press the knob to play.

Selecting songs from a list
Press the [List] to see a list of songs
available for play.
Select and play the desired song.

Repeat play
Press the [Repeat] to enable or dis-
able ‘Repeat all’, ‘Repeat current
song’ or ‘Repeat category’.
• Repeat all: All songs in the

playlist are repeated.
• Repeat current song: The cur-

rently playing song is repeated.
• Repeat category: Repeat all

songs in the current category.

Shuffle play
Press the [Shuffle] to enable/disable
‘Shuffle’, ‘Shuffle category’ play.
• Shuffle: Songs are played in

random order.
• Shuffle category: Songs within

the current category are played in
random order.

Menu
Press the [Menu], and select the
desired function.

• Delete files: You can delete files
from My Music.

(1) File: Select saved file.

(2) Mark all: Select all files.
(3) Unmark all: Deselect all files.

Избиране на песни от списък
Натиснете [List], за да видите списък с 
наличните за възпроизвеждане песни.
Изберете и възпроизведете желаната 
песен.

Повторно възпроизвеждане
Натиснете [Repeat], за да активирате или 
деактивирате „Повтаряне на всички“, 
„Повтаряне на текущата песен“ или „По-
втаряне на категория“.
•  Повтаряне на всички: Всички 

песни в плейлиста се повтарят.
•  Повторение на текущата песен: 

Текущата песен се повтаря.
•  Повторение на категория: По-

втаряне на всички песни в текущата 
категория.

Shuffle play
Натиснете [Shuffle], за да активирате / 
деактивирате разбъркано възпроизвеж-
дане, разбъркано възпроизвеждане на 
категорията.
•   Разбъркано: Песните се изпълня-

ват в произволен ред.
•   Разбъркана категория: Песните в 

текущата категория се възпроизвеж-
дат в произволен ред.

Меню (Menu)
Натиснете [Menu] и изберете желаната 
функция.
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(6) Pause
Pause or play music.

(7) Playback progress
Press to skip to the desired location.

Playback
Press the [MEDIA] button, and
select [My Music].
• My Music cannot be selected if it

does not contain music.
• Check the content of your USB

drive before saving music to My
Music.

Changing songs
Press the [SEEK/TRACK] button to
play the previous or next song.
• Press and hold the [SEEK/TRACK]

button to rewind or fast forward the
currently playing song.

• Search songs by turning the TUNE
knob and press the knob to play.

Selecting songs from a list
Press the [List] to see a list of songs
available for play.
Select and play the desired song.

Repeat play
Press the [Repeat] to enable or dis-
able ‘Repeat all’, ‘Repeat current
song’ or ‘Repeat category’.
• Repeat all: All songs in the

playlist are repeated.
• Repeat current song: The cur-

rently playing song is repeated.
• Repeat category: Repeat all

songs in the current category.

Shuffle play
Press the [Shuffle] to enable/disable
‘Shuffle’, ‘Shuffle category’ play.
• Shuffle: Songs are played in

random order.
• Shuffle category: Songs within

the current category are played in
random order.

Menu
Press the [Menu], and select the
desired function.

• Delete files: You can delete files
from My Music.

(1) File: Select saved file.

(2) Mark all: Select all files.
(3) Unmark all: Deselect all files.

•  Изтриване на файлове: Можете да 
изтривате файлове от „Моята музика“.

 (1) File: Изберете запазен файл.
 (2) Mark all: Избиране на всички фай-

лове.
 (3) Unmark all: Отменяне на всички 

файлове.
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 (4) Delete: Изтриване на избрания фай-
л(ове).

 - Изберете файла, който да изтриете, 
след което натиснете [Delete], за да го 
изтриете.

 - Изтриването се анулира, ако бъдат 
получени или направени телефонни 
обаждания по време на изтриването.

•  Добавяне към плейлист: Често въз-
произвежданите песни могат да бъдат 
дублирани в [Playlist].

 - Песните могат да се възпроизвеждат 
от [Playlist].

• Информация Появява се подробна 
информация за песента, която се въз-
произвежда в момента.

• Настройки на звука: Настройките на 
звука могат да бъдат променени.

Изтриване на плейлист
Когато възпроизвеждате песен от плей-
листа, натиснете[Menu] и изберете [Delete 
from playlist].
Изберете песента, която желаете да из-
триете, след което натиснете [Delete].
 

Телефон

i  Информация
Използване на клетъчен телефон с 
безжична технология Bluetooth®
• Bluetooth® е безжична технология с малък 

обсег, която използва 2.4 GHz честота за 
безжично свързване на различни устрой-
ства в рамките на определено разстояние.

• Технологията се използва в компютри, 
периферни устройства, Bluetooth® теле-
фони, таблетни компютри, домакински 
уреди и автомобили. Устройствата, под-
държащи Bluetooth®, могат да обменят 
данни при високи скорости без физически 
кабелни връзки.

• Устройствата Bluetooth® Хендсфрий 
позволяват удобен достъп до функциите 
на клетъчните телефони, оборудвани с 
Bluetooth®.

• Някои Bluetooth® устройства може да не 
се поддържат от функцията Bluetooth® 
Хендсфрий.

(Продължава)
 

(Продължава)
• Когато Bluetooth® е свързан и се правят 

обаждания чрез свързан мобилен теле-
фон извън автомобила, повикването се 
осъществява чрез функцията Bluetooth® 
Хендсфрий на автомобила.

• Уверете се, че сте изключили функци-
ята Bluetooth® Хендсфрий чрез вашето 
Bluetooth® устройство или аудио екрана.
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Мерки за безопасност
• Функцията Bluetooth® Хендсфрий пома-

га на водачите да шофират безопас-
но. Чрез свързването на телефонен 
с Bluetooth® към аудиосистемата на 
автомобила, телефонните обажда-
ния могат да се правят и приемат 
чрез аудиосистемата, а контактите 
да се управляват. Преди използване 
се консултирайте с ръководството за 
потребителя.

• Прекомерното манипулиране с кон-
тролните функции при шофиране 
затруднява следенето на пътя напред 
и може да доведе до инциденти. Не 
работете с устройството прекалено 
много при шофиране.

• Гледането на екрана за продължително 
време увеличава риска от злополуки. 
Намалете времето за гледане на ек-
рана 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® Хендсфрий телефонни 
разговори

 2) Операции по време на разговор 
(Личен, Превключване, Управление на 
силата на звука на микрофона)

 3) Изтегляне на историята на обажда-
нията, запазена в Bluetooth® устрой-
ството

 4) Изтегляне на контактите, запазена 
в Bluetooth® устройството

 5) Автоматично изтегляне на контакти/ 
история на повикванията, когато 
Bluetooth® е свързан

 6 )  А в то м а т и ч н о  с в ъ р з в а н е  н а 
Bluetooth® устройството, когато авто-
мобилът е стартиран

 7) Възпроизвеждане на аудио стрий-
минг с Bluetooth®

•  Преди да свържете аудиосистема-
та 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 изключе-
на. Търсене и свързване с активирана 
функция Bluetooth®.

•  Сдвоете или свържете Bluetooth® 
устройствата към аудиосистемата, 
когато автомобилът не се движи.

•  Ако Bluetooth® връзката се изгуби 
поради ненормални условия, докато 
Bluetooth® устройството е свързано 
(обхватът на комуникация е превишен, 
изключване на устройството, грешки 
при комуникацията и т.н.), прекъсна-
тото Bluetooth® устройство се търси и 
автоматично се свързва отново.

•  Ако искате да деактивирате функ-
цията за автоматично свързване на 
Bluetooth® устройството, включете 
функцията ИЗКЛЮЧВАНЕ на Bluetooth® 
от вашето устройство. Консултирайте 
се с ръководствата за потребителя за 
отделни устройства, за да видите дали 
Bluetooth® се поддържа.

•  Качеството и силата на звука при Хен-
дсфрий може да варират в зависимост 
от вида на Bluetooth® устройството.
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•  При някои Bluetooth® устройства се 
появяват периодични прекъсвания 
на Bluetooth® връзката. В такъв случай 
използвайте следния метод.

 1) Изключете функцията Bluetooth® на 
вашето Bluetooth® устройство   Вклю-
чете го и опитайте отново.

 2) Изтрийте сдвоеното устройство 
както от аудиосистемата, така и от 
Bluetooth® устройството, след което го 
свържете отново.

 3)  Изк лючете захранването на 
Bluetooth® устройството   Включете го 
и опитайте отново.

 4) Извадете напълно батерията от 
Bluetooth® устройството си; поставете 
я обратно, рестартиране и опитайте 
свързване.

 5) Рестартирайте автомобила и свър-
жете отново.

Сдвояване на първо Bluetooth® ус-
тройство

• Сдвояването се изразява в свързване 
на Bluetooth® мобилни телефони или 
уреди със системата преди осъщест-
вяването на връзка. Това е необходимо 
условие за правилното функционира-
не и употреба на Bluetooth® системата.

• Можете да свържете до 5 мобилни 
устройства.

• Сдвояването на устройствата не 
трябва да се извършва по време на 
движение на автомобила.

 Намерете автомобила в менюто на 
Bluetooth® устройството и го свържете 
с него > Въведете паролата, изписана 
на Bluetooth® устройството или друга 
валидна > На екрана ще се изпише 
Сдвояването е завършено/Bluetooth® 
pairing completed.

1.  При натискане на бутона PHONE на 
аудиосистемата или бутона CALL на 
волана на екрана се отваря следният 
диалогов прозорец и устройствата 
могат да бъдат свързани:

(1) Vehicle name/Наименование на ав-
томобила: Това е търсеното име в 
Bluetooth® устройството.

i  Информация
Показаното на фигурата име е примерно.

2. Потърсете налични Bluetooth® устрой-
ства в Bluetooth® менюто на вашето 
Bluetooth® устройство (мобилен теле-
фон или др.)

3. Уверете се, че наименованието на 
автомобила, изписано на вашето ус-
тройство, съвпада с това на екрана, 
ако това е така, изберете го.
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4. For devices that require passkey

confirmation, the following screen
is shown on the audio system. A
6-digit passkey input screen is
shown in the Bluetooth® device.

- After confirming that the 6-digit
passkey on the audio screen and
the Bluetooth® device are identi-
cal, press [OK] in your Bluetooth®

device.

Information 
The 6-digit passkey in the image
above is an example. Refer to your
vehicle for the actual passkey.

Pairing a second Bluetooth® device
Press the [SETUP] button on the
audio system ➟ Select [Bluetooth] ➟
Select [Connections] ➟ Select [Add
new].

- The pairing procedure from this
point is identical to [Pairing the first
Bluetooth device].

Information
• Bluetooth® standby mode lasts for

three minutes. If a device is not
paired within three minutes, pairing
is canceled. Start over from the
beginning.

• For most Bluetooth® devices, a con-
nection is established automatically
after pairing. Some devices, howev-
er, require separate confirmation
when connecting after pairing. Be
sure to check your Bluetooth®

device after pairing to confirm that
it has connected.

i

i

4.  За устройства, които изискват пот-
върждаване на парола, в аудиосис-
темата се показва следният екран. В 
Bluetooth® устройството се показва 
6-цифрен екран за въвеждане на па-
рола.

 - След като потвърдите, че 6-цифре-
ната парола от екрана на аудиосис-
темата и Bluetooth® устройството са 
еднакви, натиснете [OK] на вашето 
Bluetooth® устройство.

i  Информация
6-цифрената парола от изображението по-го-
ре е пример. Направете справка с вашия 
автомобил за действителната парола.
 

Сдвояване на второ Bluetooth® устройство
Натиснете бутона [SETUP] на аудио сис-
темата  Изберете [Bluetooth]  Изберете 
[Connections]  Изберете [Add new].
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4. For devices that require passkey

confirmation, the following screen
is shown on the audio system. A
6-digit passkey input screen is
shown in the Bluetooth® device.

- After confirming that the 6-digit
passkey on the audio screen and
the Bluetooth® device are identi-
cal, press [OK] in your Bluetooth®

device.

Information 
The 6-digit passkey in the image
above is an example. Refer to your
vehicle for the actual passkey.

Pairing a second Bluetooth® device
Press the [SETUP] button on the
audio system ➟ Select [Bluetooth] ➟
Select [Connections] ➟ Select [Add
new].

- The pairing procedure from this
point is identical to [Pairing the first
Bluetooth device].

Information
• Bluetooth® standby mode lasts for

three minutes. If a device is not
paired within three minutes, pairing
is canceled. Start over from the
beginning.

• For most Bluetooth® devices, a con-
nection is established automatically
after pairing. Some devices, howev-
er, require separate confirmation
when connecting after pairing. Be
sure to check your Bluetooth®

device after pairing to confirm that
it has connected.

i

i

-  Процедурата за сдвояване от тук на-
татък е идентична на [Сдвояване на 
първото Bluetooth устройство].

 

i  Информация
•  Режимът на готовност на Bluetooth® про-

дължава три минути. Ако устройството 
не бъде сдвоено в рамките на три минути, 
сдвояването се анулира. Започнете пак от 
самото начало.

•  За повечето устройства с Bluetooth® 
връзката се установява автоматично 
след сдвояване. Някои устройства обаче 
изискват отделно потвърждение при 
свързване след сдвояване. Проверете 
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 аудиосисте-
мата или бутона [CALL] на дистанцион-
ното управление на волана  Списък 
на сдвоените Bluetooth® устройства  
Изберете желаното Bluetooth® устройство 
от списъка  Свържете Bluetooth®.
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Connecting Bluetooth® devices

If there are no connected devices
Select the [PHONE] button on the
audio system or the [CALL] button in
the steering wheel remote control ➟
List of paired Bluetooth® devices ➟
Select the desired Bluetooth® device
from the list ➟ Connect Bluetooth®.

If there are connected devices
Select the [PHONE] button on the
audio system ➟ Select [Settings] ➟
Select [Connections] ➟ Select
Bluetooth® device to connect ➟ Select
[Connect] ➟ Connect Bluetooth®.

Information
• Only one Bluetooth® device can be

connected at a time.
• When a Bluetooth® device is con-

nected, other devices cannot be
paired.

Accepting/rejecting phone calls
Receiving phone calls with Bluetooth®

connected.

(1) Caller name: If the caller number
is in your contacts, the correspon-
ding name is displayed.

(2) Incoming phone number: Incoming
phone number is displayed.

(3) Accept: Accept call.
(4) Reject: Reject call.

i

 

Ако има свързани устройства
Изберете бутона [PHONE] на аудиосис-
темата  Изберете [Settings]   Изберете 
[Connections]  Изберете Bluetooth® 
устройство за свързване  Изберете 
[Connect]  Свържете Bluetooth®.
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Connecting Bluetooth® devices

If there are no connected devices
Select the [PHONE] button on the
audio system or the [CALL] button in
the steering wheel remote control ➟
List of paired Bluetooth® devices ➟
Select the desired Bluetooth® device
from the list ➟ Connect Bluetooth®.

If there are connected devices
Select the [PHONE] button on the
audio system ➟ Select [Settings] ➟
Select [Connections] ➟ Select
Bluetooth® device to connect ➟ Select
[Connect] ➟ Connect Bluetooth®.

Information
• Only one Bluetooth® device can be

connected at a time.
• When a Bluetooth® device is con-

nected, other devices cannot be
paired.

Accepting/rejecting phone calls
Receiving phone calls with Bluetooth®

connected.

(1) Caller name: If the caller number
is in your contacts, the correspon-
ding name is displayed.

(2) Incoming phone number: Incoming
phone number is displayed.

(3) Accept: Accept call.
(4) Reject: Reject call.

ii  Информация
•  Свързването на Bluetooth® устройствата 

се извършва само едно по едно.
•  Когато е свързано Bluetooth® устройство, 

други устройства не могат да се сдвояват.
 

Приемане / отхвърляне на телефонни 
разговори
Получаване на телефонни разговори със 
свързан Bluetooth®.
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Connecting Bluetooth® devices

If there are no connected devices
Select the [PHONE] button on the
audio system or the [CALL] button in
the steering wheel remote control ➟
List of paired Bluetooth® devices ➟
Select the desired Bluetooth® device
from the list ➟ Connect Bluetooth®.

If there are connected devices
Select the [PHONE] button on the
audio system ➟ Select [Settings] ➟
Select [Connections] ➟ Select
Bluetooth® device to connect ➟ Select
[Connect] ➟ Connect Bluetooth®.

Information
• Only one Bluetooth® device can be

connected at a time.
• When a Bluetooth® device is con-

nected, other devices cannot be
paired.

Accepting/rejecting phone calls
Receiving phone calls with Bluetooth®

connected.

(1) Caller name: If the caller number
is in your contacts, the correspon-
ding name is displayed.

(2) Incoming phone number: Incoming
phone number is displayed.

(3) Accept: Accept call.
(4) Reject: Reject call.

i

(1) Име на повикващия: Ако номерът на 
повикващия е в контактите ви, се по-
казва съответното име

(2) Входящ телефонен номер: Появява се 
входящият телефонен номер.

(3) Accept: Приемане на повикването.
(4) Reject: Отхвърляне на повикването.
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i  Информация
•  Когато се появи екранът за входящо 

повикване, не може да се покаже аудио 
режим и екранът за настройки. Поддържа 
се само контрол на силата на звука.

•  Някои Bluetooth® устройства може да не 
поддържат функцията за отхвърляне на 
повиквания.

•  Някои Bluetooth® устройства може да не 
поддържат функцията за показване на 
телефонни номера.

Операции по време на разговори
Входящо повикване с включен Bluetooth®   
Изберете [Accept].
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Operation during calls 
Incoming call with Bluetooth® con-
nected ➟ Select [Accept].

(1) Call duration: Call duration display.
(2) Caller name: If the caller number is

in your contacts, the corresponding
name is displayed.

(3) Incoming phone number: Incoming
phone number is displayed.

(4) Private: Call is transferred to a cell
phone.

(5) End: End call.
(6) Mute: Block outgoing voice.

Menu
Press the [MENU] button and select
the desired function.
• Switch: Switch between calls if

connected to two or more calls.
• Microphone Volume: Adjust outgo-

ing voice volume.

Information
• Some Bluetooth® devices may not

support the Private function.
• The outgoing voice volume may

vary depending on the type of
Bluetooth® device. If the outgoing
voice volume is too high or low,
adjust the Microphone Volume.

• The Switch menu will only be dis-
played if connected to two or more
calls.

Favourites
Press the [PHONE] button on the
audio system ➟ Select [Favourites] ➟
Favourites list displayed.

(1) Add to favourites: Add a down-
loaded phone number to
favorites.

(2) Favourites list: A list of paired
favorites is displayed
Connect a call when selected.

Menu
Press the [MENU] button, and select
the desired function.
• Delete: Delete a saved favorites.

i

 (1) Продължителност на разговора: 
Показва се продължителността на 
разговора.

(2) Име на повикващия: Ако номерът на 
повикващия е в контактите ви, се по-
казва съответното име

(3) Входящ телефонен номер: Появява се 
входящият телефонен номер.

(4) Keypad: Показва се цифровата кла-
виатура за въвеждане на услугата 
„Автоматичен отговор“

(5) Private: Разговорът се прехвърля на 
клетъчен телефон.

(6) Microphone Vol (Outgoing Volume): На-
стройте силата на изходящия звук.

(7) End: Край на разговора.

i  Информация
•  Някои Bluetooth® устройства може да не 

поддържат функцията Private.
•  Изходящата сила на звука може да се 

различава в зависимост от вида на 
Bluetooth® устройството. Ако изходящият 
звуков сигнал е прекалено силен или слаб, 
настройте силата на звука на микрофона 
(изходящ звук).
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Любими
Изберете бутона [PHONE] на аудиосисте-
мата  Изберете [Favourites]  Показва се 
списък с любими.
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Favourites
Select the [PHONE] button on the
audio system ➟ Select
[Favourites(Favorites)] ➟
Favourites(Favorites) list displayed.

(1) Favourites(Favorites) list: A list of
paired favourites(favorites) is dis-
played.
Connect a call when selected.

(2) Add to favourites(Favorites): Add
a downloaded phone number to
favourites(favorites).

(3) Delete: Delete a saved Favourites
(Favorites).

Information
• Up to 20 favourites can be paired

for each paired Bluetooth® device.
• Favourites can be accessed when the

Bluetooth® device they were paired
from is connected.

• The audio system does not down-
load favourites from Bluetooth®

devices. Favourites must be newly
saved before use.

• To add to favourites, contacts must
be downloaded first.

• Saved favourites are not updated
even if the contacts of the connected
Bluetooth® device are changed. In
this case, favourites need to be delet-
ed and added again.

Call history
Select the [PHONE] button on the
audio system ➟ Select [Call history]
➟ Call history is displayed.

(1) Call history: Display the down-
loaded call history list.
Connect a call when selected.

(2) Sort by: Sort by all calls, dialed
calls, received calls or missed
calls.

(3) Download: Download call history
from connected Bluetooth® devices.

Information
• Up to 50 dialed, received and missed

calls are saved.
• When the latest call history is

received, the existing call history is
deleted.

i

i

(1)  Списък на любимите: Показва се спи-
сък със сдвоени любими контакти.

 Извършва повикване, когато е избран.
(2)  Add to Favourites: Добавяне на изтег-

лен телефонен номер към любими.
(3) Delete: Изтриване на запазени люби-

ми.
 

i  Информация
•  За всяко сдвоено Bluetooth устройство 

могат да се сдвоят до 20 любими контакта.
•  Любимите контакти могат да бъдат 

достъпни, когато е свързано Bluetooth® 
устройството, от което са били сдвоени.

•  Аудиосистемата не изтегля любимите 
от Bluetooth® устройства. Преди да ги 
използвате, любимите контакти трябва 
да са предварително съхранени.

•  За да ги добавите към любими, първо 
трябва да изтеглите контактите.

•  Запазените любими контакти не се актуа-
лизират, дори ако са променени контакти-
те на свързаното Bluetooth устройство. В 
този случай любимите контакти трябва 
да бъдат изтрити и добавени отново.

 
История на повикванията
Изберете бутона [PHONE] на аудиосисте-
мата  Изберете [Call history]  Показва 
се история на повикванията.
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Favourites
Select the [PHONE] button on the
audio system ➟ Select
[Favourites(Favorites)] ➟
Favourites(Favorites) list displayed.

(1) Favourites(Favorites) list: A list of
paired favourites(favorites) is dis-
played.
Connect a call when selected.

(2) Add to favourites(Favorites): Add
a downloaded phone number to
favourites(favorites).

(3) Delete: Delete a saved Favourites
(Favorites).

Information
• Up to 20 favourites can be paired

for each paired Bluetooth® device.
• Favourites can be accessed when the

Bluetooth® device they were paired
from is connected.

• The audio system does not down-
load favourites from Bluetooth®

devices. Favourites must be newly
saved before use.

• To add to favourites, contacts must
be downloaded first.

• Saved favourites are not updated
even if the contacts of the connected
Bluetooth® device are changed. In
this case, favourites need to be delet-
ed and added again.

Call history
Select the [PHONE] button on the
audio system ➟ Select [Call history]
➟ Call history is displayed.

(1) Call history: Display the down-
loaded call history list.
Connect a call when selected.

(2) Sort by: Sort by all calls, dialed
calls, received calls or missed
calls.

(3) Download: Download call history
from connected Bluetooth® devices.

Information
• Up to 50 dialed, received and missed

calls are saved.
• When the latest call history is

received, the existing call history is
deleted.

i

i

  
(1) История на повикванията: Показва 

изтегленият списък с история на по-
викванията.

 Свържете за разговор, когато сте из-
брали.

(2) Sort by: Сортиране по всички разгово-
ри, изходящи разговори, входящи раз-
говори или пропуснати повиквания.

(3) Download: Изтеглете историята на 
обажданията от свързани Bluetooth 
устройства.

i  Информация
• Запазени са до 50 набрани, получени и про-
пуснати повиквания. 
• Когато бъде получена последната история 
на повикванията, съществуващата история 
на повикванията се изтрива.
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Контакти
Изберете бутона [PHONE] на аудиосис-
темата  Изберете [Contacts]  Изберете 
буква (ABC)  Показва се контактите.
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Contacts
Select the [PHONE] button on the
audio system ➟ Select [Contacts] ➟
Select letter (ABC) ➟ Contacts dis-
played.

(1) Contacts: Display downloaded
contacts.
Connect a call when selected.

(2) Download: Download contacts from
connected Bluetooth® devices.

Information
• Up to 2,000 contacts can be saved.
• In some cases, additional confirmation

from your Bluetooth® device is neces-
sary when downloading contacts. If
downloading of contacts unsuccessful,
consult your Bluetooth® device’s set-
tings or the audio screen to approve
the download.

• Contacts without phone numbers
are not displayed.

Dial
Select the [PHONE] button on the
audio ➟ Select [Dial].

(1) Phone number entry window: The
phone number entered using the
keypad is displayed.

(2) Clear
- Press to delete individual digits.
- Press and hold to delete the

entire phone number.
(3) Keypad: Enter phone number.
(4) Bluetooth® Phone name

- The name of the connected
Bluetooth® device is displayed.

- Contacts matching the keypad
number/letter input are displayed.

i

(1)  Contacts: Показват се изтеглените кон-
такти. Свържете за разговор, когато 
сте избрали.

(2) Download: Изтегляне на историята 
на контактите от свързани Bluetooth 
устройства.

 

i  Информация
•  До 2000 контакти могат да бъдат запазени.
•  В някои случаи е необходимо допълнител-

но потвърждение от вашето Bluetooth® 
устройство, когато изтегляте контакти. 
Ако изтеглянето на контактите е неус-

пешно, направете справка с настройките 
на Bluetooth® устройството или аудио 
екрана, за да разрешите изтеглянето.

•  Контактите без телефонни номера не се 
показват.

 

Набиране на контакт
Изберете бутона [PHONE] на аудиосисте-
мата  Изберете [Dial].
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Contacts
Select the [PHONE] button on the
audio system ➟ Select [Contacts] ➟
Select letter (ABC) ➟ Contacts dis-
played.

(1) Contacts: Display downloaded
contacts.
Connect a call when selected.

(2) Download: Download contacts from
connected Bluetooth® devices.

Information
• Up to 2,000 contacts can be saved.
• In some cases, additional confirmation

from your Bluetooth® device is neces-
sary when downloading contacts. If
downloading of contacts unsuccessful,
consult your Bluetooth® device’s set-
tings or the audio screen to approve
the download.

• Contacts without phone numbers
are not displayed.

Dial
Select the [PHONE] button on the
audio ➟ Select [Dial].

(1) Phone number entry window: The
phone number entered using the
keypad is displayed.

(2) Clear
- Press to delete individual digits.
- Press and hold to delete the

entire phone number.
(3) Keypad: Enter phone number.
(4) Bluetooth® Phone name

- The name of the connected
Bluetooth® device is displayed.

- Contacts matching the keypad
number/letter input are displayed.

i

(1) Прозорец за въвеждане на телефонния 
номер: Показва се телефонният номер, 
въведен с помощта на клавиатурата.

(2) Изчистване
 - Натиснете, за да изтриете отделни 

цифри.
 - Натиснете и задръжте, за да изтриете 

целия телефонен номер.
(3) Клавиатура: Въведете телефонен 

номер.
(4) Име на Bluetooth® телефон
 - Показва се името на свързаното 

Bluetooth устройство.
 - Показват се контакти, съответстващи 

на въведения с клавиатурата номер/
буква.
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(5) Набиране 
 - Въведете и изберете телефонен но-

мер, на който да се обадите.
 - Изберете, без да въвеждате телефо-

нен номер, за да видите последното 
набрано повикване.

Настройки
Изберете бутона [PHONE] на аудиосисте-
мата  Изберете [Settings].
-  За настройките на телефона вижте 

страницата за настройка.
 

Настройване

4-40

Multimedia System

(5) Call
- Enter and select a phone num-

ber to call.
- Select without entering a phone

number to see the most recent
dialed call.

Settings
Select the [PHONE] button on the
audio ➟ Select [Settings].
- For phone settings, refer to Setup

page.

Setup

Access Display, Sound, Date/Time,
Bluetooth, System, Screensaver and
Display Off settings.
Select the [SETUP] button on the
audio system.

Display 
Select the [SETUP] button on the
audio system ➟ Select [Display].
• Dimming mode(Mode): Audio screen

brightness can be adjusted to the
time of day.

• Brightness(Illumination): The bright-
ness of the audio screen can be
changed.

• Text scroll*: If text is too long to be
displayed on the screen, enable
the text scroll function.

* if equipped

Sound 
Select the [SETUP] button on the
audio system ➟ Select [Sound].
• Position: Sound balance and pan-

ning can be adjusted.
• Equaliser(Tone): Sound tone color

can be adjusted.
• Speed dependent volume control:

Automatically adjust volume based
on vehicle speed.

• Beep: Select whether to play a beep
sound when the screen is touched.

Достъп до настройките за дисплея, звука, 
дата/час, Bluetooth, системата, скрийн-
сейвъра и изключването на дисплея.
Изберете бутона [SETUP] на аудиосис-
темата.
 

Дисплей
Изберете бутона [SETUP] на аудиосисте-
мата  Изберете [Display].
•  Режим на затъмняване (Режим): Яр-

костта на екрана на аудиосистемата 
може да бъде регулирана в зависи-
мост от времето през деня.

•  Яркост (Осветяване): Яркостта на ау-
дио екрана може да се промени.

•  Превъртане на текст*: Ако текстът е 
твърде дълъг, за да се покаже на екра-
на, активирайте функцията за превър-
тане на текст. * ако е в оборудването

Звук
Изберете бутона [SETUP] на аудиосисте-
мата  Изберете [Sound].
•  Позиция: Можете да регулирате ба-

ланса на звука и панорамата.
•  Еквалайзер (Тон): Цветът на звуковия 

тон може да се регулира.
•  Управление на силата на звука в за-

висимост от скоростта: Автоматично 
регулиране на силата на звука въз 
основа на скоростта на автомобила.

•  Бипкане: Изберете дали да се произ-
вежда звуков сигнал при докосване на 
екрана.
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Дата/Час
Изберете бутона [SETUP] на аудиосисте-
мата  Изберете  [Date/Time].
•  Задаване на час: Задайте времето, 

което се показва на аудио екрана.
•   Формат на времето: Изберете между 

12-часов и 24-часов формат за време.
•  Задаване на датата: Задайте датата, 

което се показва на аудио екрана.

Bluetooth
Изберете бутона [SETUP] на аудиосисте-
мата  Изберете [Bluetooth].
•   Връзки: Управление на сдвояването, 

изтриването, свързването и изключ-
ването на Bluetooth® устройства.

•  Автоматичен приоритет на връзката: 
Задайте приоритет за свързване на 
Bluetooth® устройства, когато автомо-
билът е стартиран.

•  Актуализиране на контактите: Кон-
тактите могат да бъдат изтеглени от 
свързани Bluetooth® устройства.

•  Bluetooth гласови команди*: Гласови ко-
манди за възпроизвеждане или изключ-
ване на звука за сдвояване, свързване и 
грешки на Bluetooth® устройството.

 * ако е в оборудването.

i  Информация
•  Когато сдвоените устройства са изтрити, 

историята на повикванията и контактите 
на устройството, запаметени в аудиосис-
темата, също се изтриват.

•  За Bluetooth® свързване с нисък приори-
тет на връзката, може да отнеме известно 
време, за да се установи връзката.

•  Контактите могат да бъдат изтеглени 
само от текущо свързаното Bluetooth® 
устройство.

•  Ако няма свързано Bluetooth® устрой-
ство, бутонът Изтегли контакти е деак-
тивиран.

•  Ако езиковата настройка е на словашки, 
унгарски или корейски език, Bluetooth 
гласовите команди* не се поддържат.

* ако е в оборудването.
 

Система
Изберете бутона [SETUP] на аудиосисте-
мата  Изберете [System].
•  Информация за паметта: Преглед на 

използването на паметта на „Моята 
музика“.

•  Език: Смяна на езика на потребителя.
•  По подразбиране: Нулиране на ауди-

осистемата.

i  Информация
Системата възстановява стойностите по 
подразбиране и всички запазени данни и 
настройки се изгубват.
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Скрийнсейвър
Задаване на информацията, която да се 
показва, когато аудиосистемата е изклю-
чена или екранът е изключен.
Изберете бутона [SETUP] на аудиосисте-
мата  Изберете [Screensaver].
•  Аналогов: Извежда се аналогов часов-

ник.
•  Дигитален: Извежда се цифров часов-

ник.
•  Нито един: Не се показва информация.

Изключване на дисплея
За да предотвратите отблясъци, екранът 
може да бъде изключен при работеща 
аудиосистемата.
Изберете бутона [SETUP] на аудиосисте-
мата  Изберете [Display Off].

i  Информация
Използвайте „Скрийнсейвър“, за да на-
строите информацията, която да се по-
казва, когато екранът е изключен.

 Декларация за съответствие
Сертификат за ЕС
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Screensaver
Set the information displayed when
the audio system is switched off or
the screen is turned off.
Select the [SETUP] button on the
audio system ➟ Select [Screensaver].
• Analogue: An analog clock is dis-

played.
• Digital: A digital clock is displayed.
• None: No information is displayed.

Display Off
To prevent glare, the screen can be
turned off with the audio system in
operation.
Select the [SETUP] button on the
audio system ➟ Select [Display Off].

Information
Use ‘Screensaver’ to set the informa-
tion to be displayed when the screen is
turned off.

i

Declaration of Conformity
CE for EU
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NCC за Тайван
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Въглеродният моноксид (СО) е токсичен газ. Дишането на СО може да причини загуба на съзнание и смърт.

Газовете от изпускателната система на двигателя съдържат въглероден моноксид, който не може да се види или помирише.

Не вдишвайте газовете от изпускателната система на двигателя.

Ако усетите мирис на изгорелите газове в автомобила, веднага отворете прозорците. Вдишването на СО може да причини 
безсъзнание и смърт чрез задушаване.

Уверете се, че изпускателната система не изтича.

Изпускателната система трябва да се проверява винаги, когато автомобилът се повдига, за да се смени маслото или за друга 
цел. Ако чуете промяна в звука на изпускателната система или ако преминете над нещо, което удари долната част на авто-
мобила, препоръчваме изпускателната система да бъде проверена възможно най-скоро от оторизиран дилър на HYUNDAI. 

Не оставяйте двигателят да работи в затворено пространство.

Оставянето на двигателя да работи на празен ход в гаража, дори при отворена гаражна врата, е опасна практика. Запалете 
двигателя само за да изкарате автомобила от гаража.

Избягвайте работата на двигателя на празен ход за продължителни периоди от време с хора в автомобила.

Ако е необходимо двигателят да работи за продължителен период от време с хора в автомобила, уверете се, че го правите 
само в открито пространство с входящ въздушен поток, настроен на „Свеж въздух“, а регулаторът на вентилатора да е по-
ставен на най-висока скорост, така че в купето да влиза свеж въздух.

Не блокирайте въздухозаборниците.

За да се осигури правилното функциониране на вентилационната система, поддържайте вентилационните отвори, разпо-
ложени пред предното стъкло, чисти от сняг, лед, листа или други препятствия.

Ако трябва да се движите с отворен багажник:

Затворете всички прозорци.

Отворете вентилационните отвори на таблото.

Задайте контрола на входящия въздух в режим „Свеж въздух“, управлението на въздушния поток на „Под“ или „Лице“ и упра-
влението на вентилатора да е на най-висока скорост.
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 Преди да влезете в автомобила:
• Уверете се, че всички прозорци, външ-

ни огледала и външни светлини са 
чисти и без препятствия.

• Отстранете скреж, сняг или лед.
• Визуално проверявайте гумите за не-

равномерно износване и повреда.
• Проверете под превозното средство 

за признаци на течове.
• Уверете се, че зад вас няма препят-

ствия, ако възнамерявате да тръгнете 
на заден ход.

 Преди да стартирате двигателя:
• Уверете се, че капакът на двигателя, 

багажникът и вратите са добре затво-
рени и заключени.

• Регулирайте позицията на седалката 
и волана.

• Настройте вътрешното и външните 
огледала за обратно виждане.

• Проверете дали всички светлини ра-
ботят.

• Поставете предпазния колан. Прове-
рете дали всички пътници са поста-
вили техните предпазни колани.

• Проверете уредите и индикаторите в 
арматурното табло и съобщенията на 
дисплея, когато ключът за запалване-
то е в положение ON.

• Проверете дали вещите, които носите, 
се правилно поставени и добре закре-
пени.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от СЕРИОЗНО 
НАРАНЯВАНЕ или СМЪРТ, вземете след-
ните предпазни мерки:
• Винаги пътувайте с предпазния 

колан. Всички пътници трябва да 
бъдат с правилно поставени колани, 
когато автомобилът се движи. За 
повече информация вижте „Пред-
пазни колани“ в глава 2.

• Винаги шофирайте предпазливо. 
Приемете, че други шофьори или 
пешеходци могат да бъдат невни-
мателни и да правят грешки.

• Не отклонявайте вниманието си 
от управлението на автомобила. 
Разсейването на водача може да 
доведе до злополуки.

• Оставете достатъчно разстояние 
между вас и автомобила пред вас.

ПРЕДИ ДА ПОТЕГЛИТЕ
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не шофирайте след употреба 
на алкохол или наркотици.
Пиенето или приемането на наркотици 
и шофиране е опасно и може да доведе 
до злополука и СЕРИОЗНО НАРАНЯВА-
НЕ или СМЪРТ.
Шофирането след употреба на алкохол 
е най-важната причина за смъртните 
случаи на магистралите всяка година. 
Дори малко количество алкохол ще 
повлияе на вашите рефлекси, възпри-
ятия и преценка. Само една напитка 
може да намали способността ви да 
реагирате на променящите се условия 
и извънредни ситуации, а времето за 
реакция се влошава с всяка допълни-
телна напитка.
Шофирането под въздействието на 
наркотици е също толкова опасно, или 
по-опасно, отколкото шофирането под 
влиянието на алкохол.
(Продължава)

(Продължава)
Много по-вероятно е да имате сериоз-
на катастрофа, ако пиете, или вземете 
наркотици, и шофирате. Ако пиете или 
приемате наркотици, не шофирайте. 
Не пътувайте с шофьор, който е пил или 
е приел наркотици. Изберете трезвен 
водач или се обадете на такси.

 ВНИМАНИЕ
За да намалите риска от СЕРИОЗНО 
НАРАНЯВАНЕ или СМЪРТ, вземете след-
ните предпазни мерки:
• Никога не позволявайте на деца 

или на лица, които не са запознати 
с превозното средство, да докосват 
ключа за запалване или свързаните 
с него части. Може да възникне не-
очаквано и внезапно движение на 
автомобила.

• Никога не посягайте през волана за 
ключ за запалване или друг орган 
за управление, докато автомоби-
лът е в движение. Присъствието на 
вашата ръка в тази зона може да 
доведе до загуба на контрол върху 
превозното средство и да предизви-
ка произшествие.

КЛЮЧ ЗА ЗАПАЛВАНЕ
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Гнездо на ключа за запалване (ако е в 
оборудването)

5-6

Driving your vehicle

Key ignition switch 
(if equipped)

Whenever the front door is opened,
the ignition switch will illuminate, pro-
vided the ignition switch is not in the
ON position. The light will go off
immediately when the ignition switch
is turned on or go off after about 30
seconds when the door is closed. (if
equipped)

• NEVER turn the ignition
switch to the LOCK or ACC
position while the vehicle is in
motion except in an emer-
gency. This will result in
engine turning off and loss of
power assist for the steering
and brake systems. This may
lead to loss of directional con-
trol and braking function,
which could cause an acci-
dent.

(Continued)

WARNING  

(Continued)
• Before leaving the driver's

seat, always make sure the
shift lever is in the P (Park)
position, apply the parking
brake, and turn ignition switch
to the LOCK position.
Unexpected vehicle move-
ment may occur if these pre-
cautions are not followed.

■ Type A ■ Type B

OAE056172L/OAE056173L

■ Type A ■ Type B

OAE056175L/OAE056174L

При отваряне на предната врата гнездо-
то на ключът за запалване ще свети, при 
условие че ключът не е в положение ON. 
Светлината ще изгасне веднага, когато 
ключът за запалването бъде завъртян в 
положение ON или след около 30 секун-
ди след затварянето на вратата. (ако е в 
оборудването)
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Driving your vehicle

Key ignition switch 
(if equipped)

Whenever the front door is opened,
the ignition switch will illuminate, pro-
vided the ignition switch is not in the
ON position. The light will go off
immediately when the ignition switch
is turned on or go off after about 30
seconds when the door is closed. (if
equipped)

• NEVER turn the ignition
switch to the LOCK or ACC
position while the vehicle is in
motion except in an emer-
gency. This will result in
engine turning off and loss of
power assist for the steering
and brake systems. This may
lead to loss of directional con-
trol and braking function,
which could cause an acci-
dent.

(Continued)

WARNING  

(Continued)
• Before leaving the driver's

seat, always make sure the
shift lever is in the P (Park)
position, apply the parking
brake, and turn ignition switch
to the LOCK position.
Unexpected vehicle move-
ment may occur if these pre-
cautions are not followed.

■ Type A ■ Type B

OAE056172L/OAE056173L

■ Type A ■ Type B

OAE056175L/OAE056174L

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не завъртайте ключа за за-
палване в положение LOCK или ACC, 
докато автомобилът е в движение, 
освен в случай на авария. Това ще 
доведе до изключване на двигателя и 
загуба на мощност при управлението 
на волана и спирачните системи. Това 
може да доведе до загуба на контрол 
над посоката на движение и спирач-
ната функция, която може да причини 
инцидент.
Преди да напуснете седалката на во-
дача, винаги се уверете, че лостът за 
смяна на предавките е в положение P 
(Паркиране), задействайте спирачка-
та за паркиране и завъртете ключът за 
запалване в положение LOCK.
Може да възникне неочаквано движе-
ние на превозното средство, ако тези 
предпазни мерки не са спазени.

СТАРТЕР
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Позиции на гнездото на ключа за запалване

Положение Действие Бележки

LOCK За да завъртите ключа за запалването в положение LOCK, 
поставете ключа в позиция ACC и го завъртете в положение 
LOCK.

Ключът за запалването може да бъде изваден в положение 
LOCK.

Воланът се заключва, за да предпази автомобила от кражба. 
(ако е в оборудването)

ACC Могат да се използват електрически аксесоари. Воланът 
се отключва.

Ако се усети затруднение при завъртането на 
ключа за запалване в положение ACC, завър-
тете ключа, докато въртите волана наляво и 
надясно, за да намалите напрежението.

ON Това е нормалното положение на ключа, когато автомоби-
лът е стартиран.

Могат да се използват всички функции и аксесоари.

Предупредителните светлинни индикации могат да се 
проверят, когато завъртите ключа за запалването от ACC 
в положение ON.

Не оставяйте ключа за запалването в положе-
ние ON, когато автомобилът не работи, за да 
предотвратите разреждането на батерията.

START За да стартирате автомобила, завъртете ключа за запал-
ването в положение START. След като пуснете ключа, той се 
връща в положение ON.

Двигателят ще се стартира, докато не 
освободите ключа.
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Управление на автомобила

Стартиране на автомобила

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Винаги носете подходящи обув-

ки, когато шофирате автомобила. 
Неподходящите обувки, като ви-
соки токчета, ски обувки, сандали, 
джапанки и др., могат да повлияят 
на способността ви да използвате 
педалите на спирачките и газта.

• Не стартирайте автомобила с нати-
снат педал на газта. Автомобилът 
може да се задвижи и да доведе до 
произшествие.

• Изчакайте, докато оборотите на 
двигателя се нормализират. Пре-
возното средство може внезапно 
да се задвижи, ако педалът на спи-
рачката се освободи при високи 
обороти.

1. Уверете се, че спирачката за паркира-
не е задействана.

2. Уверете се, че скоростният лост е в 
положение P (Паркиране).

3. Натиснете спирачния педал.
4. Завъртете ключа за запалването в 

положение START. Задръжте ключа 
(максимум 10 секунди), докато се 
появи символът „  “ и след това го 
освободете.

i  Информация
•  Най-добре е да поддържате умерена ско-

рост, докато двигателят на автомобила 
достигне нормалната работна темпера-
тура. Избягвайте рязко ускоряване или 
забавяне, докато двигателят все още е 
студен.

•  Винаги стартирайте автомобила с крак на 
спирачния педал. Не натискайте педала 
на газта, докато стартирате автомобила. 
Не шофирайте с висока скорост, докато 
двигателят се загрява.

•  Ако температурата на околната среда е 
ниска, индикаторът „  “ може да свети 
по-дълго от нормалното време.

ЗАБЕЛЕЖКА
За да предотвратите повреда на авто-
мобила:
•  Не задържайте ключа за запалване 

в положение START за повече от 10 
секунди. Изчакайте 5 до 10 секунди, 
преди да опитате отново.

•  Не завъртайте ключа за запалването 
в положение START при работещ дви-
гател. Това може да повреди стартера.

•  Ако индикаторът „  “ се изключи, до-
като сте в движение, не се опитвайте 
да преместите скоростния лост в по-
ложение P (Паркиране).

•  Ако условията за движение и пътят 
ви позволяват, можете да поставите 
скоростния лост в положение N (Неу-
трално), докато автомобилът все още 
се движи, и да завъртите ключа за 
запалването в положение START в опит 
да рестартирате двигателя.

•  Не бутайте и не теглете автомобила, 
за да го стартирате.
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Бутон Старт/Стоп на двигателя

5-9

Driving your vehicle

5

Engine Start/Stop button

Whenever the front door is opened,
the Engine Start/Stop button will illu-
minate and will go off 30 seconds
after the door is closed.

OAE056001

To turn the hybrid system off in
an emergency:
Press and hold the Engine
Start/Stop button for more than
two seconds OR Rapidly press
and release the Engine Start/
Stop button three times (within
three seconds).
If the vehicle is still moving, you
can restart the hybrid system
without depressing the brake
pedal by pressing the Engine
Start/Stop button with the shift
lever in the N (Neutral) position.

WARNING  

• NEVER press the Engine
Start/Stop button while the
vehicle is in motion except in
an emergency. This will result
in the hybrid system turning
off and loss of power assist
for the steering and brake
systems. This may lead to
loss of directional control and
braking function, which could
cause an accident.

• Before leaving the driver's
seat, always make sure the
shift lever is in the P (Park)
position, set the parking brake,
press the Engine Start/Stop
button to the OFF position, and
take the Smart Key with you.
Unexpected vehicle movement
may occur if these precautions
are not followed.

WARNING  

Винаги когато предната врата се отвори, 
бутонът Старт / Стоп на двигателя ще 
светне и ще изгасне 30 секунди след като 
вратата бъде затворена.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да изключите хибридната система 
в аварийна ситуация:
• Натиснете и задръжте бутона за 

старт / стоп на двигателя за повече 
от две секунди ИЛИ бързо три пъти (в 
рамките на три секунди) натиснете 
и пуснете бутона за старт / стоп на 
двигателя.

• Ако автомобилът все още се движи, 
можете да рестартирате хибри-
дната система без да натискате 
спирачния педал, като натиснете 
бутона за старт / стоп на двигателя 
при скоростен лост в позиция N (Не-
утрално).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Никога не натискайте бутона за 

старт / стоп на двигателя, докато 
автомобилът е в движение, освен в 
аварийна ситуация. Това ще дове-
де до изключване на хибридната 
система и загуба на мощност при 
управлението на волана и спирач-
ните системи. Това може да доведе 
до загуба на контрол над посоката 
на движение и спирачната функция, 
която може да причини инцидент.

• Преди да напуснете мястото на во-
дача, винаги се уверете, че лостът за 
смяна на предавките е в положение 
P (Паркиране), задействайте ръч-
ната спирачка, натиснете бутона 
за старт / стоп на двигателя в поло-
жение OFF и вземете смарт ключа с 
вас. Може да възникне неочаквано 
движение на превозното средство, 
ако тези предпазни мерки не са спа-
зени.
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Позиции на бутона за старт / стоп на двигателя

Положение Действие Бележки

Положение OFF  

5-10

Driving your vehicle

Engine Stop/Start button positions 

Button Position Action Notice

OFF To turn off the vehicle, press the Engine
Start/Stop button with shift lever in P (Park).
When you press the Engine Start/Stop button
without the shift lever in P (Park), the Engine
Start/Stop button does not turn to the OFF
position, but turns to the ACC position.
The steering wheel locks to protect the vehicle
from theft.

If the steering wheel is not locked properly
when you open the driver's door, the warning
chime will sound.

ACC Press the Engine Start/Stop button when
the button is in the OFF position without
depressing the brake pedal.
Electrical accessories are usable.
The steering wheel unlocks.

• If you leave the Engine Start/Stop button in
the ACC position for more than one hour,
the battery power will turn off automatically
to prevent the battery from discharging.

• If the steering wheel doesn't unlock properly,
the Engine Start/Stop button will not work.
Press the Engine Start/Stop button while
turning the steering wheel right and left to
release tension.

За да изключите автомобила, натиснете бутона 
за старт / стоп на двигателя при скоростния лост 
в положение P (Паркиране).
При натискане на бутона за старт / стоп на дви-
гателя без скоростният лост да е в положение P 
(Паркиране), бутонът старт / стоп на двигателя  
не отива в положение OFF, а се връща в поло-
жение ACC.
Воланът се заключва, за да предпази автомобила 
от кражба.

Ако воланът не е заключен правилно, при отва-
ряне на вратата на шофьора ще се задейства 
предупредителната звукова сигнализация.

Положение АСС
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Driving your vehicle

Engine Stop/Start button positions 

Button Position Action Notice

OFF To turn off the vehicle, press the Engine
Start/Stop button with shift lever in P (Park).
When you press the Engine Start/Stop button
without the shift lever in P (Park), the Engine
Start/Stop button does not turn to the OFF
position, but turns to the ACC position.
The steering wheel locks to protect the vehicle
from theft.

If the steering wheel is not locked properly
when you open the driver's door, the warning
chime will sound.

ACC Press the Engine Start/Stop button when
the button is in the OFF position without
depressing the brake pedal.
Electrical accessories are usable.
The steering wheel unlocks.

• If you leave the Engine Start/Stop button in
the ACC position for more than one hour,
the battery power will turn off automatically
to prevent the battery from discharging.

• If the steering wheel doesn't unlock properly,
the Engine Start/Stop button will not work.
Press the Engine Start/Stop button while
turning the steering wheel right and left to
release tension.

Натиснете бутона за старт / стоп на двигателя, 
когато бутонът е в положение OFF, без да натис-
кате спирачния педал.
Могат да се използват електрически аксесоари.
Воланът се отключва.

• Ако оставите бутона за старт / стоп на двига-
теля в положение ACC за повече от един час, 
захранването от батерията ще се изключи 
автоматично, за да се избегне изтощаването 
на батерията.

• Ако воланът не бъде отключен правилно, буто-
нът старт / стоп на двигателя няма да работи. 
Натиснете бутона старт / стоп на двигателя, 
докато въртите волана наляво и надясно, за 
да намалите напрежението.
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– За моделите с механична трансмисия

Положение Действие Бележки

Положение ON 

5-11

Driving your vehicle

5

Button Position Action Notice

ON Press the Engine Start/Stop button while it
is in the ACC position without depressing
the brake pedal.
The warning lights can be checked before
the vehicle is started.

Do not leave the Engine Start/Stop button in
the ON position when the vehicle is not run-
ning to prevent the battery from discharging.

START To start the vehicle, depress the brake pedal
and press the Engine Start/Stop button with
the shift lever in the P (Park) position.

If you press the Engine Start/Stop button
without depressing the brake pedal, the vehi-
cle does not start and the Engine Start/Stop
button changes as follows:
OFF → ACC → ON → OFF or ACC

Натиснете бутона за старт/стоп на двигателя, ко-
гато бутонът е в положение ACC, без да натискате 
спирачния педал.
Предупредителните светлинни индикатори мо-
гат да бъдат проверени преди стартирането на 
автомобила.

Не оставяйте бутона за старт/стоп на двигателя 
в положение ON, когато двигателят не работи, за 
да не се изтощи батерията.

Положение START
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5

Button Position Action Notice

ON Press the Engine Start/Stop button while it
is in the ACC position without depressing
the brake pedal.
The warning lights can be checked before
the vehicle is started.

Do not leave the Engine Start/Stop button in
the ON position when the vehicle is not run-
ning to prevent the battery from discharging.

START To start the vehicle, depress the brake pedal
and press the Engine Start/Stop button with
the shift lever in the P (Park) position.

If you press the Engine Start/Stop button
without depressing the brake pedal, the vehi-
cle does not start and the Engine Start/Stop
button changes as follows:
OFF → ACC → ON → OFF or ACC

За да стартирате автомобила, натиснете педала 
на спирачката и натиснете бутона за старт/стоп 
на двигателя при скоростния лост в положение 
P (Паркиране).

Ако натиснете бутона за старт/стоп на двигателя, 
без да натискате спирачния педал, автомобилът 
не се стартира и бутонът старт/ стоп на двигателя 
се променя както следва:
OFF > ACC > ON > OFF или ACC
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Стартиране на хибридната система

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Винаги носете подходящи обувки, 

когато шофирате автомобила. 
Неподходящите обувки, като ви-
соки токчета, ски обувки, сандали, 
джапанки и др., могат да повлияят 
на способността ви да използвате 
педалите на спирачките и газта.

• Не стартирайте автомобила с на-
тиснат педал на газта.

Автомобилът може да се задвижи и да 
доведе до произшествие.

i  Информация
•  Автомобилът ще се стартира с натискане 

на бутона за старт / стоп на двигателя, 
само когато смарт ключът е в автомобила.

•  Дори ако смарт ключът е в автомобила, 
но е далеч от водача, хибридната система 
може да не се стартира.

•  Когато бутонът Старт / Стоп на двигателя 
е в положение ACC или ON и някоя от 
вратите е отворена, системата проверява 
за смарт ключа. Когато смарт ключът не е 
в автомобила, индикаторът „
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Driving your vehicle

Starting the engine Information 
• The engine will start by pressing the

Engine Start/Stop button, only when
the smart key is in the vehicle.

• Even if the smart key is in the vehi-
cle, if it is far away from the driver,
the engine may not start.

• When the Engine Start/Stop button
is in the ACC or ON position, if any
door is open, the system checks for
the smart key. If the smart key is not
in the vehicle, the " " indicator
will blink and the warning "Key not
in vehicle" will come on, and if all
doors are closed, the chime will also
sound for about 5 seconds. Keep the
smart key in the vehicle when using
the ACC position or if the vehicle
engine is ON.

Starting the gasoline engine
Vehicle with manual transaxle:
1. Always carry the smart key with

you.
2. Make sure the parking brake is

applied.
3. Make sure the shift lever is in neu-

tral.
4. Depress the clutch and brake ped-

als.
5. Press the Engine Start/Stop but-

ton.

Vehicle with automatic transaxle/
dual clutch transmission:
1. Always carry the smart key with

you.
2. Make sure the parking brake is

applied.
3. Make sure the shift lever is in P

(Park).
4. Depress the brake pedal.
5 Press the Engine Start/Stop but-

ton.

i

• Always wear appropriate
shoes when operating your
vehicle. Unsuitable shoes,
such as high heels, ski boots,
sandals, flip-flops, etc., may
interfere with your ability to
use the brake, accelerator and
clutch pedals.

• Do not start the vehicle with the
accelerator pedal depressed.
The vehicle can move and lead
to an accident.

• Wait until the engine rpm is
normal. The vehicle may sud-
denly move if the brake pedal
is released when the rpm is
high.

WARNING  

TLe Eng 5.qxp  2015-05-26  ¿ ¨˜ 12:00  Page 16

“ ще мига 
и ще се появи предупреждението „Key not 
in vehicle“(Ключът не е в автомобила). 
Когато всички врати са затворени, ще се 
появи и звуков сигнал за около 5 секунди. 
Дръжте смарт ключа в автомобила, кога-
то е в позиция ACC, или ако хибридната 
система е включена. 

 

1.  Винаги носете смарт ключа с вас.
2.   Уверете се, че спирачката за паркира-

не е задействана.
3.  Уверете се, че скоростният лост е в 

положение P (Паркиране).
4. Натиснете спирачния педал.
5. Натиснете бутона за старт/стоп на 

двигателя Ако автомобилът стартира, 
индикаторът „  “ ще се включи.
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i  Информация
•  Не изчаквайте двигателят да загрее, до-

като автомобилът е неподвижен.
 Започнете да шофирате с умерена скорост. 

(Трябва да се избягва рязкото ускоряване 
и спиране.)

•  Винаги стартирайте автомобила с крак на 
спирачния педал. Не натискайте педала 
на газта, докато стартирате автомобила. 
Не шофирайте с висока скорост, докато 
двигателят се загрява.

•  Ако температурата на околната среда е 
ниска, индикаторът „ “ може да свети 
по-дълго от нормалното време.

 БЕЛЕЖКА 
За да предотвратите повреда на авто-
мобила:
•  Ако индикаторът „  “ се изключи, 

докато сте в движение, не се опит-
вайте да преместите скоростния 
лост в положение P (Паркиране).

 Ако условията за движение и пътят 
ви позволяват, можете да поставите 
скоростния лост в положение N (Неу-
трално), докато автомобилът все още 
се движи, и да натиснете бутона за 
старт / стоп на двигателя в опит да 
рестартирате двигателя.

•  Не бутайте и не теглете автомобила, 
за да го стартирате.

 БЕЛЕЖКА 
За да предотвратите повреда на авто-
мобила:
Не натискайте бутона Старт / Стоп на 
двигателя за повече от 10 секунди, освен 
когато предпазителят на лампата на 
стоп е изгорял.
Когато предпазителят на стоп-лампата 
е изгорял, обикновено не можете да 
стартирате хибридната система. Заме-
нете предпазителя с нов. Ако не можете 
да замените предпазителя, можете да 
стартирате автомобила, като натиснете 
и задържите бутона за старт / стоп на 
двигателя за 10 секунди, като бутонът 
за старт / стоп на двигателя е в поло-
жение ACC.
За ваша безопасност винаги натискай-
те спирачния педал, преди да стартира-
те автомобила.
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Information 
If the smart key battery is weak or the
smart key does not work correctly,
you can start the vehicle by pressing
the Engine Start/Stop button with the
smart key in the direction of the pic-
ture above. 

i
OAE056002

i  Информация
Ако батерията на смарт ключа е изтощена 
или смарт ключът не работи правилно, 
можете да стартирате автомобила, като на-
тиснете бутона за старт / стоп на двигателя 
със смарт ключа в посоката, показана на 
снимката по-горе.
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ТРАНСМИСИЯ С ДВОЕН СЪЕДИНИТЕЛ (АКО Е В ОБОРУДВАНЕТО)

Действие на трансмисията с двоен съединител
Трансмисията с двоен съединител има шест скорости напред и една задна скорост. Отделните скорости се избират авто-
матично в положение D (Движение).
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5

DUAL CLUTCH TRANSMISSION (IF EQUIPPED)

OAE056004L/OAE056004R

The shift lever can freely operate.

Depress the brake pedal and press the shift button while moving the shift lever.
Press the shift button while moving the shift lever.

Manual shift mode Manual shift mode

■ Left-hand drive ■ Right-hand drive

Dual clutch transmission operation 
The dual clutch transmission has six forward speeds and one reverse speed.
The individual speeds are selected automatically in the D (Drive) position.
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DUAL CLUTCH TRANSMISSION (IF EQUIPPED)

OAE056004L/OAE056004R

The shift lever can freely operate.

Depress the brake pedal and press the shift button while moving the shift lever.
Press the shift button while moving the shift lever.

Manual shift mode Manual shift mode

■ Left-hand drive ■ Right-hand drive

Dual clutch transmission operation 
The dual clutch transmission has six forward speeds and one reverse speed.
The individual speeds are selected automatically in the D (Drive) position.

Натиснете спирачния педал и натиснете бутона на скоростния лост, докато премествате скоростния лост.

Натиснете бутона на скоростния лост, докато премествате скоростния лост. 

Скоростният лост може да се движи свободно.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от сериозно 

нараняване или смърт:
•  Винаги проверявайте околности-

те в близост до вашия автомобил 
за хора, особено деца, преди да 
превключите автомобила в D (Дви-
жение) или R (Заден ход).

•  Преди да напуснете седалката 
на водача, винаги се уверете, че 
лостът за смяна на предавките е в 
положение P (Паркиране), задей-
ствайте спирачката за паркиране 
и завъртете ключът за запалване в 
положение LOCK. Може да възникне 
неочаквано и внезапно движение 
на превозното средство, ако тези 
предпазни мерки не са спазени.

(Продължава)

 (Продължава)
• Не използвайте спирачния ефект 

на двигателя (превключване от 
висока предавка към по-ниска пре-
давка) бързо на хлъзгави пътища. 
Автомобилът може да се плъзне, 
причинявайки инцидент

•  Трансмисията с двоен съединител 
дава усещане за управление с ръчна-
та трансмисия, но осигурява лекотата 
на напълно автоматична скоростна 
кутия. За разлика от традиционната 
автоматична скоростна кутия, прев-
ключването на предавките може 
понякога да се усети и чуе при тран-
смисията с двоен съединител, докато 
изпълнителните механизми задей-
стват съединителя и се преминава на 
избраната предавката.

•  Трансмисията с двоен съединител 
може да се счита за автоматично 
действаща ръчна скоростна кутия. Ко-
гато се избере D (Движение), скорост-
ната кутия автоматично ще премине 
през предавките, подобно на конвен-
ционалната автоматична скоростна 
кутия.

• Трансмисията с двоен съединител 
включва механизъм със сух тип двоен 
съединител, който позволява по-до-
бро ускорение и увеличена горивна 
ефективност по време на движение. 
Но се различава от конвенционалната 
автоматична трансмисия, тъй като не 
включва преобразувател на въртя-
щия момент. Вместо това преходът от 
една скорост към друга се управлява 
от приплъзването на съединителя, 
особено при по-ниски скорости. В 
резултат на това превключванията 
понякога са по-забележими и може да 
се усети лека вибрация, тъй като ско-
ростта на вала на скоростната кутия 
се съгласува със скоростта на вала на 
двигателя. Това е нормално явление 
за трансмисията с двоен съединител.

• Сухият съединител предава въртящия 
момент по-директно и осигурява чув-
ство за директно задвижване, което 
може да се различава от обикновена-
та автоматична скоростна кутия. Това 
може да се окаже по-забележимо при 
тръгване на автомобила от спряно по-
ложение или при движение при ниски 
скорости със спиране и тръгване на 
превозното средство.
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•  При бързо ускоряване от по-ниска 
скорост на автомобила, оборотите на 
двигателя могат да се увеличат дра-
матично в резултат на плъзгането на 
съединителя, докато трансмисията с 
двоен съединител избира правилната 
предавка. Това е нормално.

•  При ускоряване от спиране на наклон 
нагоре, натискайте педала на газта 
плавно и постепенно, за да избегнете 
усещане за треперене или резки дви-
жения.

•  При по-ниска скорост на превозното 
средство, ако освободите педала за 
газта бързо, може да усетите спира-
чен ефект на двигателя преди тран-
смисията да смени скоростите. Това 
усещане за спирачен ефект на двига-
теля е подобно на работата на ръчна 
трансмисия при малка скорост.

 

•  При шофиране по наклон надолу, 
ако желаете можете да преместите 
скоростния лост в режим Ръчно прев-
ключване и да превключите на по-
ниска предавка, за да контролирате 
скоростта без да използвате спирач-
ния педал прекомерно.

•  Когато включвате и изключвате ав-
томобила, може да чуете щракащи 
звуци, докато системата се самопро-
верява. Това е нормален звук за тран-
смисията с двоен съединител.

 БЕЛЕЖКА 
• Тип А                               • Тип Б
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• When rapidly accelerating from a
lower vehicle speed, the engine
rpm may increase dramatically as
a result of clutch slip as the dual
clutch transmission selects the cor-
rect gear. This is a normal condi-
tion.

• When accelerating from a stop on
an incline, press the accelerator
smoothly and gradually to avoid
any shudder feeling or jerkiness.

• When traveling at a lower vehicle
speed, if you release the accelera-
tor pedal quickly, you may feel
engine braking before the trans-
mission changes gears. This
engine braking feeling is similar to
operating a manual transmission at
low speed.

• When driving downhill, you may
wish to move the gear shift lever to
Manual Shift mode and downshift
to a lower gear in order to control
your speed without using the brake
pedal excessively.

• When you turn the vehicle on and
off, you may hear clicking sounds
as the system goes through a self
test. This is a normal sound for the
dual clutch transmission.

• To hold the vehicle on a hill use
the foot brake or the parking
brake. If the vehicle is held by
applying the accelerator pedal
on a hill the clutch and trans-
mission will be overheated
resulting in damage.
At this time, a warning message
"Steep grade! Press brake
pedal" will appear on the LCD
display and you may feel a vibra-
tion.

(Continued)

NOTICE

■ Type A ■ Type B

OTLE055018/OAE056006L

•  За да задържите автомобила на на-
клон, използвайте крачната спирач-
ка или спирачката за паркиране. Ако 
автомобилът е задържан на наклон 
нагоре чрез натискане на педала на 
газта, съединителят и трансмисията 
ще се прегрят, което ще доведе до 
повреда.

 В такъв случай на LCD дисплея ще се 
появи предупредително съобщение 
„Стръмен наклон!  Натиснете спирач-
ния педал“ и може да почувствате 
вибрации.

(Продължава)
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(Продължава)
•  Ако съединителят прегрее поради 

прекомерното му използване за за-
държане на автомобила на наклон, 
може да усетите вибрации и да забе-
лежите мигане на дисплея на арма-
турното табло. Когато това се случи, 
съединителят се изключва, докато се 
охлади до нормална температура. 
Ако това се случи, спрете на безопас-
но място, превключете в положение 
P (Паркиране) и натискайте педала 
на спирачката за няколко минути.

•  Ако предупреждението на LCD дис-
плея е активно, трябва да се натисне 
крачната спирачка.

•  Пренебрегването на предупрежде-
нията може да доведе до повреда на 
трансмисията.

•  Ако дисплеят продължава да мига, 
за вашата безопасност препоръч-
ваме да се свържете с упълномощен 
дилър на HYUNDAI и да проверите 
системата.

(Продължава)
 

(Продължава)
• Тип А                • Тип Б
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(Continued)
• If the clutch becomes overheat-

ed by excessive use of the
clutch to hold on a hill, you may
notice a shudder feeling and a
blinking display on the instru-
ment cluster. When this occurs,
the clutch is disabled until the
clutch cools to normal tempera-
tures. If this occurs, pull over to
a safe location, shift into P
(Park) and apply the foot brake
for a few minutes.

• If the LCD warning is active, the
foot brake must be applied.

• Ignoring the warnings can lead
to damage to the transmission.

• If the display continues to blink,
for your safety, we recommend
that you contact an authorized
HYUNDAI dealer and have the
system checked.

(Continued)

(Continued)

• Under certain conditions, such
as repeated stop-and-go launch-
es on steep grades, the trans-
mission clutches may overheat.
When the clutches are overheat-
ed, the transmission safe pro-
tection mode logic is enabled.

(Continued)

(Continued)
If the safe protection mode logic
is enabled, the gear position indi-
cator on the cluster blinks with a
chime sound. At this time, a
warning message  "Transmission
temp. is high! Stop safely" or
"Transmission overheated! Stop
for – min." will appear on the LCD
display and driving may not be
smooth.
If you ignore this warning, the
driving condition may become
worse.To return the normal driv-
ing condition, stop the vehicle
and apply the foot brake for a
few minutes before driving off.

Information 
Gear shifts may be more noticeable
than a conventional automatic trans-
mission. This is a normal characteris-
tic of this type of dual clutch trans-
mission.

i

■ Type A ■ Type B

■ Type A ■ Type B
OTLE055023/OAE056008L

OTLE055027/OAE056010L

•  При определени условия, като напри-
мер многократно тръгване и спиране 
при стръмни наклони, съединители-
те на трансмисията могат да прегре-
ят. При прегряване на съединителите 

се активира програмата на режима 
за защита на трансмисията.

Ако е активирана програмата на режи-
ма за защита, индикаторът за положе-
ние на скоростната кутия на таблото 
мига със звуков сигнал. В същото време 
предупредителното съобщение „Тем-
пературата на трансмисията е висока! 
Спрете безопасно“ или „Трансмисията е 
прегряла! Спрете за ___ мин.“ ще се поя-
ви на LCD дисплея и движението може 
да не е гладко. Ако пренебрегнете това 
предупреждение, условията на движе-
ние може да се влошат.  За да върнете 
нормалното състояние на движение, 
спрете автомобила и натискайте педа-
ла на спирачката за няколко минути, 
преди да продължите.

i  Информация
Смяната на предавките може да е по-забе-
лежима в сравнение с конвенционалната 
автоматична скоростна кутия. Това е нор-
мално явление за този тип трансмисия с 
двоен съединител.
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i  Информация
По време на първите 1500 км (1000 мили) 
може да почувствате, че автомобилът не 
се движи гладко при ускоряване от ниска 
скорост. През този период на разработване 
качеството на работа и ефективността на 
новото ви превозно средство се оптимизира 
непрекъснато.

 БЕЛЕЖКА 
•  Преди да преминете на D (Движение) 

или R (Заден ход), винаги трябва да 
спрете напълно.

•  Не поставяйте скоростния лоста в 
положение N (Неутрално) по време 
на движение.

 

Положение на скоростния лост
Индикаторът на арматурното табло 
показва позицията на скоростния лост, 
когато ключът за запалването е в поло-
жение ON.

P (Паркиране)
Преди да превключите на P (Паркиране), ви-
наги трябва да спрете напълно автомобила.
За да превключите от P (Паркиране), 
трябва да натиснете силно педала на 
спирачката и да сте сигурни, че кракът 
ви е свален от педала на газта.
Ако сте направили всичко описано 
по-горе и все още не можете да прев-
ключите лоста от P (Паркиране), вижте 
„Освобождаване на блокировката на 
превключването“ в тази глава.
Скоростният лост трябва да е в положе-
ние P (Паркиране), преди да изключите 
автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Превключването в положение P 

(Паркиране), докато автомобилът е 
в движение, може да доведе до за-
губа на контрол върху автомобила.

• След спиране на автомобила вина-
ги се уверете, че скоростният лост е 
в положение P (Паркиране), задей-
ствайте спирачката за паркиране 
и изключете автомобила.

• Не използвайте положение P (Пар-
киране) вместо спирачката за пар-
киране.
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R (Заден ход)
Използвайте тази позиция, за да задви-
жите автомобила назад.

 БЕЛЕЖКА 
Винаги спирайте автомобила напълно 
преди да превключите на или от R (За-
ден ход); може да повредите трансми-
сията, ако превключите на R (Заден ход) 
докато автомобилът е в движение.

N (Неутрално)
Ходовата част и трансмисията не са 
зацепени.
 

D (Движение)
Това е нормалната позиция за движение 
на автомобила. Предавателната кутия 
автоматично преминава през 6-степенна 
последователност, осигуряваща най-до-
бра икономия на гориво и мощност.
За допълнителна мощност при изпре-
варване на друго превозно средство или 
при шофиране по стръмен път нагоре, на-
тиснете педала на газта докрай. Преда-
вателната кутия автоматично преминава 
към следващата по-ниска предавка (или 
предавки, според случая).
Ако управлявате автомобила със ско-
ростния лост в положение D (Движение), 
автомобилът автоматично ще премине в 
ECO режим. Индикаторът 
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R (Reverse) 
Use this position to drive the vehicle
backward.

Always come to a complete stop
before shifting into or out of R
(Reverse); you may damage the
transmission if you shift into R
(Reverse) while the vehicle is in
motion.

N (Neutral) 
The wheels and transmission are not
engaged.

D (Drive) 
This is the normal driving position.
The transmission will automatically
shift through a 6-gear sequence, pro-
viding the best fuel economy and
power.
For extra power when passing anoth-
er vehicle or driving uphill, depress
the accelerator fully. The transmis-
sion will automatically downshift to
the next lower gear (or gears, as
appropriate).
If you drive the vehicle with the shift
lever in D (Drive), the vehicle will
automatically change to ECO mode.
The indicator will illuminate on
the instrument cluster.
When driving in ECO mode, the vehi-
cle improves fuel efficiency for eco-
friendly driving.

S (Sport)
If you drive the vehicle with the shift
lever in S (Sport), the vehicle will
automatically change to SPORT
mode. The indicator will illumi-
nate on the instrument cluster.
When driving in SPORT mode, the
vehicle provides sporty but firm rid-
ing.

Information 
In SPORT mode, the fuel efficiency
may decrease.

i

NOTICE

 ще светне 
на инструменталното табло.
При шофиране в режим ECO, автомоби-
лът подобрява горивната ефективност за 
екологично шофиране.
 

S (Спорт)
Ако управлявате автомобила със ско-
ростния лост в положение S (Спорт), 
автомобилът автоматично ще премине 
в СПОРТ режим. Индикаторът 
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R (Reverse) 
Use this position to drive the vehicle
backward.

Always come to a complete stop
before shifting into or out of R
(Reverse); you may damage the
transmission if you shift into R
(Reverse) while the vehicle is in
motion.

N (Neutral) 
The wheels and transmission are not
engaged.

D (Drive) 
This is the normal driving position.
The transmission will automatically
shift through a 6-gear sequence, pro-
viding the best fuel economy and
power.
For extra power when passing anoth-
er vehicle or driving uphill, depress
the accelerator fully. The transmis-
sion will automatically downshift to
the next lower gear (or gears, as
appropriate).
If you drive the vehicle with the shift
lever in D (Drive), the vehicle will
automatically change to ECO mode.
The indicator will illuminate on
the instrument cluster.
When driving in ECO mode, the vehi-
cle improves fuel efficiency for eco-
friendly driving.

S (Sport)
If you drive the vehicle with the shift
lever in S (Sport), the vehicle will
automatically change to SPORT
mode. The indicator will illumi-
nate on the instrument cluster.
When driving in SPORT mode, the
vehicle provides sporty but firm rid-
ing.

Information 
In SPORT mode, the fuel efficiency
may decrease.

i

NOTICE  ще 
светне на инструменталното табло.
При шофиране в режим СПОРТ, авто-
мобилът осигурява спортно, но твърдо 
возене.

i  Информация
В режим СПОРТ, горивната ефективност 
може да намалее.
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5
Manual shift mode
Whether the vehicle is stationary or
in motion, manual shift mode is
selected by pushing the shift lever
from the D (Drive) position into the
manual gate. To return to D (Drive)
range operation, push the shift lever
back into the main gate.

In manual shift mode, moving the shift
lever backwards and forwards will
allow you to make gearshifts rapidly.
Up (+) : Push the lever forward

once to shift up one gear.
Down (-) : Pull the lever backwards

once to shift down one
gear.

Information 
• Only the six forward gears can be

selected. To reverse or park the
vehicle, move the shift lever to the R
(Reverse) or P (Park) position as
required.

• Downshifts are made automatically
when the vehicle slows down. When
the vehicle stops, 1st gear is automat-
ically selected.

• When the engine rpm approaches
the red zone the transmission will
upshift automatically.

• If the driver presses the lever to 
+ (Up) or - (Down) position, the
transmission may not make the
requested gear change if the next
gear is outside of the allowable
engine rpm range. The driver must
execute upshifts in accordance with
road conditions, taking care to keep
the engine rpms below the red zone.

(Continued)

(Continued)
• When driving on a slippery road,

push the shift lever forward into the
+ (Up) position. This causes the
transmission to shift into the 2nd

gear which is better for smooth driv-
ing on a slippery road. Push the shift
lever to the - (Down) side to shift
back to the 1st gear.

• When driving in manual shift mode,
slow down before shifting to a lower
gear. Otherwise, the lower gear may
not be engaged if the engine rpms
are outside of the allowable range.

i

OAE056012

+ (UP)

- (DOWN)

Режим на ръчно превключване
Независимо дали автомобилът е непод-
вижен или в движение, ръчният режим на 
превключване се избира чрез избутване 
на скоростния лост от позиция D (Движе-
ние) в ръчния портал. За да се върнете в 
режим D (Движение), избутайте скорост-
ния лост обратно в главния портал.
В режим на ръчно превключване, прид-
вижването на скоростния лост назад и 
напред ще ви позволи бързо да прев-
ключвате скоростите.

Up (+)   : Избутайте веднъж лоста напред, 
за да превключите с една по-висока 
предавка.

Down (-) : Изтеглете веднъж лоста назад, 
за да превключите с една по-ниска 
предавка.

 

i  Информация
• Могат да бъдат избрани само шест предни 

предавки. За да карате на заден ход или 
паркирате превозното средство, преместе-
те скоростния лост в положение R (Заден 
ход) или P (Паркиране), в зависимост от 
случая.

• Преминаването на по-ниска предавка се 
извършва автоматично, когато автомо-
билът намали скоростта на движение. 
Когато автомобилът спре, се избира ав-
томатично първа скорост.

• Когато оборотите на двигателя се добли-
жат до червената зона, скоростната кутия 
автоматично ще превключи на по-висока 
предавка.

• Ако водачът натисне лоста към положе-
ние +(Нагоре) или -(Надолу), трансмисия-
та може да не извърши исканата промяна, 
ако следващата предавка е извън допусти-
мия диапазон обороти на двигателя. Вода-

чът трябва да превключва на по-високи 
предавки в съответствие с условията на 
пътя, като внимава да поддържа обороти-
те на двигателя под червената зона.

• Когато шофирате по хлъзгав път, натисне-
те скоростния лост напред в положение 
+(Нагоре). Това води до превключването 
на скоростната кутия на 2-ра предавка, 
което е по-добре за гладко движение по 
хлъзгав път. Натиснете скоростния лост 
в положение -(Надолу), за да се върнете 
на 1-ва предавка.

• При шофиране в режим на ръчно прев-
ключване, намалете скоростта, преди 
да превключите на по-ниска предавка. 
В противен случай по-ниската предавка 
може да не се включи, ако оборотите на 
двигателя са извън допустимия диапазон.
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Система за блокировка на превключ-
ването
За вашата безопасност трансмисията с 
двоен съединител има система за блоки-
ране на превключването, която не допус-
ка превключването на трансмисията от 
P (Паркиране) в R (Заден ход), освен ако 
спирачният педал не е натиснат.
За да превключите трансмисията от P 
(Паркиране) в R (Заден ход):
1.  Натиснете и задръжте спирачния пе-

дал.
2.  Стартирайте автомобила или поста-

вете ключа за запалването в положе-
ние ON.

3.  Преместете скоростния лост.

Освобождаване на блокировката на 
превключването
Ако лостът за смяна на предавките не 
може да се премести от положение P 
(Паркиране) в положение R (Заден ход) 
с натиснат спирачен педал, продължете 
да натискате спирачката и след това 
направете следното:
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Shift-lock system 
For your safety, the dual clutch trans-
mission has a shift-lock system
which prevents shifting the transmis-
sion from P (Park) into R (Reverse)
unless the brake pedal is depressed.
To shift the transmission from P
(Park) into R (Reverse):
1. Depress and hold the brake pedal.
2. Start the vehicle or place the igni-

tion switch in the ON position.
3. Move the shift lever.

Shift-lock release
If the shift lever cannot be moved
from the P (Park) position into R
(Reverse) position with the brake
pedal depressed, continue depress-
ing the brake, and then do the follow-
ing:

Type A
1. Place the ignition switch in the

LOCK/OFF position.
2. Apply the parking brake.
3. Push the shift-lock release button.
4. Move the shift lever while pushing

the shift-lock release button.
5. Stop pushing the shift-lock release

button.
6. Depress the brake pedal, and then

restart the vehicle.

If you need to use the shift-lock
release, we recommend that the sys-
tem be inspected by an authorized
HYUNDAI dealer immediately.

Type B
1. Place the ignition switch in the

LOCK/OFF position.
2. Apply the parking brake.
3. Carefully remove the cap (1) cov-

ering the shift-lock access hole.
4. Insert a tool (e.g. flathead screw-

driver) into the access hole and
press down on the tool.

5. Move the shift lever while holding
down the screwdriver.

6. Remove the tool from the shiftlock
release access hole then install
the cap.

7. Depress the brake pedal, and then
restart the vehicle.

OAE056011 OAE056011L

Тип A
1.  Поставете ключа за запалването в поло-

жение LOCK/OFF.
2.  Задействайте спирачката за паркиране.
3.  Натиснете бутона за освобождаване на 

блокировката на превключването.
4.  Преместете скоростния лост, докато нати-

скате бутона за освобождаване на блоки-
ровката.

5.  Спрете да натискате бутона за освобожда-
ване на блокировката на превключването.

6.  Натиснете спирачния педал и рестарти-
райте автомобила.

Ако трябва да използвате освобождаването 
на блокировката на превключването, пре-
поръчваме системата незабавно да бъде 
проверена от оторизиран дилър на HYUNDAI.
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Shift-lock system 
For your safety, the dual clutch trans-
mission has a shift-lock system
which prevents shifting the transmis-
sion from P (Park) into R (Reverse)
unless the brake pedal is depressed.
To shift the transmission from P
(Park) into R (Reverse):
1. Depress and hold the brake pedal.
2. Start the vehicle or place the igni-

tion switch in the ON position.
3. Move the shift lever.

Shift-lock release
If the shift lever cannot be moved
from the P (Park) position into R
(Reverse) position with the brake
pedal depressed, continue depress-
ing the brake, and then do the follow-
ing:

Type A
1. Place the ignition switch in the

LOCK/OFF position.
2. Apply the parking brake.
3. Push the shift-lock release button.
4. Move the shift lever while pushing

the shift-lock release button.
5. Stop pushing the shift-lock release

button.
6. Depress the brake pedal, and then

restart the vehicle.

If you need to use the shift-lock
release, we recommend that the sys-
tem be inspected by an authorized
HYUNDAI dealer immediately.

Type B
1. Place the ignition switch in the

LOCK/OFF position.
2. Apply the parking brake.
3. Carefully remove the cap (1) cov-

ering the shift-lock access hole.
4. Insert a tool (e.g. flathead screw-

driver) into the access hole and
press down on the tool.

5. Move the shift lever while holding
down the screwdriver.

6. Remove the tool from the shiftlock
release access hole then install
the cap.

7. Depress the brake pedal, and then
restart the vehicle.

OAE056011 OAE056011L

Тип Б
1.  Поставете ключа за запалването в поло-

жение LOCK/OFF.
2.  Задействайте ръчната спирачка.
3.  Внимателно свалете капачката (1), покри-

ваща отвора за достъп до блокировката 
на превключването.

4.  Поставете инструмент (например плоска 
отвертка) в отвора за достъп и натиснете 
инструмента надолу.

5.  Преместете скоростния лост, докато нати-
скате надолу отвертката.

6.  Извадете инструмента от отвора за достъп 
за освобождаване на блокировката и след 
това поставете обратно капачката.

7.  Натиснете спирачния педал и рестарти-
райте автомобила.
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Ако трябва да използвате освобождава-
нето на блокировката на превключване-
то, препоръчваме системата незабавно 
да бъде проверена от оторизиран дилър 
на HYUNDAI.

Система за блокиране на ключа за 
запалване (ако е в оборудването)
Ключът за запалването не може да бъде 
изваден, ако скоростният лост не е в по-
ложение P (Паркиране).
 

Паркиране
Винаги спирайте напълно и продължете 
да натискате спирачния педал. Прев-
ключете скоростния лост в положение P 
(Паркиране), задействайте спирачката за 
паркиране и поставете ключа за запал-
ването в позиция LOCK/OFF. Вземете клю-
ча с вас, когато излизате от автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато останете в автомобила с ра-
ботещ двигател, внимавайте да не 
натискате педала на газта за продъл-
жителен период от време. Двигателят 
или изпускателната система могат да 
прегреят и да предизвикат пожар.
Отработените газове и изпускателна-
та система са много горещи. Стойте 
настрана от компонентите на изпуска-
телната система.
Не спирайте и не паркирайте над запа-
лими материали, като суха трева, хар-
тия или листа. Те могат да се запалят и 
да предизвикат пожар.

 

Добри практики за шофиране
• Никога не премествайте скоростния 

лост от P (Паркиране) или N (Неу-
трално) в която и да е друга позиция с 
натиснат педал на газта.

• Никога не премествайте скоростния 
лост в положение P (Паркиране), кога-
то автомобилът е в движение. Уверете 
се, че автомобилът е спрял напълно, 
преди да опитате да превключите на 
R (Заден ход) или D (Движение).

• Не поставяйте скоростния лост в по-
ложение N (Неутрално) по време на 
движение. Това може да доведе до 
авария поради загуба на спирачния 
ефект на двигателя и трансмисията 
може да бъде повредена.

• Не шофирайте с крак върху педала на 
спирачката. Дори лекото, но постоянно 
натискане на педала може да доведе 
до прегряване на спирачките, износ-
ване на спирачките и евентуално дори 
до повреда на спирачките.

• Винаги задействайте спирачката за 
паркиране, когато напускате автомо-
била. Не разчитайте на превключва-
нето на трансмисията в положение 
P (Паркиране), за да обездвижите 
автомобила.
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•  Бъдете изключително внимателни при 
шофиране по хлъзгава повърхност. Бъ-
дете особено внимателни при спира-
не, ускоряване или превключване на 
скоростите. На хлъзгава повърхност 
рязкото изменение на скоростта на 
превозното средство може да доведе 
до загуба на сцепление на задвижва-
щите колела и да предизвика загуба 
на контрол над автомобила и инци-
дент.

•  Оптимална ефективност и икономич-
ност на автомобила се постигат чрез 
плавно натискане и освобождаване 
на педала на газта.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от сериозно на-
раняване или смърт:
•  Винаги пътувайте с предпазен 

колан. В случай на сблъсък, пътник 
без предпазен колан е значител-
но по-вероятно да бъде сериозно 
ранен или убит, отколкото човек с 
правилно поставен предпазен ко-
лан.

• Избягвайте високи скорости при 
завой.

• Не извършвайте бързи движения 
на волана, като например рязка 
смяна на пътната лента, или бързи 
и резки завои.

• Рискът от преобръщане на авто-
мобила значително се увеличава, 
ако загубите контрол над вашето 
превозно средство при скоростно 
движение по магистрала.

• Загубата на контрол често се случ-
ва, ако две или повече колела изля-
зат от пътя и водачът рязко завърти 
волана, за да върне автомобила на 
пътя.

(Продължава)

 (Продължава)
• В случай, че вашият автомобил 

напусне пътното платно, не реаги-
райте рязко с волана. Вместо това, 
намалете скоростта, преди да се 
върнете обратно в пътната лента.

• HYUNDAI препоръчва да следвате 
всички пътни знаци за ограничения 
на скоростта.
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Спирачки с хидроусилвател
Вашият автомобил има спирачки с хи-
дроусилвател, които се настройват авто-
матично при нормална употреба. 
Ако двигателят не работи или автомоби-
лът бъде изключен по време на движение, 
хидравличната система на спирачките 
няма да работи. Все още можете да спре-
те автомобила, като приложите по-голя-
ма сила от обичайната върху педала на 
спирачката. Спирачният път обаче ще 
бъде по-дълъг, отколкото при спирачките 
със хидроусилвател.
Когато двигателят не работи, съхранена-
та спирачна сила се изразходва частично 
при всяко натискане на спирачния педал. 
Не помпайте педала на спирачката, кога-
то хидроусилвателят не действа.
Помпайте спирачния педал само когато 
е необходимо, за да поддържате кормил-
ното управление на хлъзгав път.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вземете следните предпазни мерки:
• Не шофирайте с крак върху педала 

на спирачката. Това ще доведе до 
необичайни високи температури 
на спирачките, прекомерно износ-
ване на спирачните накладки и 
увеличаване на спирачния път.

• При шофиране по стръмен и дълъг 
наклон надолу, преместете ско-
ростния лост в режим Ръчно прев-
ключване и ръчно превключете на 
по-ниска предавка, за да контроли-
рате скоростта без да използвате 
спирачния педал прекомерно. 
Продължителното използване на 
спирачките ще предизвика прегря-
ване на спирачките и може да дове-
де до временна загуба на спирачна 
ефективност.

(Продължава)

(Продължава)
• Мокрите спирачки могат да нама-

лят способността на автомобила 
да намали безопасно скоростта; 
автомобилът може, също така, да 
поднесе на едната страна при из-
ползване на спирачките. Лекото 
задействане на спирачките ще 
покаже дали са били повлияни по 
този начин. Винаги проверявайте 
спирачките си по този начин, след 
като сте минали през дълбока вода. 
За да изсушите спирачките, леко 
натискайте спирачния педал, за да 
загрявате спирачките, като съще-
временно поддържате безопасна 
скорост напред, докато спирачките 
се върнат към нормалното състоя-
ние. Избягвайте да шофирате при 
високи скорости, докато спирачките 
не започнат да функционират пра-
вилно.

СПИРАЧНА СИСТЕМА
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 БЕЛЕЖКА 
Не натискайте спирачния педал про-
дължително без индикаторът „  “ да 
е включен.   Батерията може да е раз-
редена.
• По време на спирането може да въз-

никнат известен шум и вибрации. 
Това е нормално.

• В по-долните случаи може да възник-
нат временни шумове на електри-
чески спирачни помпи и вибрации 
на мотора. Това е нормална работа.

 - Когато педалът е натиснат много 
бързо

 - Когато педалът е натиснат няколко 
пъти на кратки интервали

 - Когато функцията ABS е активирана 
по време на спиране

 

Индикатор за износване на дискови 
спирачки
Когато вашите спирачни накладки са 
износени и са нужни нови накладки, 
ще чуете висок предупредителен звук 
от предните или задните спирачки. Този 
звук може да се появява и да спира, или 
да се появява винаги, когато натискате 
спирачния педал.
Имайте предвид, че някои условия на 
шофиране или климатични условия мо-
гат да предизвикат скърцане на спирач-
ките, когато ги използвате за първи път 
(или при леко използване). Това е нормал-
но и не показва проблем със спирачките.

 БЕЛЕЖКА 
За да избегнете скъпи ремонти на спи-
рачките, не продължавайте да шофира-
те с износени спирачни накладки.

i  Информация
Винаги подменяйте спирачните накладки 
като комплекти за предната или задната ос.
 

Спирачка за паркиране
Задействане на спирачката за парки-
ране
Винаги задействайте спирачката за пар-
киране, когато напускате автомобила.
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Do not depress the brake pedal
continuously without the " "
indicator ON. The battery may be
discharged.
• Some noise and vibration may

occur during braking. This is
normal.

• In below cases, some electric
brake pump noise and motor
vibration may occur temporarily.
This is normal operation.
- When the pedal is depressed

very quickly
- When the pedal is depressed

multiple times in short inter-
vals

- When the ABS function is acti-
vated during braking

Disc brakes wear indicator 
When your brake pads are worn and
new pads are required, you will hear
a high pitched warning sound from
your front or rear brakes. You may
hear this sound come and go or it
may occur whenever you depress
the brake pedal.
Note that some driving conditions or
climates may cause a brake squeal
when you first apply (or lightly apply)
the brakes. This is normal and does
not indicate a problem with your
brakes.

To avoid costly brake repairs, do
not continue to drive with worn
brake pads.

Information 
Always replace brake pads as com-
plete front or rear axle sets.

Parking brake
Applying the parking brake
Always set the parking brake before
leaving the vehicle.

To apply the parking brake:
Firmly depress the brake pedal.
Depress the parking brake pedal
down as far as possible.i

NOTICE

NOTICE

OAE056014

За да задействате спирачката за пар-
киране:
Натиснете силно спирачния педал.
Натиснете педала на спирачката за пар-
киране надолу до края.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от СЕРИОЗНО 
НАРАНЯВАНЕ или СМЪРТ, не използвай-
те спирачката за паркиране, докато 
автомобилът се движи, освен в извън-
редна ситуация. Това може да повреди 
спирачната система и да доведе до 
злополука.

Освобождаване на спирачката за пар-
киране
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Releasing the parking brake

To release the parking brake:
Firmly depress the brake pedal.
Depress the parking brake pedal
down and it will release automatical-
ly.
If the parking brake does not release
or does not release all the way, we
recommend that you have your vehi-
cle checked by an authorized
HYUNDAI dealer.

OAE056013

To reduce the risk of SERIOUS
INJURY or DEATH, do not oper-
ate the parking brake while the
vehicle is moving except in an
emergency situation. It could
damage the brake system and
lead to an accident.

WARNING  

• Whenever leaving the vehicle
or parking, always come to a
complete stop and continue
to depress the brake pedal.
Move the shift lever into P
(Park) position, then apply the
parking brake, and place the
ignition switch in the LOCK/
OFF position.
Vehicles with the parking
brake not fully engaged are at
risk for moving inadvertently
and causing injury to yourself
or others.

• NEVER allow anyone who is
unfamiliar with the vehicle to
touch the parking brake. If the
parking brake is released
unintentionally, serious injury
may occur.

• Only release the parking
brake when you are seated
inside the vehicle with your
foot firmly on the brake pedal.

WARNING  

За да освободите спирачката за парки-
ране:
Натиснете силно спирачния педал.
Натиснете педала на спирачката за 
паркиране надолу и тя ще се освободи 
автоматично.
Ако спирачката за паркиране не се 
освободи или не се освободи докрай, 
препоръчваме вашият автомобил да 
бъде проверен от оторизиран дилър на 
HYUNDAI.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Всеки път, когато напускате ав-

томобила или паркирате, винаги 
спирайте напълно и продължете 
да натискате спирачния педал. 
Превключете скоростния лост в 
положение P (Паркиране), задей-
ствайте спирачката за паркиране 
и поставете ключа за запалването 
в позиция LOCK / OFF.

• Превозните средства, при които 
спирачката за паркиране не е на-
пълно включена, са изложени на 
риск от неволно задвижване и на-
раняване на вас или на други хора.

• Никога не позволявайте на лице, 
което не е запознато с автомоби-
ла, да докосва спирачката за пар-
киране. Ако неволно се освободи 
спирачката за паркиране, може да 
настъпи сериозно нараняване.

• Освободете спирачката за пар-
киране само когато сте седнали в 
автомобила и кракът ви е стъпил 
здраво върху педала на спирачка-
та.
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 БЕЛЕЖКА 
•  Не натискайте педала за газта когато 

е задействана спирачката за парки-
ране. Ако натиснете педала на газта 
с включена спирачка за паркиране, 
ще се появи предупредителен звуков 
сигнал. Възможно е да настъпи по-
вреда на спирачката за паркиране.

•  Движението с задействана спирач-
ка за паркиране може да прегрее 
спирачната система и да доведе 
до преждевременно износване или 
повреда на спирачните части. Уве-
рете се, че спирачката за паркиране 
е освободена и предупредителната 
светлина за спирачката е изключена 
преди да потеглите.

Проверете предупредител-
ната светлина на спирачка-
та за паркиране като поста-
вите ключа за запалването 
в положение ON (не старти-

райте автомобила).

Тази светлина ще светне, когато спи-
рачката за паркиране е задействана, а 
ключът за запалването е в положение 
START или ON.
Преди да потеглите се уверете, че спи-
рачката за паркиране е освободена и 
предупредителната светлина за спирач-
ката не свети.
 

Ако предупредителната светлина за 
спирачката за паркиране продължи да 
свети, след като спирачката за парки-
ране е освободена, докато автомобилът 
е включен, може да има неизправност в 
спирачната система Трябва да се вземат 
незабавни мерки.
Ако това е възможно, незабавно прекра-
тете управлението на превозното сред-
ство. Ако това не е възможно, трябва да 
бъдете изключително внимателни при 
шофирането и да продължете движение-
то само докато стигнете до безопасно за 
спиране място.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Антиблокиращата спирачна система 
(ABS) или Системата за електронно 
управление на стабилността (ESC) 
няма да предотврати злополуки по-
ради неправилни или опасни маневри 
при шофиране. Въпреки че управле-
нието на автомобила е подобрено в 
случай на аварийно спиране, винаги 
поддържайте безопасно разстояние 
между вас и обектите пред вас. Ско-
ростта на превозното средство трябва 
винаги да се намалява при екстремни 
пътни условия. Спирачният път за ав-
томобили, оборудвани с ABS или ESC, 
може да е по-дълъг, отколкото при тези, 
които са без тези системи при описани-
те по-долу пътни условия.
Управлявайте автомобила с намалена 
скорост при следните условия:
• Неравни, чакълести или покрити със 
сняг пътища.
(Продължава)

• На пътища с изровена или неравна 
повърхност.

• На вашия автомобил са поставени 
вериги за гумите.

Функциите за безопасност на превозно 
средство, оборудвано с ABS или ESC, не 
трябва да се изпитват чрез високоско-
ростно шофиране или завиване. Това 
може да застраши безопасността на 
вас или на другите.

ABS е електронна спирачна система, 
която помага за предотвратяване на 
спирачното плъзгане. ABS позволява на 
шофьора да управлява с волана и да 
спира едновременно.

Използване на ABS
За да получите максимална полза от 
вашата ABS в аварийна ситуация, не се 
опитвайте да модулирате спирачното 
налягане и не се опитвайте да помпате 
спирачките. Натиснете спирачния педал 
колкото е възможно по-силно.
Когато натискате спирачките при усло-
вия, които могат да блокират колелата, 
може да чуете звуци от спирачките или 
да почувствате съответното усещане от 
спирачния педал. Това е нормално и оз-
начава, че вашата ABS е активна.
ABS не намалява времето или разстоя-
нието, необходимо за спиране на авто-
мобила.
Винаги поддържайте безопасно разстоя-
ние от автомобила пред вас.
ABS няма да предотврати плъзгане, който 
е резултат от внезапни промени в посока-
та, като например вземането на завой с 
прекалено висока скорост или внезапна 
маневра за смяна на пътната лента. Ви-
наги шофирайте с безопасна скорост за 
конкретните пътни и климатични условия.



5-30

Управление на автомобила

ABS не може да предотврати загубата на 
стабилност. Винаги управлявайте уме-
рено с волана рязко спиране. Големите 
или резки движения на волана все още 
могат да доведат до отклоняване на ав-
томобила ви към насрещния трафик или 
извън пътя.
При разбити или неравни пътни настил-
ки, работата на антиблокиращата спи-
рачна система може да доведе до по-дъ-
лъг спирачен път, отколкото при превозни 
средства, оборудвани с конвенционална 
спирачна система.

Предупредителният светлинен сигнал 
за ABS (  ) ще остане включен няколко 
секунди, след като ключът за запалва-
нето е в положение ON (включено). През 
това време ABS ще премине през само-
диагностика и светлината ще изгасне, 
ако всичко е нормално. Ако светлината 
остане включена, може да имате про-
блем с вашата ABS. Препоръчваме ви 
да се свържете с оторизиран дилър на 
HYUNDAI възможно най-скоро.
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако предупредителният светлинен 
сигнал на ABS (  ) е включен и оста-
ва да свети, може да имате проблем 
с ABS. Вашите серво-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.

 

 БЕЛЕЖКА 
Когато шофирате по път с лошо сце-
пление, като заледен път, и използвате 
непрекъснато спирачките, ABS ще рабо-
ти непрекъснато и предупредителният 
светлинен сигнал на ABS (  ) може да 
светне. Изтеглете автомобила си на 
безопасно място и го изключете.
Рестартирайте автомобила. Ако пре-
дупредителният светлинен сигнал на 
ABS не свети, тогава ABS системата е в 
нормално състояние.
В противен случай може да имате про-
блем с вашата ABS система. Препоръч-
ваме ви да се свържете с оторизиран 
дилър на HYUNDAI възможно най-скоро.

i  Информация
Когато стартирате автомобила си с кабели 
от външен акумулатор поради изтощена ба-
терия, предупредителният светлинен сигнал 
на ABS (  ) може да се включи по същото 
време. Това се случва поради ниското напре-
жение на батерията. Това не означава, че ABS 
функционира неправилно. Преди задвижва-
нето на автомобила, заредете акумулатора.
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Електронно управление на 
стабилността (ESC)

5-31

Driving your vehicle

5

Electronic Stability Control
(ESC)

The Electronic Stability Control
(ESC) system helps to stabilize the
vehicle during cornering maneuvers.

ESC checks where you are steering
and where the vehicle is actually
going. ESC applies braking pressure
to any one of the vehicle's brakes
and intervenes in the engine man-
agement system to assist the driver
with keeping the vehicle on the
intended path. It is not a substitute
for safe driving practices. Always
adjust your speed and driving to the
road conditions.

ESC operation  
ESC ON condition
When the ignition switch is in the ON
position, the ESC and the ESC OFF
indicator lights illuminate for approxi-
mately three seconds. After both
lights go off, the ESC is enabled.

OAE056015

OAE056016

■ Type A

■ Type B

Never drive too fast for the road
conditions or too quickly when
cornering. The ESC system will
not prevent accidents.
Excessive speed in turns, abrupt
maneuvers, and hydroplaning
on wet surfaces can result in
severe accidents.

WARNING  

Системата за Електронно управление на 
стабилността (ESC) помага за стабили-
зиране на автомобила при маневриране 
в завой.

ESC проверява къде насочвате автомо-
била и къде фактически отива автомо-
билът. ESC прилага спирачно налягане 
върху която и да е от спирачките на пре-
возното средство и се намесва в систе-
мата за управление на двигателя, за да 
съдейства на водача при удържането на 
превозното средство в исканата посока. 
Тази система не е заместител на прак-
тиките за безопасно шофиране. Винаги 
съобразявайте скоростта и начина на 
шофиране към условията на пътя.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не шофирайте прекалено 
бързо за пътните условия или твърде 
рязко при завиване. Системата ESC 
няма да предотврати инцидентите.
Прекомерната скорост при завой, рез-
ките маневри и хидропланирането по 
мокри повърхности могат да доведат 
до тежки инциденти.

 

Функциониране на ESC
Условия за задействане на ESC
Когато ключът за запалването е в по-
ложение ON, индикаторите за ESC и за 
изключена ESC светват за около три 
секунди. След като и двете светлини из-
гаснат, ESC е активирана.
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Когато системата действа
Когато ESC е в действие, свет-
линният индикатор за ESC мига:
• Когато натискате спирач-

ките при условия, които могат да бло-
кират колелата, може да чуете звуци 
от спирачките или да почувствате 
съответното усещане от спирачния 
педал. Това е нормално и означава, че 
вашата ESC е активна.

• Когато ESC се активира, превозното 
средство може да не реагира на педа-
ла за газта, както при рутинни условия.

• Ако круиз контролът се използва при 
задействането на ESC, круиз кон-
тролът автоматично се изключва. 
Круиз контролът може да се активи-
ра отново, когато условията на пътя 
позволяват. Вижте „Система за круиз 
контрол“ по-долу в тази глава. (ако е в 
оборудването)

• Когато излизате от кал или шофирате 
по хлъзгав път, оборотите на двигателя 
(оборотите в минута) може да не се 
увеличават, дори ако натискате дъл-
боко педала на газта. Това е с цел да 
се поддържа стабилността и тягата 
на превозното средство и не показва 
проблем.

Условия за изключване на ESC
За да изключите системата ESC

•  Състояние 1 
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When operating
When the ESC is in opera-
tion, the ESC indicator light
blinks:

• When you apply your brakes under
conditions which may lock the
wheels, you may hear sounds from
the brakes, or feel a corresponding
sensation in the brake pedal.This is
normal and it means your ESC is
active.

• When the ESC activates, the vehi-
cle may not respond to the acceler-
ator as it does under routine condi-
tions.

• If the Cruise Control was in use
when the ESC activates, the Cruise
Control automatically disengages.
The Cruise Control can be reen-
gaged when the road conditions
allow. See "Cruise Control System"
later in this chapter. (if equipped)

• When moving out of the mud or
driving on a slippery road, the
engine rpm (revolutions per minute)
may not increase even if you press
the accelerator pedal deeply.This is
to maintain the stability and traction
of the vehicle and does not indicate
a problem.

ESC OFF condition
To cancel ESC operation :

• State 1

Press the ESC OFF button briefly.
The ESC OFF indicator light and
message "Traction Control disabled"
will illuminate. In this state, the trac-
tion control function of ESC (engine
management) is disabled, but the
brake control function of ESC (brak-
ing management) still operates.

• State 2

Press and hold the ESC OFF button
continuously for more than 3 sec-
onds. The ESC OFF indicator light
and message "Traction & Stability
Control disabled" illuminates and a
warning chime sounds. In this state,
both the traction control function of
ESC (engine management) and the
brake control function of ESC (brak-
ing management) are disabled.
If the ignition switch is placed to the
LOCK/OFF position when ESC is off,
ESC remains off. Upon restarting the
vehicle, the ESC will automatically
turn on again.

■ Type A ■ Type B

OLF054101N/OAE056018L

■ Type A ■ Type B

OTLE055140/OAE056020L

Натиснете кратко бутона ESC OFF. Инди-
каторът ESC OFF и съобщението „Traction 
Control disabled“ (Управлението на тягата 
изключено) ще светнат. В това състояние 
функцията на ESC за управление на тяга-
та (управление на двигателя) е деактиви-
рана, но функцията на ESC за контрол на 
спирачките (управление на спирачките) 
продължава да действа.
 

•  Състояние 2
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When operating
When the ESC is in opera-
tion, the ESC indicator light
blinks:

• When you apply your brakes under
conditions which may lock the
wheels, you may hear sounds from
the brakes, or feel a corresponding
sensation in the brake pedal.This is
normal and it means your ESC is
active.

• When the ESC activates, the vehi-
cle may not respond to the acceler-
ator as it does under routine condi-
tions.

• If the Cruise Control was in use
when the ESC activates, the Cruise
Control automatically disengages.
The Cruise Control can be reen-
gaged when the road conditions
allow. See "Cruise Control System"
later in this chapter. (if equipped)

• When moving out of the mud or
driving on a slippery road, the
engine rpm (revolutions per minute)
may not increase even if you press
the accelerator pedal deeply.This is
to maintain the stability and traction
of the vehicle and does not indicate
a problem.

ESC OFF condition
To cancel ESC operation :

• State 1

Press the ESC OFF button briefly.
The ESC OFF indicator light and
message "Traction Control disabled"
will illuminate. In this state, the trac-
tion control function of ESC (engine
management) is disabled, but the
brake control function of ESC (brak-
ing management) still operates.

• State 2

Press and hold the ESC OFF button
continuously for more than 3 sec-
onds. The ESC OFF indicator light
and message "Traction & Stability
Control disabled" illuminates and a
warning chime sounds. In this state,
both the traction control function of
ESC (engine management) and the
brake control function of ESC (brak-
ing management) are disabled.
If the ignition switch is placed to the
LOCK/OFF position when ESC is off,
ESC remains off. Upon restarting the
vehicle, the ESC will automatically
turn on again.

■ Type A ■ Type B

OLF054101N/OAE056018L

■ Type A ■ Type B

OTLE055140/OAE056020L

Натиснете и задръжте бутона ESC OFF не-
прекъснато за повече от 3 секунди. Инди-
каторът ESC OFF и съобщението „Traction & 
Stability Control disabled“ (Управлението на 
тягата и стабилността изключено) светват 
и се чува предупредителен звуков сигнал. 
В това състояние функцията  на ESC за 
управление на тягата (управление на 
двигателя) е деактивирана и функцията 
на ESC за контрол на спирачките (упра-
вление на спирачките) са деактивирани.
Ако ключът за запалване е поставен 
в положение LOCK / OFF, когато ESC е 
изключена, ESC остава изключена. При 
рестартиране на автомобила ESC авто-
матично ще се включи отново.
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When operating
When the ESC is in opera-
tion, the ESC indicator light
blinks:

• When you apply your brakes under
conditions which may lock the
wheels, you may hear sounds from
the brakes, or feel a corresponding
sensation in the brake pedal.This is
normal and it means your ESC is
active.

• When the ESC activates, the vehi-
cle may not respond to the acceler-
ator as it does under routine condi-
tions.

• If the Cruise Control was in use
when the ESC activates, the Cruise
Control automatically disengages.
The Cruise Control can be reen-
gaged when the road conditions
allow. See "Cruise Control System"
later in this chapter. (if equipped)

• When moving out of the mud or
driving on a slippery road, the
engine rpm (revolutions per minute)
may not increase even if you press
the accelerator pedal deeply.This is
to maintain the stability and traction
of the vehicle and does not indicate
a problem.

ESC OFF condition
To cancel ESC operation :

• State 1

Press the ESC OFF button briefly.
The ESC OFF indicator light and
message "Traction Control disabled"
will illuminate. In this state, the trac-
tion control function of ESC (engine
management) is disabled, but the
brake control function of ESC (brak-
ing management) still operates.

• State 2

Press and hold the ESC OFF button
continuously for more than 3 sec-
onds. The ESC OFF indicator light
and message "Traction & Stability
Control disabled" illuminates and a
warning chime sounds. In this state,
both the traction control function of
ESC (engine management) and the
brake control function of ESC (brak-
ing management) are disabled.
If the ignition switch is placed to the
LOCK/OFF position when ESC is off,
ESC remains off. Upon restarting the
vehicle, the ESC will automatically
turn on again.

■ Type A ■ Type B

OLF054101N/OAE056018L

■ Type A ■ Type B

OTLE055140/OAE056020L
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When operating
When the ESC is in opera-
tion, the ESC indicator light
blinks:

• When you apply your brakes under
conditions which may lock the
wheels, you may hear sounds from
the brakes, or feel a corresponding
sensation in the brake pedal.This is
normal and it means your ESC is
active.

• When the ESC activates, the vehi-
cle may not respond to the acceler-
ator as it does under routine condi-
tions.

• If the Cruise Control was in use
when the ESC activates, the Cruise
Control automatically disengages.
The Cruise Control can be reen-
gaged when the road conditions
allow. See "Cruise Control System"
later in this chapter. (if equipped)

• When moving out of the mud or
driving on a slippery road, the
engine rpm (revolutions per minute)
may not increase even if you press
the accelerator pedal deeply.This is
to maintain the stability and traction
of the vehicle and does not indicate
a problem.

ESC OFF condition
To cancel ESC operation :

• State 1

Press the ESC OFF button briefly.
The ESC OFF indicator light and
message "Traction Control disabled"
will illuminate. In this state, the trac-
tion control function of ESC (engine
management) is disabled, but the
brake control function of ESC (brak-
ing management) still operates.

• State 2

Press and hold the ESC OFF button
continuously for more than 3 sec-
onds. The ESC OFF indicator light
and message "Traction & Stability
Control disabled" illuminates and a
warning chime sounds. In this state,
both the traction control function of
ESC (engine management) and the
brake control function of ESC (brak-
ing management) are disabled.
If the ignition switch is placed to the
LOCK/OFF position when ESC is off,
ESC remains off. Upon restarting the
vehicle, the ESC will automatically
turn on again.

■ Type A ■ Type B

OLF054101N/OAE056018L

■ Type A ■ Type B

OTLE055140/OAE056020L
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Светлинни индикатори
• Светлинен индикатор на ESC (мига)
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Indicator lights 

When the ignition switch is pressed
to the ON position, the ESC indicator
light illuminates, then goes off if the
ESC system is operating normally.
The ESC indicator light blinks when-
ever the ESC is operating.
If ESC indicator light stays on, your
vehicle may have a malfunction with
the ESC system. When this warning
light illuminates we recommend that
the vehicle be checked by an author-
ized HYUNDAI dealer as soon as
possible.
The ESC OFF indicator light comes
on when the ESC is turned off with
the button.

Driving with wheels and tires with
different sizes may cause the ESC
system to malfunction. Before
replacing tires, make sure all four
tires and wheels are the same
size. Never drive the vehicle with
different sized wheels and tires
installed.

ESC OFF usage
When Driving
The ESC OFF mode should only be
used briefly to help free the vehicle if
stuck in snow or mud by temporarily
stopping operation of the ESC to
maintain wheel torque.
To turn ESC off while driving, press
the ESC OFF button while driving on
a flat road surface.

NOTICE

■ ESC indicator light (blinks)

■ ESC OFF indicator light (comes on)

When the ESC is blinking, this
indicates the ESC is active:
Drive slowly and NEVER attempt
to accelerate. NEVER turn the
ESC off while the ESC indicator
light is blinking or you may lose
control of the vehicle resulting in
an accident.

WARNING  

• Светлинен индикатор за изключване 
на ESC (свети)
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Indicator lights 

When the ignition switch is pressed
to the ON position, the ESC indicator
light illuminates, then goes off if the
ESC system is operating normally.
The ESC indicator light blinks when-
ever the ESC is operating.
If ESC indicator light stays on, your
vehicle may have a malfunction with
the ESC system. When this warning
light illuminates we recommend that
the vehicle be checked by an author-
ized HYUNDAI dealer as soon as
possible.
The ESC OFF indicator light comes
on when the ESC is turned off with
the button.

Driving with wheels and tires with
different sizes may cause the ESC
system to malfunction. Before
replacing tires, make sure all four
tires and wheels are the same
size. Never drive the vehicle with
different sized wheels and tires
installed.

ESC OFF usage
When Driving
The ESC OFF mode should only be
used briefly to help free the vehicle if
stuck in snow or mud by temporarily
stopping operation of the ESC to
maintain wheel torque.
To turn ESC off while driving, press
the ESC OFF button while driving on
a flat road surface.

NOTICE

■ ESC indicator light (blinks)

■ ESC OFF indicator light (comes on)

When the ESC is blinking, this
indicates the ESC is active:
Drive slowly and NEVER attempt
to accelerate. NEVER turn the
ESC off while the ESC indicator
light is blinking or you may lose
control of the vehicle resulting in
an accident.

WARNING  

 

Когато ключът за запалването е натиснат 
в положение ON, индикаторът на ESC 
светва, след което изгасва, ако системата 
ESC работи нормално.
Светлинният индикатор на ESC мига, 
когато ESC действа.
Ако индикаторът на ESC остава да све-
ти, автомобилът ви може да има неиз-
правност в системата ESC. Когато тази 
предупредителна лампичка светне, 
препоръчваме превозното средство да 
бъде проверено от оторизиран дилър на 
HYUNDAI възможно най-скоро.

Светлинният индикатор ESC OFF свети, 
когато системата ESC е изключена с 
бутона.
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато ESC мига, това показва, че ESC 
е активна.
Карайте бавно и НИКОГА не опитвайте 
да ускорявате. НИКОГА не изключвай-
те ESC, докато индикаторът ESC мига, 
защото може да загубите контрол 
над автомобила и да предизвикате 
инцидент.

 БЕЛЕЖКА 
Шофирането с джанти и гуми с различ-
ни размери може да доведе до непра-
вилна работа на системата ESC. Преди 
да смените гумите, уверете се, че всич-
ките четири гуми и джанти са с еднакъв 
размер. Никога не карайте автомобила 
с различни по размер джанти и гуми.
 

Използване на изключването на ESC
Когато шофирате
Режимът ESC OFF трябва да се използва 
само за кратко, за да се освободи превоз-
ното средство, ако е затънало в сняг или 
кал, чрез временно спиране на работата 
на ESC, за да се поддържа въртящия мо-
мент на колелата.
За да изключите ESC по време на движе-
ние, натиснете бутона ESC OFF, докато се 
движите по равен път.
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 БЕЛЕЖКА 
За да предотвратите повреда на тран-
смисията:
•  Не позволявайте колелата на една-

та ос да буксуват прекалено много, 
докато светят предупредителните 
индикатори на ESC, ABS и паркинг 
спирачката. Ремонтите няма да 
бъдат покрити от гаранцията на ав-
томобила. Намалете мощността на 
двигателя и не въртете прекалено 
много колелото(лата), докато тези 
светлини се показват.

•  При работа с автомобила на динамо-
метър, уверете се, че ESC е изключена 
(индикаторът ESC OFF свети).

i  Информация
Изключването на ESC не оказва влияние 
върху функционирането на ABS или стан-
дартната спирачна система.
 

Управление на стабилността на 
автомобила (VSM)
Управлението на стабилността на авто-
мобила (VSM) е функция на електронната 
система за управление на стабилността 
(ESC). Тя помага да се гарантира, че ав-
томобилът остава стабилен, когато се 
ускорява или спира внезапно на мокри, 
хлъзгави и груби пътища, където сцепле-
нието на четирите гуми може внезапно да 
стане неравномерно.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При използване на Управлението на 
стабилността на автомобила (VSM) 
вземете следните предпазни мерки:
•  Винаги проверявайте скоростта и 

разстоянието до предния автомо-
бил. VSM не е заместител на прак-
тиките за безопасно шофиране.

•  Никога не шофирайте твърде бързо 
за конкретните пътни условия. Сис-
темата VSM няма да предотврати 
инцидентите. Прекомерната ско-
рост при лошо време, хлъзгави и 
неравни пътища може да доведе 
до тежки произшествия.

 

Действие на VSM 
Условия за включване на VSM
VSM работи, когато:
•  Системата за електронно управление 

на стабилността (ESC) е включена.
•  Скоростта на превозното средство е 

приблизително над 15 км/ч (9 mph) в 
пътища със завои.

•  Скоростта на превозното средство е 
приблизително над 20 км/ч (12 mph), 
когато автомобилът спира на груби 
пътища.

Когато системата действа
Когато натискате спирачките при ус-
ловия, които могат да задействат ESC, 
може да чуете звуци от спирачките или 
да почувствате съответното усещане от 
спирачния педал. Това е нормално и оз-
начава, че вашата VSM е активна.
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i  Информация
VSM не работи, когато:
•   Шофиране по път със страничен наклон
•   Движение на заден ход.
•   Индикаторът ESC OFF е включен.
•   Предупредителният светлинен индика-

тор за EPS (Електрическо сервоуправле-
ние) (  ) свети или мига.

 

Условия за изключване на VSM
За да отмените действието на VSM, на-
тиснете бутона ESC OFF. Индикаторът ESC 
OFF ( ) ще светне.
За да включите VSM, натиснете отново 
бутона ESC OFF. Индикаторът ESC OFF 
ще изгасне.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако светлинният индикатор за ESC  
(  ) или предупредителният свет-
линен индикатор за EPS (  ) светят 
непрекъснато или мигат, вашето 
превозно средство може да има не-
изправност в системата VSM. Когато 
свети предупредителния индикатор, 
препоръчваме превозното средство 
да бъде проверено от оторизиран ди-
лър на HYUNDAI възможно най-скоро.

 

 БЕЛЕЖКА 
Шофирането с джанти и гуми с различ-
ни размери може да доведе до непра-
вилна работа на системата ESC. Преди 
да смените гумите, уверете се, че всич-
ките четири гуми и джанти са с еднакъв 
размер. Никога не карайте автомобила 
с различни по размер джанти и гуми.
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Асистент за потегляне при наклон 
(HAC) (ако е в оборудването)
Превозното средство има тенденция да 
се плъзга назад по стръмен наклон, пре-
ди да натисне газта след спиране. HAC 
предотвратява плъзгането на автомоби-
ла назад чрез автоматично задействане 
на спирачните системи за около 2 секун-
ди. Спирачните системи автоматично се 
освобождават, когато се натисне педала 
за газта.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
HAC се активира само за около 2 секун-
ди, така че винаги натискайте педала 
на газта, за да започнете да се движите 
нагоре след спиране.

i  Информация
•  HAC не работи, когато скоростният лост 

е в положение P (Паркиране) или N (Неу-
трално).

•  HAC се активира дори когато ESC 
(Система за електронно управление на 
стабилността) е изключена. Тя обаче не 
се активира, когато ESC не работи нор-
мално.

 

Сигнал за аварийно спиране (ESS) (ако 
е в оборудването)
Сигналът за аварийно спиране преду-
преждава водача на автомобила зад 
вас, като мига стоп светлините при рязко 
натискане на спирачката.
Системата се активира, когато:
•  Автомобилът спре внезапно. (Отрица-

телното ускорение надвишава 7 m/s2, 
а скоростта на движение надвишава 
55 км/ч (34 мили/ч).)

•  ABS е активирана.
Аварийната предупредителна лампа 
автоматично се включва след мигането 
на стоп-светлините, когато скоростта 
на движение се забави до под 40 км/ч 
(25 мили в час) при деактивирана ABS, и 
когато ситуацията за внезапно спиране 
е приключила.
 

Аварийната предупредителна лампа се 
изключва, когато скоростта на движение 
надвиши 10 км/ч (6 мили в час) след пълно 
спиране. Аварийната предупредителна 
лампа се изключва, когато автомобилът 
се движи с ниска скорост за определен 
период от време. Водачът може ръчно да 
изключи аварийната предупредителна 
лампа чрез натискане на бутона.

i  Информация
Сигналът за аварийно спиране (ESS) няма 
да работи, ако аварийната предупредителна 
лампа вече мига.
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Добри практики за използване на 
спирачките

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Всеки път, когато напускате автомо-
била или паркирате, винаги спирайте 
напълно и продължете да натискате 
спирачния педал. Превключете ско-
ростния лост в положение P (Парки-
ране), задействайте спирачката за 
паркиране и поставете ключа за за-
палването в позиция LOCK/OFF.
Превозните средства, паркирани с не-
задействана или непълно задействана 
спирачка за паркиране, могат да се 
задвижат по невнимание и да причи-
нят нараняване на водача и на други 
хора. Винаги задействайте спирачка-
та за паркиране преди да напуснете 
автомобила.

Мокрите спирачки могат да бъдат опасни! 
Спирачките могат да се намокрят, ако ав-
томобилът е преминал през вода или след 
измиване. Вашият автомобил няма да спи-
ра толкова бързо, ако спирачките са мокри. 
Мокрите спирачки могат да предизвикат 
занасяне на автомобила на една страна.

За да изсушите спирачките трябва да 
ги задействате леко, докато спирачното 
действие се върне към нормалното, като 
внимавате винаги да държите автомо-
била под контрол. Ако спирането не се 
възстанови нормално, спрете веднага 
щом е безопасно и препоръчваме да 
се обадите на оторизиран дилър на 
HYUNDAI за помощ.
НЕ шофирайте с крак върху педала на 
спирачката. Дори лекото, но постоянно 
натискане на педала може да доведе до 
прегряване на спирачките, износване на 
спирачките и евентуално дори до повре-
да на спирачките.
Ако една от гумите спадне по време на 
движение, задействайте внимателно 
спирачките и дръжте автомобила да се 
движи право напред, докато намалите 
скоростта. Когато се движите достатъчно 
бавно, за да бъде безопасно, изведете ав-
томобила от пътя и спрете на безопасно 
място.
Дръжте здраво крака си върху педала на 
спирачката, когато автомобилът е спрян, 
за да не се движи автомобилът напред.
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The Blind Spot Detection System
(BSD) uses radar sensors in the rear
bumper to monitor and warn the driv-
er of an approaching vehicle in the
driver's blind spot area.
The system monitors the rear area of
the vehicle and provides information
to the driver with an audible alert and
a indicator on the outside rearview
mirrors.

(1) BSD (Blind Spot Detection)
The blind spot detection range
varies relative to vehicle speed.
Note that if your vehicle is travel-
ing much faster than the vehicles
around you, the warning will not
occur.

(2) LCA (Lane Change Assist)
The Lane Change Assist feature
will alert you when a vehicle is
approaching in an adjacent lane
at a high rate of speed. If the driv-
er activates the turn signal when
the system detects an oncoming
vehicle, the system sounds an
audible alert.

(3) RCTA (Rear Cross Traffic Alert)
The Rear Cross Traffic Alert fea-
ture monitors approaching cross
traffic from the left and right side
of the vehicle when your vehicle is
in reverse.The feature will operate
when the vehicle is moving in
reverse below about 10 km/h (6
mph). If oncoming cross traffic is
detected a warning chime will
sound.

BLIND SPOT DETECTION SYSTEM (BSD) (IF EQUIPPED)

OAE056106

Blind spot area

Closing at high speed

• Always be aware of road con-
ditions while driving and be
alert for unexpected situations
even though the Blind Spot
Detection System is operat-
ing.

• The Blind Spot Detection
System (BSD) is a supplemen-
tal system to assist you. Do
not entirely rely on the sys-
tem. Always pay attention,
while driving, for your safety.

• The Blind Spot Detection
System (BSD) is not a substi-
tute for proper and safe driving.
Always drive safely and use
caution when changing lanes
or backing up the vehicle. The
Blind Spot Detection System
(BSD) may not detect every
object alongside the vehicle.

WARNING  

Системата за Индикация за автомобил 
в мъртвата зона (BSD) използва радарни 
сензори в задната броня за наблюде-
ние и предупреждаване на водача за 
приближаващо се превозно средство в  
мъртвата зона на водача.
Системата следи зоната зад автомобила 
и предоставя информация на водача със 
звуков сигнал и индикатор на външните 
огледала за обратно виждане.

(1)  BSD (Индикация за автомобил в 
мъртвата зона)
 Дистанцията за индикация за авто-

мобил в мъртвата зона се различава 
в зависимост от скоростта на автомо-
била. Имайте предвид, че ако вашият 
автомобил се движи много по-бързо 
от автомобилите около вас, преду-
преждението няма да се осъществи.

(2)  LCA (Асистент при смяна на лентата)
 Функцията за помощ при смяна на 

лентата ще ви предупреди, когато в 
съседна лента се приближава авто-
мобил с висока скорост. Ако водачът 
задейства мигача, когато системата 
открие насрещното превозно сред-
ство, системата издава звуков сигнал.

(3)  RCTA (Предупреждение за напречен 
трафик при движение назад)

 Функцията Предупреждение за напре-
чен трафик при движение назад на-
блюдава приближаващият напречен 
трафик от лявата и дясната страна на 
автомобила, когато се движи на заден 
ход. Функцията ще работи, когато ав-
томобилът се движи на заден ход под 
10 км/ч (6 мили/ч). Ако бъде открит 

приближаващ напречен трафик, ще се 
появи предупредителен звуков сигнал.

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  Винаги следете условията на пътя 

по време на шофиране и бъдете 
бдителни за неочаквани ситуации, 
въпреки че системата за Индика-
ция за автомобил в мъртвата зона 
работи.

•  Системата за Индикация за ав-
томобил в мъртвата зона (BSD) е 
допълнителна система, която да ви 
подпомага. Не разчитайте изцяло 
на системата. Винаги внимавайте, 
докато шофирате, за вашата безо-
пасност.

•  Системата за Индикация за авто-
мобил в мъртвата зона (BSD) не е 
заместител на правилното и без-
опасно шофиране. Винаги шофи-
райте безопасно и внимавайте, 
когато сменяте лентите на пътя или 
карате на заден ход. Системата за 
Индикация за автомобил в мърт-
вата зона (BSD) може да не открива 
всеки обект до автомобила.

Индикация за автомобил в мъртвата зона (BSD) (ако е в оборудването)
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BSD (Индикация за автомобил в 
мъртвата зона) / LCA (Асистент 
при смяна на лентата) (ако е в 
оборудването)
Условия за работа
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BSD (Blind Spot Detection) /
LCA (Lane Change Assist) 
(if equipped)
Operating conditions

To operate:
Press the BSD switch with the
Ignition switch in the ON position.
The indicator on the BSD switch will
illuminate. When the vehicle speed
exceeds 30 km/h (20 mph), the sys-
tem will be activated.

To cancel:
Press the BSD switch again. The
indicator on the switch will go off.
When the system is not used, turn the
system off by turning off the switch.

Information 
• If the vehicle is turned off then on

again, the BSD system returns to the
previous state.

• When the system is turned on, the
warning light will illuminate for 3
seconds on the outside rearview
mirror. 

The system will activate when:
1. The system is on.
2. The vehicle speed is above about

30 km/h (20 mph).
3. An oncoming vehicle is detected

in the blind spot area.

i

■ Type A

OAE056033
■ Type B

OAE056034 
 

За да задействате: 
Системата ще се активира, когато:
Натиснете BSD превключвателя с ключа 
за запалването в положение ON.
Индикаторът върху превключвателя на 
BSD ще светне. Когато скоростта на пре-
возното средство надвиши 30 км/ч (20 
мили/ч), системата ще се активира.

За да изключите:
Натиснете отново BSD превключвателя. 
Индикаторът на превключвателя ще 
изгасне.
Изключете системата, когато не я използ-
вате, като изключите превключвателя.

i  Информация
•  Ако автомобилът бъде изключен и отново 

включен, BSD системата се връща в пре-
дишното състояние.

•  Когато системата е включена, предупре-
дителният светлинен индикатор светва 
за 3 секунди върху външното огледало за 
обратно виждане.

 

Системата ще се активира, когато
1.  Системата е включена.
2.  Скоростта на превозното средство е 

приблизително над 30 км/ч (20 ми-
ли/ч).

3.  Открит е приближаващ се автомобил 
в мъртвата зона.
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First stage alert
If a vehicle is detected within the
boundary of the system, a warning
light will illuminate on the outside
rearview mirror.
Once the detected vehicle is no
longer within the blind spot area, the
warning will turn off according to the
driving conditions of the vehicle.

OAE056035

■ Left side

■ Right side

OAE056036

■ Left side

OAE056037

■ Right side

Second stage alert
A warning chime to alert the driver will activate when:
1. A vehicle has been detected in the blind spot area by the radar system

(the warning light will illuminate on the outside rearview mirror) AND
2. The turn signal is applied (same side as where the vehicle is being

detected).
When this alert is activated, the warning light on the outside rearview mir-
ror will also blink.
If you turn off the turn signal indicator, the warning chime will be deacti-
vated.

Сигнал първо ниво
Ако в границите на системата се открие 
превозно средство, на външното огледа-
ло за обратно виждане светва сигнална 
лампа.
След като откритото превозно средство 
вече не е в мъртвата зона, предупреж-
дението ще се изключи в зависимост от 
условията на шофиране на превозното 
средство.
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Driving your vehicle

First stage alert
If a vehicle is detected within the
boundary of the system, a warning
light will illuminate on the outside
rearview mirror.
Once the detected vehicle is no
longer within the blind spot area, the
warning will turn off according to the
driving conditions of the vehicle.

OAE056035

■ Left side

■ Right side

OAE056036

■ Left side

OAE056037

■ Right side

Second stage alert
A warning chime to alert the driver will activate when:
1. A vehicle has been detected in the blind spot area by the radar system

(the warning light will illuminate on the outside rearview mirror) AND
2. The turn signal is applied (same side as where the vehicle is being

detected).
When this alert is activated, the warning light on the outside rearview mir-
ror will also blink.
If you turn off the turn signal indicator, the warning chime will be deacti-
vated.

Сигнал второ ниво
Звуков сигнал за предупреждаване на водача ще се активира, когато:
1.  Радарната система е открила превозно средство в мъртвата зона (предупреди-

телната лампа ще светне върху външното огледало за обратно виждане), И
2.  Включен е мигач (от същата страна, в която е открито превозно средство).
Когато това предупреждение бъде активирано, светлинният индикатор на външното 
огледало за обратно виждане също ще мига.
Ако изключите мигача, предупредителната сигнализация ще бъде деактивирана.
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•  Алармата на второ ниво може да бъде 
деактивирана.

 - За да деактивирате предупредител-
ния звуков сигнал:

Инструментално табло тип А
Отидете на Потребителски настройки 
→ Driving Assist → Rear Collision Warning и 
отмаркирайте Blind Spot Detection Sound‘ 
на LCD дисплея.

Инструментално табло тип Б
Отидете на Потребителски настройки → 
Driving Assist  и отмаркирайте Blind Spot 
Detection Sound на LCD дисплея.

i  Информация
Функцията за предупредителен звуков сиг-
нал помага на водача. Деактивирайте тази 
функция само когато е необходимо.
 

 - За да активирате предупредителния 
звуков сигнал:

Инструментално табло тип А
Отидете на Потребителски настройки 
→ Driving Assist → Rear Collision Warning и 
маркирайте Blind Spot Detection Sound на 
LCD дисплея.

Инструментално табло тип Б
Отидете на Потребителски настройки 
→ Driving Assist  и маркирайте Blind Spot 
Detection Sound на LCD дисплея.
 

Сензор за откриване
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• The second stage alarm may be
deactivated.
- To deactivate the warning chime:
Cluster type A
Go to the 'User Settings → Driving
Assist → Rear Collision Warning
and deselect Blind Spot Detection
Sound' on the LCD display.
Cluster type B
Go to the 'User Settings → Driving
Assist and deselect Blind Spot
Detection Sound' on the LCD dis-
play.

Information
The warning chime function helps
alert the driver. Deactivate this func-
tion only when it is necessary.

- To activate the warning chime:
Cluster type A
Go to the 'User Settings → Driving
Assist → Rear Collision Warning
and select Blind Spot Detection
Sound' on the LCD display.
Cluster type B
Go to the 'User Settings → Driving
Assist and select Blind Spot
Detection Sound' on the LCD dis-
play.

Detecting sensor

The sensors are located inside the
rear bumper.
Always keep the rear bumper clean
for proper operation of the system.

i

OAE056065

Сензорите са разположени в задната 
броня.
Винаги поддържайте задната броня 
чиста, за да функционира правилно сис-
темата.
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Предупредително съобщение
• Тип А                • Тип Б
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Warning message

Blind Spot Detection disabled.
Radar blocked.
• This warning message may appear

when :
- One or both of the sensors on the

rear bumper is blocked by dirt or
snow or a foreign object.

- Driving in rural areas where the
BSD sensor does not detect
another vehicle for an extended
period of time.

- When there is inclement weather
such as heavy snow or rain.

If any of these conditions occur, the
light on the BSD switch and the sys-
tem will turn off automatically.
When the BSD canceled warning
message is displayed in the cluster,
check to make sure that the rear
bumper is free from any dirt or snow
in the areas where the sensor is
located. Remove any dirt, snow, or
foreign material that could interfere
with the radar sensors.
After any dirt or debris is removed,
the BSD system should operate nor-
mally after about 10 minutes of driv-
ing the vehicle.
If the system still does not operate
normally have your vehicle inspected
by an authorized HYUNDAI dealer.

Check BSD system
If there is a problem with the BSD
system, a warning message will
appear and the light on the switch
will turn off. The system will turn off
automatically. We recommend that
you have your vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer.

■ Type A ■ Type B

OTLE055040/OAE056043L

■ Type A ■ Type B

OAE056040L/OAE056041L 
Системата за Индикация за автомобил в 
мъртвата зона е деактивирана. 
Радарът е блокиран
•  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 
сензорите на BSD не откриват друго 
превозно средство за продължителен 
период от време.

 - При лошо време, като силен сняг или 
дъжд.

 Ако възникне някое от тези условия, 
светлинният индикатор на BSD прев-
ключвателя и системата ще се изключат 
автоматично.
Когато предупредителното съобщение 
за деактивиране на BSD се покаже на 
таблото, проверете дали задната броня 
е чиста от мръсотия или сняг в зоните, 
където се намират сензорите. Отстране-
те всички замърсявания, сняг или чужд 
материал, които биха могли да повлияят 
на радарните сензори.
След отстраняване на всякакви замър-
сявания или отломки, системата BSD 
трябва да заработи нормално след около 
10 минути пътуване.
Ако системата все още не работи нормал-
но, автомобилът ви трябва да бъде про-
верен от оторизиран дилър на HYUNDAI.
 

• Тип А                • Тип Б
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Warning message

Blind Spot Detection disabled.
Radar blocked.
• This warning message may appear

when :
- One or both of the sensors on the

rear bumper is blocked by dirt or
snow or a foreign object.

- Driving in rural areas where the
BSD sensor does not detect
another vehicle for an extended
period of time.

- When there is inclement weather
such as heavy snow or rain.

If any of these conditions occur, the
light on the BSD switch and the sys-
tem will turn off automatically.
When the BSD canceled warning
message is displayed in the cluster,
check to make sure that the rear
bumper is free from any dirt or snow
in the areas where the sensor is
located. Remove any dirt, snow, or
foreign material that could interfere
with the radar sensors.
After any dirt or debris is removed,
the BSD system should operate nor-
mally after about 10 minutes of driv-
ing the vehicle.
If the system still does not operate
normally have your vehicle inspected
by an authorized HYUNDAI dealer.

Check BSD system
If there is a problem with the BSD
system, a warning message will
appear and the light on the switch
will turn off. The system will turn off
automatically. We recommend that
you have your vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer.

■ Type A ■ Type B

OTLE055040/OAE056043L

■ Type A ■ Type B

OAE056040L/OAE056041L
Проверете системата BSD
Ако има проблем с BSD системата, ще 
се появи предупредително съобщение 
и светлината на превключвателя ще се 
изключи. Системата ще се изключи авто-
матично. Препоръчваме ви да проверите 
автомобила си при оторизиран дилър на 
HYUNDAI.
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RCTA (Предупреждение за напречен 
трафик при движение назад) (ако е в 
оборудването)
Функцията Предупреждение за напречен 
трафик при движение назад наблюдава 
приближаващият напречен трафик от 
лявата и дясната страна на автомобила, 
когато се движи на заден ход.

Условия за работа
За да задействате:
Инструментално табло тип А
Отидете на Потребителски настройки 
→ Driving Assist → Rear Collision Warning и 
маркирайте Blind Spot Detection Sound на 
LCD дисплея.
Инструментално табло тип Б
Отидете на Потребителски настройки → 
Driving Assist  и маркирайте Rear Cross 
Traffic Alert на LCD дисплея.
Системата ще се включи и ще остане в 
режим на готовност. Системата ще се ак-
тивира, когато скоростта на автомобила 
е под 10 км/ч (6.2 мили/ч) и скоростният 
лост в позиция R (Заден ход).
 

i  Информация
Дистанцията за откриване на напречен 
трафик при движение назад (RCTA) е при-
близително 0,5 м ~ 20 м (1 фут ~ 65 фута). 
Приближаващо превозно средство ще бъде 
открито, ако скоростта му е в рамките на 4 
км/ч ~ 36 км/ч (2,5 ~ 22,5 мили/ч).
Имайте предвид, че дистанцията на открива-
не може да варира при определени условия. 
Бъдете внимателни и винаги следете обста-
новката около автомобила, когато се движите 
на заден ход.

 

Тип предупреждение
Ляво
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RCTA (Rear Cross Traffic
Alert) (if equipped)
The Rear Cross Traffic Alert feature
monitors approaching cross traffic
from the left and right side of the
vehicle when your vehicle is in
reverse.

Operating conditions
To operate:
Cluster type A
Go to the 'User Settings → Driving
Assist → Rear Collision Warning and
select Rear Cross Traffic Alert' on the
LCD display.
Cluster type B
Go to the 'User Settings → Driving
Assist and select Rear Cross Traffic
Alert' on the LCD display.

The system will turn on and standby
to activate. The system will activate
when vehicle speed is below 10 km/h
(6.2 mph) and with the shift lever in R
(Reverse).

Information 
The Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
detecting range is approximately 
0.5 m ~ 20 m (1 ft ~ 65 ft). An
approaching vehicle will be detected if
their vehicle speed is within 4 km/h ~
36 km/h (2.5 ~ 22.5 mph ).
Note that the detecting range may
vary under certain conditions. As
always, use caution and pay close
attention to your surroundings when
backing up your vehicle.

Warning type

If the vehicle detected by the sensors
approaches your vehicle, the warn-
ing chime will sound, the warning
light on the outside rearview mirror
will blink and a message will appear
on the LCD display.

i

• Type A
■ Left

■ Right

• Type B

• Type A • Type B

OAE056150L/OAE056046L

OAE056151L/OAE056047L

Дясно
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RCTA (Rear Cross Traffic
Alert) (if equipped)
The Rear Cross Traffic Alert feature
monitors approaching cross traffic
from the left and right side of the
vehicle when your vehicle is in
reverse.

Operating conditions
To operate:
Cluster type A
Go to the 'User Settings → Driving
Assist → Rear Collision Warning and
select Rear Cross Traffic Alert' on the
LCD display.
Cluster type B
Go to the 'User Settings → Driving
Assist and select Rear Cross Traffic
Alert' on the LCD display.

The system will turn on and standby
to activate. The system will activate
when vehicle speed is below 10 km/h
(6.2 mph) and with the shift lever in R
(Reverse).

Information 
The Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
detecting range is approximately 
0.5 m ~ 20 m (1 ft ~ 65 ft). An
approaching vehicle will be detected if
their vehicle speed is within 4 km/h ~
36 km/h (2.5 ~ 22.5 mph ).
Note that the detecting range may
vary under certain conditions. As
always, use caution and pay close
attention to your surroundings when
backing up your vehicle.

Warning type

If the vehicle detected by the sensors
approaches your vehicle, the warn-
ing chime will sound, the warning
light on the outside rearview mirror
will blink and a message will appear
on the LCD display.

i

• Type A
■ Left

■ Right

• Type B

• Type A • Type B

OAE056150L/OAE056046L

OAE056151L/OAE056047LАко автомобил, открит от сензорите, се 
приближи до вашия автомобил, ще се за-
действа звуков предупредителен сигнал, 
предупредителната лампа на външното 
огледало за обратно виждане ще мига и 
на LCD дисплея ще се появи съобщение.
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i  Информация
• Предупредителният звуков сигнал ще се 

изключи, когато откритото превозно 
средство излезе извън зоната на сензорите 
или ако автомобилът ви се отдалечи от 
откритото превозно средство.

• Системата може да не работи правилно 
поради други фактори или обстоятелства. 
Винаги обръщайте внимание на околната 
обстановка.

• Ако сензорната зона в близост до задната 
броня е блокирана от стена или прегра-
да, или от паркирано превозно средство, 
зоната за наблюдение на системата може 
да бъде намалена.

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  Предупредителната лампа на 

външното огледало за обратно 
виждане ще светне, когато систе-
мата открие автомобил в задната 
зона.

 За да избегнете инциденти, не се 
съсредоточавайте само върху пре-
дупредителната светлина и следе-
те внимателно обстановката около 
автомобила.

•  Карайте безопасно, въпреки че 
автомобилът е оборудван със Сис-
темата за Индикация за автомобил 
в мъртвата зона (BSD) и Преду-
преждение за напречен трафик 
при движение назад (RCTA). Не 
разчитайте само на системата, но 
проверявайте заобикалящата ви 
среда, преди да смените пътната 
лента и при движение на заден ход.

 Системата може да не предупреди 
водача при някои условия, така че 
винаги проверявате заобикаляща-
та ви среда по време на шофиране.

(Продължава)

(Продължава)
•  Системата за Индикация за авто-

мобил в мъртвата зона (BSD) и Пре-
дупреждение за напречен трафик 
при движение назад (RCTA)  не са 
заместител на правилното и без-
опасно шофиране. Винаги шофи-
райте безопасно и внимавайте, 
когато сменяте лентите на пътя или 
карате на заден ход. Системата за 
Индикация за автомобил в мърт-
вата зона (BSD) може да не открива 
всеки обект до автомобила.
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 БЕЛЕЖКА 
•  Системата може да не работи пра-

вилно, когато бронята е била повре-
дена или ако задната броня е била 
сменена или ремонтирана.

•  Дистанцията за откриване се раз-
личава до известна степен в зави-
симост от ширината на пътя. Когато 
пътят е тесен, системата може да 
открие други превозни средства в 
следващата лента.

•  Системата може да се изключи пора-
ди силни електромагнитни вълни.

 

Условия за незадействане
BSD индикаторът на външното огледало 
за обратно виждане може да не свети 
правилно, когато:
•  Корпусът на външното огледало е по-

вреден.
•  Огледалото е покрито с мръсотия, сняг 

или отломки.
•  Прозорецът е покрит с мръсотия, сняг 

или отломки.
•  Стъклото на прозореца е оцветено.
 

Ограничения на системата
Водачът трябва да бъде предпазлив в 
описаните по-долу ситуации, тъй като при 
определени обстоятелства системата не 
може да открие други превозни средства 
или предмети.
• Превозното средство се движи по 

завой или през пункт за плащане на 
магистралата.

• Сензорът е замърсен от дъжд, сняг, кал 
и др.

• Задната броня, в която се намира 
сензорът, е покрита с чужд предмет 
като стикер за броня, предпазител за 
броня, стойка за велосипеди и др.

• Задната броня е повредена или сен-
зорът е извън първоначалната пози-
ция.

• Височината на автомобила е по-малка 
или по-голяма поради тежък товар в 
багажника, неправилно налягане в 
гумите и т.н.

• Автомобилът се движи при лошо вре-
ме, като силен дъжд или сняг.

• В близост до превозното средство има 
фиксиран обект, например предпазна 
решетка.
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• Автомобилът се движи близо до зони, 
съдържащи метали, като строителна 
зона, железопътна линия и др.

• В близост се намира голямо превозно 
средство, например автобус или ками-
он.

• Наблизо има мотоциклет или велоси-
пед.

• Наблизо има плоско ремарке.
• Ако автомобилът тръгне едновремен-

но с превозното средство до вас и 
ускорява.

• Когато другото превозно средство 
преминава с много висока скорост.

• При смяна на лентите.
• При спускане или изкачване на стръ-

мен път, където височината на лентата 
е различна.

• Когато другото превозно средство се 
приближи много близо.

• Когато е прикачено ремарке или но-
сач.

• Когато температурата в зоната на 
задната броня е прекалено висока или 
ниска.

• Когато сензорите са блокирани от 
други превозни средства, стени или 
паркометри.

• Когато откритото превозно средство 
също се движи на заден ход, докато 
автомобилът ви се движи на заден ход.

• Ако в зоната за откриване има малки 
предмети, например количка за паза-
руване или количка за бебета.

• Ако има превозно средство с малка 
височина, например спортна кола.

• Когато други автомобили са близо до 
вашия автомобил.

• Когато превозното средство в следва-
щата лента се движи на две ленти от 
вас ИЛИ когато превозното средство, 
намиращо се през две ленти, се при-
движва към следващата лента от вас.

• При движение на мокра повърхност.
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Системата на Автономната аварийна 
спирачка (AEB) е предназначена за от-
криване и следене на превозното сред-
ство отпред или откриване на пешеходец 
(ако е в оборудването) на пътното платно 
чрез радарни сигнали и разпознаване 
чрез камера, за да предупреди водача, 
може да се стигне до сблъсък и, ако е 
необходимо, аварийно да задейства 
спирачките.
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При използване на Автономната 
аварийна спирачка (AEB) спазвайте 
следните предпазни мерки:
•  Тази система е само една допъл-

нителна система, която не е пред-
назначена и не може да замени 
нуждата от изключително внима-
ние от страна на водача. Обхватът 
на наблюдение и обектите, които 
могат да се открият от сензорите, са 
ограничени. Обръщайте внимание 
на пътните условия по всяко време.

•  НИКОГА НЕ карайте твърде бързо за 
конкретните пътните условия или 
при завиване.

•  Винаги шофирайте предпазливо, 
за да предотвратите непредвидени 
и внезапни ситуации. AEB не спира 
напълно автомобила и не е система 
за избягване на сблъсък.

 

Настройка и активиране на системата
Настройка на системата
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The Autonomous Emergency Braking
(AEB) system is designed to detect
and monitor the vehicle ahead or
detect a pedestrian (if equipped) in the
roadway through radar signals and
camera recognition to warn the driver
that a collision is imminent, and if nec-
essary, apply emergency braking.

System setting and activation
System setting

The driver can activate the AEB by
placing the ignition switch to the ON
position and by selecting:
Cluster type A
'User Settings → Driving Assist →
Forward Collision Warning →
Autonomous Emergency Braking'
Cluster type B
'User Settings → Driving Assist →
Autonomous Emergency Braking'

The AEB deactivates, when the driv-
er cancels the system setting.

AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING (AEB) (IF EQUIPPED)

5

Take the following precautions
when using the Autonomous
Emergency Braking (AEB):
• This system is only a supple-

mental system and it is not
intended to, nor does it
replace the need for extreme
care and attention of the driv-
er. The sensing range and
objects detectable by the sen-
sors are limited. Pay attention
to the road conditions at all
times.

• NEVER drive too fast in accor-
dance with the road condi-
tions or while cornering.

• Always drive cautiously to
prevent unexpected and sud-
den situations from occur-
ring. AEB does not stop the
vehicle completely and is not
a collision avoidance system.

WARNING  

■ Type A ■ Type B

OAE056095L/OAE056022L

Водачът може да активира AEB, като по-
стави ключа за запалването в положение 
ON и като избере:
Инструментално табло тип А
Потребителски настройки ‚User Settings → 
Driving Assist → Forward Collision Warning → 
Autonomous Emergency Braking‘
Инструментално табло тип Б
Потребителски настройки ‚User Settings 
→ Driving Assist → Autonomous Emergency 
Braking‘

АЕБ се деактивира, когато водачът от-
мени настройката на системата.

АВТОНОМНА АВАРИЙНА СПИРАЧКА (AEB) (АКО Е В ОБОРУДВАНЕТО)
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Предупредителната лампа 
светва на LCD дисплея, когато 
изключите системата AEB. Во-

дачът може да следи състоянието Вкл./
Изкл. на AEB на LCD дисплея. Ако преду-
предителната лампа остава включена, 
когато AEB е активирана, препоръчваме 
ви да проверите системата при оторизи-
ран дилър на HYUNDAI.
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The warning light illumi-
nates on the LCD display,
when you cancel the AEB
system. The driver can

monitor the AEB ON/OFF status on
the LCD display. If the warning light
remains ON when the AEB is acti-
vated, we recommend you to have
the system checked by an authorized
HYUNDAI dealer.

The driver can select the initial warn-
ing activation time on the LCD display.
Go to the 'User Settings → Driving
Assist → Forward Collision Warning
→ Late/Normal/Early'.

The options for the initial Forward
Collision Warning includes the fol-
lowing:
• Early:

When this condition is selected,
the initial Forward Collision
Warning is activated earlier than
normal. This setting maximizes the
amount of distance between the
vehicle or pedestrian ahead before
the initial warning occurs.

• Normal:
When this condition is selected,
the initial Forward Collision
Warning is activated normally. This
setting allows for a nominal
amount of distance between the
vehicle or pedestrian ahead before
the initial warning occurs.

• Late:
When this condition is selected,
the initial Forward Collision
Warning is activated later than nor-
mal. This setting reduces the
amount of distance between the
vehicle or pedestrian ahead before
the initial warning occurs.

Driving your vehicle

■ Type A ■ Type B

OAE056096L/OAE056023L

Водачът може да избере първоначалното 
време за активиране на предупреждени-
ята на LCD дисплея.
Отидете в Потребителски настройки ‚User 
Settings → Driving Assist → Forward Collision 
Warning → Late/Normal/Early‘.
Опциите за първоначалното преду-
преждение за сблъсък отпред включват 
следното:
•  Early (Ранно):
Когато се избере това състояние, първо-
началното предупреждение за сблъсък 
отпред се активира по-рано от нормал-
ното. Тази настройка увеличава разстоя-
нието до превозното средство или пеше-
ходеца напред преди да се задейства 
първоначалното предупреждение.

•   Normal (Нормално):
Когато се избере това състояние, първо-
началното предупреждение за сблъсък 
отпред се активира нормално. Тази на-
стройка позволява номинално разстоя-
ние до превозното средство или пеше-
ходеца напред преди да се задейства 
първоначалното предупреждение.

•   Late (Закъснение):
Когато се избере това състояние, първо-
началното предупреждение за сблъсък 
отпред се активира със закъснение. Тази 
настройка намалява разстоянието до 
превозното средство или пешеходеца 
напред преди да се задейства първона-
чалното предупреждение.

5-48

The warning light illumi-
nates on the LCD display,
when you cancel the AEB
system. The driver can

monitor the AEB ON/OFF status on
the LCD display. If the warning light
remains ON when the AEB is acti-
vated, we recommend you to have
the system checked by an authorized
HYUNDAI dealer.

The driver can select the initial warn-
ing activation time on the LCD display.
Go to the 'User Settings → Driving
Assist → Forward Collision Warning
→ Late/Normal/Early'.

The options for the initial Forward
Collision Warning includes the fol-
lowing:
• Early:

When this condition is selected,
the initial Forward Collision
Warning is activated earlier than
normal. This setting maximizes the
amount of distance between the
vehicle or pedestrian ahead before
the initial warning occurs.

• Normal:
When this condition is selected,
the initial Forward Collision
Warning is activated normally. This
setting allows for a nominal
amount of distance between the
vehicle or pedestrian ahead before
the initial warning occurs.

• Late:
When this condition is selected,
the initial Forward Collision
Warning is activated later than nor-
mal. This setting reduces the
amount of distance between the
vehicle or pedestrian ahead before
the initial warning occurs.

Driving your vehicle

■ Type A ■ Type B

OAE056096L/OAE056023L
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Предпоставки за активиране
AEB е готова да бъде активирана, когато 
е избран на LCD дисплея и когато са из-
пълнени следните предпоставки:
 - ESC (Система за електронно управле-

ние на стабилността) е активирана.
 - За да може системата да открива 

пешеходци напред, скоростта на дви-
жение на автомобила трябва да бъде 
между 8 км/ч - 70 км/ч (5 мили/ч и 45 
мили/ч).

 - За да може системата да открива 
превозно стедство напред, скоростта 
на движение на автомобила трябва да 
бъде между 8 км/ч - 180 км/ч (5 мили/ч 
и 110 мили/ч).

Когато пътувате със скорост над 80 км/ч 
(50 мили/ч), системата AEB извършва 
само частично спиране. Това цели да се 
предотврати непредвидено пълна спира-
не в средата на магистралата.
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Спрете напълно автомобила на без-
опасно място, преди да използвате 
превключвателя на волана, за да 
активирате/деактивирате системата 
AEB.
АЕВ автоматично се активира при 
поставяне на бутона за старт / стоп на 
двигателя в положение ON. Водачът 
може да деактивира AEB чрез анули-
ране на настройките на системата на 
LCD дисплея.
АЕБ автоматично се деактивира при 
изключване на ESC (Система за елек-
тронно управление на стабилността). 
Когато ESC е изключена, AEB не може 
да бъде активирана от LCD дисплея.

 

Предупредително съобщение на AEB и 
управление на системата
АЕБ произвежда предупредителни съ-
общения и предупредителни аларми в 
съответствие с нивата на риск от сблъсък, 
като например рязко спиране на автомо-
била отпред, недостатъчен спирачен път 
или откриване на пешеходци. Също така, 
контролира спирачките в съответствие с 
нивата на риск от сблъсък.
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Предупреждение за автомобил напред (1-
во предупреждение)

5-50

Forward Warning (1st warning)

This initial warning message appears
on the LCD display with a warning
chime.
The driver can select the initial warn-
ing activation time in the User
Settings in the LCD display. The
options for the initial Forward Collision
Warning include Early, Normal or Late
initial warning time.

Collision Warning (2nd warning)

This warning message appears on the
LCD display with a warning chime.
Additionally, some vehicle system
intervention occurs by the engine
management system to help decel-
erate the vehicle.

- If a vehicle is detected,  your vehi-
cle speed may decelerate moder-
ately.

- If your vehicle is traveling less than
70 km/h (45 mph) and a pedestri-
an is detected within the Collision
Warning (2nd warning) stage, your
vehicle speed may decelerate
moderately. When your vehicle
drives faster than 70 km/h (45
mph) with a pedestrian in front, the
AEB does not operate.

Emergency braking 
(3rd warning)

This warning message appears on
the LCD display with a warning
chime.
Additionally, some vehicle system
intervention occurs by the engine
management system to help decel-
erate the vehicle.

- If the detected vehicle in front is
driving slower than 80 km/h (50
mph) your vehicle speed may
decelerate sharply to avoid a col-
lision. If the detected vehicle in
front is driving faster than 80
km/h (50 mph), your vehicle
speed may decelerate moderate-
ly.

Driving your vehicle

■ Type A ■ Type B

OAE056024L/OAE056025L

■ Type A ■ Type B

OAE056026L/OAE056027L

■ Type A ■ Type B

OAE056029L/OAE056030LТова първоначално предупредително съоб-
щение се появява на LCD дисплея с преду-
предителен звук.
Водачът може да избере първоначалното вре-
ме за активиране на предупрежденията чрез 
потребителските настройки на LCD дисплея. 
Опциите за първоначалното предупреждение 
за сблъсък напред включват ранно, нормално 
или със закъснение начално време за преду-
преждение.
 

Предупреждение за сблъсък
(2-ро предупреждение)
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Forward Warning (1st warning)

This initial warning message appears
on the LCD display with a warning
chime.
The driver can select the initial warn-
ing activation time in the User
Settings in the LCD display. The
options for the initial Forward Collision
Warning include Early, Normal or Late
initial warning time.

Collision Warning (2nd warning)

This warning message appears on the
LCD display with a warning chime.
Additionally, some vehicle system
intervention occurs by the engine
management system to help decel-
erate the vehicle.

- If a vehicle is detected,  your vehi-
cle speed may decelerate moder-
ately.

- If your vehicle is traveling less than
70 km/h (45 mph) and a pedestri-
an is detected within the Collision
Warning (2nd warning) stage, your
vehicle speed may decelerate
moderately. When your vehicle
drives faster than 70 km/h (45
mph) with a pedestrian in front, the
AEB does not operate.

Emergency braking 
(3rd warning)

This warning message appears on
the LCD display with a warning
chime.
Additionally, some vehicle system
intervention occurs by the engine
management system to help decel-
erate the vehicle.

- If the detected vehicle in front is
driving slower than 80 km/h (50
mph) your vehicle speed may
decelerate sharply to avoid a col-
lision. If the detected vehicle in
front is driving faster than 80
km/h (50 mph), your vehicle
speed may decelerate moderate-
ly.

Driving your vehicle

■ Type A ■ Type B

OAE056024L/OAE056025L

■ Type A ■ Type B

OAE056026L/OAE056027L

■ Type A ■ Type B

OAE056029L/OAE056030LТова предупредително съобщение се появява на 
LCD дисплея с предупредителен звук. Освен това, 
някои интервенции на системата на автомобила 
се осъществяват чрез системата за управление 
на двигателя, за да се подпомогне спирането на 
автомобила.
 - Ако бъде открито превозно средство, 

скоростта на вашия автомобил може да 
се намали умерено.

 - Ако вашият автомобил се движи със 
скорост по-ниска от 70 км/ч (45 мили/ч) и 
в рамките на етапа на предупреждение за 
сблъсък (2-ро предупреждение) е открит 
пешеходец, скоростта на вашия автомобил 
може да се намали умерено. Когато автомо-
билът ви се движи по-бързо от 70 км/ч (45 
мили/ч) с пешеходец отпред, AEB не действа.

Аварийно спиране
(3-то предупреждение)
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Forward Warning (1st warning)

This initial warning message appears
on the LCD display with a warning
chime.
The driver can select the initial warn-
ing activation time in the User
Settings in the LCD display. The
options for the initial Forward Collision
Warning include Early, Normal or Late
initial warning time.

Collision Warning (2nd warning)

This warning message appears on the
LCD display with a warning chime.
Additionally, some vehicle system
intervention occurs by the engine
management system to help decel-
erate the vehicle.

- If a vehicle is detected,  your vehi-
cle speed may decelerate moder-
ately.

- If your vehicle is traveling less than
70 km/h (45 mph) and a pedestri-
an is detected within the Collision
Warning (2nd warning) stage, your
vehicle speed may decelerate
moderately. When your vehicle
drives faster than 70 km/h (45
mph) with a pedestrian in front, the
AEB does not operate.

Emergency braking 
(3rd warning)

This warning message appears on
the LCD display with a warning
chime.
Additionally, some vehicle system
intervention occurs by the engine
management system to help decel-
erate the vehicle.

- If the detected vehicle in front is
driving slower than 80 km/h (50
mph) your vehicle speed may
decelerate sharply to avoid a col-
lision. If the detected vehicle in
front is driving faster than 80
km/h (50 mph), your vehicle
speed may decelerate moderate-
ly.

Driving your vehicle

■ Type A ■ Type B

OAE056024L/OAE056025L

■ Type A ■ Type B

OAE056026L/OAE056027L

■ Type A ■ Type B

OAE056029L/OAE056030L

Това предупредително съобщение се появява 
на LCD дисплея с предупредителен звук.
Освен това, някои интервенции на системата 
на автомобила се осъществяват чрез систе-
мата за управление на двигателя, за да се 
подпомогне спирането на автомобила.
- Ако откритото превозно средство отпред се 
движи по-бавно от 80 км/ч (50 мили/ч), ско-
ростта на автомобила може да се забави ряз-
ко, за да се избегне сблъсък. - Ако откритото 
превозно средство отпред се движи по-бързо 
от 80 км/ч (50 мили/ч), скоростта на автомо-
била може да се забави умерено.
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-  Ако вашият автомобил се движи 
по-бавно от 70 км/ч (45 мили/ч) с пе-
шеходец отпред, скоростта на движе-
ние може да се намали рязко. Когато 
автомобилът ви се движи по-бързо 
от 70 км/ч (45 мили/ч) с пешеходец 
отпред, AEB не действа.

 

Действие на спирачките
•  В неотложна ситуация спирачната 

система влиза в състояние на готов-
ност за бърза реакция при натискане 
на спирачния педал от водача.

•  AEB осигурява допълнителна спирач-
на мощност за оптимална спирачна 
ефективност, когато водачът натиска 
спирачния педал.

•  Управлението на спирачките автома-
тично се деактивира, когато водачът 
рязко натиска педала на газта или 
когато водачът рязко завърти волана.

•  Управлението на спирачната от AEB 
автоматично се изключва, когато из-
чезнат рисковите фактори.

 

 ВНИМАНИЕ
Водачът трябва винаги да бъде из-
ключително внимателен при работа 
с автомобила, 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 отговорност за без-
опасно шофиране и управление на 
превозното средство.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Системната логика на AEB работи в 
рамките на определени параметри, 
като например разстоянието до ав-
томобила или пешеходеца напред, 
скоростта на предното превозно 
средство и скоростта на автомоби-
ла на шофьора. Някои условия, като 
неблагоприятни атмосферни и пътни 
условия, могат да повлияят на функ-
ционирането на системата AEB.

 

Преден радарен сензор на AEB
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AEB front radar sensor

In order for the AEB system to oper-
ate properly, always make sure the
radar sensor cover is clean and free
of dirt, snow, and debris. Dirt, snow,
or foreign substances on the lens
may adversely affect the sensing
performance of the radar.

Warning message and warning
light

Auto Emergency Braking disabled.
Radar blocked
When the sensor cover is blocked
with dirt, snow, or debris, the AEB
system operation may stop tem-
porarily. If this occurs, a warning
message will appear on the LCD dis-
play.
Remove any dirt, snow, or debris and
clean the radar sensor cover before
operating the AEB system.
The AEB may not properly operate in
an area (e.g. open terrain), where
any substances are not detected
after turning ON the engine.

Driving your vehicle

The AEB system logic operates
within certain parameters, such
as the distance from the vehicle
or pedestrian ahead, the speed
of the vehicle ahead, and the
driver's vehicle speed. Certain
conditions such as inclement
weather and road conditions
may affect the operation of the
AEB system.

WARNING  

OAE056028

OAE056031LЗа да функционира правилно системата 
AEB, винаги се уверете, че капакът на 
сензора е чист и без мръсотия, сняг и 
отломки. Мръсотия, сняг или чужди ве-
щества върху обектива могат да имат 
неблагоприятен ефект върху сензорната 
функция на радара.
 

Предупредително съобщение и преду-
предителен светлинен сигнал
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AEB front radar sensor

In order for the AEB system to oper-
ate properly, always make sure the
radar sensor cover is clean and free
of dirt, snow, and debris. Dirt, snow,
or foreign substances on the lens
may adversely affect the sensing
performance of the radar.

Warning message and warning
light

Auto Emergency Braking disabled.
Radar blocked
When the sensor cover is blocked
with dirt, snow, or debris, the AEB
system operation may stop tem-
porarily. If this occurs, a warning
message will appear on the LCD dis-
play.
Remove any dirt, snow, or debris and
clean the radar sensor cover before
operating the AEB system.
The AEB may not properly operate in
an area (e.g. open terrain), where
any substances are not detected
after turning ON the engine.

Driving your vehicle

The AEB system logic operates
within certain parameters, such
as the distance from the vehicle
or pedestrian ahead, the speed
of the vehicle ahead, and the
driver's vehicle speed. Certain
conditions such as inclement
weather and road conditions
may affect the operation of the
AEB system.

WARNING  

OAE056028

OAE056031L

Автономната аварийна спирачка е деакти-
вирана. Радарът е блокиран
Когато капакът на сензора е блокиран от 
мръсотия, сняг или отломки, 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 отпадъци и почистете капака на сен-
зора, преди да работите с AEB системата.
AEB може да не работи правилно в даде-
на зона (например открит терен), където 
не се откриват никакви предмети след 
включването на двигателя.
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 БЕЛЕЖКА 
•  Не поставяйте чужди предмети като 

стикер за броня или предпазител на 
бронята близо до сензора на радара. 
Това може да окаже неблагоприятно 
влияние върху чувствителността на 
радара.

•  Винаги поддържайте радарния сен-
зор и капака чист и без мръсотия и 
отломки.

•  Използвайте само мека кърпа за из-
миване на автомобила. Не пръскайте 
с вода под налягане директно върху 
сензора или капака на сензора.

•  Внимавайте да не прилагате ненуж-
на сила върху сензора на радара 
или капака на сензора. Ако сензорът 
е принудително изведен от правил-
ното подравняване, системата AEB 
може да не работи правилно. В този 
случай може да не се показва преду-
предително съобщение. Проверете 
автомобила при упълномощен ди-
лър на HYUNDAI.

(Продължава)
 

(Продължава)
•  Ако предната броня е повредена в 

зоната около радарния сензор, сис-
темата AEB може да не работи пра-
вилно. Препоръчваме автомобилът 
ви да бъде проверен от оторизиран 
дилър на HYUNDAI.

•  Използвайте само оригинални части 
за ремонт или подмяна на повреден 
сензор или капак на сензора. Не бо-
ядисвайте капака на сензора.

 

Неизправност в системата
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• Do not apply foreign objects
such as a bumper sticker or a
bumper guard near the radar
sensor. Doing so may adversely
affect the sensing performance
of the radar.

• Always keep the radar sensor
and cover clean and free of dirt
and debris.

• Use only a soft cloth to wash the
vehicle. Do not spray pressur-
ized water directly on the sensor
or sensor cover.

• Be careful not to apply unneces-
sary force on the radar sensor or
sensor cover. If the sensor is
forcibly moved out of proper
alignment, the AEB system may
not operate correctly. In this
case, a warning message may
not be displayed. Have the vehi-
cle inspected by an authorized
HYUNDAI dealer.

(Continued)

(Continued)
• If the front bumper becomes

damaged in the area around the
radar sensor, the AEB system
may not operate properly. We
recommend you to have the
vehicle inspected by authorized
HYUNDAI.

• Use only genuine parts to repair
or replace a damaged sensor or
sensor cover. Do not apply paint
to the sensor cover.

System malfunction

Check AEB system
• When the AEB is not working prop-

erly, the AEB warning light ( )
will illuminate and the warning
message will appear for a few sec-
onds. After the message disap-
pears, the master warning light
( ) will illuminate. In this case, we
recommend you to have the vehicle
inspected by an authorized
HYUNDAI dealer.

• The AEB warning message may
appear along with the illumination
of the ESC (Electronic Stability
Control) warning light.

NOTICE

5
OAE056038L

Проверете системата AEB
•  Когато AEB не работи правилно, пре-

дупредителният индикатор за AEB ( 
 ) ще светне и предупредителното 

съобщение ще се появи за няколко 
секунди. След изчезването на съоб-
щението ще светне главният преду-
предителен индикатор (  )  В този 
случай препоръчваме автомобила 
ви да бъде проверен от оторизиран 
дилър на HYUNDAI.

•  Предупредителното съобщение за 
AEB може да се появи заедно със свет-
линния индикатор на ESC (Система за 
електронно управление на стабил-
ността).



5-54

Управление на автомобила

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Управление на вашия автомобил
• AEB е само допълнителна система 

за удобство на водача. Водачът 
трябва да поеме отговорността да 
контролира работата на автомоби-
ла. Не разчитайте изцяло на систе-
мата AEB. По-добре поддържайте 
безопасно спирачно разстояние и 
ако е необходимо, натиснете педа-
ла на спирачката, за да намалите 
скоростта на движение.

• В някои случаи и при определени 
условия на шофиране, системата 
AEB може да се активира преж-
девременно. Това първоначално 
предупредително съобщение се 
появява на LCD дисплея с преду-
предителен звук.

Също така в някои случаи предният 
радарен сензор или системата за раз-
познаване с камера може да не открие 
автомобила или пешеходците напред. 
Системата AEB може да не се активира 
и предупредителното съобщение няма 
да се покаже.
(Продължава)

(Продължава)
• Ако има неизправност в системата 

AEB, автономната аварийна спи-
рачка няма да се задейства, въпре-
ки че спирачната система работи 
нормално.

• Ако автомобилът отпред спре вне-
запно, може да имате по-малък 
контрол върху спирачната система. 
Затова винаги поддържайте безо-
пасно разстояние между вашето 
превозно средство и автомобила 
пред вас.

• Системата AEB може да се активи-
ра по време на спиране и превоз-
ното средство може да спре извед-
нъж, премествайки незакрепените 
предмети към пътниците. Винаги 
обезопасявайте незакрепените 
предмети.

• Системата AEB може да не се задей-
ства, ако водачът натисне спирач-
ния педал, за да избегнете сблъсък.

(Продължава)

(Продължава)
• Системата AEB работи само за 

откриване на автомобили или пе-
шеходци пред автомобила.

• Системата AEB не действа, когато 
автомобилът се движи на заден 
ход.

• Системата AEB не е предназначена 
за откриване на други обекти на 
пътя, като например животни.

• Системата AEB не открива при-
ближаващи превозни средства в 
напречния трафик.

• Системата AEB не може да открие 
превозно средство, което се при-
ближава странично към паркира-
ния автомобил (например в улица 
без изход.)

В тези случаи трябва да поддържате 
безопасно спирачно разстояние и, ако 
е необходимо, натиснете спирачния 
педал за намаляване на скоростта и 
поддържане на безопасно разстояние.
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Ограничения на системата
Системата на Автономната аварийна 
спирачка (AEB) е предназначена за сле-
дене на превозно средство отпред или 
на пешеходец на пътното платно чрез 
радарни сигнали и разпознаване чрез 
камера, за да предупреди водача за опас-
ността от сблъсък и, ако е необходимо, 
аварийно да задейства спирачките.
В определени ситуации радарният сен-
зор или камерата може да не успеят да 
открият автомобила или пешеходците 
пред тях. В тези случаи системата AEB 
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
Сензорът може да бъде ограничен, ко-
гато:
• Радарният сензор или камерата са 

блокирани от чужд предмет или от-
ломки

• Неблагоприятно време, когато силен 
дъжд или сняг намаляват зрителното 
поле на радарния сензор или камера-
та

• Има смущения от електромагнитни 
вълни

• Има силно неравномерно отражение 
от радарния сензор

• Разпознаването чрез радара/камера-
та е ограничено

• Автомобилът отпред е твърде малък, 
за да бъде открит от системата за 
разпознаване на камерата (например 
мотоциклет, велосипед и т.н.)

• Превозното средство отпред е пре-
калено голямо или е ремарке, което 
е прекалено голямо, за да бъде раз-
познато от системата на камерата 
(например камион тип ТИР и т.н.)

• Зрителното поле на водача не е добре 
осветено (твърде тъмно или прекалено 
много отражения или прекалено мно-
го задно осветяване, което затъмнява 
зрителното поле)

 • Задните светлини на движещото 
се отпред превозно средство не са задей-
ствани правилно
• Външната яркост се промени внезап-

но, например при влизане или изли-
зане от тунел

• Пътуващото отпред превозно сред-
ство се движи неравномерно

• Автомобилът се движи по път без 
настилка или с неравна груба повърх-
ност, или по път с резки промени на 
наклона

• Автомобилът се движи под нивото 
на земята или във вътрешността на 
сграда

• Автомобилът се движи близо до зони, 
съдържащи метални вещества, като 
строителна зона, железопътна линия 
и др.
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- Driving on a curve
The performance of the AEB system
may be limited when driving on a
curved road.
In certain instances on a curved
road, the AEB system may activate
prematurely.
Also, in certain instances the front
radar sensor or camera recognition
system may not detect the vehicle
traveling on a curved road.
In these cases, the driver must main-
tain a safe braking distance, and if
necessary, depress the brake pedal
to reduce your driving speed in order
to maintain a safe distance.

The AEB system may recognize a
vehicle in the next lane when driving
on a curved road.
In this case, the system may unnec-
essarily alarm the driver and apply
the brake.
Always pay attention to road and
driving conditions, while driving. If
necessary, depress the brake pedal
to reduce your driving speed in order
to maintain a safe distance.
Also, when necessary depress the
accelerator pedal to prevent the sys-
tem from unnecessarily decelerating
your vehicle.

- Driving on a slope
The performance of the AEB decreas-
es while driving upward or downward
on a slope, not recognizing the vehi-
cle in front in the same lane. It may
unnecessarily produce the warning
message and the warning alarm, or it
may not produce the warning mes-
sage and the warning alarm at all.
When the AEB suddenly recognizes
the vehicle in front while passing
over a slope, you may experience
sharp deceleration.
Always keep your eyes forward while
driving upward or downward on a
slope, and, if necessary, depress the
brake pedal to reduce your driving
speed in order to maintain distance.

Driving your vehicle

OAE056100 OAE056101 OAE056102

- Шофиране в завой
Работата на системата AEB може да 
бъде ограничена при движение по път 
със завой.
В някои случаи при пътуване по път със 
завои, системата AEB може да се активи-
ра преждевременно.
Също така в някои случаи предният рада-
рен сензор или системата за разпознава-
не с камера може да не открие автомобил 
при движение по завой.
В тези случаи водачът трябва да поддър-
жа безопасно спирачно разстояние и, 
ако е необходимо, да натисне спирачния 
педал за намаляване на скоростта и под-
държане на безопасно разстояние.
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- Driving on a curve
The performance of the AEB system
may be limited when driving on a
curved road.
In certain instances on a curved
road, the AEB system may activate
prematurely.
Also, in certain instances the front
radar sensor or camera recognition
system may not detect the vehicle
traveling on a curved road.
In these cases, the driver must main-
tain a safe braking distance, and if
necessary, depress the brake pedal
to reduce your driving speed in order
to maintain a safe distance.

The AEB system may recognize a
vehicle in the next lane when driving
on a curved road.
In this case, the system may unnec-
essarily alarm the driver and apply
the brake.
Always pay attention to road and
driving conditions, while driving. If
necessary, depress the brake pedal
to reduce your driving speed in order
to maintain a safe distance.
Also, when necessary depress the
accelerator pedal to prevent the sys-
tem from unnecessarily decelerating
your vehicle.

- Driving on a slope
The performance of the AEB decreas-
es while driving upward or downward
on a slope, not recognizing the vehi-
cle in front in the same lane. It may
unnecessarily produce the warning
message and the warning alarm, or it
may not produce the warning mes-
sage and the warning alarm at all.
When the AEB suddenly recognizes
the vehicle in front while passing
over a slope, you may experience
sharp deceleration.
Always keep your eyes forward while
driving upward or downward on a
slope, and, if necessary, depress the
brake pedal to reduce your driving
speed in order to maintain distance.

Driving your vehicle
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Системата AEB може да разпознае пре-
возно средство в съседната лента при 
движение в завой.
В този случай системата може ненужно 
да алармира водача и да задейства 
спирачката.
Винаги следете внимателно пътните 
условията, докато шофирате. Ако е необ-
ходимо, натиснете педала на спирачката 
и намалете скоростта на движение, за да 
поддържате безопасно разстояние.
Също така, когато е необходимо, натисне-
те педала на газта, за да предотвратите 
ненужно спиране на автомобила.
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- Driving on a curve
The performance of the AEB system
may be limited when driving on a
curved road.
In certain instances on a curved
road, the AEB system may activate
prematurely.
Also, in certain instances the front
radar sensor or camera recognition
system may not detect the vehicle
traveling on a curved road.
In these cases, the driver must main-
tain a safe braking distance, and if
necessary, depress the brake pedal
to reduce your driving speed in order
to maintain a safe distance.

The AEB system may recognize a
vehicle in the next lane when driving
on a curved road.
In this case, the system may unnec-
essarily alarm the driver and apply
the brake.
Always pay attention to road and
driving conditions, while driving. If
necessary, depress the brake pedal
to reduce your driving speed in order
to maintain a safe distance.
Also, when necessary depress the
accelerator pedal to prevent the sys-
tem from unnecessarily decelerating
your vehicle.

- Driving on a slope
The performance of the AEB decreas-
es while driving upward or downward
on a slope, not recognizing the vehi-
cle in front in the same lane. It may
unnecessarily produce the warning
message and the warning alarm, or it
may not produce the warning mes-
sage and the warning alarm at all.
When the AEB suddenly recognizes
the vehicle in front while passing
over a slope, you may experience
sharp deceleration.
Always keep your eyes forward while
driving upward or downward on a
slope, and, if necessary, depress the
brake pedal to reduce your driving
speed in order to maintain distance.

Driving your vehicle
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- Движение по склон
Ефективността на AEB намалява при дви-
жение по склон нагоре или надолу, като не 
разпознава автомобила отпред в същата 
лента. Това може да доведе до ненужно за-
действане на предупредителното съобще-
ние и предупредителната аларма, или изоб-
що не може да генерира предупредително 
съобщение и предупредителна аларма.
Когато AEB внезапно разпознае превоз-
ното средство отпред, докато прехвърли 
възвишението на склона, може рязко да 
намали скоростта.
Винаги гледайте напред, докато шофи-
рате нагоре или надолу по склона, и 
ако е необходимо, натиснете педала на 
спирачката, за да намалите скоростта на 
движение и да поддържате дистанцията.
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Driving your vehicle

- Changing lanes
When a vehicle changes lanes in
front of you, the AEB system may not
immediately detect the vehicle, espe-
cially if the vehicle changes lanes
abruptly. In this case, you must main-
tain a safe braking distance, and if
necessary, depress the brake pedal
to reduce your driving speed in order
to maintain a safe distance.

When driving in stop-and-go traffic,
and a stopped vehicle in front of you
merges out of the lane, the AEB sys-
tem may not immediately detect the
new vehicle that is now in front of
you. In this case, you must maintain
a safe braking distance, and if nec-
essary, depress the brake pedal to
reduce your driving speed in order to
maintain a safe distance.

- Detecting the vehicle in front of you
If the vehicle in front of you has cargo
that extends rearward from the cab,
or when the vehicle in front of you
has higher ground clearance, addi-
tional special attention is required.
The AEB system may not be able to
detect the cargo extending from the
vehicle. In these instances, you must
maintain a safe braking distance
from the rearmost object, and if nec-
essary, depress the brake pedal to
reduce your driving speed in order to
maintain distance.

5

OAE056103 OAE056109 OAE056105

Смяна на лентите
Когато превозното средство пред вас 
смени пътната лента, системата AEB 
може да не открие веднага превозното 
средство, особено ако маневрата е ряз-
ка. В тези случаи трябва да поддържате 
безопасно спирачно разстояние и, ако е 
необходимо, натиснете спирачния педал 
за намаляване на скоростта и поддържа-
не на безопасно разстояние.
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- Changing lanes
When a vehicle changes lanes in
front of you, the AEB system may not
immediately detect the vehicle, espe-
cially if the vehicle changes lanes
abruptly. In this case, you must main-
tain a safe braking distance, and if
necessary, depress the brake pedal
to reduce your driving speed in order
to maintain a safe distance.

When driving in stop-and-go traffic,
and a stopped vehicle in front of you
merges out of the lane, the AEB sys-
tem may not immediately detect the
new vehicle that is now in front of
you. In this case, you must maintain
a safe braking distance, and if nec-
essary, depress the brake pedal to
reduce your driving speed in order to
maintain a safe distance.

- Detecting the vehicle in front of you
If the vehicle in front of you has cargo
that extends rearward from the cab,
or when the vehicle in front of you
has higher ground clearance, addi-
tional special attention is required.
The AEB system may not be able to
detect the cargo extending from the
vehicle. In these instances, you must
maintain a safe braking distance
from the rearmost object, and if nec-
essary, depress the brake pedal to
reduce your driving speed in order to
maintain distance.
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При шофиране трафик с многократни 
спирания и тръгвания и спрялото пред 
вас превозно средство смени лентата, 
системата AEB може да не открие ведна-
га новото превозно средство, което е сега 
пред вас. В тези случаи трябва да поддър-
жате безопасно спирачно разстояние и, 
ако е необходимо, натиснете спирачния 
педал за намаляване на скоростта и 
поддържане на безопасно разстояние.
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- Changing lanes
When a vehicle changes lanes in
front of you, the AEB system may not
immediately detect the vehicle, espe-
cially if the vehicle changes lanes
abruptly. In this case, you must main-
tain a safe braking distance, and if
necessary, depress the brake pedal
to reduce your driving speed in order
to maintain a safe distance.

When driving in stop-and-go traffic,
and a stopped vehicle in front of you
merges out of the lane, the AEB sys-
tem may not immediately detect the
new vehicle that is now in front of
you. In this case, you must maintain
a safe braking distance, and if nec-
essary, depress the brake pedal to
reduce your driving speed in order to
maintain a safe distance.

- Detecting the vehicle in front of you
If the vehicle in front of you has cargo
that extends rearward from the cab,
or when the vehicle in front of you
has higher ground clearance, addi-
tional special attention is required.
The AEB system may not be able to
detect the cargo extending from the
vehicle. In these instances, you must
maintain a safe braking distance
from the rearmost object, and if nec-
essary, depress the brake pedal to
reduce your driving speed in order to
maintain distance.

5

OAE056103 OAE056109 OAE056105

- Откриване на автомобила пред вас
Ако превозното средство пред вас има 
товар, който се простира назад от ма-
шината, или когато превозното средство 
пред вас има по-голям клиренс, тогава 
е необходимо допълнително специално 
внимание. Системата АЕВ може да не е 
в състояние да открие извънгабаритния 
товар, който се стърчи от превозното 
средство. В тези случаи трябва да под-
държате безопасно спирачно разстояние 
от най-задния предмет и, ако е необходи-
мо, да натискате спирачния педал, за да 
намалите скоростта на движение и да 
поддържате дистанцията.
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Откриване на пешеходци (ако е в обо-
рудването)
Сензорът може да бъде ограничен, ко-
гато:
• Пешеходецът не е напълно открит от 

системата за разпознаване на каме-
рата, например, ако пешеходецът е на-
веден или не ходи напълно изправен

• Пешеходецът се движи много бързо 
или се появява внезапно в зоната за 
откриване на камерата

• Пешеходецът носи дрехи, които се сли-
ват с фона, което затруднява разпоз-
наването от системата на камерата

• Външното осветление е прекалено 
ярко (например при шофиране на ярка 
слънчева светлина или срещу слънце-
то) или е прекалено тъмно (например 
при шофиране по тъмно междуселско 
шосе през нощта)

• Трудно се открива и различава пеше-
ходец от други обекти в околността, 
например, когато има група пешеход-
ци или голяма тълпа

• Има предмет, който наподобява струк-
турата на човешкото тяло

 

• Пешеходецът е малък
• Пешеходецът има нарушена мобил-

ност
• Разпознаването на сензора е ограни-

чено

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  Не използвайте автономната ава-

рийна спирачка при теглене на 
друг автомобил. Задействането на 
системата AEB при теглене може да 
повлияе неблагоприятно на безо-
пасността на вашия автомобил или 
тегленото превозно средство.

•  Бъдете изключително внимателни, 
когато превозното средство пред 
вас има извънгабаритен товар, 
който се простира назад от маши-
ната, или когато автомобилът пред 
вас има по-голям клиренс.

(Продължава)

(Продължава)
•  Системата AEB е предназначена за 

откриване и следене на движещото 
се отпред превозно средство или за 
откриване на пешеходец на пътя 
чрез радарни сигнали и разпозна-
ване с камера. Тя не е предназна-
чена за откриване на велосипеди, 
мотоциклети или малки колесни 
предмети като багажни колички, 
колички за пазаруване или детски 
колички.

•  Никога не се опитвайте да тествате 
работата на системата AEB. Това 
може да доведе до тежки нараня-
вания или смърт.

i  Информация
В някои случаи системата AEB може да бъде 
изключена, когато е подложена на електро-
магнитни смущения.
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The Lane Keeping Assist System
detects lane markers on the road,
and assists the driver's steering to
help keep the vehicle between lanes.
When the system detects the vehicle
straying from its lane, it alerts the
driver with a visual and steering
wheel vibration warning, while apply-
ing a slight counter-steering torque,
trying to prevent the vehicle from
moving out of its lane.

LANE KEEPING ASSIST SYSTEM (LKAS) (IF EQUIPPED)

5

OAE056048

The Lane Keeping Assist
System is not a substitute for
safe driving practices, but a
convenience function only. It is
the responsibility of the driver
to always be aware of the sur-
rounding and steer the vehicle.

WARNING  

Take the following precautions
when using the Lane Keeping
Assist System (LKAS):
• The steering wheel is not con-

tinuously controlled so if the
vehicle speed is at a higher
rate when leaving a lane the
vehicle may not be controlled
by the system.

• Do not steer the steering
wheel suddenly when the
steering wheel is being assist-
ed by the system.

(Continued)

(Continued)
• LKAS prevents the driver

from moving out of the lane
unintentionally by assisting
the driver's steering. However,
the driver should not solely
rely on the system but always
pay attention on the steering
wheel to stay in the lane.

• Always check the road condi-
tion and surroundings and be
cautious when the system
cancels, does not operate or
malfunctions.

• The system detects lane lines
and controls the steering
wheel by a camera, therefore,
if the lane lines are hard to
detect, the system may not
work properly.
Please refer to "Limitations of
the system".

• Do not attempt to repair the
LKAS camera and do not
remove any parts.

• Do not place objects that
reflect light on the dashboard
while driving.

(Continued)

WARNING  Системата за следене на пътната лента 
открива маркерите на пътни ленти и под-
помага управлението на водача за под-
държане на автомобила в пътната лента.
Когато системата установи, че автомо-
билът се отклонява от лентата си, той 
предупреждава водача с визуално пре-
дупреждение и вибрация на волана, като 
едновременно прилага малко обратно 
завъртане на волана, стремейки се да 
предотврати излизането на автомобила 
от неговата лента.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Системата за следене на пътната лен-
та не е заместител на практиките за 
безопасно шофиране, а само функция 
за удобство. Водачът е длъжен винаги 
да следи околната обстановка и да 
управлява автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При използване на системата за следе-
не на пътната лента вземете следните 
предпазни мерки:
• Воланът не се контролира непре-

къснато, така че ако скоростта на 
автомобила е много висока при 
напускане на лентата, превозното 
средство може да не бъде контро-
лирано от системата.

• Не завъртайте рязко волана, когато 
той се подпомага от системата.

(Продължава)

(Продължава)
• LKAS не позволява водачът неволно 

да излезе от пътната лента, като 
подпомага на управлението на 
волана. Въпреки това, водачът не 
трябва да разчита само на систе-
мата, но винаги да използва вола-
на за поддържане на автомобила в 
границите на пътната лента.

• Винаги проверявайте състоянието 
на пътя и околната обстановка и 
бъдете внимателни, когато систе-
мата се изключи, не действа или е 
повредена.

• Системата разпознава линиите 
на пътната лента и контролира 
волана с помощта на камера, сле-
дователно, ако линиите са трудни 
за откриване, системата може да 
не работи правилно. Моля, вижте 
„Ограничения на системата“.

• Не се опитвайте да ремонтирате ка-
мерата на LKAS и не демонтирайте 
никакви части от нея.

• По време на пътуване не поставяй-
те на арматурното табло предмети, 
които отразяват светлината.

(Продължава)

Система за следене на пътната лента (LKAS) (ако е в оборудването)
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(Продължава)
• Не поставяйте никакви аксесоари 

близо до огледалото за обратно 
виждане.

• Не оцветявайте предното стъкло.
• Работата на LKAS може да бъде по-

влияна от няколко фактора, вклю-
чително условията на околната 
среда, които влияят на способнос-
тта на камерата да открива ленти-
те пред вас. Отговорност на водача 
е да обърне особено внимание на 
пътното платно и да поддържа пре-
возното средство в предвидената 
лента по всяко време.

• Винаги дръжте ръце на волана, ко-
гато системата LKAS е активирана. 
Ако продължавате да шофирате 
без да държите ръцете си на вола-
на след появата на предупреди-
телното съобщение „Дръж ръцете 
на волана“, системата ще спре да 
контролира волана.

• Винаги бъдете внимателни, когато 
използвате системата.

Действие на системата LKAS
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LKAS operation

To activate the LKAS:
With the ignition switch in the ON
position, press the LKAS button
located on the instrument panel on
the lower left hand side of the driver.

The indicator in the cluster display
will initially illuminate white. This indi-
cates the LKAS is in the READY but
NOT ENABLED state.

Driving your vehicle

(Continued)
• Do not place any accessories

near the rearview mirror.
• Do not tint the windshield

glass.
• The operation of the LKAS

may be affected by several
factors including environmen-
tal conditions that affect the
ability of the camera to detect
the lanes in front of you. It is
the responsibility of the driver
to pay careful attention to the
roadway and to maintain the
vehicle in its intended lane at
all times.

• Always have your hands on
the steering wheel while the
LKAS system is activated. If
you continue to drive with
your hands off the steering
wheel after the "Keep hands
on steering wheel" warning
message appears, the system
will will stop controlling the
steering wheel.

• Always be cautious when
using the system.

■ Type A

OAE056049L
■ Type B

OAE056050L

За да активирате LKAS:
При положение, че ключът за запалване-
то е в положение ON, натиснете бутона 
LKAS, разположен на арматурното табло 
в долната лява страна на водача.

 Индикаторът на таблото първоначално 
ще светне в бяло. Това показва, че LKAS 
е в състояние ГОТОВНОСТ, но НЕ Е АКТИ-
ВИРАНА.
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Driving your vehicle

LKAS activation

• The LKAS screen will appear on
the SCC/LKAS screen of the LCD
display if the system is activated.

• When both lane lines are detected
and all the conditions to activate
the LKAS are satisfied, a green
steering wheel indicator will illumi-
nate and the LKAS indicator light
will change from white to green.
This indicates that the LKAS sys-
tem is in the ENABLED state and
the steering wheel will be able to
be controlled.

• If the system detects a lane line,
the color changes from gray to
white.

• If the system detects the left lane
line, the left lane line color will
change from gray to white.

5
OAEE056122L

The Lane Keeping Assist
System is a system to prevent
the driver from leaving the lane.
However, the driver should not
solely rely on the system but
always check the road condi-
tions when driving.

WARNING  
■ Line undetected ■ Line detected

OAEE056123L/OAEE056124L

•  Екранът на LKAS ще се появи на ек-
рана SCC/LKAS на LCD дисплея, ако 
системата е активирана.

•  Когато бъдат установени и двете ли-
нии на пътната лента и всички условия 
за активиране на LKAS са изпълнени, 
ще светне зелен индикатор на волана 
и индикаторът LKAS ще се промени от 
бяло в зелено. Това показва, че систе-
мата LKAS е в състояние АКТИВИРАНА 
и ще може да контролира волана.

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Системата за следене на пътната лен-
та е система, която предпазва водача 
да напусне лентата. Водачът обаче не 
трябва да разчита единствено на сис-
темата, а винаги да следи условията 
на пътя при шофиране.

 

• Линията не е открита    • Линията е открита
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LKAS activation

• The LKAS screen will appear on
the SCC/LKAS screen of the LCD
display if the system is activated.

• When both lane lines are detected
and all the conditions to activate
the LKAS are satisfied, a green
steering wheel indicator will illumi-
nate and the LKAS indicator light
will change from white to green.
This indicates that the LKAS sys-
tem is in the ENABLED state and
the steering wheel will be able to
be controlled.

• If the system detects a lane line,
the color changes from gray to
white.

• If the system detects the left lane
line, the left lane line color will
change from gray to white.

5
OAEE056122L

The Lane Keeping Assist
System is a system to prevent
the driver from leaving the lane.
However, the driver should not
solely rely on the system but
always check the road condi-
tions when driving.

WARNING  
■ Line undetected ■ Line detected

OAEE056123L/OAEE056124L 

•  Ако системата открие линия на лента-
та, цветът се променя от сив на бял.

•  Ако системата открие лявата линия на 
лентата, цветът на лявата линията на 
лентата ще се промени от сив на бял.
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•  Ако системата открие дясната линия 
на лентата, цветът на линията на дяс-
ната лента ще се промени от сив на 
бял.

•  Трябва да бъдат открити и двете линии 
на лентата, за да се активира напълно 
системата.

 

• Лява линия на лентата • Дясна линия на лентата

5-62

• If the system detects the right lane
line, the right lane line color will
change from gray to white.

• Both lane lines must be detected
for the system to fully activate.

• If you cross a lane line, the lane
line you cross will blink (yellow) on
the LCD display.

• If the steering wheel appears, the
system will control the vehicle’s
steering to prevent the vehicle from
crossing the lane line.

If all the conditions to activate LKAS
is not satisfied, the system will con-
vert to LDWS (Lane Departure
Warning System) and warn the driv-
er only when the driver crosses the
lane lines.

Driving your vehicle

■ Left lane line ■ Right lane line

OAEE056127L/OAEE056128L

■ Left lane line ■ Right lane line

OAEE056125L/OAEE056126L

•  Ако пресечете линия на лента, линия-
та, която пресичате, ще мига (жълто) 
на LCD дисплея.

•  Ако се появи воланът, системата ще 
контролира волана на автомобила, 
за да предотврати пресичането на 
линията на лентата.

 

• Лява линия на лентата ■ Дясна линия на лентата
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• If the system detects the right lane
line, the right lane line color will
change from gray to white.

• Both lane lines must be detected
for the system to fully activate.

• If you cross a lane line, the lane
line you cross will blink (yellow) on
the LCD display.

• If the steering wheel appears, the
system will control the vehicle’s
steering to prevent the vehicle from
crossing the lane line.

If all the conditions to activate LKAS
is not satisfied, the system will con-
vert to LDWS (Lane Departure
Warning System) and warn the driv-
er only when the driver crosses the
lane lines.

Driving your vehicle

■ Left lane line ■ Right lane line

OAEE056127L/OAEE056128L

■ Left lane line ■ Right lane line

OAEE056125L/OAEE056126L 
• Ако не са изпълнени всички условия 

за активиране на LKAS, системата ще 
се преобразува в LDWS (система за 
предупреждение при излизане от лен-
тата) и само предупреждава водача 
при пресичане на линиите на лентата.
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Driving your vehicle

Keep hands on steering wheel
If the driver takes their hands off the
steering wheel for several seconds
while the LKAS is activated, the sys-
tem will warn the driver with a visual
and audible warning.

Driver's grasp not detected.
LKAS will be disabled momentarily
If the driver still does not have their
hands on the steering wheel after
several seconds, the system will not
control the steering wheel and warn
the driver only when the driver cross-
es the lane lines.
However, if the driver has their hands
on the steering wheel again, the sys-
tem will start controlling the steering
wheel.

Information
• Even though the steering is assisted

by the system, the driver can still
steer to control the steering wheel.

• The steering wheel may feel heavier
when the steering wheel is assisted
by the system than when it is not. 

i
5

OAEE056129L OAEE056130L

The warning message may
appear late according to road
conditions. Therefore, always
have your hands on the steering
wheel while driving.

WARNING  

• The driver is responsible for
accurate steering.

• Turn off the system and drive
the vehicle in below situa-
tions.
- In bad weather
- In bad road condition
- When the steering wheel

needs to be controlled by the
driver frequently.

WARNING  

Дръж ръцете на волана
Ако водачът свали ръцете си от волана 
за няколко секунди, докато LKAS е акти-
виран, системата ще предупреди водача 
с визуално и звуково предупреждение.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предупредителното съобщение може 
да се появи със закъснение в зависи-
мост от пътните условия. Затова ви-
наги дръжте ръце на волана, докато 
шофирате.
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Keep hands on steering wheel
If the driver takes their hands off the
steering wheel for several seconds
while the LKAS is activated, the sys-
tem will warn the driver with a visual
and audible warning.

Driver's grasp not detected.
LKAS will be disabled momentarily
If the driver still does not have their
hands on the steering wheel after
several seconds, the system will not
control the steering wheel and warn
the driver only when the driver cross-
es the lane lines.
However, if the driver has their hands
on the steering wheel again, the sys-
tem will start controlling the steering
wheel.

Information
• Even though the steering is assisted

by the system, the driver can still
steer to control the steering wheel.

• The steering wheel may feel heavier
when the steering wheel is assisted
by the system than when it is not. 

i
5

OAEE056129L OAEE056130L

The warning message may
appear late according to road
conditions. Therefore, always
have your hands on the steering
wheel while driving.

WARNING  

• The driver is responsible for
accurate steering.

• Turn off the system and drive
the vehicle in below situa-
tions.
- In bad weather
- In bad road condition
- When the steering wheel

needs to be controlled by the
driver frequently.

WARNING  

Не е открито хващане от водача. 
LKAS ще бъде деактивирана моментално
Ако водачът все още не е поставил ръце 
на волана след няколко секунди, систе-
мата няма да контролира волана и само 
ще предупреждава водача при пресича-
не на линиите на лентата.
Въпреки това, ако водачът отново поста-
ви ръце на волана, системата ще започне 
да контролира волана.
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Водачът е отговорен за акуратното 
управление на волана.
Изключете системата и управлявай-
те автомобила в описаните по-долу 
ситуации.
 - При лошо време
 - При лошо състояние на пътя
 - Когато волана често трябва да 

бъде управляван от водача.

i  Информация
•  Въпреки че кормилното управление се 

подпомага от системата, водачът все още 
може да направлява волана.

•  Воланът може да се почувства по-тежък, 
когато се подпомага от системата, откол-
кото когато е без нея.
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Системата LKAS няма да бъде в състояние 
АКТИВИРАНА и воланът няма да бъде под-
помаган, когато:
• Скоростта на автомобила е под 60 

км/ч (37 мили/ч) и над 180 км/ч (112 
мили/ч).

• Открита е само едната линия на лен-
тата.

• Включен е мигач преди смяна на лен-
тата. Ако смените лентата без включен 
мигач, воланът може да бъде управля-
ван.

• Аварийната предупредителна мигаща 
светлина е включена.

• Ширината на лентата е под 2,6 метра 
(8,5 фута) и над 4,5 метра (15 фута).

• ESC (Електронно управление на ста-
билността) или VSM (Управление на 
стабилността на автомобила) е акти-
вирана.

• Автомобилът се движи по остра крива.
• Автомобилът спира внезапно.
• Автомобилът рязко смени лентата.
• На пътя има повече от две линии на 

пътната лента. (Например, в строител-
на зона)

• Автомобилът се движи по стръмен 
наклон.

i  Информация
Когато системата е включена или веднага 
след смяна на лента, карайте по средата на 
лентата. В противен случай, системата няма 
да предостави функцията за подпомагане на 
кормилното управление.
 

Предупредителен светлинен 
индикатор и съобщение 
Проверете LKAS
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The LKAS system will not be in the
ENABLED state and the steering
wheel will not be assisted when:
• Vehicle speed is below 60 km/h (37

mph) and over 180 km/h (112
mph).

• Only one lane line is detected.
• The turn signal is turned on before

changing a lane. If you change
lanes without the turn signal on,
the steering wheel might be con-
trolled.

• The hazard warning flasher is on.
• The width of the lane is below 2.6m

(8.5 feet) and over 4.5m (15 feet).
• ESC (Electronic Stability Control) or

VSM (Vehicle Stability Management)
is activated.

• The vehicle is driven on a sharp
curve.

• The vehicle brakes suddenly.
• The vehicle makes sharp lane

changes.
• There are more than two lane lines

on the road. (e.g. construction area) 
• The vehicle is driven on a steep

incline.

Information
When the system is turned on or right
after changing a lane, drive in the
middle of the lane. If not, the system
will not provide steering assist func-
tion.

Warning light and message
Check LKAS

If there is a problem with the system
a message will appear for a few sec-
onds. If the problem continues the
LKAS failure indicator will illuminate.

i

Driving your vehicle

OAEE056131L 
Ако има проблем със системата, ще се 
появи съобщение за няколко секунди. 
Ако проблемът продължи, индикаторът за 
неизправност на LKAS ще светне.
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Индикатор за неизправност 
на LKAS
Индикаторът за неизправност 

на LKAS (жълт) ще светне, ако LKAS не ра-
боти правилно. Препоръчваме системата 
да бъде проверена от оторизиран дилър 
на HYUNDAI.

Когато има проблем със системата, на-
правете едно от следните неща:
•  Включете системата, след като изклю-

чите и включите отново автомобила.
•  Проверете дали ключът за запалване-

то е в положение ON.
•  Проверете дали системата е засег-

ната от климатичните условия. (напр. 
мъгла, силен дъжд и т.н.)

•  Проверете дали върху обектива на 
камерата няма чуждо вещество.

Ако проблемът не бъде разрешен, препо-
ръчваме системата да бъде проверена от 
оторизиран дилър на HYUNDAI.
 

Промяната на функцията LKAS
Водачът може да промени LKAS на Систе-
мата за предупреждение при напускане 
на лентата (LDWS) или да сменя работния 
режим на LKAS между стандартен LKA и 
активен LKA чрез LCD дисплея. Отидете 
в „Потребителски настройки → Driving 
Assist → Lane Keeping Assist System → Lane 
Departure/Standard LKA/ Active LKA“.
Системата автоматично се настройва 
на Стандартен LKA, ако не е избрана 
функция.
 

Напускане на лентата
LDWS сигнализира на водача с визуално 
предупреждение и вибрация на волана, 
когато системата установи, че автомоби-
лът излиза от лентата. Воланът няма да 
бъде управляван от системата.

Стандартен LKA
Стандартният режим LKA насочва вода-
ча, за да задържи автомобила в лентата. 
Тя рядко контролира волана, когато 
автомобилът се движи добре в лентата. 
Въпреки това, тя започва да контролира 
волана, когато автомобилът е на път да 
се отклони от лентата.

Активен LKA
Режимът Активен LKA осигурява по-често 
управление на волана в сравнение със 
стандартния режим на LKA. Водачът може 
да не почувства началото на управле-
нието на волана, тъй като Активният LKA 
може постоянно да контролира управле-
нието с по-леки корекции.
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LKAS failure indicator
The LKAS failure indica-
tor (yellow) will illuminate
if the LKAS is not working
properly. We recommend

that the system be checked by an
authorized HYUNDAI dealer.

When there is a problem with the
system do one of the following:
• Turn the system on after turning

the vehicle off and on again.
• Check if the ignition switch is in the

ON position.
• Check if the system is affected by

the weather. (ex: fog, heavy rain,
etc.)

• Check if there is foreign matter on
the camera lens.

If the problem is not solved, we rec-
ommend that the system be checked
by an authorized HYUNDAI dealer.

LKAS function change
The driver can change LKAS to Lane
Departure Warning System (LDWS)
or change the LKAS mode between
Standard LKA and Active LKA from
the LCD display. Go to the 'User
Settings → Driving Assist → Lane
Keeping Assist System → Lane
Departure/Standard LKA/ Active
LKA'.
The system is automatically set to
Standard LKA if a function is not
selected.

Lane Departure 
LDWS alerts the driver with a visual
warning and steering wheel vibration
warning when the system detects the
vehicle departing the lane. The steer-
ing wheel will not be controlled.

Standard LKA
The Standard LKA mode guides the
driver to keep the vehicle within the
lanes. It rarely controls the steering
wheel, when the vehicle drives well
inside the lanes. However, it starts to
control the steering wheel, when the
vehicle is about to deviate out of the
lanes.

Active LKA
The Active LKA mode provides more
frequent steering wheel control in
comparison with the Standard LKA
mode. The driver may not feel the
onset of the steering wheel control,
because the Active LKA may be con-
stantly controlling the steering with
lighter corrections.

5
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Ограничения на системата
LKAS може да се задейства преждевре-
менно, дори ако превозното средство не 
се отклони от лента на движение, ИЛИ 
LKAS може да не ви предупреди, ако ав-
томобилът напусне предвидената лента 
при следните обстоятелства:
• Лентите напред не се виждат поради 

дъжд, сняг, вода по пътя, повредена 
или оцветена повърхност на пътя или 
други фактори.

• Външната яркост се промени внезап-
но, като при влизане или излизане от 
тунел.

• Яркостта навън е твърде ниска, напри-
мер когато фаровете не са включени 
през нощта или автомобилът минава 
през тунел.

• Температурата на зоната около 
вътрешното огледало за обратно виж-
дане е висока поради пряка слънчева 
светлина.

• Трудно е да се разграничи маркиров-
ката на лентата от пътната повърхност 
или маркировката на лентата е избле-
дняла или не е ясно маркирана.

• Движение по стръмен наклон, през 
хълм или при завой.

 • Когато светлина, идваща от улично 
осветление или насрещно превозно 
средство, се отразява на мокра пътна 
повърхност, като например локва на пътя.

• Предното стъкло на автомобила или 
лещите на камерата на LKAS са по-
крити с мръсотия или отломки.

• Обзорът напред е възпрепятстван от 
директни слънчевите лъчи.

• Лентите не са завършени или районът 
е в строителна зона.

• На пътя пред автомобила има повече 
от две линии на пътната лента.

• Линиите на лентата се съединяват 
или разделят. (напр. при през пункт за 
плащане)

• Броят на лентите се увеличава или 
намалява или маркерите на лентата 
се пресичат сложно.

• Маркировките на лентите не са ясно 
видими на пътя.

• Сянката е върху маркера на средна 
лента.

• Ширината на лентата е твърде голяма 
или твърде малка. Вижте предишната 
страница.

• Предното стъкло е замъглено; няма 
ясна видимост към пътя.

 • Има маркировки върху пътната по-
върхност, които приличат на линия на 
лента и объркват камерата.

• Пътят има ограничителна структура, 
като например бетонна бариера, ман-
тинела и колчета с рефлектори, които 
погрешно се откриват от камерата.

• Няма достатъчно разстояние между 
вас и автомобила отпред, за да бъде 
открита линията на лентата или пред-
ното превозно средство се движи по 
линията на лентата.

• Неблагоприятни пътни условия при-
чиняват прекомерни вибрации на 
автомобила по време на шофиране.
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Действие на системата за контрол на 
ограничението на скоростта
Можете да зададете ограничението на 
скоростта, когато не искате да превиша-
вате определена скорост.
Ако карате над предварително зададено-
то ограничение на скоростта, системата 
за предупреждение работи (зададеното 
ограничение на скоростта ще мига и ще 
се задейства звуков сигнал), докато ско-
ростта на автомобила се върне в рамките 
на ограничението на скоростта.

i  Информация
Докато системата за контрол на ограниче-
нието на скоростта е в действие, системата за 
круиз контрол не може да бъде активирана.
 

Бутон за контрол на ограничението на 
скоростта
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Speed Limit Control operation
You can set the speed limit when you
do not want to drive over a specific
speed.
If you drive over the preset speed
limit, the warning system operates
(set speed limit will blink and chime
will sound) until the vehicle speed
returns within the speed limit.

Information
While speed limit control is in opera-
tion, the cruise control system cannot
be activated.

Speed limit control switch

: Changes mode between cruise
control/smart cruise control
system and speed limit control
system.

RES+: Resumes or increases speed
limit control speed.

SET-: Sets or decreases speed limit
control speed.

O: Cancels set speed limit.

To set speed limit

1. Press the button to turn the
system on. The speed limit indica-
tor in the instrument cluster will
illuminate.

i

SPEED LIMIT CONTROL SYSTEM (IF EQUIPPED)

OAE056152L OAE056068L

System off

Speed Limit Control

Cruise Control/Smart
Cruise Control

 

 : Превключва режима между систе-
мите круиз контрол/ смарт круиз контрол 
и система за контрол на ограничението 
на скоростта.

RES+:  Възстановява или увеличава 
ограничението на скоростта.

SET-:  Въвежда или намалява ограни-
чението на скоростта.

O:  Нулира зададеното ограничение на 
скоростта.

 За да зададете ограничение на ско-
ростта
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Speed Limit Control operation
You can set the speed limit when you
do not want to drive over a specific
speed.
If you drive over the preset speed
limit, the warning system operates
(set speed limit will blink and chime
will sound) until the vehicle speed
returns within the speed limit.

Information
While speed limit control is in opera-
tion, the cruise control system cannot
be activated.

Speed limit control switch

: Changes mode between cruise
control/smart cruise control
system and speed limit control
system.

RES+: Resumes or increases speed
limit control speed.

SET-: Sets or decreases speed limit
control speed.

O: Cancels set speed limit.

To set speed limit

1. Press the button to turn the
system on. The speed limit indica-
tor in the instrument cluster will
illuminate.

i

SPEED LIMIT CONTROL SYSTEM (IF EQUIPPED)

OAE056152L OAE056068L

System off

Speed Limit Control

Cruise Control/Smart
Cruise Control

 
1.  Натиснете бутона   , за да включите 

системата. Индикаторът за ограниче-
ние на скоростта на инструментално-
то табло ще светне.

СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ОГРАНИЧЕНИЕТО НА СКОРОСТТА (АКО Е В ОБОРУДВАНЕТО)
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2. Push the toggle switch down
(SET-).

3. • Push the toggle switch up
(RES+) or down (SET-), and
release it at the desired speed.

• Push the toggle switch up
(RES+) or down (SET-) and hold
it. The speed will increase or
decrease by 5 km/h.

The set speed limit will display on the
instrument cluster.

If you would like to drive over the pre-
set speed limit when you depress the
accelerator pedal less than approxi-
mately 50%, the vehicle speed will
maintain within speed limit.
However if you depress the acceler-
ator pedal more than approximately
70%, you can drive over the speed
limit. Then the set speed limit will
blink and chime will sound until you
return the vehicle speed within the
speed limit.

To turn off the speed limit con-
trol, do one of the following:

• Press the button.
• If you press O (cancel) button

once, the set speed limit will can-
cel, but it will not turn the system
off. If you wish to resume the speed
limit, push the +RES or SET- tog-
gle switch on your steering wheel
to your desired speed.

OAE056069L

OAE056068L

2. Натиснете превключвателя надолу 
(SET-).

3.  Натиснете превключвателя нагоре
 • (RES +) или надолу (SET-) и го осво-

бодете при желаната скорост.
 •  Натиснете превключвателя на-

горе (RES +) или надолу (SET-) и го 
задръжте. Скоростта ще се увеличи 
или намалее с 5 км/ч.

Зададеното ограничение на скоростта 
ще се покаже на арматурното табло.
 

Ако искате да превишите предварител-
но зададеното ограничение на скорост, 
когато натискате педала на газта под 
около 50%, скоростта на автомобила ще 
се поддържа в рамките на зададеното 
ограничение.
Ако обаче натиснете педала за газ над 
приблизително 70%, можете да преми-
нете над ограничението на скоростта. 
След това зададената скорост ще мига и 
ще има звуков сигнал, докато не върнете 
скоростта на автомобила в рамките на 
ограничението на скоростта.
 

За да изключите контрола на ограниче-
нието на скоростта, направете едно от 
следните неща:
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2. Push the toggle switch down
(SET-).

3. • Push the toggle switch up
(RES+) or down (SET-), and
release it at the desired speed.

• Push the toggle switch up
(RES+) or down (SET-) and hold
it. The speed will increase or
decrease by 5 km/h.

The set speed limit will display on the
instrument cluster.

If you would like to drive over the pre-
set speed limit when you depress the
accelerator pedal less than approxi-
mately 50%, the vehicle speed will
maintain within speed limit.
However if you depress the acceler-
ator pedal more than approximately
70%, you can drive over the speed
limit. Then the set speed limit will
blink and chime will sound until you
return the vehicle speed within the
speed limit.

To turn off the speed limit con-
trol, do one of the following:

• Press the button.
• If you press O (cancel) button

once, the set speed limit will can-
cel, but it will not turn the system
off. If you wish to resume the speed
limit, push the +RES or SET- tog-
gle switch on your steering wheel
to your desired speed.

OAE056069L

OAE056068L 
•   Натиснете бутона  .
•  Ако натиснете веднъж бутон O (отказ), 

зададената граница на скоростта ще 
се отмени, но няма да се изключи сис-
темата. Ако желаете да възстановите 
ограничението на скоростта, натисне-
те превключвателя + RES или SET- на 
волана до достигане на желаната 
скорост.
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Действие на круиз контрола
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Cruise Control operation

1. Cruise indicator
2. SET indicator

The Cruise Control system allows you
to drive at speeds above 30 km/h 
(20 mph) without depressing the
accelerator pedal.

CRUISE CONTROL (IF EQUIPPED) 

Take the following precautions:
• Always set the vehicle speed

under the speed limit in your
country.

• If the Cruise Control is left on,
(cruise ( ) indicator
light in the instrument cluster
is illuminated) the Cruise
Control can be activated unin-
tentionally. Keep the Cruise
Control system off (cruise
( ) indicator light
OFF) when the Cruise Control
is not in use, to avoid inadver-
tently setting a speed.

• Use the Cruise Control system
only when traveling on open
highways in good weather.

(Continued)

(Continued)
• Do not use the Cruise Control

when it may be unsafe to keep
the vehicle at a constant
speed:
- When driving in heavy traffic

or when traffic conditions
make it difficult to drive at a
constant speed

- When driving on rainy, icy, or
snow-covered roads

- When driving on hilly or
windy roads

- When driving in windy areas

WARNING  

OAE056067

1.  Круиз индикатор
2. SET индикатор

Системата за круиз контрол ви позволява 
да се движите със скорост над 30 км/ч (20 
мили/ч) без да натискате педала на газта.
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вземете следните предпазни мерки:
•  Винаги задавайте скоростта на 

автомобила под ограничението на 
скоростта във вашата страна.

•  Ако круиз контролът е оставен 
включен (индикаторът ( ) 
ще светне на таблото), системата 
може да бъде активирана невол-
но. Дръжте системата за круиз 
контрол изключена (индикаторът  
( ) ще изгасне), когато кру-
из контролът не се използва, за да 
избегнете неволно задаване на 
скорост.

•  Използвайте системата круиз 
контрол само когато пътувате по 
открити магистрали при хубаво 
време.

(Продължава)

(Продължава)
•  Не използвайте круиз контрол, 

когато не е безопасно да карате 
автомобила с постоянна скорост:

 - При движение в тежък трафик 
или когато условията на движение 
затрудняват шофирането с посто-
янна скорост

 - При шофиране при дъжд, заледе-
ни или покрити със сняг пътища

 - При шофиране по хълмисти или 
ветровити пътища

 - При шофиране във ветровити ра-
йони

 

КРУИЗ КОНТРОЛ (АКО Е В ОБОРУДВАНЕТО)
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i  Информация
•  При нормална работа на круиз контрола, 

когато превключвателят SET е активи-
ран или реактивиран след използване 
на спирачките, круиз контролът ще се 
задейства след приблизително 3 секунди. 
Това закъснение е нормално.

•  Преди да активирате функцията за кру-
из контрол, системата ще провери дали 
спирачният превключвател работи нор-
мално. Натиснете спирачния педал поне 
веднъж, след като включите запалването 
или стартирате автомобила.
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Information
• During normal cruise control opera-

tion, when the SET switch is activat-
ed or reactivated after applying the
brakes, the cruise control will ener-
gize after approximately 3 seconds.
This delay is normal.

• Before activating the cruise control
function, the system will check to
verify that the brake switch is oper-
ating normally. Depress the brake
pedal at least once after turning ON
the ignition or starting the vehicle. Cruise control switch

CANCEL/O : Cancels cruise control
operation.

CRUISE / : Turns cruise control
system on or off.

RES+: Resumes or increases cruise
control speed.

SET-: Sets or decreases cruise con-
trol speed.

Information

First, switch the mode to Cruise
Control by pressing the button if
equipped with the Speed Limit
Control System.  
The mode changes, as below, whenev-
er the button is pressed.  

ii

OAE056068L

OAE056153L

■ Type A

■ Type B

System off                  Cruise Control

Speed Limit Control 

Превключвател на круиз контрола
CANCEL/O : Отмяна на действието на 

круиз контрола.

CRUISE/  : Включва или изключва сис-
темата за круиз контрол.

RES+: Възстановява или увеличава ско-
ростта на круиз контрола.

SET-: Въвежда или намалява скоростта 
на круиз контрола.

 

i  Информация
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Information
• During normal cruise control opera-

tion, when the SET switch is activat-
ed or reactivated after applying the
brakes, the cruise control will ener-
gize after approximately 3 seconds.
This delay is normal.

• Before activating the cruise control
function, the system will check to
verify that the brake switch is oper-
ating normally. Depress the brake
pedal at least once after turning ON
the ignition or starting the vehicle. Cruise control switch

CANCEL/O : Cancels cruise control
operation.

CRUISE / : Turns cruise control
system on or off.

RES+: Resumes or increases cruise
control speed.

SET-: Sets or decreases cruise con-
trol speed.

Information

First, switch the mode to Cruise
Control by pressing the button if
equipped with the Speed Limit
Control System.  
The mode changes, as below, whenev-
er the button is pressed.  

ii

OAE056068L

OAE056153L

■ Type A

■ Type B

System off                  Cruise Control

Speed Limit Control 

 
Първо, превключете режима в круиз контрол 
чрез натискане на бутона , ако автомоби-
лът е оборудван със система за контрол на 
ограничението на скоростта.
Режимът се променя, както е показано по-до-
лу, при всяко натискане на бутона .
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За да зададете скоростта за круиз кон-
трол
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To set Cruise Control speed 

1. Press the CRUISE / button on
the steering wheel to turn the sys-
tem on. The cruise ( )
indicator will illuminate.

2. Accelerate to the desired speed,
which must be more than 30 km/h
(20 mph).

3. Push the toggle switch (1) down
(SET-), and release it. The SET
indicator light will illuminate.

4. Release the accelerator pedal.

Information 
On a steep slope, the vehicle may
slightly slow down or speed up, while
driving uphill or downhill.

To increase Cruise Control
speed 

• Push the toggle switch (1) up
(RES+) and hold it, while monitor-
ing the SET speed on the instru-
ment cluster.
Release the toggle switch when
the desired speed is shown and
the vehicle will accelerate to that
speed.

• Push the toggle switch (1) up
(RES+) and release it immediately.
The cruising speed will increase
2.0 km/h (1.2 mph) each time the
toggle switch is operated in this
manner.

i

OAE056154L

■ Type A

■ Type B

OAE056156L

■ Type A

■ Type B

OAE056155L

■ Type A

■ Type B

1.   Натиснете бутона CRUISE/  на волана, 
за да включите системата. Индикаторът  
(  ) ще светне.

2.  Ускорете до желаната скорост, която 
трябва да е повече от 30 км/ч (20 ми-
ли/ч).
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To set Cruise Control speed 

1. Press the CRUISE / button on
the steering wheel to turn the sys-
tem on. The cruise ( )
indicator will illuminate.

2. Accelerate to the desired speed,
which must be more than 30 km/h
(20 mph).

3. Push the toggle switch (1) down
(SET-), and release it. The SET
indicator light will illuminate.

4. Release the accelerator pedal.

Information 
On a steep slope, the vehicle may
slightly slow down or speed up, while
driving uphill or downhill.

To increase Cruise Control
speed 

• Push the toggle switch (1) up
(RES+) and hold it, while monitor-
ing the SET speed on the instru-
ment cluster.
Release the toggle switch when
the desired speed is shown and
the vehicle will accelerate to that
speed.

• Push the toggle switch (1) up
(RES+) and release it immediately.
The cruising speed will increase
2.0 km/h (1.2 mph) each time the
toggle switch is operated in this
manner.

i

OAE056154L

■ Type A

■ Type B

OAE056156L

■ Type A

■ Type B

OAE056155L

■ Type A

■ Type B

3.  Натиснете превключвателя (1) надолу 
(SET-) и го освободете. Индикаторът 
SET ще светне.

4.  Освободете педала на газта.

i  Информация
На стръмен наклон автомобилът може леко 
да се забави или да се ускори, докато се движи 
нагоре или надолу.

За да увеличите скоростта за круиз 
контрол

 

5-71

Driving your vehicle

5

To set Cruise Control speed 

1. Press the CRUISE / button on
the steering wheel to turn the sys-
tem on. The cruise ( )
indicator will illuminate.

2. Accelerate to the desired speed,
which must be more than 30 km/h
(20 mph).

3. Push the toggle switch (1) down
(SET-), and release it. The SET
indicator light will illuminate.

4. Release the accelerator pedal.

Information 
On a steep slope, the vehicle may
slightly slow down or speed up, while
driving uphill or downhill.

To increase Cruise Control
speed 

• Push the toggle switch (1) up
(RES+) and hold it, while monitor-
ing the SET speed on the instru-
ment cluster.
Release the toggle switch when
the desired speed is shown and
the vehicle will accelerate to that
speed.

• Push the toggle switch (1) up
(RES+) and release it immediately.
The cruising speed will increase
2.0 km/h (1.2 mph) each time the
toggle switch is operated in this
manner.

i

OAE056154L

■ Type A

■ Type B

OAE056156L

■ Type A

■ Type B

OAE056155L

■ Type A

■ Type B

 •  Натиснете превключвателя (1) нагоре 
(RES +) и го задръжте, докато следите 
задаваната скорост на таблото.

 Освободете превключвателя, когато 
желаната скорост се покаже на табло-
то и автомобилът ще се ускори до тази 
скорост.

•  Натиснете превключвателя (1) нагоре 
(RES +) и го освободете незабавно. 
Скоростта на движение ще се увели-
чава с 2.0 км/ч (1,2 мили/ч) всеки път, 
когато превключвателят се задейства 
по този начин.
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•  Натиснете педала на газта. Когато 
автомобилът достигне желаната ско-
рост, натиснете превключвателя(1) 
надолу (SET-)

 

За да намалите скоростта за круиз 
контрол
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• Depress the accelerator pedal.
When the vehicle attains the
desired speed, push the toggle
switch (1) down (SET-).

To decrease Cruise Control
speed 

• Push the toggle switch (1) down
(SET-) and hold it. Your vehicle will
gradually slow down. Release the
toggle switch at the speed you
want to maintain.

• Push the toggle switch (1) down
(SET-) and release it immediately.
The cruising speed will decrease
2.0 km/h (1.2 mph) each time the
toggle switch is operated in this
manner.

• Lightly tap the brake pedal. When
the vehicle attains the desired
speed, push the toggle switch (1)
down (SET-).

To temporarily accelerate with
the Cruise Control ON 
Depress the accelerator pedal. When
you take your foot off the accelerator,
the vehicle will return to the previ-
ously set speed.
If you push the toggle switch down
(SET-) at the increased speed, the
Cruise Control will maintain the
increased speed.

OAE056155L

■ Type A

■ Type B

•   Натиснете превключвателя (1) надолу 
(SET-) и го задръжте. Вашият автомо-
бил постепенно ще намали скоростта. 
Освободете превключвателя при ско-
ростта, която искате да поддържате.

•  Натиснете превключвателя (1) надолу 
(SET) и го освободете незабавно. Скорост-
та на движение ще се намалява с 2.0 км/ч 
(1,2 мили/ч) всеки път, когато превключва-
телят се задейства по този начин.

•   Леко чукнете педала на спирачките. 
Когато автомобилът достигне желана-
та скорост, натиснете превключвателя 
(1) надолу (SET).

 За да ускорите временно с включен 
круиз контрол
Натиснете педала на газта. Когато сва-
лите крака си от педала на газта, авто-
мобилът ще се върне към предварително 
зададената скорост.
Ако натиснете превключвателя надо-
лу (SET-) при увеличена скорост, круиз 
контролът ще поддържа тази по-висока 
скорост.
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Круиз контролът ще бъде изключен, 
при:
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Cruise Control will be canceled
when:

• Depressing the brake pedal.
• Pressing the CANCEL / O button

located on the steering wheel.
• Pressing the CRUISE / button.

Both the ( ) indicator and
the SET indicator will turn OFF.

• Pressing the button. Pressing
the button once will turn on the
Speed Limit Control, and pressing
the button twice will turn off the
Cruise Control. Both the
( ) indicator and the SET
indicator will turn OFF.

• Moving the shift lever into N
(Neutral).

• Decreasing the vehicle speed to
less than the memory speed by
approximately 20 km/h (12 mph).

• Decreasing the vehicle speed to
less than approximately 30 km/h
(20 mph).

• The ESC (Electronic Stability
Control) is operating.

• Downshifting to 2nd gear when in
Manual Shift mode.

Information 
Each of the above actions will cancel
Cruise Control operation (the SET
indicator light in the instrument clus-
ter will go off), but only pressing the
CRUISE / button will turn the sys-
tem off. If you wish to resume Cruise
Control operation, push the toggle
switch up (RES+) located on your
steering wheel. You will return to your
previously preset speed, unless the
system was turned off using the
CRUISE / button.

To resume preset Cruising
speed 

Push the toggle switch (1) up
(RES+). If the vehicle speed is over
30 km/h (20 mph), the vehicle will
resume the preset speed.

iOAE056157L

■ Type A

■ Type B

OAE056156L

■ Type A

■ Type B

•  Натискане на спирачния педал.
•  Натискане на бутона CANCEL/O, раз-

положен на волана.

•  Натискане на бутона CRUISE/ . Ин-
дикаторът  и индикаторът SET 
ще се изключат.

•  Натискане на бутон . Еднократното 
натискане на бутона ще включи кон-
трола на ограничението на скоростта, 
а двукратното натискане на бутона ще 
изключи круиз контрола. Индикаторът   

 и индикаторът SET ще се из-
ключат.

 
•  Преместване на скоростния лост в 

позиция N (Неутрално).
•  Намаляване на скоростта на авто-

мобила до по-ниска от запаметената 
скорост с приблизително 20 км/ч (12 
мили/ч).

•  Намаляване на скоростта на автомо-
била до скорост по-ниска от прибли-
зително 30 км/ч (20 мили/ч).

 - ESC (Система за електронно управле-
ние на стабилността) е задействана.

•  Превключване надолу до втора пре-
давка, когато сте в режим Ръчно прев-
ключване на скоростите.

i  Информация
Всяко от гореизброените действия ще анули-
ра работата на круиз контрола (индикаторът 
SET на таблото ще изгасне), но само при 
натискане на бутона CRUISE/  системата 
ще се изключи. Ако желаете да възобновите 
действието на системата за круиз контрол, 
натиснете превключвателя нагоре (RES +), 
разположен на волана. Ще се върнете към 
предишната предварително зададената ско-
рост, освен ако системата не е изключена с 
помощта на бутона CRUISE/ .

 
За да възстановите предварително за-
дадената скорост на круиз контрола
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Cruise Control will be canceled
when:

• Depressing the brake pedal.
• Pressing the CANCEL / O button

located on the steering wheel.
• Pressing the CRUISE / button.

Both the ( ) indicator and
the SET indicator will turn OFF.

• Pressing the button. Pressing
the button once will turn on the
Speed Limit Control, and pressing
the button twice will turn off the
Cruise Control. Both the
( ) indicator and the SET
indicator will turn OFF.

• Moving the shift lever into N
(Neutral).

• Decreasing the vehicle speed to
less than the memory speed by
approximately 20 km/h (12 mph).

• Decreasing the vehicle speed to
less than approximately 30 km/h
(20 mph).

• The ESC (Electronic Stability
Control) is operating.

• Downshifting to 2nd gear when in
Manual Shift mode.

Information 
Each of the above actions will cancel
Cruise Control operation (the SET
indicator light in the instrument clus-
ter will go off), but only pressing the
CRUISE / button will turn the sys-
tem off. If you wish to resume Cruise
Control operation, push the toggle
switch up (RES+) located on your
steering wheel. You will return to your
previously preset speed, unless the
system was turned off using the
CRUISE / button.

To resume preset Cruising
speed 

Push the toggle switch (1) up
(RES+). If the vehicle speed is over
30 km/h (20 mph), the vehicle will
resume the preset speed.

iOAE056157L

■ Type A

■ Type B

OAE056156L

■ Type A

■ Type B

Натиснете превключвателя (1) нагоре 
(RES +). Ако скоростта на автомобила е 
над 30 км/ч (20 мили/ч), автомобилът ще 
възстанови предварително зададената 
скорост.
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За да изключите системата за круиз 
контрол
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To turn Cruise Control off

• Press the CRUISE / button (the
cruise ( ) indicator light
will go off).

• Turn the engine OFF.

OAE056154L

■ Type A

■ Type B

•  Натиснете бутона CRUISE/ 
 (индикаторът  ще изгасне).
•  Изключете двигателя.
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➀ Cruise indicator
➁ Set speed
➂ Vehicle-to-vehicle distance

The Smart Cruise Control System
allows you to program the vehicle to
maintain  constant speed and dis-
tance detecting the vehicle ahead
without depressing the accelerator/
brake pedal.

SMART CRUISE CONTROL SYSTEM (IF EQUIPPED)

OAD055056/OAE056097

For your safety, please read the
owner's manual before using the
Smart Cruise Control system.

WARNING  

The Smart Cruise Control
System is not a substitute for
safe driving practices, but a
convenience function only. It is
the responsibility of the driver
to always check the speed and
distance to the vehicle ahead.

WARNING  

Take the following precautions :
• Always set the vehicle speed

under the speed limit in your
country.

• If the Smart Cruise Control is
left on, (cruise ( )
indicator light in the instru-
ment cluster is illuminated)
the Smart Cruise Control can
be activated unintentionally.
Keep the Smart Cruise
Control System off (cruise
( ) indicator light
OFF) when the Smart Cruise
Control is not in use, to avoid
inadvertently setting a speed.

(Continued)

WARNING  

(Continued)
• Use the Smart Cruise Control

System only when traveling
on open highways in good
weather.

• Do not use the Smart Cruise
Control when it may not be
safe to keep the vehicle at a
constant speed:
- When driving in heavy traffic

or when traffic conditions
make it difficult to drive at a
constant speed

- When driving on rainy, icy, or
snow-covered roads

- When driving on hilly or
windy roads

- When driving in windy areas
- When driving in parking lots
- When driving near crash

barriers
- When driving on a sharp

curve
(Continued)

1.  Круиз индикатор
2.  Зададена скорост
3.  Дистанция между автомобилите

Системата за смарт круиз контрол ви 
позволява да програмирате автомоби-
ла за поддържане на постоянна скорост 
и дистанция, като открива превозното 
средство отпред, без да натискате педала 
за газта / спирачката.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За вашата безопасност, прочетете ръ-
ководството за експлоатация, преди да 
използвате системата за смарт круиз 
контрол.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Системата за смарт круиз контрол не 
е заместител на практиките за безо-
пасно шофиране, а само функция за 
удобство. Водачът е длъжен винаги 
да следи скоростта и разстоянието до 
предното превозно средство.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вземете следните предпазни мерки:
• Винаги задавайте скоростта на 

автомобила под ограничението на 
скоростта във вашата страна.

• Ако смарт круиз контролът е ос-
тавен вк лючен, (индикаторът 

 ще свети на таблото), 
системата може да бъде активира-
на неволно. 

 Дръжте системата за смарт круиз 
контрол изключена (индикаторът 

  ще изгасне), когато смарт 
круиз контрол не се използва, за 
да избегнете неволно задаване на 
скорост.

(Продължава)

(Продължава)
• Използвайте системата смарт кру-

из контрол само когато пътувате 
по открити магистрали при хубаво 
време.

• Не използвайте смарт круиз кон-
трол, когато не е безопасно да 
карате автомобила с постоянна 
скорост:

 - При движение в тежък трафик 
или когато условията на движение 
затрудняват шофирането с посто-
янна скорост

 - При шофиране при дъжд, заледе-
ни или покрити със сняг пътища

 - При шофиране по хълмисти или 
ветровити пътища

 - При шофиране във ветровити ра-
йони

 - При шофиране в района на пар-
кинги 

 - При шофиране в близост до пред-
пазни прегради

 - При движение по остър завой
(Продължава)

СИСТЕМА ЗА СМАРТ КРУИЗ КОНТРОЛ (АКО Е В ОБОРУДВАНЕТО)
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(Продължава)
- при шофиране с ограничена види-

мост (вероятно поради лоши мете-
орологични условия, като мъгла, 
сняг, дъжд или пясъчна буря).

- Когато способността за разпозна-
ване на автомобила е понижена 
вследствие на модификация, която 
е довела до различни нива на пред-
ната и задната част на автомобила.

Превключвател на смарт круиз кон-
трола
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Smart cruise control switch

CANCEL/O : Cancels cruise control
operation.

CRUISE / : Turns cruise control
system on or off.

RES+: Resumes or increases cruise
control speed.

SET-: Sets or decreases cruise con-
trol speed.

: Sets vehicle-to-vehicle dis-
tance.

Information

First, switch the mode to Smart
Cruise Control by pressing the 
button if equipped with the Speed
Limit Control System.  
The mode changes, as below, whenev-
er the button is pressed.  

i

OAE056169L

■ Type A

■ Type B

OAE056068L

System off           Smart Cruise Control

Speed Limit Control 

(Continued)
- When driving with limited

view (possibly due to bad
weather, such as fog, snow,
rain or sandstorm)

- When the vehicle sensing
ability decreases due to
vehicle modification result-
ing level difference of the
vehicle's front and rear

CANCEL/O : Отмяна на действието на 
круиз контрола.

CRUISE/ : Включва или изключва систе-
мата за круиз контрол.

RES+: Възстановява или увеличава ско-
ростта на круиз контрола.

SET-: Въвежда или намалява скоростта 
на круиз контрола.

 : Задава дистанцията между автомо-
билите.

 

i  Информация
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Smart cruise control switch

CANCEL/O : Cancels cruise control
operation.

CRUISE / : Turns cruise control
system on or off.

RES+: Resumes or increases cruise
control speed.

SET-: Sets or decreases cruise con-
trol speed.

: Sets vehicle-to-vehicle dis-
tance.

Information

First, switch the mode to Smart
Cruise Control by pressing the 
button if equipped with the Speed
Limit Control System.  
The mode changes, as below, whenev-
er the button is pressed.  

i

OAE056169L

■ Type A

■ Type B

OAE056068L

System off           Smart Cruise Control

Speed Limit Control 

(Continued)
- When driving with limited

view (possibly due to bad
weather, such as fog, snow,
rain or sandstorm)

- When the vehicle sensing
ability decreases due to
vehicle modification result-
ing level difference of the
vehicle's front and rear

Първо, превключете режима на смарт круиз 
контрол, като натиснете бутона  ако авто-
мобилът е оборудван със система за контрол 
на ограничението на скоростта.
Режимът се променя, както е показано по-до-
лу, при всяко натискане на бутона .



5-77

5

Уп
р

а
вл

ен
и

е н
а

 а
вто

м
о

б
и

л
а

За да регулирате чувствителността на 
системата Смарт круиз контрол
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To adjust the sensitivity of
Smart Cruise Control 

The sensitivity of vehicle speed when
following the front vehicle to maintain
the set distance can be adjusted on
the LCD display.
Cluster type A
'User Settings → Driving Assist →
Smart Cruise Control → Response
→ Slow/Normal/Fast'
Cluster type B
'User Settings → Driving Assist →
Smart Cruise Control Response →
Slow/Normal/Fast'

You may select one of the three
stages you prefer.

• Slow:
Vehicle speed following the front
vehicle to maintain the set distance
is slower than normal speed.

• Normal:
Vehicle speed following the front
vehicle to maintain the set distance
is normal.

• Fast:
Vehicle speed following the front
vehicle to maintain the set distance
is faster than normal speed.

Information
The last selected smart cruise control
speed is remained in the system.

To convert to Cruise Control
mode
The driver may choose to only use
the Cruise Control mode (speed con-
trol function) by doing as follows:
1. Turn the Smart Cruise Control

System on (the cruise indicator
light will be on but the system will
not be activated).

2. Push and hold the Vehicle-to-
Vehicle Distance button for more
than 2 seconds.

3. Choose between "SCC Mode
(Smart Cruise Control)" and "CC
Mode (Cruise Control)".

When the system is canceled using
the CRUISE/ button or the
CRUISE/ button is used after the
engine is turned on, the Smart
Cruise Control mode will turn on.

i

■ Type A ■ Type B

OAE056099L/OAE056077L 
Чувствителността на скоростта на авто-
мобила при следене на движещото се 
отпред превозно средство за поддържа-
не на зададеното разстояние може да се 
регулира чрез LCD дисплея.
Инструментално табло тип А
Потребителски настройки → Driving Assist 
→ Smart Cruise Control → Response → Slow/
Normal/Fast‘
Инструментално табло тип Б
Потребителски настройки → Driving Assist 
→ Smart Cruise Control Response → Slow/
Normal/Fast‘
Можете да изберете една от трите степе-
ни, която предпочитате.

•   Бавно:
 Скоростта на автомобила, следващ 

движещото се отпред превозно сред-
ство за да поддържа определеното 
разстояние, е по-бавна от нормалната 
скорост.

•   Нормално:
 Скоростта на автомобила, следващ 

движещото се отпред превозно сред-
ство за да поддържа определеното 
разстояние, е нормална.

•   Бързо:
 Скоростта на автомобила, следващ 

движещото се отпред превозно сред-
ство за да поддържа определеното 
разстояние, е по-бърза от нормалната 
скорост.

i  Информация
Последната избрана скорост за смарт круиз 
контрол остава в системата.
 

За да превключите в режим Круиз кон-
трол
Водачът може да избере да използва 
само режима за круиз контрол (функция-
та за контрол на скоростта), като направи 
следното:
1.  Включете системата за смарт круиз 

контрол (индикаторът за круиз кон-
трол ще светне, но системата няма да 
бъде активирана).

2.   Натиснете и задръжте бутона за дис-
танция между автомобилите за повече 
от 2 секунди.

3. Изберете между „Режим SCC (Смарт 
круиз контрол)“ и „Режим CC (Круиз 
контрол)“.

Когато системата бъде деактивирана с 
помощта на бутона CRUISE/  или бу-
тонът CRUISE/  се използва след като 
двигателят е запален, режимът Смарт 
круиз контрол ще се включи.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато използвате режима за круиз 
контрол трябва ръчно да регулирате 
разстоянието до другите превозни 
средства, като натискате педала на 
газта или педала на спирачката. Сис-
темата не регулира автоматично раз-
стоянието до автомобилите пред вас.

Скорост за смарт круиз контрол
За да зададете скоростта за смарт 
круиз контрол
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Smart Cruise Control speed
To set Smart Cruise Control
speed

1. Push the CRUISE/ button on
the steering wheel to turn the sys-
tem on. The cruise ( )
indicator will illuminate.

2. Accelerate to the desired speed.
The Smart Cruise Control speed
can be set as follows:
• 30 km/h (20 mph)~180 km/h

(110 mph) : when there is no
vehicle in front

• 10 km/h (5 mph)~180 km/h (110
mph) : when there is a vehicle in
front

3. Push the toggle switch  down
(SET-), and release it at the
desired speed. The Set Speed
and Vehicle-to-Vehicle Distance
on the LCD display will illuminate.

4. Release the accelerator pedal.
The desired speed will automati-
cally be maintained.

If there is a vehicle in front of you, the
speed may decrease to maintain the
distance to the vehicle ahead.
On a steep grade, the vehicle may
slow down or speed up slightly while
going uphill or downhill.

OAE056154L

■ Type A

■ Type B

OAE056155L

■ Type A

■ Type B

When using the Cruise Control
mode, you must manually
adjust the distance to other
vehicles by depressing the
accelerator or brake pedal. The
system does not automatically
adjust the distance to vehicles
in front of you.

WARNING  

 
1.   Натиснете бутона CRUISE/  на вола-

на, за да включите системата. Индика-
торът  ще светне.

2.  Ускорете до желаната скорост.
 Скоростта за смарт круиз контрол 

може да се регулира, както следва:
 • 30 км/ч (20 мили/ч)~180  км/ч (110 ми-

ли/ч): при липса на автомобил отпред
 • 10 км/ч (5 мили/ч)~180  км/ч (110 ми-

ли/ч): когато има автомобил отпред
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Smart Cruise Control speed
To set Smart Cruise Control
speed

1. Push the CRUISE/ button on
the steering wheel to turn the sys-
tem on. The cruise ( )
indicator will illuminate.

2. Accelerate to the desired speed.
The Smart Cruise Control speed
can be set as follows:
• 30 km/h (20 mph)~180 km/h

(110 mph) : when there is no
vehicle in front

• 10 km/h (5 mph)~180 km/h (110
mph) : when there is a vehicle in
front

3. Push the toggle switch  down
(SET-), and release it at the
desired speed. The Set Speed
and Vehicle-to-Vehicle Distance
on the LCD display will illuminate.

4. Release the accelerator pedal.
The desired speed will automati-
cally be maintained.

If there is a vehicle in front of you, the
speed may decrease to maintain the
distance to the vehicle ahead.
On a steep grade, the vehicle may
slow down or speed up slightly while
going uphill or downhill.

OAE056154L

■ Type A

■ Type B

OAE056155L

■ Type A

■ Type B

When using the Cruise Control
mode, you must manually
adjust the distance to other
vehicles by depressing the
accelerator or brake pedal. The
system does not automatically
adjust the distance to vehicles
in front of you.

WARNING  

3. Натиснете превключвателя надолу 
(SET-) и го освободете при желаната 
скорост. Зададената скорост и раз-
стоянието между автомобилите ще се 
покажат на LCD дисплея.

4.  Освободете педала на газта. Желана-
та скорост ще се поддържа автома-
тично.

 Ако пред вас има превозно средство, 
скоростта може да намалее, за да се 
поддържа разстоянието до предното 
превозно средство.

На стръмен наклон автомобилът може 
леко да се забави или да се ускори, дока-
то се движи нагоре или надолу.
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i  Информация
Скоростта на превозното средство може да се 
понижи при наклон нагоре и да се увеличи 
при наклон надолу.

 ВНИМАНИЕ
Когато скоростта на автомобила е 
под 10 км/ч (6 мили/ч), системата за 
смарт круиз контрол се изключва. 
Водачът трябва да регулира скоростта 
на автомобила чрез натискане на пе-
дала на газта или спирачния педал в 
зависимост от състоянието на пътя и 
условията на шофиране.

 

За да увеличите скоростта за смарт 
круиз контрол
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Information
Vehicle speed may decrease on an
upward slope and increase on a down-
ward slope.

To increase Smart Cruise
Control set speed

Follow either of these procedures:
• Push the toggle switch  up (RES+),

and hold it. Your vehicle set speed
will increase by 10 km/h (5 mph).
Release the toggle switch  at the
speed you want.

• Push the toggle switch  up (RES+),
and release it immediately. The
cruising speed will increase by 
1 km/h (1 mph) each time you
move the toggle switch up in this
manner.

• You can set the speed to 180 km/h
(110 mph).

i

OAE056156L

■ Type A

■ Type B

Check the driving condition
before using the toggle switch.
Driving speed sharply increas-
es, when you push up and hold
the toggle switch.

CAUTION

When vehicle speed is under 10
km/h (6mph), the Smart Cruise
Control is canceled. The driver
must adjust the vehicle speed
by depressing the accelerator
or brake pedal according to the
road condition ahead and driv-
ing condition.

CAUTION

 
Следвайте една от тези процедури:
•  Натиснете превключвателя нагоре 

(RES +) и го задръжте. Скоростта на 
автомобила ще се увеличава с 10 км/ч 
(5 мили/ч) Освободете превключва-
теля при скоростта, която искате да 
поддържате.

•  Натиснете превключвателя нагоре 
(RES +) и го освободете незабавно. 
Скоростта на движение ще се уве-
личава с 1 км/ч (1 миля/ч) всеки път, 
когато превключвателят се задейства 
по този начин.

•  Можете да настроите скоростта до 180 
км/ч (110 мили/ч).

 

 ВНИМАНИЕ
Преди да използвате превключвате-
ля, проверете условията на шофира-
не. Скоростта на движение рязко се 
увеличава, когато натиснете прев-
ключвателя нагоре и го задържате.
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За да намалите скоростта за смарт 
круиз контрол
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To decrease the Smart Cruise
Control set speed

Follow either of these procedures:
• Push the toggle switch  down

(SET-), and hold it. Your vehicle set
speed will decrease by 10 km/h (5
mph). Release the toggle switch  at
the speed you want.

• Push the toggle switch  down
(SET-), and release it immediately.
The cruising speed will decrease
by 1 km/h (1 mph) each time you
move the toggle switch  down in
this manner.

• You can set the speed to 30 km/h
(20 mph).

To temporarily accelerate with
the Smart Cruise Control on
If you want to speed up temporarily
when the Smart Cruise Control is on,
depress the accelerator pedal.
Increased speed will not interfere
with Smart Cruise Control operation
or change the set speed.
To return to the set speed, take your
foot off the accelerator pedal.
If you push the toggle switch  down
(SET-) at increased speed, the cruis-
ing speed will be set again pedal.

Information
Be careful when accelerating tem-
porarily, because the speed is not con-
trolled  automatically at this time even
if there is a vehicle in front of you.

Smart Cruise Control will be
temporarily canceled when:

Cancelled manually
• Depressing the brake pedal.
• Pressing the CANCEL/ button

located on the steering wheel.
• Depress the brake pedal and press

the CANCEL/ button at the
same time, when the vehicle is at a
standstill.

The Smart Cruise Control turns off
temporarily when the Set Speed and
Vehicle-to-Vehicle Distance indicator
on the LCD display turns off.
The cruise ( ) indicator is
illuminated continuously.

i
OAE056157L

■ Type A

■ Type B

OAE056155L

■ Type A

■ Type B

Следвайте една от тези процедури:
•  Натиснете превключвателя надолу 

(SET-) и го задръжте. Скоростта на 
автомобила ще се намали с 10 км/ч 
(5 мили/ч) Освободете превключва-
теля при скоростта, която искате да 
поддържате.

•  Натиснете превключвателя надолу 
(SET-) и го освободете незабавно. Ско-
ростта на движение ще се намалява 
с 1 км/ч (1 миля/ч) всеки път, когато 
превключвателят се натисне надолу 
по този начин.

•  Можете да намалите скоростта до 30 
км/ч (20 мили/ч).

 За да ускорите временно с включен 
смарт круиз контрол
Ако искате да ускорите временно, когато 
смарт круиз контрол е включен, натисне-
те педала на газта. Повишената скорост 
няма да пречи на работата на смарт 
круиз контрол и няма да промени зада-
дената скорост.
За да се върнете към зададената скорост, 
свалете крака си от педала на газта.
Ако натиснете превключвателя надолу 
(SET) при увеличена скорост, круиз кон-
тролът ще бъде зададена отново.

i  Информация
Бъдете внимателни когато ускорявате вре-
менно, защото скоростта не се контролира 
автоматично в този момент, дори ако пред 
вас има превозно средство.
 

Смарт круиз контролът ще бъде вре-
менно изключен, при:
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To decrease the Smart Cruise
Control set speed

Follow either of these procedures:
• Push the toggle switch  down

(SET-), and hold it. Your vehicle set
speed will decrease by 10 km/h (5
mph). Release the toggle switch  at
the speed you want.

• Push the toggle switch  down
(SET-), and release it immediately.
The cruising speed will decrease
by 1 km/h (1 mph) each time you
move the toggle switch  down in
this manner.

• You can set the speed to 30 km/h
(20 mph).

To temporarily accelerate with
the Smart Cruise Control on
If you want to speed up temporarily
when the Smart Cruise Control is on,
depress the accelerator pedal.
Increased speed will not interfere
with Smart Cruise Control operation
or change the set speed.
To return to the set speed, take your
foot off the accelerator pedal.
If you push the toggle switch  down
(SET-) at increased speed, the cruis-
ing speed will be set again pedal.

Information
Be careful when accelerating tem-
porarily, because the speed is not con-
trolled  automatically at this time even
if there is a vehicle in front of you.

Smart Cruise Control will be
temporarily canceled when:

Cancelled manually
• Depressing the brake pedal.
• Pressing the CANCEL/ button

located on the steering wheel.
• Depress the brake pedal and press

the CANCEL/ button at the
same time, when the vehicle is at a
standstill.

The Smart Cruise Control turns off
temporarily when the Set Speed and
Vehicle-to-Vehicle Distance indicator
on the LCD display turns off.
The cruise ( ) indicator is
illuminated continuously.

i
OAE056157L

■ Type A

■ Type B

OAE056155L

■ Type A

■ Type B

Ръчно изключване
•  Натискане на спирачния педал.
•  Натискане на бутона CANCEL/O, раз-

положен на волана.
•  Натискане на спирачния педал и 

натиснете едновременно бутона 
CANCEL/O, когато автомобилът е 
спрял.

Смарт круиз контрол се изключва вре-
менно, когато индикаторът за скорост и 
разстояние между автомобилите на LCD 
дисплея се изключи.
Круиз индикаторът  свети по-
стоянно.
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Автоматично изключване
• Вратата на шофьора е отворена.
• Скоростният лост е преместен на N 

(Неутрално), R (Заден ход) или P (Пар-
киране).

• Задействане на спирачката за парки-
ране.

• Скоростта на автомобила е под 10 км/ч 
(5 мили/ч).

• Скоростта на автомобила е над 190 
км/ч (120 мили/ч).

• Системите ESC (Електронно управле-
ние на стабилността), TCS (Система за 
контрол на тягата) или ABS действат.

• ESC е изключена.
• Сензорът или капакът са замърсени 

или блокирани с чужди тела.
• Педалът на газта е постоянно натис-

нат за повече от една минута.
• Системата SCC не функционира пра-

вилно.
• Работата на двигателя не е нормална.
• AEB е активирана.
 

Всяко от тези действия ще прекрати ра-
ботата на смарт круиз контрол. Зададе-
ната скорост и дистанция между автомо-
билите на LCD дисплея ще се изключат.
При условие, че смарт круиз контрол е 
спрян автоматично, системата няма да 
възобнови действието си, въпреки че е 
натиснат превключвателя RES+ или SET-.

i  Информация
Ако смарт круиз контрол бъде изключен 
поради причина, различна от посочените, 
препоръчваме системата да бъде проверена 
от оторизиран дилър на HYUNDAI.
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Cancelled automatically
• The driver's door is opened.
• The shift lever is shifted to N

(Neutral), R (Reverse) or P (Park).
• The parking brake is applied.
• The vehicle speed is under 10 km/h

(5 mph).
• The vehicle speed is over 190

km/h (120 mph).
• The ESC (Electronic Stability

Control), TCS (Traction Control
System) or ABS is operating.

• The ESC is turned off.
• The sensor or the cover is dirty or

blocked with foreign matter.
• The accelerator pedal is continu-

ously depressed for more than one
minute.

• The SCC system has malfunc-
tioned.

• The engine performance is abnor-
mal.

• The AEB is activated.

Each of these actions will cancel
the Smart Cruise Control opera-
tion.The Set Speed and Vehicle-to-
Vehicle Distance on the LCD dis-
play will go off.
In a condition the Smart Cruise
Control is cancelled automatically,
the Smart Cruise Control will not
resume even though the RES+ or
SET- toggle switch  is pushed.

Information
If the Smart Cruise Control is can-
celled by other than the reasons men-
tioned, we recommend that the system
be checked by an authorized
HYUNDAI dealer.

Smart Cruise Control cancelled
If the system is cancelled, the warn-
ing chime will sound and a message
will appear for a few seconds.
You must adjust the vehicle speed by
depressing the accelerator or brake
pedal according to the road condition
ahead and driving condition.
Always check the road conditions.
Do not rely on the warning chime.

i OAE056165L

Системата за смарт круиз контрол е изклю-
чена
Ако системата бъде изключена, ще чуете 
предупредителен звуков сигнал и ще се 
появи съобщение за няколко секунди.
Вие трябва да регулира скоростта на 
автомобила чрез натискане на педала на 
газта или спирачния педал в зависимост 
от състоянието на пътя и условията на 
шофиране.
Винаги проверявайте пътните условия. 
Не разчитайте на предупредителната 
сигнализация.
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За да възобновите скоростта за смарт 
круиз контрол
Ако е използван друг метод, различен 
от използване на превключвателя за 
отмяна на зададената скорост и систе-
мата 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 възобно-
ви до последната зададена скорост. Въ-
преки това, ако скоростта на автомобила 
спадне между 10 км/ч и 30 км/ч (5 мили/ч 
и 20 мили/ч), тя ще се възобнови, когато 
има автомобил пред вашия автомобил.

i  Информация
Винаги проверявайте условията на пътя 
когато натискате бутона за превключване 
нагоре (RES +), за да възобновите скоростта.
 

За да изключите системата за круиз 
контрол
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To resume Smart Cruise Control
set speed
If any method other than the cruise
toggle switch was used to cancel
cruising speed and the system is still
activated, the cruising speed will
automatically resume when you
push the toggle switch  up (RES+) or
down (SET-).
If you push the toggle switch  up
(RES+), the speed will resume to the
recently set speed. However, if vehi-
cle speed drops between 10 km/h to
30 km/h (5 mph to 20 mph), it will
resume when there is a vehicle in
front of your vehicle.

Information
Always check the road conditions
when you push the toggle switch  up
(RES+) to resume speed.

To turn Cruise Control off

• Press the CRUISE/ button (the
cruise ( ) indicator light
will go off).

• Press the button (The
( ) indicator light will go
off.).
- With the Smart Cruise Control

on, pressing the button once will
turn Off the Smart Cruise Control
and turn on the Speed Limit
Control.

- With the Smart Cruise Control off
and Speed Limit Control on,
pressing the button will turn off
both system.

Information
The mode changes, as below, whenev-
er the button is pressed. 

i

i

OAE056154L

■ Type A

■ Type B

System off           Smart Cruise Control

Speed Limit Control 

•  Натиснете бутона CRUISE/ ) индика-
торът  ще изгасне).

•  Натиснете бутона  (Индикаторът за 
круиз  ще изгасне).

 - С включена система за смарт круиз 
контрол, натискането на бутона вед-
нъж ще изключи смарт круиз контрол 
и ще включи системата за контрол на 
ограничението на скоростта.

 - При изключена система за смарт 
круиз контрол и включена система-
та за контрол на ограничението на 
скоростта, натискането на бутона ще 
изключи и двете системи.

i  Информация
Режимът се променя, както е показано 
по-долу, при всяко натискане на бутона 

.
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Дистанция между автомобилите при 
смарт круиз контрол
За да зададете дистанцията между 
автомобилите
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Smart Cruise Control Vehicle-
to-Vehicle Distance
To set Vehicle-to-Vehicle
Distance

When the Smart Cruise Control
System is ON, you can set and main-
tain the distance from the vehicle
ahead of you without pressing the
accelerator or brake pedal.
Each time the button is pressed, the
vehicle to vehicle distance changes
as follows:

For example, if you drive at 90 km/h
(56 mph), the distance maintain as
follows:

Distance 4 - approximately 52.5 m
Distance 3 - approximately 40 m
Distance 2 - approximately 32.5 m
Distance 1 - approximately 25 m

Information
The distance is set to the last set dis-
tance when the system is used for the
first time after starting the engine.

When the lane ahead is clear:

The vehicle speed will maintain the
set speed.

i

■ Type A ■ Type B

OAD055081/OAEE056135 

OAE056158L

■ Type A

■ Type B

Distance 4 Distance 3 Distance 2

Distance 1 

Когато системата смарт круиз контрол е 
включена, можете да зададете и поддър-
жате разстоянието от автомобила пред 
вас без да натискате педала на газта или 
спирачния педал.
Всеки път, когато бутонът е натиснат, 
разстоянието между автомобилите се 
променя по следния начин:

 

Например, ако се движите с 90 км/ч (56 
мили/ч), се поддържа дистанция, както 
следва:
Дистанция 4 - приблизително 52,5 м 
Дистанция 3 - приблизително 40 м 
Дистанция 2 - приблизително 32,5 м 
Дистанция 1 - приблизително 25 м

i  Информация
Дистанцията се настройва на последната 
зададена дистанция, когато системата се 
използва за първи път след стартиране на 
двигателя.
 

Когато пътят напред е чист:
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Smart Cruise Control Vehicle-
to-Vehicle Distance
To set Vehicle-to-Vehicle
Distance

When the Smart Cruise Control
System is ON, you can set and main-
tain the distance from the vehicle
ahead of you without pressing the
accelerator or brake pedal.
Each time the button is pressed, the
vehicle to vehicle distance changes
as follows:

For example, if you drive at 90 km/h
(56 mph), the distance maintain as
follows:

Distance 4 - approximately 52.5 m
Distance 3 - approximately 40 m
Distance 2 - approximately 32.5 m
Distance 1 - approximately 25 m

Information
The distance is set to the last set dis-
tance when the system is used for the
first time after starting the engine.

When the lane ahead is clear:

The vehicle speed will maintain the
set speed.

i

■ Type A ■ Type B

OAD055081/OAEE056135 

OAE056158L

■ Type A

■ Type B

Distance 4 Distance 3 Distance 2

Distance 1 

 
Автомобилът ще поддържа зададената 
скорост.
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Когато има превозно средство пред вашия автомобил:
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When using the Smart Cruise
Control System:
• The warning chime sounds

and the Vehicle-to Vehicle
Distance indicator blinks if
the vehicle is unable to main-
tain the selected distance
from the vehicle ahead.

• If the warning chime sounds,
depress the accelerator or
brake pedal to actively adjust
the vehicle speed, and the dis-
tance to the vehicle ahead.

• Even if the warning chime is
not activated, always pay
attention to the driving condi-
tions to prevent dangerous
situations from occurring.

WARNING  

OAD055063

■ Type A

Distance 4 Distance 3

OAD055059/OAD055060/OAD055061/OAD055062

■ Type B

Distance 4 Distance 3

Distance 1Distance 2
OAEE056136/OAEE056137/OAEE056138/OAEE056139

Distance 1Distance 2

When there is a vehicle ahead of you in your lane:

• Your vehicle speed will slow down or speed up to maintain the selected
distance.

• If the vehicle ahead speeds up, your vehicle will travel at a steady cruis-
ing speed after accelerating to the set speed.

•  Скоростта на автомобила ще се забави или ще се ускори, за да се поддържа 
избраната дистанция.

•  Ако предното превозно средство ускори, вашият автомобил ще се движи с по-
стоянна скорост, след като се ускори до зададената скорост.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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When using the Smart Cruise
Control System:
• The warning chime sounds

and the Vehicle-to Vehicle
Distance indicator blinks if
the vehicle is unable to main-
tain the selected distance
from the vehicle ahead.

• If the warning chime sounds,
depress the accelerator or
brake pedal to actively adjust
the vehicle speed, and the dis-
tance to the vehicle ahead.

• Even if the warning chime is
not activated, always pay
attention to the driving condi-
tions to prevent dangerous
situations from occurring.

WARNING  

OAD055063

■ Type A

Distance 4 Distance 3

OAD055059/OAD055060/OAD055061/OAD055062

■ Type B

Distance 4 Distance 3

Distance 1Distance 2
OAEE056136/OAEE056137/OAEE056138/OAEE056139

Distance 1Distance 2

When there is a vehicle ahead of you in your lane:

• Your vehicle speed will slow down or speed up to maintain the selected
distance.

• If the vehicle ahead speeds up, your vehicle will travel at a steady cruis-
ing speed after accelerating to the set speed.

Когато използвате системата за смарт 
круиз контрол:
• Звуковият предупредителен сиг-

нал се задейства и индикаторът за 
дистанция между автомобилите 
мига, ако автомобилът не може да 
поддържа избраното разстояние от 
предното превозно средство.

• Ако прозвучи предупредителният 
сигнал, натиснете педала на газ-
та или педала на спирачката, за 
да регулирате активно скоростта 
на автомобила и разстоянието до 
превозното средство отпред.

• Дори ако предупредителният звуков 
сигнал не се активира, винаги вни-
мателно следете пътните условия, за 
да предотвратите опасни ситуации.
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 ВНИМАНИЕ
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Sensor to detect distance to
the vehicle ahead

The Smart Cruise Control uses a
sensor to detect distance to the vehi-
cle ahead.

Warning message

Smart Cruise Control disabled.
Radar blocked
When the sensor lens cover is
blocked with dirt, snow, or debris, the
Smart Cruise Control System opera-
tion may stop temporarily. If this
occurs, a warning message will
appear on the LCD display. Remove
any dirt, snow, or debris and clean
the radar sensor lens cover before
operating the Smart Cruise Control
System. The Smart Cruise Control
system may not properly activate, if
the radar is totally contaminated, or if
any substance is not detected after
turning ON the engine (e.g. in an open
terrain).

If the vehicle ahead (vehicle
speed: less than 30km/h) disap-
pears to the next lane, the warn-
ing chime will sound and a mes-
sage "Watch for surrounding
vehicles" will appear. Adjust
your vehicle speed for vehicles
or objects that can suddenly
appear in front of you by
depressing the brake pedal.
Always pay attention to the road
condition ahead.

CAUTION

OAE056168L

OAE056028

OAE056166L
Ако предното превозно средство 
(скорост на автомобила: по-малка 
от 30 км/ч) се премести в съседната 
лента, ще се появи предупредителен 
звуков сигнал и съобщение „Следете 
съседните автомобили“. 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 със-
тоянието на пътя пред вас.

Сензор за следене на дистанцията до 
предното превозно средство
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Sensor to detect distance to
the vehicle ahead

The Smart Cruise Control uses a
sensor to detect distance to the vehi-
cle ahead.

Warning message

Smart Cruise Control disabled.
Radar blocked
When the sensor lens cover is
blocked with dirt, snow, or debris, the
Smart Cruise Control System opera-
tion may stop temporarily. If this
occurs, a warning message will
appear on the LCD display. Remove
any dirt, snow, or debris and clean
the radar sensor lens cover before
operating the Smart Cruise Control
System. The Smart Cruise Control
system may not properly activate, if
the radar is totally contaminated, or if
any substance is not detected after
turning ON the engine (e.g. in an open
terrain).

If the vehicle ahead (vehicle
speed: less than 30km/h) disap-
pears to the next lane, the warn-
ing chime will sound and a mes-
sage "Watch for surrounding
vehicles" will appear. Adjust
your vehicle speed for vehicles
or objects that can suddenly
appear in front of you by
depressing the brake pedal.
Always pay attention to the road
condition ahead.

CAUTION

OAE056168L

OAE056028

OAE056166L

 
Смарт круиз контрол използва сензор, 
за да измерва разстоянието до предното 
превозно средство.

 

Предупредително съобщение
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Sensor to detect distance to
the vehicle ahead

The Smart Cruise Control uses a
sensor to detect distance to the vehi-
cle ahead.

Warning message

Smart Cruise Control disabled.
Radar blocked
When the sensor lens cover is
blocked with dirt, snow, or debris, the
Smart Cruise Control System opera-
tion may stop temporarily. If this
occurs, a warning message will
appear on the LCD display. Remove
any dirt, snow, or debris and clean
the radar sensor lens cover before
operating the Smart Cruise Control
System. The Smart Cruise Control
system may not properly activate, if
the radar is totally contaminated, or if
any substance is not detected after
turning ON the engine (e.g. in an open
terrain).

If the vehicle ahead (vehicle
speed: less than 30km/h) disap-
pears to the next lane, the warn-
ing chime will sound and a mes-
sage "Watch for surrounding
vehicles" will appear. Adjust
your vehicle speed for vehicles
or objects that can suddenly
appear in front of you by
depressing the brake pedal.
Always pay attention to the road
condition ahead.

CAUTION

OAE056168L

OAE056028

OAE056166L

Системата за смарт круиз контрол е деакти-
вирана. Радарът е блокиран
Когато капакът на лещите на сензора е 
блокиран от мръсотия, сняг или отломки, 
работата на системата за смарт круиз 
контрол може временно да спре. Ако това 
се случи, на LCD дисплея ще се появи пре-
дупредително съобщение. Отстранете 
всички замърсявания, сняг или отломки 
и почистете капака на сензора, преди да 
работите със системата за смарт круиз 
контрол. Системата за смарт круиз кон-
трол може да не се активира правилно, 
ако радарът е напълно замърсен, или ако 
нищо не се открива след включване на 
двигателя (например на открит терен).
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 ВНИМАНИЕ
• Не поставяйте чужди предмети 

като стикер за броня или предпа-
зител на бронята близо до сензора 
на радара. Това може да окаже 
неблагоприятно влияние върху 
чувствителността на радара.

• Винаги поддържайте радарния 
сензор и капака чисти и без зацап-
вания и отломки.

• Използвайте само мека кърпа за 
измиване на автомобила. Не пръс-
кайте с вода под налягане директ-
но върху сензора или капака на 
сензора.

• Внимавайте да не прилагате не-
нужна сила върху сензора на ра-
дара или капака на сензора. Ако 
сензорът е принудително изведен 
от правилното подравняване, сис-
темата за смарт круиз контрол 
може да не работи правилно. В този 
случай може да не се показва пре-
дупредително съобщение. Прове-
рете автомобила при упълномощен 
дилър на HYUNDAI.

(Продължава)

(Продължава)
• Ако предната броня е повредена 

в зоната около радарния сензор, 
системата за смарт круиз контрол 
може да не работи правилно. Пре-
поръчваме автомобилът ви да бъде 
проверен от оторизиран дилър на 
HYUNDAI.

• Използвайте само оригинални 
части на HYUNDAI за ремонт или 
подмяна на повреден сензор или 
капак на сензора. Не боядисвайте 
капака на сензора.
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Check Smart Cruise Control System
The message will appear when the
vehicle to vehicle distance control
system is not functioning normally.
We recommend that you take your
vehicle to an authorized HYUNDAI
dealer and have the system checked.

(Continued)
• If the front bumper becomes

damaged in the area around
the radar sensor, the Smart
Cruise Control System may
not operate properly. We rec-
ommend you to have the vehi-
cle inspected by an author-
ized HYUNDAI dealer.

• Use only genuine HYUNDAI
parts to repair or replace a
damaged sensor or sensor
cover. Do not apply paint to
the sensor cover.

OAE056167L

• Do not apply foreign objects
such as a bumper sticker or a
bumper guard near the radar
sensor. Doing so may
adversely affect the sensing
performance of the radar.

• Always keep the radar sensor
and lens cover clean and free
of dirt and debris.

• Use only a soft cloth to wash
the vehicle. Do not spray pres-
surized water directly on the
sensor or sensor cover.

• Be careful not to apply unnec-
essary force on the radar sen-
sor or sensor cover. If the sen-
sor is forcibly moved out of
proper alignment, the Smart
Cruise Control System may
not operate correctly. In this
case, a warning message may
not be displayed. Have the
vehicle inspected by an
authorized HYUNDAI dealer.

(Continued)

CAUTION

Проверете системата за смарт круиз контрол
Съобщението ще се появи, когато систе-
мата за контрол на дистанцията между 
автомобилите не функционира нормал-
но.
Препоръчваме ви да закарате автомоби-
ла си на оторизиран дилър на HYUNDAI 
и да проверите системата.
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Ограничения на системата
Системата за смарт круиз контрол може 
да има ограничения за възможностите да 
открива разстоянието до предното пре-
возно средство поради пътните условия 
и трафика.
 

В завои
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Limitations of the system
The Smart Cruise Control System
may have limits to its ability to detect
distance to the vehicle ahead due to
road and traffic conditions.

On curves

• The Smart Cruise Control System
may not detect a moving vehicle in
your lane, and then your vehicle
could accelerate to the set speed.
Also, the vehicle speed will
decrease when the vehicle ahead
is recognized suddenly.

• Select the appropriate set speed
on curves and apply the brakes or
accelerator pedal if necessary.

Your vehicle speed can be reduced
due to a vehicle in the adjacent lane.
Apply the accelerator pedal and
select the appropriate set speed.
Check to be sure that the road con-
ditions permit safe operation of the
Smart Cruise Control.

OAE056101

OAE056100

•  Системата за смарт круиз контрол 
може да не открие движещо се пре-
возно средство във вашата лентата 
и тогава автомобилът ви може да се 
ускори до зададената скорост. Също 
така, скоростта на автомобила ще 
намалее, когато предният автомобил 
бъде разпознат внезапно.

•  Изберете подходяща зададена ско-
рост за завоите и, ако е необходимо, 
използвайте спирачките или педала 
за газта.
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Limitations of the system
The Smart Cruise Control System
may have limits to its ability to detect
distance to the vehicle ahead due to
road and traffic conditions.

On curves

• The Smart Cruise Control System
may not detect a moving vehicle in
your lane, and then your vehicle
could accelerate to the set speed.
Also, the vehicle speed will
decrease when the vehicle ahead
is recognized suddenly.

• Select the appropriate set speed
on curves and apply the brakes or
accelerator pedal if necessary.

Your vehicle speed can be reduced
due to a vehicle in the adjacent lane.
Apply the accelerator pedal and
select the appropriate set speed.
Check to be sure that the road con-
ditions permit safe operation of the
Smart Cruise Control.

OAE056101

OAE056100
Скоростта на вашия автомобил може 
да бъде намалена от въздействието на 
превозното средство в съседната лента.
Натиснете педала на газта и изберете 
подходяща зададена скорост. Прове-
рете дали пътните условия позволяват 
безопасна работа на системата за смарт 
круиз контрол.
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При наклони
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On inclines

• During uphill or downhill driving,
the Smart Cruise Control System
may not detect a moving vehicle in
your lane, and cause your vehicle
to accelerate to the set speed.
Also, the vehicle speed will rapidly
decrease when the vehicle ahead
is recognized suddenly.

• Select the appropriate set speed
on inclines and apply the brake or
accelerator pedal if necessary.

Lane changing

• A vehicle which moves into your
lane from an adjacent lane cannot
be recognized by the sensor until it
is in the sensor's detection range.

• The radar may not detect immedi-
ately when a vehicle cuts in sud-
denly. Always pay attention to the
traffic, road and driving conditions.

• If a slower vehicle moves into your
lane, your speed may decrease to
maintain the distance to the vehicle
ahead.

• If a faster vehicle which moves into
your lane, your vehicle will acceler-
ate to the set speed.

Vehicle recognition

Some vehicles in your lane cannot
be recognized by the sensor:
- Narrow vehicles such as motorcy-

cles or bicycles
- Vehicles offset to one side
- Slow-moving vehicles or sudden-

decelerating vehicles 
- Stopped vehicles
- Vehicles with small rear profile such

as trailers with no loads

OAE056104OAE056103OAE056102

•  При движение по наклон нагоре или 
надолу, системата за смарт круиз 
контрол може да не открие движещо 
се превозно средство във вашата 
лентата и тогава автомобилът ви може 
да се ускори до зададената скорост. 
Също така, скоростта на автомобила 
ще намалее рязко, когато предният 
автомобил бъде разпознат внезапно.

•  Изберете подходяща зададена скорост 
за наклоните и, ако е необходимо, използ-
вайте спирачките или педала за газта.

•  Превозното средство, което се прес-
троява във вашата лента от съседната 
лента, не може да бъде разпознато от 
сензора, докато не се намира в диа-
пазона на детектора.
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On inclines

• During uphill or downhill driving,
the Smart Cruise Control System
may not detect a moving vehicle in
your lane, and cause your vehicle
to accelerate to the set speed.
Also, the vehicle speed will rapidly
decrease when the vehicle ahead
is recognized suddenly.

• Select the appropriate set speed
on inclines and apply the brake or
accelerator pedal if necessary.

Lane changing

• A vehicle which moves into your
lane from an adjacent lane cannot
be recognized by the sensor until it
is in the sensor's detection range.

• The radar may not detect immedi-
ately when a vehicle cuts in sud-
denly. Always pay attention to the
traffic, road and driving conditions.

• If a slower vehicle moves into your
lane, your speed may decrease to
maintain the distance to the vehicle
ahead.

• If a faster vehicle which moves into
your lane, your vehicle will acceler-
ate to the set speed.

Vehicle recognition

Some vehicles in your lane cannot
be recognized by the sensor:
- Narrow vehicles such as motorcy-

cles or bicycles
- Vehicles offset to one side
- Slow-moving vehicles or sudden-

decelerating vehicles 
- Stopped vehicles
- Vehicles with small rear profile such

as trailers with no loads

OAE056104OAE056103OAE056102

Смяна на пътната лента 
•  Радарът може да не реагира веднага, ако 

автомобилът навлезе внезапно в лен-
тата. Винаги обръщайте внимание на 
трафика, пътя и условията на шофиране.

•  Ако по-бавно превозно средство се 
движи във вашата лента, скоростта 
може да намалее, за да поддържате 
разстоянието до предното превозно 
средство.

•  Ако по-бързо превозно средство се 
движи във вашата лента, вашият ав-
томобил ще се ускори до зададената 
скорост.

Разпознаване на превозно средство
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On inclines

• During uphill or downhill driving,
the Smart Cruise Control System
may not detect a moving vehicle in
your lane, and cause your vehicle
to accelerate to the set speed.
Also, the vehicle speed will rapidly
decrease when the vehicle ahead
is recognized suddenly.

• Select the appropriate set speed
on inclines and apply the brake or
accelerator pedal if necessary.

Lane changing

• A vehicle which moves into your
lane from an adjacent lane cannot
be recognized by the sensor until it
is in the sensor's detection range.

• The radar may not detect immedi-
ately when a vehicle cuts in sud-
denly. Always pay attention to the
traffic, road and driving conditions.

• If a slower vehicle moves into your
lane, your speed may decrease to
maintain the distance to the vehicle
ahead.

• If a faster vehicle which moves into
your lane, your vehicle will acceler-
ate to the set speed.

Vehicle recognition

Some vehicles in your lane cannot
be recognized by the sensor:
- Narrow vehicles such as motorcy-

cles or bicycles
- Vehicles offset to one side
- Slow-moving vehicles or sudden-

decelerating vehicles 
- Stopped vehicles
- Vehicles with small rear profile such

as trailers with no loads

OAE056104OAE056103OAE056102  
Някои превозни средства във вашата 
лента не могат да бъдат разпознати от 
сензора:
-  Тесни превозни средства като мото-

циклети или велосипеди
-  Превозни средства, които не се дви-

жат в средата на лентата
-  Бавно движещи се превозни средства 

или внезапно намаляващи превозни 
средства

-  Спрени превозни средства
-  Превозни средства с малък заден 

профил, като например ремаркета без 
товар.
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Превозното средство не може да бъде 
разпознато правилно от сензора, ако 
възникне някоя от следните ситуации:
 - Когато предната част на автомобила 

е повдигната поради претоварване на 
багажника

 - Докато действа волана
 - При шофиране до едната страна на 

лентата
 - При движение по тесни ленти или в 

завой
Използвайте педала на спирачката или 
газта, ако е необходимо.
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A vehicle ahead cannot be recog-
nized correctly by the sensor if any of
following occurs:
- When the vehicle is pointing

upwards due to overloading in the
trunk

- While the steering wheel is operat-
ing

- When driving to one side of the lane
- When driving on narrow lanes or on

curves
Apply the brake or accelerator pedal
if necessary.

• Your vehicle may accelerate when
a vehicle ahead of you disappears.

• When you are warned that the
vehicle ahead of you is not detect-
ed, drive with caution.

• When driving in stop-and-go traffic,
and a stopped vehicle in front of
you merges out of the lane, the
system may not immediately
detect the new vehicle that is now
in front of you. In this case, you
must maintain a safe braking dis-
tance, and if necessary, depress
the brake pedal to reduce your
driving speed in order to maintain a
safe distance.

OAE056109OAE056108

•  Вашият автомобил може да се ускори, 
когато превозно средство пред вас 
изчезне.

•  Когато бъдете предупредени, че авто-
мобилът пред вас не е открит, шофи-
райте с повишено внимание.
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A vehicle ahead cannot be recog-
nized correctly by the sensor if any of
following occurs:
- When the vehicle is pointing

upwards due to overloading in the
trunk

- While the steering wheel is operat-
ing

- When driving to one side of the lane
- When driving on narrow lanes or on

curves
Apply the brake or accelerator pedal
if necessary.

• Your vehicle may accelerate when
a vehicle ahead of you disappears.

• When you are warned that the
vehicle ahead of you is not detect-
ed, drive with caution.

• When driving in stop-and-go traffic,
and a stopped vehicle in front of
you merges out of the lane, the
system may not immediately
detect the new vehicle that is now
in front of you. In this case, you
must maintain a safe braking dis-
tance, and if necessary, depress
the brake pedal to reduce your
driving speed in order to maintain a
safe distance.

OAE056109OAE056108

•  При шофиране в трафик с многократ-
ни спирания и тръгвания и спрялото 
пред вас превозно средство смени 
лентата, системата може да не открие 
веднага новото превозно средство, 
което е сега пред вас. В тези случаи 
трябва да поддържате безопасно спи-
рачно разстояние и, ако е необходимо, 
натиснете спирачния педал за нама-
ляване на скоростта и поддържане на 
безопасно разстояние.
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• Always look out for pedestrians
when your vehicle is maintaining a
distance with the vehicle ahead.

• Always be cautious for vehicles
with higher height or vehicles car-
rying loads that sticks out from the
back of the vehicle.

When using the Smart Cruise
Control take the following pre-
cautions:
• If an emergency stop is nec-

essary, you must apply the
brakes. The vehicle cannot be
stopped at every emergency
situation by using the Smart
Cruise Control System.

• Keep a safe distance accord-
ing to road conditions and
vehicle speed. If the vehicle to
vehicle distance is too close
during a high-speed driving, a
serious collision may result.

• Always maintain sufficient
braking distance and deceler-
ate your vehicle by applying
the brakes if necessary.

(Continued)

WARNING  

OAE056105OAE056110

•  Винаги внимавайте за пешеходци, 
когато автомобилът ви придържа дис-
танция до предния автомобил.
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situation by using the Smart
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WARNING  
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•  Винаги внимавайте за по-високи 
превозни средства или превозни 
средства с извънгабаритни товари, 
стърчащи от задната част на маши-
ната.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато използвате смарт круиз кон-
трол, вземете следните предпазни 
мерки:
• Ако е необходимо аварийно спира-

не, трябва да използвате спирач-
ките. Автомобилът не може да бъде 
спрян при всяка спешна ситуация 
с използването на системата за 
смарт круиз контрол.

• Поддържайте безопасна дистан-
ция в зависимост от пътните усло-
вия и скоростта на автомобила. Ако 
разстоянието между автомобилите 
е твърде малко по време на висо-
коскоростно шофиране, може да 
се стигне до сериозен сблъсък.

• Винаги да поддържате достатъчно 
спирачно разстояние и намалете 
скоростта на вашия автомобил, 
ако е необходимо, с помощта на 
спирачките.

(Продължава)
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(Продължава)
• Системата за смарт круиз контрол не 

може да разпознае спряло превозно 
средство, пешеходци или насрещно 
движещо се превозно средство. 

• Винаги гледайте напред внимател-
но, за да предотвратите възниква-
нето на непредвидени и внезапни 
ситуации.

• Превозните средства, които се 
движат пред вас с честа смяна на 
лентата, могат да причинят забавя-
не на реакцията на системата или 
да причинят реакция на системата 
към превозно средство, което прак-
тически е в съседната лента. 

• Винаги шофирайте предпазливо, за 
да предотвратите възникването на 
непредвидени и внезапни ситуации.

• Винаги трябва да знаете избраната 
скорост и дистанция между авто-
мобилите.

• Системата за смарт круиз контрол 
може да не разпознае сложни 
ситуации на пътя, така че винаги 
следете внимателно пътните усло-
вия и контролирате скоростта на 
автомобила.

 БЕЛЕЖКА 
Системата за смарт круиз контрол може 
временно да не работи поради:
•  Електрически смущения
•  Промяна на окачването
•  Разлика в износването на гумите или 

налягането в гумите
•  Монтиране на различни видове гуми
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Опасни условия за шофиране
Когато се срещнат опасни за движението 
елементи като вода, сняг, лед, кал и пясък, 
имайте предвид посочените по-долу пред-
ложения:
•  Карайте внимателно и поддържайте 

по-дълго спирачно разстояние.
•  Избягвайте рязко спиране или маневри 

с волана.
•  Ако автомобилът ви затъне в сняг, кал 

или пясък, използвайте втора предавка. 
Ускорете бавно, за да избегнете ненуж-
ното превъртане на колелата.

•  Поставете пясък, каменна сол, вериги 
за гуми или други нехлъзгащи се ма-
териали под колелата, за да осигурите 
допълнително сцепление при затъване 
на автомобила в лед, сняг или кал.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Преминаването на по-ниска предавка 
с автоматична скоростна кутия при 
шофиране по хлъзгав път може да 
доведе до злополука. Внезапната про-
мяна в скоростта на гумата може да 
доведе до приплъзване на гумите. Бъ-
дете внимателни, когато преминавате 
на по-ниска предавка на хлъзгав път.

Разклащане на автомобила
Ако е необходимо да разклатите авто-
мобила, за да го освободите от затъване 
в сняг, пясък или кал, първо завъртете 
волана надясно и наляво, за да изчистите 
зоната около предните колела. След това 
превключвайте напред и назад между R 
(Заден ход) и предна предавка.
За да избегнете превъртането на колела-
та, не форсирайте двигателя.
За да предотвратите износване на тран-
смисията, изчакайте докато колелата 
спрат да се въртят, преди да смените 
предавката. Освободете педала на газта 
при превключване и леко го натиснете 
след зацепване на предавката. Бавното 
въртене на колелата напред и назад води 
до разклащане, което може да освободи 
автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако автомобилът е заседнал и има 
прекомерно превъртане на колелата, 
температурата в гумите може да се 
увеличи много бързо. Ако гумите се 
повредят, може да се появи издуване 
или експлозия на гума. Това състояние 
е опасно - вие и други можете да бъдете 
наранени. Не опитвайте тази процеду-
ра, ако в близост до автомобила има 
хора или предмети.
Ако се опитате да освободите авто-
мобила, двигателят може да прегрее 
бързо, възможно е да предизвика по-
жар или други повреди в двигателното 
отделение. Старайте се да избегнете 
превъртането на колелата колкото 
е възможно, за да предотвратите 
прегряване на гумите или на двига-
теля. НЕ позволявайте на автомобила 
да превърта колелата над 56 км/ч (35 
мили/ч).

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ШОФИРАНЕ
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i  Информация
Системата ESC (ако е в оборудването) трябва 
да се изключи, преди разклащане на авто-
мобила.

 БЕЛЕЖКА 
Ако все още сте затънали след някол-
кократно разклащане на автомобила, 
извадете автомобила с влекач, за да 
избегнете прегряване на двигателя, 
възможни повреди на трансмисията 
и на гумите. Вижте „Теглене“ в глава 6.
 
Плавно завиване
Избягвайте спирането или смяна на 
скоростите в завой, особено когато пъ-
тищата са мокри. В идеалния случай 
завоите винаги трябва да се вземат с 
леко ускорение.

Шофиране през нощта
Нощното шофиране крие повече опас-
ности, отколкото шофирането на дневна 
светлина. Ето някои важни съвети, които 
да запомните:
•  Намалете скоростта и поддържайте 

по-голямо разстояние между вас и 
другите превозни средства, тъй като 

видимостта може да бъде затруднена 
през нощта, особено в райони, където 
няма улично осветление.

•  Регулирайте огледалата, за да на-
малите отблясъците от фаровете на 
другите автомобили.

•  Поддържайте фаровете чисти и пра-
вилно насочени. Зацапаните или 
неправилно насочени фарове ще 
затруднят видимостта през нощта.

•  Избягвайте да гледате директно към 
фаровете на насрещните автомобили. 
Може да бъдете временно заслепени 
и ще ви отнеме няколко секунди, за да 
могат очите ви да се адаптират към 
тъмнината.

 
Шофиране в дъжд
Дъждът и мокрите пътища могат да 
направят пътуването опасно. Ето някол-
ко неща, които да имате предвид при 
шофиране в дъжд или по хлъзгава пътна 
настилка:
•  Намалете скоростта и оставете допъл-

нителна дистанция. При силен дъжд 
се намалява видимостта и увеличава 
разстоянието, необходимо за спиране 
на автомобила.

•  Изключете системата за круиз кон-
трол. (ако е в оборудването)

•  Заменете перата на чистачките на 
предното стъкло, когато се появят 
признаци на износване отделни зони 
от предното стъкло не се почистват.

•  Уверете се, че гумите ви имат необхо-
димият протектор. Ако вашите гуми 
нямат необходимият протектор, бър-
зото спиране на мокра настилка може 
да доведе до подхлъзване и вероятно 
до инцидент. Виж „Протектор на гу-
мите“ в глава 7.

•  Включете фаровете, за да улесните 
другите да ви виждат.

•  Преминаването с висока скорост през 
големи локви може да повлияе на 
спирачките. Ако трябва да минете през 
локви, старайте се да карате по-бавно.
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•  Ако смятате, че спирачките ви са мо-
кри, леко ги задействайте в движение, 
докато се възстанови нормалната 
спирачна реакция.

Аквапланинг
Ако пътят е много мокър и шофирате 
достатъчно бързо, автомобилът ви може 
да има малък или никакъв контакт с път-
ната повърхност и в действителност да 
се движи по водата. Най-добрият съвет 
е НАМАЛЕТЕ СКОРОСТТА, когато пътят 
е мокър.

Рискът от аквапланинг се увеличава с 
намаляването на протектора на гумите, 
вижте „Протектор на гумите“ в глава 7.
 

Шофиране в наводнени райони
Избягвайте шофиране през наводнени 
райони, освен ако не сте сигурни, че во-
дата не е по-висока от долната част на 
главината на колелото. Карайте бавно 
когато се движите във вода. Оставете 
достатъчно разстояние за спиране, за-
щото спирачната ефективност може да 
бъде намалена.
След като сте пътували през вода, изсу-
шете спирачките, като внимателно ги 
задействате няколко пъти, докато авто-
мобилът се движи бавно.

Шофиране по магистрала
Гуми
Регулирайте налягането на гумите спо-
ред спецификацията. Пониженото на-
лягане може да прегрее или да повреди 
гумите.
Не монтирайте износени или повредени 
гуми, които могат да намалят сцепле-
нието или да компрометират спирачния 
процес.

i  Информация
Никога не повишавайте налягането в гуми-
те над максималната стойност, посочена на 
гумите.

 Гориво, охлаждаща течност на двига-
теля и моторно масло
Шофирането с по-високи скорости по 
магистралата консумира повече гориво 
и е по-малко ефективно, отколкото при 
по-ниска и умерена скорост. Поддържай-
те умерена скорост, за да пестите гориво, 
когато шофирате по магистралата.
Преди тръгване проверете нивото на 
охлаждащата течност на двигателя и на 
моторното масло.

Задвижващ ремък
Хлабав или повреден задвижващ ремък 
може да прегрее двигателя.
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Суровите климатични условия през 
зимата бързо износват гумите и причи-
няват други проблеми. За да сведете до 
минимум проблемите при шофиране в 
зимни условия, трябва да имате предвид 
следните съвети:

i  Информация
Информация за Гуми за сняг и Вериги за 
сняг на различни езици (български, унгар-
ски, исландски, полски) е предоставена в 
приложението.

Пътни условия със сняг или лед
Трябва да поддържате достатъчно раз-
стояние между вашия автомобил и ав-
томобила пред вас.
Натискайте спирачките внимателно. Ка-
рането с висока скорост, бързото ускоре-
ние, внезапното използване на спирачки-
те и резките завои са потенциално много 
опасни практики. При намаляване на 
скоростта използвайте максимално спи-
рачния ефект на двигателя. Внезапното 
използване на спирачките на заснежени 
или заледени пътища може да доведе до 
приплъзване на автомобила.
За да карате автомобила в дълбок сняг, 
може да се наложи да използвате гуми 

за сняг или да монтирате вериги за гуми.
 
Винаги носете аварийно оборудване. 
Някои от нещата, които трябва да носите, 
са вериги за сняг, ремък или верига за 
теглене, фенерче, аварийни светлини, 
пясък, лопата, кабели за стартиране на 
двигателя, стъргалки за стъклата, ръка-
вици, непромокаема постелка, работен 
комбинезон, одеяло и т.н.

Гуми за сняг

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Гумите за сняг трябва да са екви-
валентни по размер и тип спрямо 
стандартните гуми на автомобила. В 
противен случай могат окажат небла-
гоприятно въздействие върху безопас-
ността и управлението на автомобила.

 

Ако монтирате гуми за сняг на автомо-
била си, не забравяйте да използвате 
радиални гуми с размери и диапазон 
на натоварване като на оригиналните 
гуми. Поставете гуми за сняг на четирите 
колела, за да балансирате управлението 
на автомобила при всякакви метеороло-
гични условия. Сцеплението на гумите за 
сняг на сух път може да не е толкова висо-
ко, колкото това на оригиналните гуми на 
автомобила. Проверете при продавача 
на гумите за препоръки за максимална 
скорост.

i  Информация
Не монтирайте гуми с шипове, преди да 
проверите местните и общински разпоредби 
за възможни ограничения срещу тяхното 
използване.

ШОФИРАНЕ ПРЕЗ ЗИМАТА
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Tire chains

Since the sidewalls of radial tires are
thinner than other types of tires, they
may be damaged by mounting some
types of tire chains on them.
Therefore, the use of snow tires is
recommended instead of tire chains.
Do not mount tire chains on vehicles
equipped with aluminum wheels; if
unavoidable use a wire type chain. If
tire chains must be used, use gen-
uine HYUNDAI parts and install the
tire chain after reviewing the instruc-
tions provided with the tire chains.
Damage to your vehicle caused by
improper tire chain use is not cov-
ered by your vehicle manufacturer’s
warranty.

Information 
• Install tire chains only in pairs and

on the front tires. It should be noted
that installing tire chains on the
tires will provide a greater driving
force, but will not prevent side
skids.

• Do not install studded tires without
first checking local and municipal
regulations for possible restrictions
against their use.

i

OAE056091

The use of tire chains may
adversely affect vehicle han-
dling:
• Drive less than 30 km/h (20

mph) or the chain manufactur-
er's recommended speed
limit, whichever is lower.

• Drive carefully and avoid
bumps, holes, sharp turns,
and other road hazards, which
may cause the vehicle to
bounce.

• Avoid sharp turns or locked
wheel braking.

WARNING  

Тъй като страничните стени на радиал-
ните гуми са по-тънки от другите видове 
гуми, те могат да бъдат повредени при 
монтиране на някои видове вериги за 
сняг върху тях. Затова се препоръчва 
използването на гуми за сняг вместо 
вериги за гуми. Не монтирайте вериги 
за сняг на автомобили, оборудвани с 
алуминиеви джанти - ако това е наложи-
телно използвайте тип телени вериги. Ако 
трябва да използвате вериги за сняг, из-
ползвайте оригинални части на HYUNDAI 
и монтирайте веригата за сняг, след като 
прегледате инструкциите, предоставени 
с веригите за сняг. Повреда в автомобила, 
причинена от неправилно използване на 

веригите за сняг, не се покрива от гаран-
цията на производителя на автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Използването на вериги за сняг може 
да повлияе неблагоприятно управле-
нието на автомобила:
•  Поддържайте скорост по-ниска от 

30 км/ч (20 мили/ч) или препоръч-
ваната от производителя на вери-
гите скорост, в зависимост от това 
коя от двете е по-ниска.

•  Шофирайте внимателно и избяг-
вайте неравности, дупки, резки 
завои и други опасности на пътя, 
които могат да доведат до подска-
чане на автомобила.

•  Избягвайте резки маневри или 
спиране с блокаж на колелата.

i  Информация
• Монтирайте веригите за сняг само по 

двойки и на предните гуми. Следва да се 
отбележи, че монтирането на веригите за 
сняг върху гумите ще осигури по-голяма 
движеща сила, но няма да предотврати 
страничното подхлъзване.

• Не монтирайте гуми с шипове, преди да про-
верите местните и общински разпоредби 
за възможни ограничения срещу тяхното 
използване.
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Поставяне на веригите
Когато монтирате вериги за гуми, след-
вайте инструкциите на производителя и 
ги монтирайте възможно най-стегнато. 
Карайте бавно (под 30 км/ч (20 мили/ч) с 
монтирани вериги. Ако чуете, че веригите 
се удрят в купето или шасито, спрете и ги 
затегнете. Ако продължават да се удрят, 
намалете скоростта до спиране на шума. 
Свалете веригите за гуми веднага щом 
започнете да шофирате по почистени 
пътища.
Когато монтирате вериги за сняг, парки-
райте автомобила на равна повърхност, 
далеч от трафика. Включете предупре-
дителните мигащи светлини на авто-
мобила и поставете предупредителния 
триъгълник зад автомобила (ако има 
такъв). Винаги поставяйте автомобила 
в положение P (Паркиране), задействай-
те спирачка за паркиране и изключете 
двигателя, преди да монтирате веригите 
за сняг.

 

 БЕЛЕЖКА 
При използване на вериги за сняг:
• Неправилният размер на веригите 

или тяхното неправилно монтира-
ните може да причини повреда на 
спирачните линии на автомобила, 
окачването, купето и джантите.

• Използвайте вериги клас SAE „S“ или 
телени вериги.

• Ако чуете шум, причинен от контакт 
с корпуса, затегнете веригите, за да 
предотвратите контакт с корпуса на 
автомобила.

• За да предотвратите повреда на 
корпуса, затегнете отново веригите 
след като сте изминали 0,5 ~ 1,0 км 
(0,3 ~ 0,6 мили).

• Не използвайте вериги за гуми на 
превозни средства, оборудвани с 
алуминиеви джанти. Ако е неизбеж-
но, използвайте телени вериги.

• Използвайте телени вериги с ширина 
по-малка от 12 мм (0,47 инча), за да 
предотвратите повреда на свързва-
нето на веригата.

 

Зимни предпазни мерки
Използвайте висококачествена ох-
лаждаща течност с етилен гликол
Вашият автомобил се доставя с високо-
качествена охлаждаща течност от етилен 
гликол в охладителната система. Това е 
единственият тип охладител, който тряб-
ва да се използва, тъй като помага да се 
предотврати корозията в охлаждащата 
система, смазва водната помпа и предо-
твратява замръзването. Не забравяйте 
да смените или да дозаредите охлажда-
щата 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 през зимата 
температури.
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Проверете батерията и кабелите
Зимните температури увеличава разхо-
да на батерията. Проверете батерията 
и кабелите, както е посочено в глава 7. 
Нивото на зареждане на акумулаторната 
батерия може да се провери от оторизи-
ран дилър на HYUNDAI или от сервизна 
станция.

Ако е необходимо сменете маслото с 
масло „зимно тегло“
В някои райони през зимата се препоръч-
ва използването на масло „зимно тегло“ 
с по-нисък вискозитет. За допълнителна 
информация виж Глава 8. Когато не сте 
сигурни за вида масло за зимни условия, 
консултирайте се с оторизиран дилър на 
HYUNDAI.
 

Проверете свещите и запалването
Проверете свещите, както е посочено 
в глава 7. Ако е необходимо ги сменете. 
Също така проверете всички кабели и 
компоненти на системата за запалване 
за всякакви пукнатини, износване и по-
вреда.

За да предотвратите замръзване на 
ключалките
За да предотвратите замръзването на 
ключалките, използвайте одобрен сп-
рей срещу замръзване или глицерин в 
отворите на ключалките. Когато отворът 
на ключалката вече е покрит с лед, за да 
го махнете, използвайте одобрен спрей 
срещу замръзване. Когато вътрешната 
част на ключалката е замръзнала, опи-
тайте се да я размразите със нагрят ключ. 
Внимателно използвайте нагрятия ключ, 
за да избегнете нараняване.
 

Използвайте одобрен антифризен 
разтвор в системата за измиване на 
стъклата
За да предотвратите замръзване на сис-
темата за измиване на стъклата, налейте 
разредена зимна течност за чистачките, 
както е посочено на контейнера. Незам-
ръзващата зимна течност за чистачките 
се предлага от оторизиран дилър на 
HYUNDAI, а също така и от повечето 
магазини за автомобилни аксесоари. 
Не използвайте охлаждаща течност на 
двигателя или други видове антифриз, за 
да не повредите на боята на автомобила.
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Не оставяйте спирачката за паркира-
не да замръзне
При някои условия спирачката за парки-
ране може да замръзне в задействано 
положение. Това е най-вероятно да се 
случи, когато има натрупване на сняг 
или лед около или в близост до задните 
спирачки или ако спирачките са мокри. 
Когато има опасност спирачката за пар-
киране да замръзне, използвайте я вре-
менно със скоростния лост в положение 
P (Паркиране). Също така блокирайте 
предварително задните колела, така че 
автомобилът да не се задвижи. След това 
освободете спирачката за паркиране:
 
Не позволявайте натрупване на лед и 
сняг под автомобила
При някои условия сняг и лед могат да се 
натрупат под калниците и да попречат на 
кормилното управление. При шофиране 
при такива условия по време на сурова 
зима, трябва редовно да проверявате под 
автомобила, дали управлението на пред-
ните колела и кормилните компоненти не 
са блокирани.

Носете аварийно оборудване.
В зависимост от метеорологичните 
условия трябва да носите подходящо 
аварийно оборудване, докато шофирате. 
Някои от нещата, които трябване да но-
сите, са вериги за сняг, ремък или верига 
за теглене, фенерче, аварийни светлини, 
пясък, лопата, кабели за стартиране на 
двигателя, стъргалки за стъклата, ръка-
вици, непромокаема постелка, работен 
комбинезон, одеяло и т.н.
 

Не поставяйте предмети или материа-
ли в двигателното отделение
Поставянето на предмети или матери-
али в двигателното отделение може да 
причини повреда на двигателя или за-
палване, тъй като те могат да блокират 
охлаждането на двигателя. Такива щети 
не се покриват от гаранцията на произ-
водителя.
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Два етикета върху перваза на вратата 
на шофьора показват какъв товар може 
да носи вашия автомобил: етикет с ин-
формация за гумите и товара и етикет за 
сертифициране.
Преди да натоварите автомобила си, за-
познайте се със условията за определяне 
на теглото на вашия автомобил от спе-
цификациите на автомобила и етикета 
за сертифициране:

Базово тегло на автомобила
Това е теглото на автомобила, включва-
що пълен резервоар с гориво и цялото 
стандартно оборудване. То не включва 
пътници, багаж или допълнително обо-
рудване.

Тегло на автомобила
Това е теглото на вашия нов автомобил, 
когато сте го получили от вашия дилър, 
плюс всяко следпродажбено оборудване.

Тегло на товара
Тази цифра включва базовото тегло с 
добавено към него тегло на товара и 
допълнителното оборудване.
 

GAW (Брутно тегло на ос)
Това е общото тегло върху всяка ос 
(предна и задна), включително теглото 
на автомобила и всички полезни товари.

GAWR (Клас бруто тегло на ос)
Това е максималното допустимо тегло, 
което може да се носи от една ос (пред-
на и задна). Тези данни са показани на 
етикета за сертифициране. Общото на-
товарване на всяка ос не трябва никога 
да надвишава нейния GAWR.

GVW (Пълно тегло на автомобила)
Това е базовото тегло плюс действител-
ното тегло на товара плюс пътниците.

GVWR (Клас на пълното тегло на авто-
мобила)
Това е максималното допустимо тегло 
на напълно натоварения автомобил 
(включително всички опции, оборудване, 
пътници и товари). GVWR е показан на 
етикета за сертифициране, разположен 
на перваза на вратата на шофьора.
 

Претоварване

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Класът на бруто тегло на ос (GAWR) 
и на пълното тегло на автомобила 
(GVWR) за вашето превозно средство 
са посочени на етикета за сертифи-
циране, прикрепен към вратата на 
шофьора (или на предния пътник). 
Превишаването на тези норми 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 претоварвате автомобила.

ТЕГЛО НА АВТОМОБИЛА
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Не препоръчваме използването на този 
автомобил за теглене на ремарке.

ТЕГЛЕНЕ НА РЕМАРКЕ
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За да увеличите скоростта за смарт 
круиз контрол

5-133

Driving your vehicle

5

To increase Smart Cruise
Control set speed

Follow either of these procedures:
• Push the toggle switch  up (RES+),

and release it immediately. The
cruising speed will increase by 1
km/h (1 mph) each time you move
the toggle switch up in this manner.

• Push the toggle switch  up (RES+),
and hold it. Your vehicle set speed
will increase by 10 km/h (5 mph).
Release the toggle switch  at the
speed you want.

• You can set the speed to 180 km/h
(110 mph).

To decrease the Smart Cruise
Control set speed

Follow either of these procedures:
• Push the toggle switch down (SET-),

and release it immediately. The
cruising speed will decrease by 1
km/h (1 mph) each time you move
the toggle switch down in this man-
ner.

• Push the toggle switch down (SET-),
and hold it. Your vehicle set speed
will decrease by 10 km/h (5 mph).
Release the toggle switch at the
speed you want.

• You can set the speed to 30 km/h
(20 mph).

OPDE056120

Check the driving condition
before using the toggle switch.
Driving speed sharply increas-
es, when you push up and hold
the toggle switch.

CAUTION

OPDE056119 
Следвайте една от тези процедури:
•  Натиснете превключвателя нагоре 

(RES +) и го освободете незабавно. 
Скоростта на движение ще се уве-
личава с 1 км/ч (1 миля/ч) всеки път, 
когато превключвателят се задейства 
по този начин.

•  Натиснете превключвателя нагоре (RES 
+) и го задръжте. Скоростта на автомо-
била ще се увеличава с 10 км/ч (5 ми-
ли/ч) Освободете превключвателя при 
скоростта, която искате да поддържате.

•  Можете да настроите скоростта до 180 
км/ч (110 мили/ч).

 ВНИМАНИЕ
Преди да използвате превключвате-
ля, проверете условията на шофира-
не. Скоростта на движение рязко се 
увеличава, когато натиснете прев-
ключвателя нагоре и го задържате.

 
 

За да намалите зададената скорост за 
смарт круиз контрол
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To increase Smart Cruise
Control set speed

Follow either of these procedures:
• Push the toggle switch  up (RES+),

and release it immediately. The
cruising speed will increase by 1
km/h (1 mph) each time you move
the toggle switch up in this manner.

• Push the toggle switch  up (RES+),
and hold it. Your vehicle set speed
will increase by 10 km/h (5 mph).
Release the toggle switch  at the
speed you want.

• You can set the speed to 180 km/h
(110 mph).

To decrease the Smart Cruise
Control set speed

Follow either of these procedures:
• Push the toggle switch down (SET-),

and release it immediately. The
cruising speed will decrease by 1
km/h (1 mph) each time you move
the toggle switch down in this man-
ner.

• Push the toggle switch down (SET-),
and hold it. Your vehicle set speed
will decrease by 10 km/h (5 mph).
Release the toggle switch at the
speed you want.

• You can set the speed to 30 km/h
(20 mph).

OPDE056120

Check the driving condition
before using the toggle switch.
Driving speed sharply increas-
es, when you push up and hold
the toggle switch.

CAUTION

OPDE056119 
Следвайте една от тези процедури:
•  Натиснете превключвателя надолу 

(SET-) и го освободете незабавно. Ско-
ростта на движение ще се намалява 
с 1 км/ч (1 миля/ч) всеки път, когато 
превключвателят се натисне надолу 
по този начин.

•   Натиснете превключвателя надолу 
(SET) и го задръжте. Скоростта на ав-
томобила ще се намали с 10 км/ч (5 
мили/ч) Освободете превключвателя 
при скоростта, която искате да под-
държате.

•  Можете да настроите скоростта до 30 
км/ч (20 мили/ч).
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За да ускорите временно с включен 
смарт круиз контрол
Ако искате да ускорите временно, когато 
смарт круиз контрол е включен, натисне-
те педала на газта. Повишената скорост 
няма да пречи на работата на смарт 
круиз контрол и няма да промени зада-
дената скорост.
За да се върнете към зададената скорост, 
свалете крака си от педала на газта.
Ако натиснете превключвателя надолу 
(SET-) при увеличена скорост, круиз кон-
тролът ще бъде зададена отново.

i  Информация
Бъдете внимателни когато ускорявате вре-
менно, защото скоростта не се контролира 
автоматично в този момент, дори ако пред 
вас има превозно средство.
 

Смарт круиз контролът ще бъде вре-
менно изключен, при: 

5-134
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To temporarily accelerate with
the Smart Cruise Control on
If you want to speed up temporarily
when the Smart Cruise Control is on,
depress the accelerator pedal.
Increased speed will not interfere
with Smart Cruise Control operation
or change the set speed.
To return to the set speed, take your
foot off the accelerator pedal.
If you push the toggle switch  down
(SET-) at increased speed, the cruis-
ing speed will be set again pedal.

Information
Be careful when accelerating tem-
porarily, because the speed is not con-
trolled  automatically at this time even
if there is a vehicle in front of you.

Smart Cruise Control will be
temporarily canceled when:

Cancelled manually
• Depressing the brake pedal.
• Pressing the button located on

the steering wheel.
The Smart Cruise Control turns off
temporarily when the Set Speed and
Vehicle-to-Vehicle Distance indicator
on the LCD display turns off.
The cruise ( ) indicator is
illuminated continuously.

Cancelled automatically
• The driver's door is opened.
• The shift lever is shifted to N

(Neutral), R (Reverse) or P (Park).
• The parking brake is applied.
• The vehicle speed is over 190

km/h (120 mph).
• The ESC (Electronic Stability

Control), TCS (Traction Control
System) or ABS is operating.

• The ESC is turned off.
• The sensor or the cover is dirty or

blocked with foreign matter.
• The vehicle is stopped for a certain

period of time.
• The vehicle stops and goes repeat-

edly for a long period of time.
• The accelerator pedal is continu-

ously depressed for a long period
of time.

• The engine performance is abnor-
mal.

• The driver starts driving by pushing
the toggle switch  up (RES+)/down
(SET-) or depressing the accelera-
tor pedal, approximately 3 minutes
after the vehicle is stopped by the
Smart Cruise Control System with
no other vehicle ahead.

i
OPDE056121

Ръчно изключване
• Натискане на спирачния педал.
• Натискане на бутона O, разположен на 
волана.
Смарт круиз контрол се изключва вре-
менно, когато индикаторът за скорост и 
разстояние между автомобилите на LCD 
дисплея се изключи.
Круиз индикаторът ( ) свети постоянно.
 
Автоматично изключване
•  Вратата на шофьора е отворена.
•  Скоростният лост е преместен на N 

(Неутрално), R (Заден ход) или P (Пар-
киране).

•  Задействане на спирачката за парки-
ране.

•  Скоростта на автомобила е над 190 
км/ч (120 мили/ч).

•  Системите ESC (Електронно управле-
ние на стабилността), TCS (Система за 
контрол на тягата) или ABS действат.

•  ESC е изключена.
•  Сензорът или капакът са замърсени 

или блокирани с чужди тела.
•  Превозното средство е спряно за оп-

ределен период от време.
•  Автомобилът многократно спира и 

тръгва за дълъг период от време.
•  Педалът за газта е натиснат непре-

къснато за продължителен период от 
време.

•  Работата на двигателя не е нормална.
•  Водачът започва шофирането чрез 

натискане на превключвателя нагоре 
(RES +) / надолу (SET) или натискане 
на педала на газта, приблизително 3 
минути след спиране на автомобила 
от системата за смарт круиз контрол 
без да има друго превозно средство 
отпред.
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•  Водачът започва да шофира чрез на-
тискане на превключвателя нагоре 
(RES +) / надолу (SET-) или натискане 
на педала на газта, след спиране на 
автомобила при спряло превозно 
средство далеч напред.

•  AEB е активирана.
Всяко от тези действия ще анулира сис-
темата за смарт круиз контрол. Зада-
дената скорост и разстоянието между 
автомобилите ще спрат да се показват 
на LCD дисплея.
При условие, че системата за смарт кру-
из контрол е изключена автоматично, тя 
няма да се възобнови, въпреки че е на-
тиснат превключвателят RES + или SET-.

i  Информация
Ако смарт круиз контрол бъде изключен 
поради причина, различна от посочените, 
препоръчваме системата да бъде проверена 
от оторизиран дилър на HYUNDAI.
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• The driver starts driving by pushing
the toggle switch  up (RES+)/down
(SET-) or depressing the accelera-
tor pedal, after stopping the vehicle
with a vehicle stopped far away in
front.

• The AEB is activated.
Each of these actions will cancel the
Smart Cruise Control operation. The
Set Speed and Vehicle-to-Vehicle
Distance on the LCD display will go
off.
In a condition the Smart Cruise
Control is cancelled automatically,
the Smart Cruise Control will not
resume even though the RES+ or
SET- toggle switch  is pushed.

Information
If the Smart Cruise Control is can-
celled by other than the reasons men-
tioned, we recommend that the system
be checked by an authorized
HYUNDAI dealer.

Smart Cruise Control cancelled
If the system is cancelled, the warn-
ing chime will sound and a message
will appear for a few seconds.
You must adjust the vehicle speed by
depressing the accelerator or brake
pedal according to the road condition
ahead and driving condition.
Always check the road conditions.
Do not rely on the warning chime.

To resume Smart Cruise Control
set speed
If any method other than the cruise
toggle switch was used to cancel
cruising speed and the system is still
activated, the cruising speed will
automatically resume when you
push the toggle switch  up (RES+) or
down (SET-).
If you push the toggle switch  up
(RES+), the speed will resume to the
recently set speed. However, if vehi-
cle speed drops below  30 km/h (20
mph), it will resume when there is a
vehicle in front of your vehicle.

Information
Always check the road conditions
when you push the toggle switch  up
(RES+) to resume speed.

i

i

OAE056165L

Системата за смарт круиз контрол е изклю-
чена
Ако системата бъде изключена, ще чуете 
предупредителен звуков сигнал и ще се 
появи съобщение за няколко секунди.
Вие трябва да регулира скоростта на 
автомобила чрез натискане на педала на 
газта или спирачния педал в зависимост 
от състоянието на пътя и условията на 
шофиране.
Винаги проверявайте пътните условия. 
Не разчитайте на предупредителната 
сигнализация.
 

За да възобновите скоростта за смарт 
круиз контрол
Ако е използван друг метод, различен 
от използване на превключвателя за 
отмяна на зададената скорост и систе-
мата 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 възобно-
ви до последната зададена скорост. Въ-
преки това, ако скоростта на автомобила 
спадне под 30 км/ч (20 мили/ч), тя ще се 
възобнови, когато има автомобил пред 
вашия автомобил.

i  Информация
Винаги проверявайте условията на пътя 
когато натискате бутона за превключване 
нагоре (RES +), за да възобновите скоростта.
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За да изключите системата за круиз 
контрол
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To turn Cruise Control off

• Press the button (the  cruise
( ) indicator light will go
off).

• Press the button (The
( ) indicator light will go
off.). (if equipped with Speed Limit
Control)
- With the Smart Cruise Control

on, pressing the button once will
turn Off the Smart Cruise Control
and turn on the Speed Limit
Control.

- With the Smart Cruise Control off
and Speed Limit Control on,
pressing the button will turn off
both system.

Information
The mode changes, as below, whenev-
er the button is pressed. 

Smart Cruise Control Vehicle-
to-Vehicle Distance
To set Vehicle-to-Vehicle
Distance

When the Smart Cruise Control
System is ON, you can set and main-
tain the distance from the vehicle
ahead of you without pressing the
accelerator or brake pedal.
Each time the button is pressed, the
vehicle to vehicle distance changes
as follows:

i

OPDE056118

System off           Smart Cruise Control

Speed Limit Control 

OPDE056124

Distance 4 Distance 3 Distance 2

Distance 1 

 
•  Натиснете бутона  (индикаторът 

 за круиз ще изгасне).

•  Натиснете бутона  (индикаторът 
 за круиз ще изгасне). (ако 

автомобилът е оборудван със систе-
ма за контрол на ограничението на 
скоростта)

 - С включена система за смарт круиз 
контрол, натискането на бутона вед-
нъж ще изключи смарт круиз контрола 
и ще включи системата за контрол на 
ограничението на скоростта.

 - При изключена система за смарт 
круиз контрол и включена система-

та за контрол на ограничението на 
скоростта, натискането на бутона ще 
изключи и двете системи.

 

i  Информация
Режимът се променя, както е показано по-до-
лу, при всяко натискане на бутона .

Дистанция между автомобилите при 
смарт круиз контрол
За да зададете дистанцията между 
автомобилите
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To turn Cruise Control off

• Press the button (the  cruise
( ) indicator light will go
off).

• Press the button (The
( ) indicator light will go
off.). (if equipped with Speed Limit
Control)
- With the Smart Cruise Control

on, pressing the button once will
turn Off the Smart Cruise Control
and turn on the Speed Limit
Control.

- With the Smart Cruise Control off
and Speed Limit Control on,
pressing the button will turn off
both system.

Information
The mode changes, as below, whenev-
er the button is pressed. 

Smart Cruise Control Vehicle-
to-Vehicle Distance
To set Vehicle-to-Vehicle
Distance

When the Smart Cruise Control
System is ON, you can set and main-
tain the distance from the vehicle
ahead of you without pressing the
accelerator or brake pedal.
Each time the button is pressed, the
vehicle to vehicle distance changes
as follows:

i

OPDE056118

System off           Smart Cruise Control

Speed Limit Control 

OPDE056124

Distance 4 Distance 3 Distance 2

Distance 1 

Когато системата смарт круиз контрол е 
включена, можете да зададете и поддър-
жате разстоянието от автомобила пред 
вас без да натискате педала на газта или 
спирачния педал.
Всеки път, когато бутонът е натиснат, 
разстоянието между автомобилите се 
променя по следния начин:

Изключване на 
системата Смарт Круиз контрол

Контрол на  
ограничението  

на скоростта

Дистанция 4 Дистанция 3 Дистанция 2

Дистанция 1
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Например, ако се движите с 90 км/ч (56 
мили/ч), се поддържа дистанция, както 
следва:

Дистанция 4 - приблизително 52,5 м 
Дистанция 3 - приблизително 40 м
Дистанция 2 - приблизително 32,5 м
Дистанция 1 - приблизително 25 м
 

i  Информация
Дистанцията се настройва на последната 
зададена дистанция, когато системата се 
използва за първи път след стартиране на 
двигателя.

Когато пътят напред е чист:

5-137
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For example, if you drive at 90 km/h
(56 mph), the distance maintain as
follows:

Distance 4 - approximately 52.5 m
Distance 3 - approximately 40 m
Distance 2 - approximately 32.5 m
Distance 1 - approximately 25 m

Information
The distance is set to the last set dis-
tance when the system is used for the
first time after starting the engine.

When the lane ahead is clear:

The vehicle speed will maintain the
set speed.

When there is a vehicle ahead
of you in your lane:

• Your vehicle speed will slow down
or speed up to maintain the select-
ed distance.

• If the vehicle ahead speeds up,
your vehicle will travel at a steady
cruising speed after accelerating to
the set speed.

i

OPD056084

Distance 4 Distance 3

Distance 1Distance 2
OPD056088/OPD056086/OPD056087/OPD056088Автомобилът ще поддържа зададената 

скорост.
 

Когато има превозно средство пред 
вашия автомобил:
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For example, if you drive at 90 km/h
(56 mph), the distance maintain as
follows:

Distance 4 - approximately 52.5 m
Distance 3 - approximately 40 m
Distance 2 - approximately 32.5 m
Distance 1 - approximately 25 m

Information
The distance is set to the last set dis-
tance when the system is used for the
first time after starting the engine.

When the lane ahead is clear:

The vehicle speed will maintain the
set speed.

When there is a vehicle ahead
of you in your lane:

• Your vehicle speed will slow down
or speed up to maintain the select-
ed distance.

• If the vehicle ahead speeds up,
your vehicle will travel at a steady
cruising speed after accelerating to
the set speed.

i

OPD056084

Distance 4 Distance 3

Distance 1Distance 2
OPD056088/OPD056086/OPD056087/OPD056088 

•  Скоростта на автомобила ще се заба-
ви или ще се ускори, за да се поддържа 
избраната дистанция.

•  Ако предното превозно средство уско-
ри, вашият автомобил ще се движи с 
постоянна скорост, след като се ускори 
до зададената скорост.
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When using the Smart Cruise
Control System:
• The warning chime sounds

and the Vehicle-to Vehicle
Distance indicator blinks if
the vehicle is unable to main-
tain the selected distance
from the vehicle ahead.

• If the warning chime sounds,
depress the brake pedal or
use the steering wheel toggle
switch to actively adjust the
vehicle speed, and the dis-
tance to the vehicle ahead.

(Continued)

(Continued)
• Even if the warning chime is

not activated, always pay
attention to the driving condi-
tions to prevent dangerous
situations from occurring.

• Playing the vehicle audio sys-
tem at high volume may offset
the system warning sounds.

WARNING  

OPD056089

If the vehicle ahead (vehicle
speed: less than 30km/h) disap-
pears to the next lane, the warn-
ing chime will sound and a mes-
sage "Watch for surrounding
vehicles" will appear. Adjust
your vehicle speed for vehicles
or objects that can suddenly
appear in front of you by
depressing the brake pedal.
Always pay attention to the road
condition ahead.

CAUTION

OPDE056090

Когато използвате системата за смарт 
круиз контрол:
•  Звуковият предупредителен сиг-

нал се задейства и индикаторът за 
дистанция между автомобилите 
мига, ако автомобилът не може да 
поддържа избраното разстояние от 
предното превозно средство.

•  Ако прозвучи предупредителният 
сигнал, натиснете педала на спи-
рачката или педала на газта, за 
да регулирате активно скоростта 
на автомобила и разстоянието до 
превозното средство отпред.

(Продължава)

 

(Продължава)
•  Дори ако предупредителният зву-

ков сигнал не се активира, винаги 
внимателно следете пътните усло-
вия, за да предотвратите опасни 
ситуации.

•  Използването на аудиосистемата 
на автомобила с голяма сила на 
звука може да заглуши предупре-
дителните звукови сигнали на 
системата.

 

 ВНИМАНИЕ
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When using the Smart Cruise
Control System:
• The warning chime sounds

and the Vehicle-to Vehicle
Distance indicator blinks if
the vehicle is unable to main-
tain the selected distance
from the vehicle ahead.

• If the warning chime sounds,
depress the brake pedal or
use the steering wheel toggle
switch to actively adjust the
vehicle speed, and the dis-
tance to the vehicle ahead.

(Continued)

(Continued)
• Even if the warning chime is

not activated, always pay
attention to the driving condi-
tions to prevent dangerous
situations from occurring.

• Playing the vehicle audio sys-
tem at high volume may offset
the system warning sounds.

WARNING  

OPD056089

If the vehicle ahead (vehicle
speed: less than 30km/h) disap-
pears to the next lane, the warn-
ing chime will sound and a mes-
sage "Watch for surrounding
vehicles" will appear. Adjust
your vehicle speed for vehicles
or objects that can suddenly
appear in front of you by
depressing the brake pedal.
Always pay attention to the road
condition ahead.

CAUTION

OPDE056090

Ако предното превозно средство 
(скорост на автомобила: по-малка 
от 30 км/ч) се премести в съседната 
лента, ще се появи предупредителен 
звуков сигнал и съобщение „Следете 
съседните автомобили“. 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 със-
тоянието на пътя пред вас.
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Шофиране в трафик
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In traffic situation

Use switch or pedal to accelerate
• In traffic, your vehicle will stop if the

vehicle ahead of you stops. Also, if
the vehicle ahead of you starts
moving, your vehicle will start as
well. However, if the vehicle stops
for more than 3 seconds, you must
depress the accelerator pedal or
push up the toggle switch  (RES+)
or push down the toggle switch
(SET-) to start driving.

• If you push the advanced smart
cruise control toggle switch (RES+
or SET-) while Auto Hold and
advanced smart cruise control is
operating the Auto Hold will be
released regardless of accelerator
pedal operation and the vehicle will
start to move. The AUTO HOLD
indicator changes from green to
white. (if equipped with EPB
(Electronic Parking Brake))

Sensor to detect distance to
the vehicle ahead

The Smart Cruise Control uses a
sensor to detect distance to the vehi-
cle ahead.

OPDE056039

OPDE056091
 

Използвайте превключвателя или педала за 
да ускорите
•  В трафик вашият автомобил ще спре, 

ако автомобилът пред вас спре. Също 
така, ако превозното средство пред 
вас започне да се движи, вашият авто-
мобил също ще потегли. Ако обаче ав-
томобилът спре за повече от 3 секунди, 
трябва да натиснете педала на газта 
или да натискате превключвателя 
(RES +), или да натискате превключ-
вателя (SET-), за да потеглите. 

•  Ако натискате превключвателя на 
разширената система за смарт кру-
из контрол (RES + или SET-), докато 
функцията за автоматично задържане 
Ауто Холд и разширеният смарт кру-
из контрол действат, автоматичното 
задържане ще бъде освободено не-
зависимо от натискането на педала 
на газта и автомобилът ще започне 
да се движи. Индикаторът AUTO HOLD 
променя цвета си от зелен на бял. (Ако 
оборудването включва EPB (Електрон-
на спирачка за паркиране))

 

Сензор за следене на дистанцията до 
предното превозно средство
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In traffic situation

Use switch or pedal to accelerate
• In traffic, your vehicle will stop if the

vehicle ahead of you stops. Also, if
the vehicle ahead of you starts
moving, your vehicle will start as
well. However, if the vehicle stops
for more than 3 seconds, you must
depress the accelerator pedal or
push up the toggle switch  (RES+)
or push down the toggle switch
(SET-) to start driving.

• If you push the advanced smart
cruise control toggle switch (RES+
or SET-) while Auto Hold and
advanced smart cruise control is
operating the Auto Hold will be
released regardless of accelerator
pedal operation and the vehicle will
start to move. The AUTO HOLD
indicator changes from green to
white. (if equipped with EPB
(Electronic Parking Brake))

Sensor to detect distance to
the vehicle ahead

The Smart Cruise Control uses a
sensor to detect distance to the vehi-
cle ahead.

OPDE056039

OPDE056091

Смарт круиз контрол използва сензор, 
за да измерва разстоянието до предното 
превозно средство.
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Предупредително съобщение
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Warning message

Smart Cruise Control disabled.
Radar blocked
When the sensor lens cover is
blocked with dirt, snow, or debris, the
Smart Cruise Control System opera-
tion may stop temporarily. If this
occurs, a warning message will
appear on the LCD display. Remove
any dirt, snow, or debris and clean
the radar sensor lens cover before
operating the Smart Cruise Control
System. The Smart Cruise Control
system may not properly activate, if
the radar is totally contaminated, or if
any substance is not detected after
turning ON the engine (e.g. in an open
terrain).

OAE056166L

(Continued)
• If the front bumper becomes

damaged in the area around
the radar sensor, the Smart
Cruise Control System may
not operate properly. We rec-
ommend you to have the vehi-
cle inspected by an author-
ized HYUNDAI dealer.

• Use only genuine HYUNDAI
parts to repair or replace a
damaged sensor or sensor
cover. Do not apply paint to
the sensor cover.

• Do not apply license plate
molding or foreign objects
such as a bumper sticker or a
bumper guard near the radar
sensor. Doing so may
adversely affect the sensing
performance of the radar.

• Always keep the radar sensor
and lens cover clean and free
of dirt and debris.

• Use only a soft cloth to wash
the vehicle. Do not spray pres-
surized water directly on the
sensor or sensor cover.

• Be careful not to apply unnec-
essary force on the radar sen-
sor or sensor cover. If the sen-
sor is forcibly moved out of
proper alignment, the Smart
Cruise Control System may
not operate correctly. In this
case, a warning message may
not be displayed. Have the
vehicle inspected by an
authorized HYUNDAI dealer.

(Continued)

CAUTION

 
Системата за смарт круиз контрол е деак-
тивирана. 
Радарът е блокиран
Когато капакът на лещите на сензора е 
блокиран от мръсотия, сняг или отломки, 
работата на системата за смарт круиз 
контрол може временно да спре. Ако това 
се случи, на LCD дисплея ще се появи пре-
дупредително съобщение. Отстранете 
всички замърсявания, сняг или отломки 
и почистете капака на сензора, преди да 
работите със системата за смарт круиз 
контрол. Системата за смарт круиз кон-
трол може да не се активира правилно, 
ако радарът е напълно замърсен, или ако 
нищо не се открива след включване на 
двигателя (например на открит терен).

 ВНИМАНИЕ
•  Не поставяйте табелата с регис-

трационния номер или други пред-
мети като стикер за броня или 
предпазител на бронята близо до 
сензора на радара. Това може да 
окаже неблагоприятно влияние 
върху чувствителността на радара.

•  Винаги поддържайте радарния 
сензор и капака чисти и без зацап-
вания и отломки.

•  Използвайте само мека кърпа за 
измиване на автомобила. Не пръс-
кайте с вода под налягане директ-
но върху сензора или капака на 
сензора.

•  Внимавайте да не прилагате ненуж-
на сила върху сензора на радара или 
капака на сензора. Ако сензорът е 
принудително изведен от правилно-
то подравняване, системата за смарт 
круиз контрол може да не работи 
правилно. В този случай може да не 
се показва предупредително съоб-
щение. Проверете автомобила при 
упълномощен дилър на HYUNDAI.

(Продължава)
 

(Продължава)
•  Ако предната броня е повредена 

в зоната около радарния сензор, 
системата за смарт круиз контрол 
може да не работи правилно. Пре-
поръчваме автомобилът ви да бъде 
проверен от оторизиран дилър на 
HYUNDAI.

•  Използвайте само оригинални 
части на HYUNDAI за ремонт или 
подмяна на повреден сензор или 
капак на сензора. Не боядисвайте 
капака на сензора.
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Check Smart Cruise Control System
The message will appear when the
vehicle to vehicle distance control
system is not functioning normally.
We recommend that you take your
vehicle to an authorized HYUNDAI
dealer and have the system checked.

To adjust the sensitivity of
Smart Cruise Control 
The sensitivity of vehicle speed
when following the front vehicle to
maintain the set distance can be
adjusted. Go to the 'User Settings →
Driving Assist → Smart Cruise
Control Response → Slow/Normal/
Fast' on the LCD display. You may
select one of the three stages you
prefer.
- Slow:

Vehicle speed following the front
vehicle to maintain the set distance
is slower than normal speed.

- Normal:
Vehicle speed following the front
vehicle to maintain the set distance
is normal.

- Fast:
Vehicle speed following the front
vehicle to maintain the set distance
is faster than normal speed.

Information
The last selected speed sensitivity of
the smart cruise control is remained in
the system.

To convert to Cruise Control
mode
The driver may choose to only use
the Cruise Control mode (speed con-
trol function) by doing as follows:
1. Turn the Smart Cruise Control

System on (the cruise indicator
light will be on but the system will
not be activated).

2. Push and hold the Vehicle-to-
Vehicle Distance button for more
than 2 seconds.

3. Choose between "Smart Cruise
Control" and "Cruise Control".

When the system is canceled using
the button or the button is
used after the engine is turned on,
the Smart Cruise Control mode will
turn on.

i
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Проверете системата за смарт круиз контрол
Съобщението ще се появи, когато систе-
мата за контрол на дистанцията между 
автомобилите не функционира нормал-
но.
Препоръчваме ви да закарате автомоби-
ла си на оторизиран дилър на HYUNDAI 
и да проверите системата.
 

За да регулирате чувствителността на 
системата Смарт круиз контрол
Чувствителността на скоростта на авто-
мобила при следене на движещото се 
отпред превозно средство за поддържа-
не на зададеното разстояние може да 
се регулира. Отидете на "Потребителски 
настройки → Driving Assist → Smart Cruise 
Control Response → Slow/Normal/ Fast" на 
LCD дисплея. Можете да изберете една от 
трите степени, която предпочитате.
-   Бавно:
 Скоростта на автомобила, следващ 

движещото се отпред превозно сред-
ство за да поддържа определеното 
разстояние, е по-бавна от нормалната 
скорост.

-  Нормално:
 Скоростта на автомобила, следващ 

движещото се отпред превозно сред-
ство за да поддържа определеното 
разстояние, е нормална.

-   Бързо:
 Скоростта на автомобила, следващ 

движещото се отпред превозно сред-
ство за да поддържа определеното 
разстояние, е по-бърза от нормалната 
скорост.

 За да превключите в режим Круиз 
контрол
Водачът може да избере да използва 
само режима за круиз контрол (функция-
та за контрол на скоростта), като направи 
следното:
1.  Включете системата за смарт круиз 

контрол (индикаторът за круиз кон-
трол ще светне, но системата няма да 
бъде активирана).

2.   Натиснете и задръжте бутона за дис-
танция между автомобилите за повече 
от 2 секунди.

3.   Изберете между режим "Смарт круиз 
контрол" и режим "Круиз контрол".

Когато системата бъде деактивирана с 
помощта на бутона   и бутонът  се 
използва след като двигателят е запа-
лен, режимът Смарт круиз контрол ще 
се включи.

i  Информация
Последната избрана чувствителност на ско-
ростта на системата за смарт круиз контрол 
се запазва в системата.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато използвате режима за круиз 
контрол трябва ръчно да регулирате 
разстоянието до другите превозни 
средства, като натискате педала на 
газта или педала на спирачката. Сис-
темата не регулира автоматично раз-
стоянието до автомобилите пред вас.

 

Ограничения на системата
Системата за смарт круиз контрол може 
да има ограничения за възможностите да 
открива разстоянието до предното пре-
возно средство поради пътните условия 
и трафика.

В завои

5-142

Driving your vehicle

Limitations of the system
The Smart Cruise Control System
may have limits to its ability to detect
distance to the vehicle ahead due to
road and traffic conditions.

On curves

• The Smart Cruise Control System
may not detect a moving vehicle in
your lane, and then your vehicle
could accelerate to the set speed.
Also, the vehicle speed will
decrease when the vehicle ahead
is recognized suddenly.

• Select the appropriate set speed
on curves and apply the brakes or
accelerator pedal if necessary.

Your vehicle speed can be reduced
due to a vehicle in the adjacent lane.
Apply the accelerator pedal and
select the appropriate set speed.
Check to be sure that the road con-
ditions permit safe operation of the
Smart Cruise Control.

OAE056101

OAE056100

When using the Cruise Control
mode, you must manually
adjust the distance to other
vehicles by depressing the
accelerator or brake pedal. The
system does not automatically
adjust the distance to vehicles
in front of you.

WARNING  

•  Системата за смарт круиз контрол 
може да не открие движещо се пре-
возно средство във вашата лентата 
и тогава автомобилът ви може да се 
ускори до зададената скорост. Също 
така, скоростта на автомобила ще 
намалее, когато предният автомобил 
бъде разпознат внезапно.

•  Изберете подходяща зададена ско-
рост за завоите и, ако е необходимо, 
използвайте спирачките или педала 
за газта.
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Limitations of the system
The Smart Cruise Control System
may have limits to its ability to detect
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road and traffic conditions.

On curves

• The Smart Cruise Control System
may not detect a moving vehicle in
your lane, and then your vehicle
could accelerate to the set speed.
Also, the vehicle speed will
decrease when the vehicle ahead
is recognized suddenly.

• Select the appropriate set speed
on curves and apply the brakes or
accelerator pedal if necessary.

Your vehicle speed can be reduced
due to a vehicle in the adjacent lane.
Apply the accelerator pedal and
select the appropriate set speed.
Check to be sure that the road con-
ditions permit safe operation of the
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OAE056101

OAE056100

When using the Cruise Control
mode, you must manually
adjust the distance to other
vehicles by depressing the
accelerator or brake pedal. The
system does not automatically
adjust the distance to vehicles
in front of you.

WARNING  

 
Скоростта на вашия автомобил може 
да бъде намалена от въздействието на 
превозното средство в съседната лента.
Натиснете педала на газта и изберете 
подходяща зададена скорост. Прове-
рете дали пътните условия позволяват 
безопасна работа на системата за смарт 
круиз контрол.
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On inclines

• During uphill or downhill driving,
the Smart Cruise Control System
may not detect a moving vehicle in
your lane, and cause your vehicle
to accelerate to the set speed.
Also, the vehicle speed will rapidly
decrease when the vehicle ahead
is recognized suddenly.

• Select the appropriate set speed
on inclines and apply the brake or
accelerator pedal if necessary.

Lane changing

• A vehicle which moves into your
lane from an adjacent lane cannot
be recognized by the sensor until it
is in the sensor's detection range.

• The radar may not detect immedi-
ately when a vehicle cuts in sud-
denly. Always pay attention to the
traffic, road and driving conditions.

• If a slower vehicle moves into your
lane, your speed may decrease to
maintain the distance to the vehicle
ahead.

• If a faster vehicle which moves into
your lane, your vehicle will acceler-
ate to the set speed.

Vehicle recognition

Some vehicles in your lane cannot
be recognized by the sensor:
- Narrow vehicles such as motorcy-

cles or bicycles
- Vehicles offset to one side
- Slow-moving vehicles or sudden-

decelerating vehicles 
- Stopped vehicles
- Vehicles with small rear profile

such as trailers with no loads

OAE056104OAE056103OAE056102
 

•  При движение по наклон нагоре или 
надолу, системата за смарт круиз 
контрол може да не открие движещо 
се превозно средство във вашата 
лентата и тогава автомобилът ви може 
да се ускори до зададената скорост. 
Също така, скоростта на автомобила 
ще намалее рязко, когато предният 
автомобил бъде разпознат внезапно.

•  Изберете подходяща зададена ско-
рост за наклоните и, ако е необходимо, 
използвайте спирачките или педала 
за газта.

 

Смяна на пътната лента 
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On inclines

• During uphill or downhill driving,
the Smart Cruise Control System
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lane from an adjacent lane cannot
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is in the sensor's detection range.

• The radar may not detect immedi-
ately when a vehicle cuts in sud-
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traffic, road and driving conditions.

• If a slower vehicle moves into your
lane, your speed may decrease to
maintain the distance to the vehicle
ahead.

• If a faster vehicle which moves into
your lane, your vehicle will acceler-
ate to the set speed.
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Some vehicles in your lane cannot
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decelerating vehicles 
- Stopped vehicles
- Vehicles with small rear profile

such as trailers with no loads

OAE056104OAE056103OAE056102 •  Превозното средство, което се прес-
троява във вашата лента от съседната 
лента, не може да бъде разпознато от 
сензора, докато не се намира в диа-
пазона на детектора.

•  Радарът може да не реагира веднага, ако 
автомобилът навлезе внезапно в лен-
тата. Винаги обръщайте внимание на 
трафика, пътя и условията на шофиране.

•  Ако по-бавно превозно средство се дви-
жи във вашата лента, скоростта може 
да намалее, за да поддържате разстоя-
нието до предното превозно средство.

•  Ако по-бързо превозно средство се 
движи във вашата лента, вашият ав-
томобил ще се ускори до зададената 
скорост.

Разпознаване на превозно средство
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Някои автомобили във вашата лента не 
могат да бъдат разпознати от сензора:
 - Тесни превозни средства като мото-

циклети или велосипеди
 - Превозни средства, които не се дви-

жат в средата на лентата
 - Бавно движещи се превозни сред-

ства или внезапно намаляващи пре-
возни средства

 - Спрени превозни средства
 - Превозни средства с малък заден 

профил, като например ремаркета без 
товар.
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The hazard warning flasher serves as
a warning to other drivers to exercise
extreme caution when approaching,
overtaking, or passing your vehicle.
It should be used whenever emer-
gency repairs are being made or
when the vehicle is stopped near the
edge of a roadway.

To turn the hazard warning flasher
on or off, press the hazard warning
flasher button with the ignition switch
in any position. The button is located
in the center fascia panel. All turn
signal lights will flash simultaneously.
• The hazard warning flasher oper-

ates whether your vehicle is run-
ning or not.

• The turn signals do not work when
the hazard flasher is on.

If the engine stalls while driving
• Reduce your speed gradually,

keeping a straight line. Move cau-
tiously off the road to a safe place.

• Turn on your hazard warning flasher.
• Try to start the engine again. If your

vehicle will not start, we recom-
mend that you contact an author-
ized HYUNDAI dealer.

If the engine stalls at a cross-
road or crossing 
If the engine stalls at a crossroad or
crossing, if safe to do so, move the
shift lever to the N (Neutral) position
and then push the vehicle to a safe
location.

HAZARD WARNING FLASHER 

What to do in an emergency

IN CASE OF AN EMERGENCY
WHILE DRIVING 

OAE066001

  
Аварийните светлини служат като пре-
дупреждение към другите шофьори да 
бъдат изключително предпазливи при 
приближаване, изпреварване или пре-
минаване до на вашия автомобил. 
Те трябва да се използва винаги, когато 
се извършват спешни ремонти или при 
спиране на автомобила близо до края на 
пътното платно.
 

За да включите или изключите аварий-
ните светлини, натиснете бутона за ава-
рийните светлини, без значение в какво 
положение е ключа за запалване. Бутонът 
се намира в средата на предния панел. 
Всички пътепоказателни светлини ще 
мигат едновременно.
•  Аварийните светлини действат неза-

висимо от това, дали вашият автомо-
бил работи или не.

•  Мигачите не действат, когато е вклю-
чена аварийната сигнализация.

 

АВАРИЙНИ СВЕТЛИНИ
ПРИ АВАРИЙНА 
СИТУАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА 
ШОФИРАНЕ

Ако двигателят спре по време на 
движение
•  Постепенно намалявайте скоростта 

си, като поддържате права линия. 
Излезте внимателно от пътя на безо-
пасно място.

•  Включете аварийните светлини на 
вашия автомобил.

•  Опитайте да стартирате отново дви-
гателя. Ако автомобилът не запали, 
препоръчваме ви да се свържете с 
упълномощен дилър на HYUNDAI.

Ако двигателят изгасне на разклон 
или кръстовище
Ако двигателят изгасне на разклон или 
кръстовище, ако е безопасно, превключе-
те скоростния лост за смяна в положение 
N (Неутрално), и след това избутайте ав-
томобила на безопасно място.
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Ако спукате гума по време на 
движение
Ако спукате гума по време на движение:
•  Махнете си крака от педала на газта 

и оставете автомобила да намали 
скоростта, докато шофирате право 
напред. Не натискайте веднага спи-
рачките и не се опитайте да излезете 
от пътя, тъй като това може да доведе 
до загуба на контрол над превозното 
средство и да предизвика произшест-
вие. Когато автомобилът се забави до 
такава скорост, че е безопасно да го 
направите, задействайте внимателно 
спирачките и излезте от пътя. Отдале-
чете се колкото е възможно повече от 
пътя и паркирайте на твърда, равна 
повърхност. Ако сте на двупосочен 
високоскоростен път, не паркирайте 
в средната зона между двете платна.

•  Когато автомобилът е спрян, натисне-
те бутона за аварийните светлини, 
превключете скоростния лост в поло-
жение P (Паркиране), задействайте 
спирачката за паркиране и поставе-
те ключа за запалването в позиция 
LOCK/OFF.

 

•  Всички пътници трябва да излязат 
от автомобила. Уверете се, че всички 
излизат от страната на автомобила, 
която е противоположна на трафика.

•  При смяна на спукана гума следвайте 
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АКО ДВИГАТЕЛЯТ  
НЕ СЕ СТАРТИРА 

Ако двигателят не се стартира или 
стартерът върти бавно
•  Уверете се, че скоростният лост е в 

положение P (Паркиране). Автомоби-
лът стартира само когато скоростният 
лост е в положение P (Паркиране).

•  Проверете връзките на акумулатора, за 
да се уверите, че са чисти и стегнати.

•  Включете осветлението на купето. Ако 
светлината отслабва или изгасне, 
когато задействате стартера, това 
показва, че акумулаторът е разреден.

Не бутайте и не теглете автомобила, за 
да го стартирате. Това може да доведе до 
повреда на автомобила. Вижте инструк-
циите за „Стартиране с външен акумула-
тор“, описани в тази глава.

 ВНИМАНИЕ
Стартирането на двигателя чрез бутане 
или теглене на автомобила може да 
причини претоварване на катализатора, 
което да доведе до повреда на система-
та за контрол на емисиите.

Ако двигателят върти нормално, но не 
се стартира
•  Проверете нивото на горивото и доба-

вете гориво, ако е необходимо.
Ако двигателят все още не се стартира, 
препоръчваме да се обърнете към отори-
зиран дилър на HYUNDAI за помощ.

СТАРТИРАНЕ С ВЪНШЕН 
АКУМУЛАТОР
 
Стартирането с външен акумулатор 
може да бъде опасно, ако не е направе-
но правилно. Следвайте процедурата 
за стартирането с външен акумулатор 
в този раздел, за да избегнете сериозно 
нараняване или повреда на вашия авто-
мобил. Ако имате съмнения как правилно 
да стартирате двигателя с външен аку-
мулатор, ви препоръчваме да извикате 
сервизен техник или пътна помощ.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да предотвратите СЕРИОЗНО НАРА-
НЯВАНЕ или СМЪРТ за вас или присъст-
ващите, винаги следвайте тези пред-
пазни мерки, когато работите близо 
до акумулатора или боравите с него:

Винаги четете и спазвайте вни-
мателно инструкциите, когато 
работите с акумулатора
Носете предпазни очила, пред-
назначени да предпазват очите 
ви от киселинни пръски.
В близост до акумулатора не 
трябва да има никакви пламъ-
ци, искри или произвеждащи 
пушек материали
В акумулаторните клетки вина-
ги има водород, който е силно 
запалим и може да избухне, ако 
се запали.
Дръжте акумулаторите далеч 
от деца.

(Продължава)

(Продължава)
Акумулаторите съдържат сярна 
киселина, която е силно коро-
зивна. Не допускайте контакт на 
киселината с вашите очи, кожа 
или дрехи.

Ако киселината попадне в очите ви, 
изплакнете очите си с чиста вода в 
продължение на поне 15 минути и неза-
бавно потърсете медицинска помощ. 
Ако киселината попадне върху кожата 
ви, добре измийте с вода. Ако чувствате 
болка или усещате парене, незабавно 
потърсете медицинска помощ.
• При повдигане на акумулатор с 

пластмасов корпус, прекаленото 
натоварване на кутията може да 
доведе до изтичане на акумулатор-
на киселина. Повдигайте акумула-
тора с приспособление за носене 
или с ръце на противоположните 
ъгли.

• Не се опитвайте да стартирате ав-
томобила с външен акумулатор, 
ако вашият акумулатор е замръз-
нал.

(Продължава)

 (Продължава)
• НИКОГА не се опитвайте да зареж-

дате акумулатора, когато кабелите 
на автомобила са свързани с него.

• Електрическата система за запал-
ване работи с високо напрежение. 
НИКОГА не докосвайте тези ком-
поненти при работещ двигател 
или когато бутонът Старт / Стоп на 
двигателя е в положение ON.

• Не позволявайте кабелите (+) и (-) за 
стартиране от външен акумулатор 
да се допират. Това може да причи-
ни искрене.

• Акумулатора може да се разруши 
или да експлодира, когато старти-
рате с външен акумулатор, а аку-
мулаторът на вашия автомобил е 
разреден или замръзнал.
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  БЕЛЕЖКА 
За да предотвратите повреда на вашия 
автомобил:
•  Използвайте само 12-волтово захран-

ване (акумулатор или стартово ус-
тройство), за стартиране с външен 
акумулатор.

•  Не се опитвайте да стартирате авто-
мобила с бутане.

i  Информация
Неправилно изхвърлен акумулатор 
може  да е вредно за околната среда 
и човешкото здраве поради оловното 
съдържание. Изхвърлете акумулатора в съ-
ответствие с местните закони и разпоредби.

 

Процедура за стартиране с външен 
акумулатор
1.  Поставете автомобилите достатъчно 

близо, за да могат да се свържат кабе-
лите, но двата автомобила не трябва 
да се допират.

2. Избягвайте вентилаторите или дви-
жещите се части в двигателното от-
деление по всяко време, дори когато 
автомобилите са изгасени.

3. Изключете всички електрически ус-
тройства, като радио, светлини, кли-
матици и др. Поставете автомобилите 
в положение P (Паркиране) и задей-
ствайте паркинг спирачките. Изклю-
чете и двата автомобила.

i  Информация
Акумулаторът на вашия автомобил се нами-
ра в багажното отделение.
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What to do in an emergency

To prevent damage to your vehicle:
• Only use a 12-volt power supply

(battery or jumper system) to
jump start your vehicle.

• Do not attempt to jump start
your vehicle by push-starting.

Information
An inappropriately disposed
battery can be harmful to the
environment and human
health. Dispose the battery
according to your local law(s)
or regulations.

Jump starting procedure 
1. Position the vehicles close enough

that the jumper cables will reach,
but do not allow the vehicles to
touch.

2. Avoid fans or any moving parts in
the engine compartment at all
times, even when the vehicles are
turned off.

3. Turn off all electrical devices such
as radios, lights, air conditioning,
etc. Put the vehicles in P (Park)
and set the parking brakes. Turn
both vehicles OFF.

Information
Your vehicle has a battery in the trunk
compartment. 

4. Connect the jumper cables in the
exact sequence shown in the illus-
tration. First connect one jumper
cable to the red, positive (+)
jumper terminal of your vehicle
(1).

5. Connect the other end of the
jumper cable to the red, positive
(+) battery/jumper terminal of the
assisting vehicle (2).

6. Connect the second jumper cable
to the black, negative (-) battery/
chassis ground of the assisting
vehicle (3).

i

i

NOTICE

Pb

OAE066004 

4.  Свържете кабелите в точната после-
дователност, показана на илюстра-
цията. Първо свържете единия кабела 
към червената положителна (+) клема 
на вашия автомобил (1).

5.  Свържете другия край на кабела към 
червената положителна (+) клема на 
акумулатора/стартиращото устрой-
ство на помощния автомобил (2).

6.  Свържете втория кабел за прескачане 
към черната отрицателна (-) клема за 
маса на акумулатора/стартиращото 
устройство на помощния автомобил 
(3).

Pb
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7.  Свържете другия край на втория кабел 
към черната отрицателна (-) клема за 
маса на вашия автомобил (4).

 Не позволявайте кабелите да контак-
туват с нищо друго, освен с правил-
ните клеми на акумулатора или стар-
товото устройство и клемите за маса. 
Не се навеждайте над акумулатора, 
когато свързвате кабелите.

8.  Стартирайте двигателя на помощния 
автомобил го оставете да работи с 
приблизително 2000 об/мин за ня-
колко минути. След това стартирайте 
вашия автомобил.

Ако вашият автомобил не запали след 
няколко опита, вероятно е необходимо 
сервизно обслужване. В този случай 
потърсете квалифицирана помощ. Ако 
причината за разреждане на акумула-
тора не е очевидна, вашият автомобил 
трябва да бъде проверен от оторизиран 
дилър на HYUNDAI.
 

Изключете стартовите кабели в точно 
обратния ред, в който сте ги свързали:
1.  Откачете кабела от черната отри-

цателна (-) клема за маса на вашия 
автомобил (4).

2.  Откачете другия край на кабела от 
черната отрицателна (-) клема за 
маса на акумулатора/стартиращото 
устройство на помощния автомобил 
(3).

3.  Откачете втория кабела от червената 
положителна (+) клема на акумула-
тора/стартиращото устройство на 
помощния автомобил (2).

4.  Откачете другия край на кабела от 
червената положителна (+) клема на 
вашия автомобил (2).
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АКО ДВИГАТЕЛЯТ ПРЕГРЕЕ
Ако температурният индикатор показва 
прегряване, ако усещате загуба на мощ-
ност или чуете силно пукане или чукане, 
двигателят вероятно е прегрял. Ако това 
се случи, трябва да:
1.  Изведете автомобила от пътя и спрете 

веднага щом е безопасно.
2.  Превключете скоростният лост в поло-

жение P (Паркиране) и задействайте 
спирачката за паркиране.

3.  Уверете се, че от двигателното отде-
ление не излиза гореща пара. Когато 
е безопасно, отворете отделението 
на двигателя и проверете конектора 
на водната помпа. Ако конекторът 
на водната помпа е разкачен, спрете 
двигателя, свържете отново конектора 
водната помпа и отново стартирайте 
двигателя.

4.  Задайте температурата и въздушния 
поток на максимум и включете клима-
тика.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато двигателят работи, 
дръжте ръцете, дрехите и 
инструментите далеч от 
движещите се части, като 
например охладителния 
вентилатор и задвижващия 
ремък, за да предотвратите 
сериозни наранявания.

 
5.  Когато предупредителният сигнал за 

сервизно обслужване  светне на 
инструменталното табло, незабавно 
изключете двигателя и се свържете с 
оторизиран дилър на HYUNDAI. Когато 
предупредителният сигнал за двига-
теля  светне или когато охлаждаща 
течност или гореща пара започне да 
излиза от отделението на двигателя, 
вдигнете капака на двигателя и ос-
тавете двигателя да работи. Това се 
прави за да се проветри двигателното 
отделение и да се охлади двигателя.

6.   Проверете индикатора на темпера-
турата на охлаждащата течност на 
арматурното табло, за да се уверите, 
че температурата на охлаждащата 
течност е достатъчно понижена. Про-
верете нивото на охлаждащата теч-
ност. Ако то е недостатъчно, проверете 
връзката на казанчето с радиатора, 
топлопровода на системата за ото-
пление и водната помпа за някакви 
течове. Ако няма изтичане, добавете 
охлаждаща течност. Но ако пробле-
мите продължават, като например 
светенето на предупредителните ин-
дикатори, течове или повреди на ох-
лаждащия вентилатор, които могат да 
прегреят двигателя, незабавно спрете 
двигателя и проверите автомобила си 
при оторизиран дилър на HYUNDAI.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НИКОГА не сваляйте  
капачката на радиатора  
или пробката за източване,  
докато двигателят и  
радиаторът са горещи. 
Горещата охлаждаща течност и па-
рата могат да избухнат под налягане, 
причинявайки сериозни наранявания. 
Изключете двигателя и изчакайте, до-
като двигателят се охлади. Бъдете из-
ключително внимателни когато сваля-
те капачката на радиатора. Намотайте 
плътна кърпа около нея и я завъртете 
бавно по посока обратна на часовни-
ковата стрелка до първо положение. 
Отдръпнете се назад докато наляга-
нето се освободи от охладителната 
система. Когато сте сигурни, че цялото 
налягане е освободено, натиснете на-
долу капачката, като плътната кърпа, и 
продължете да въртите обратно на ча-
совниковата стрелка, за да я свалите.

7.  Ако не можете да намерите причината 
за прегряването, изчакайте, докато 
температурата на двигателя се вър-
не към нормалното ниво. След това, 
ако е изгубена охлаждащата течност, 
внимателно добавете охладител в 
казанчето, за да приведете нивото 
на течността до посоченото средно 
положение.

8.  Продължете пътуването с повишено 
внимание, като следите за появата на 
признаци за прегряване. Ако двигате-
лят прегрее отново, препоръчваме да 
се обърнете към оторизиран дилър на 
HYUNDAI за помощ.

 ВНИМАНИЕ
• Сериозната загуба на охлаждащата 

течност показва теч в охладителната 
система и препоръчваме системата да 
бъде проверена от оторизиран дилър на 
HYUNDAI.

• Когато двигателят прегрее поради 
ниско ниво на охлаждащата течност 
на двигателя, внезапното добавяне на 
течност може да предизвика пукнати-
ни в двигателя. За да предотвратите 
повреда, добавете бавно охлаждащата 
течност на малки порции.
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6-10

(1) Low Tire Pressure Telltale/TPMS
Malfunction Indicator

(2) Low Tire Pressure Position
Telltale and Tire Pressure Telltale 
(Shown on the LCD display)

Check tire pressure 
(if equipped)

• You can check the tire pressure in
the Information Mode on the clus-
ter.
Refer to the "User Settings
Mode" section in chapter 3.

• Tire pressure is displayed after a
few minutes of driving after initial
engine start up.

• If tire pressure is not displayed
when the vehicle is stopped, "Drive
to display" message will appear.
After driving, check the tire pres-
sure.

• The displayed tire pressure values
may differ from those measured
with a tire pressure gauge.

• You can change the tire pressure
unit in the User Settings mode on
the LCD display.
- psi, kpa, bar (Refer to the "User

Settings Mode" section in
chapter 3).

TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM (TPMS) (IF EQUIPPED)

What to do in an emergency

OAE066006
■ Type A

■ Type A ■ Type B

■ Type B

OAE046114L/OAE046115L

OAE046460L/OAE066030L

(1)  Индикатор за ниско налягане в гумите 
/ Индикатор за повреда в TPMS

(2)  Индикатор за положението на гумата 
с ниско налягане и индикатор за на-
лягането в гумите (показва се на LCD 
дисплея)

Проверете налягането в гумите (ако е 
в оборудването)

6-10
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Telltale and Tire Pressure Telltale 
(Shown on the LCD display)

Check tire pressure 
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• You can change the tire pressure
unit in the User Settings mode on
the LCD display.
- psi, kpa, bar (Refer to the "User

Settings Mode" section in
chapter 3).

TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM (TPMS) (IF EQUIPPED)

What to do in an emergency

OAE066006
■ Type A

■ Type A ■ Type B

■ Type B

OAE046114L/OAE046115L

OAE046460L/OAE066030L

• Можете да проверите налягането на 
гумите в информационния режим на 
инструменталното табло.

 Вижте раздел „Режим Потребителски 
настройки“ в глава 3.

• Налягането в гумите се показва след 
няколко минути движение след първо-
началното стартиране на двигателя.

• Ако налягането в гумите не се показ-
ва, когато автомобилът е спрян, ще се 
появи съобщение „Карайте за да се 
покаже“. Проверете показанията за 
налягането в гумите след като авто-
мобилът се е движил известно време.

• Показваните стойности на налягането 
в гумите могат да се различават от 
тези, измерени с манометър.

• Можете да смените мерната едини-
ца за налягането на гумите в режим 
Потребителски настройки на LCD 
дисплея.

 - psi, kpa, bar (Вижте раздел „Режим 
Потребителски настройки“ в глава 3).

СИСТЕМА ЗА СЛЕДЕНЕ НА НАЛЯГАНЕТО В ГУМИТЕ (TPMS) (АКО Е В ОБОРУДВАНЕТО)
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Система за следене  
на налягането в гумите

 ВНИМАНИЕ
Прекалено високото или недоста-
тъчното налягане в гумите може да 
намали живота на гумите, да повлияе 
неблагоприятно върху управлението 
на автомобила и да доведе до вне-
запна повреда на гумата, което може 
да предизвика загуба на контрол над 
автомобила и произшествие.

Всяка гума, включително и резервната 
(ако има такава), трябва да се проверя-
ва ежемесечно, когато е студена, да се 
напомпа до налягането, препоръчано 
от производителя на автомобила върху 
табелката на автомобила или етикета за 
налягането в гумите. (Ако автомобилът 
ви е с гуми с различен размер от този, 
посочен на табелата на автомобила или 
етикета за налагането в гумите, трябва 
да определите правилното налягане за 
тези гуми.)

Като допълнителна характеристика за 
безопасност вашето превозно средство 
е оборудвано със система за следене 
на налягането в гумите (TPMS), която за-
действа светлинен индикатор за ниско 
налягане в гумите, когато една или 
повече от вашите гуми са с налягане 
значително под нормата. Следователно, 
когато индикаторът за ниско налягане 
на гумите светне, трябва да спрете и да 
проверите гумите възможно най-скоро, 
и да ги напомпате до нужното налягане. 
Пътуването при значително намалено 
налягане в гумата причинява прегряване 
на гумата и може да доведе до нейното 
повреждане.
Ниското налягане, също така, намалява 
горивната ефективност и ускорява износ-
ването на протектора на гумите, и може 
да повлияе на управлението и спирането 
на автомобила.
Обърнете внимание, че TPMS не е замес-
тител на правилната поддръжка на гуми-
те и водачът е отговорен за правилната 
поддръжка на налягането в гумите, дори 
ако спадането не е достигнало нивото, 
което да задейства светлинния сигнал на 
TPMS за ниско налягане на гумите.
 

Вашето превозно средство е оборудвано 
с индикатор за неизправност на TPMS, 
който се задейства когато системата 
не работи правилно. Индикаторът за 
неизправност на TPMS е комбиниран с 
индикатора за ниско налягане в гумите. 
Когато системата открие неизправност, 
сигналът ще мига за около една минута 
и след това ще свети постоянно. Тази 
последователност ще продължи при 
последващите стартирания на автомо-
била, докато съществува неизправност.
Когато индикаторът за неизправност 
свети, системата може да не е в състоя-
ние да открие и да сигнализира за ниско 
налягане в гумите, както е предвидено. 
Неправилно функциониране на TPMS 
може да възникне по различни причини, 
включително монтирането на резервни 
или алтернативни гуми или джанти на 
автомобила, които пречат на правилното 
функциониране на TPMS.
Винаги проверявайте индикатора за 
неизправност на TPMS, след като сме-
ните една или повече гуми или джанти 
на автомобила, за да сте сигурни, че 
резервните или алтернативните гуми и 
джанти позволяват на TPMS да продължи 
да функционира правилно.
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 БЕЛЕЖКА 
Ако някое от изброените по-долу съби-
тия се случи, проверете системата при 
упълномощен дилър на HYUNDAI.
1. Индикаторът за ниско налягане в гу-

мите/ Неизправност в TPMS не светва 
за 3 секунди, когато ключът за запал-
ването е поставен в положение ON 
или двигателят работи.

2. Индикаторът за неизправност на 
TPMS остава да свети, след като мига 
за около 1 минута

3.  Индикаторът за положението на 
гумата с ниско налягане остава да 
свети.

Индикатор за ниско 
налягане на гумите

Индикатор за положението на гумата 
с ниско налягане и за налягането в 
гумите
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If any of the below happens, have
the system checked by an author-
ized HYUNDAI dealer.
1. The Low Tire Pressure Telltale/

TPMS Malfunction Indicator
does not illuminate for 3 sec-
onds when the ignition switch
is placed to the ON position or
engine is running.

2. The TPMS Malfunction Indicator
remains illuminated after blink-
ing for approximately 1 minute.

3. The Low Tire Pressure Position
Telltale remains illuminated.

Low tire pressure
telltale

Low tire pressure position and
tire pressure telltale

When the tire pressure monitoring
system warning indicators are illumi-
nated and warning message dis-
played on the cluster LCD display,
one or more of your tires is signifi-
cantly under-inflated. The Low Tire
Pressure Position Telltale will indi-
cate which tire is significantly under-
inflated by illuminating the corre-
sponding position light.

If either telltale illuminates, immedi-
ately reduce your speed, avoid hard
cornering and anticipate increased
stopping distances. You should stop
and check your tires as soon as pos-
sible. Inflate the tires to the proper
pressure as indicated on the vehi-
cle’s placard or tire inflation pressure
label located on the driver’s side cen-
ter pillar outer panel.
If you cannot reach a service station
or if the tire cannot hold the newly
added air, replace the low pressure
tire with the spare tire.
The Low Tire Pressure Telltale will
remain on and the TPMS Malfunction
Indicator may blink for one minute
and then remain illuminated (when
the vehicle is driven approximately
20 minutes at speed above 25 km/h
(15.5 mph)) until you have the low
pressure tire repaired and replaced
on the vehicle.

Information 
The spare tire is not equipped with a
tire pressure sensor.

i

NOTICE

What to do in an emergency

■ Type A ■ Type B

OAE046114L/OAE046115L

Когато предупредителните индикатори 
на системата за следене на налягането 
в гумите светят и на LCD дисплея се по-
каже предупредително съобщение, една 
или повече от гумите са със значително 
понижено налягане. Индикаторът за мес-
тоположение на гумата с ниско налягане 
ще покаже коя гума е спаднала, като 
освети съответната позиция.
 

Ако някои от индикаторите светне, неза-
бавно намалете скоростта, не правете 
резки завой и предвидете по-голяма дис-
танция за спиране. Трябва да спрете и да 
проверите гумите възможно най-скоро. 
Напомпайте гумите до нужното налягане, 
както е показано на табелата на авто-
мобила или на етикета за налягането на 
гумите, разположен на външния панел на 
средната колонка от страната на водача.
Ако не можете да стигнете до сервиз 
или ако гумата не задържа въздух след 
напомпването, сменете спадналата гума 
с резервната гума.
Индикаторът за ниско налягане в гу-
мите остава включен и индикаторът за 
неизправност на TPMS може да мига в 
продължение на една минута и след това 
да остане включен (когато автомобилът 
се е движил около 20 минути при скорост 
над 25 км/ч, докато спадналата гума не 
бъде ремонтирана или сменена.

i  Информация
Резервната гума не е оборудвана със сензор 
за налягане.
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 ВНИМАНИЕ
В зимни условия или при студено време, 
индикаторът за налягането в гумите 
може да светне, ако налягането в гумите 
е настроено на препоръчваното наляга-
не в гумите при топло време. Това не оз-
начава, че системата TPMS работи непра-
вилно, защото намалената температура 
води до пропорционално понижаване на 
налягането в гумите.
Когато пътувате с автомобила топла зона 
към студена зона или от студена зона към 
топла зона, или външната температура 
е значително по-висока или по-ниска, 
трябва да проверите налягането на гу-
мите и да го регулирате до препоръчи-
телното налягане.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Повреда при ниско налягане
Значителното понижаване на налягане-
то в гумите прави превозното средство 
нестабилно и може да доведе до загуба 
на контрол над превозното средство и 
увеличаване на спирачния път.
Продължителното шофиране с ниско 
налягане в гумите може да доведе до 
прегряване и повреждане на гумите.

Индикатор за неизправност 
на TPMS (Система за следене 
на налягането в гумите)

Индикаторът за неизправност на TPMS 
ще светне, след като мига приблизител-
но една минута, когато има проблем със 
системата за следене на налягането в 
гумите.
Проверете системата възможно най-ско-
ро при оторизиран дилър на HYUNDAI

 БЕЛЕЖКА 
Ако има неизправност в TPMS, индика-
торът за местоположението на гумите с 
ниско налягане не се показва, въпреки 
че автомобилът има недостатъчно на-
помпана гума.
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 БЕЛЕЖКА 
Индикаторът за неизправност на TPMS 
може да свети след мигане в продълже-
ние на една минута, ако автомобилът е в 
близост до кабели за електрозахранване 
или радиопредаватели като полицейски 
управления, правителствени и държавни 
служби, радио-разпръсквателни станции, 
военни инсталации, летища, предавателни 
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, дис-
танционни стартери, навигация и др. Това 
може да попречи на нормалната работа 
на TPMS.

Смяна на гума с TPMS
Ако имате спаднала гума, индикаторите 
за ниско налягане и местоположение на 
гумите ще се включат. Поправете спад-
налата гума при оторизиран дилър на 
HYUNDAI колкото е възможно по-скоро 
или сменете спадналата гума с резерв-
ната гума.

 ВНИМАНИЕ
Никога не използвайте вещество за ре-
монт на спукана гума, което не е одобре-
но от дилър на HYUNDAI за ремонт и/ или 
напомпване на гума с ниско налягане. 
Уплътнителят на гуми, който не е одобрен 
от дилър на HYUNDAI, може да повреди 
сензора за налягане в гумите.

Резервната гума (ако е в оборудването) не 
се доставя със сензор за следене на на-
лягането в гумите. Когато гумата с ниско 
налягане или спадналата гума е заменена 
с резервната гума, индикаторът за ниско 
налягане на гумите ще остане включен. 
Също така, индикаторът за неизправност 
на TPMS ще свети след мигане за 1 мину-
та, ако автомобилът се движи със скорост 
над приблизително 25 км/ч (15,5 мили/ч) за 
около 20 минути.

 След като оригиналната гума, оборудвана 
със сензор за следене на налягането, отно-
во се напомпи до препоръчаното налягане 
и се монтира обратно на превозното сред-
ство, индикатор за ниско налягане в гумите 
и индикатор за неизправност в TPMS ще 
изгаснат в рамките на няколко минути при 
движение.
Ако индикаторите не изгаснат след някол-
ко минути, посетете оторизиран дилър на 
HYUNDAI.
Всяко колело е оборудвано със сензор за 
налягането в гумите, монтиран в гумата 
зад стеблото на вентила (с изключение на 
резервната гума). Трябва да използвате 
специални TPMS джанти. Препоръчваме ви 
винаги да обслужвате гумите при оторизи-
ран дилър на HYUNDAI.
Възможно е да не разпознаете гума с ниско 
налягане просто като я гледате. Винаги 
използвайте качествен манометър за из-
мерване на налягането в гумите. Имайте 
предвид, че гума, която е гореща (от дви-
жението), ще има по-високо налягане, 
отколкото гума, която е студена.
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Студена гума означава, че автомобилът е 
бил неподвижен в продължение на 3 часа 
и се е движил по-малко от 1,6 км (1 миля) 
в този 3-часов период.
Оставете гумата да изстине преди да из-
мерите налягането. Винаги проверявайте 
дали гумата е студена, преди да я напом-
пате до препоръчителното налягане.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• TPMS не може да ви предупреди 

за тежки и внезапни повреди на 
гумите, причинени от външни фак-
тори като пирони или отломки от 
пътната настилка.

• Ако забележите някаква неста-
билност на автомобила, незабав-
но свалете крака си от педала на 
газта, постепенно задействайте 
спирачките с лек натиск и бавно се 
придвижете до безопасно място на 
пътя.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Намесата, модифицирането или деакти-
вирането на компоненти на системата за 
следене на налягането в гумите (TPMS) 
може да повлияе на способността на 
системата да предупреждава вода-
ча за ниско налягане в гумите и / или 
неизправности на TPMS. Намесата в, 
модифицирането или деактивирането 
на компоненти на системата за следене 
на налягането в гумите (TPMS) може да 
доведе до анулиране на гаранцията за 
тази част от автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За ЕВРОПА

• Не модифицирайте автомобила - това 
може да повлияе на функциите на 
TPMS.

• Предлаганите на пазара джанти ня-
мат TPMS сензор.

 За вашата безопасност препоръчва-
ме да използвате части за подмяна от 
оторизиран дилър на HYUNDAI.

• Ако използвате джанти от пазара, 
използвайте TPMS сензор, одобрен от 
дилър на HYUNDAI. Ако автомобилът 
ви не е оборудван с TPMS сензор или 
TPMS не работи правилно, може да 
не успеете да преминете годишния 
технически преглед на автомобила, 
който се извършва във вашата стра-
на.

* Всички автомобили, продадени на 
европейския пазар през посочения 
по-долу период, трябва да са оборуд-
вани с TPMS.

 - Автомобил нов модел: 1 ноември 2012 
г. ~

 - Автомобил сегашен модел: 1 ноем-
ври 2014 г. ~ (Според регистрацията 
на автомобилите)

АКО СПУКАТЕ ГУМА (СМЯНА НА ГУМАТА С РЕЗЕРВНА, АКО Е ОБОРУДВАНА)
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Смяната на гума може да бъде опасна. 
Следвайте инструкциите в този раздел, 
когато сменяте гума, за да намалите 
риска от сериозно нараняване или смърт.

 ВНИМАНИЕ
Бъдете внимателни, когато използвате 
дръжката на крика и се пазете от плоския 
край. Плоският край има остри ръбове, 
които могат да ви порежат.

Крик и инструменти
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What to do in an emergency

Jack and tools 

(1) Jack handle
(2) Jack
(3) Wheel lug nut wrench

The jack, jack handle, and wheel lug
nut wrench are stored in the luggage
compartment under the luggage box
cover.
The jack is provided for emergency
tire changing only.

Turn the winged hold down bolt
counterclockwise to remove the
spare tire.
Store the spare tire in the same com-
partment by turning the winged hold
down bolt clockwise.
To prevent the spare tire and tools
from "rattling", store them in their
proper location.

IF YOU HAVE A FLAT TIRE

OAD065027

OAD065026

Changing a tire can be danger-
ous. Follow the instructions in
this section when changing a
tire to reduce the risk of serious
injury or death.

WARNING  

Be careful as you use the jack
handle to stay clear of the flat
end. The flat end has sharp
edges that could cause cuts.

CAUTION

(1) Дръжка на крика
(2) Крик
(3) Глух ключ за гайките на колелата
Крикът, дръжката на крика и гаечният 
ключ се съхраняват в багажното отделе-
ние под постелката на багажника.
Крикът е предназначен само за аварийна 
смяна на гуми.
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What to do in an emergency

Jack and tools 

(1) Jack handle
(2) Jack
(3) Wheel lug nut wrench

The jack, jack handle, and wheel lug
nut wrench are stored in the luggage
compartment under the luggage box
cover.
The jack is provided for emergency
tire changing only.

Turn the winged hold down bolt
counterclockwise to remove the
spare tire.
Store the spare tire in the same com-
partment by turning the winged hold
down bolt clockwise.
To prevent the spare tire and tools
from "rattling", store them in their
proper location.

IF YOU HAVE A FLAT TIRE

OAD065027

OAD065026

Changing a tire can be danger-
ous. Follow the instructions in
this section when changing a
tire to reduce the risk of serious
injury or death.

WARNING  

Be careful as you use the jack
handle to stay clear of the flat
end. The flat end has sharp
edges that could cause cuts.

CAUTION

Завъртете перчатия фиксиращ болт в по-
сока обратна на часовниковата стрелка, 
за да извадите резервната гума.
Съхранявайте резервната гума в това 
отделение, като завъртите перчатия фи-
ксиращ болт по посока на часовниковата 
стрелка.
За да предпазите резервната гума и 
инструментите от „дрънкане“, ги съхра-
нявайте на правилното им място.

АКО ИМАТЕ СПАДНАЛА ГУМА
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Смяна на гуми

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Автомобилът може да се плъзне или да 
се освободи от крика, причинявайки 
сериозно нараняване или смърт на вас 
или на хората наоколо. Вземете следните 
предпазни мерки:
• Не влизайте под превозно сред-

ство, което е вдигнато на крик.
• НИКОГА не се опитвайте да сменя-

те гума на пътното платно. Винаги 
премествайте автомобила напъл-
но извън пътя на стабилна и твърда 
повърхност, преди да се опитате 
да смените гумата. Ако не можете 
да намерите равно и твърдо място 
извън пътя, обадете се на пътна 
помощ за съдействие.

• Уверете се, че използвате крика, 
предоставен с автомобила.

(Продължава)

 (Продължение)
• Винаги поставяйте крика на опре-

делените позиции за повдигане на 
автомобила и НИКОГА не на броните 
или друга част на автомобила.

• Не стартирайте и не оставяйте двига-
теля да работи, докато автомобилът е 
вдигнат на крик.

• Не позволявайте на никого да седи в 
автомобила, докато е на крик.

• Дръжте децата далеч от пътя и от ав-
томобила.

При смяна на гума следвайте тези стъп-
ки:
1.  Паркирайте на равнина и твърда по-

върхност.
2.  Превключете скоростния лост в по-

ложение P (Паркиране), задействайте 
спирачката за паркиране и поставете 
ключа за запалването в позиция LOCK 
/ OFF.

3.  Натиснете бутона за аварийните свет-
лини.

4.  Извадете гаечния ключ, крика, дръж-
ката на крика и резервната гума от 
автомобила.
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What to do in an emergency

5. Block both the front and rear of the
tire diagonally opposite of the tire
you are changing.

6. Loosen the wheel lug nuts coun-
terclockwise one turn each in the
order shown above, but do not
remove any lug nuts until the tire
has been raised off of the ground.

7. Place the jack at the designated
jacking position under the frame
closest to the tire you are chang-
ing. The jacking positions are
plates welded to the frame with
two notches and two dimples.
Never jack any other position or
part of the vehicle. It may damage
to the side seal molding.

OAE066010

BBlloocckk

OAE066011 OAE066012

■ Front ■ Rear

5. Блокирайте в двете посоки гумата, 
която е диагонално противоположна 
на гумата за смяна.
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to the side seal molding.
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6.  Разхлабете с по един оборот гайките 
на колелото по посока обратна на ча-
совниковата стрелка, в реда, показан 
по-горе, но не сваляйте никакви гайки, 
докато гумата не бъде повдигната от 
земята.
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■ Front ■ Rear

7.  Поставете гнездото в определената 
позиция за повдигане под рамата, 
която е най-близо до гумата за смяна. 
Позициите за повдигане са плочки, 
заварени към рамата с два канала и 
две вдлъбнатини. Никога не поставяй-
те крика на друго място или част от 
автомобила. Възможно е да повредите 
праговете на автомобила.
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8. Insert the jack handle into the jack
and turn it clockwise, raising the
vehicle until the tire clears the
ground. Make sure the vehicle is
stable on the jack.

9. Loosen the lug nuts with the wheel
lug nut wrench and remove them
with your fingers. Remove the
wheel from the studs and lay it flat
on the ground out of the way.
Remove any dirt or debris from
the studs, mounting surfaces, and
wheel.

10. Install the spare tire onto the
studs of the hub.

11. Tighten the lug nuts with your fin-
gers onto the studs with the
smaller end of the lug nuts clos-
est to the wheel.

12. Lower the vehicle to the ground
by turning the jack handle coun-
terclockwise.

13. Use the wheel lug nut wrench to
tighten the lug nuts in the order
shown. Double-check each lug
nut until they are tight. After
changing tires, we recommend
that an authorized HYUNDAI
dealer tighten the lug nuts to their
proper torque as soon as possi-
ble. The wheel lug nut should
be tightened to 11~13 kgf.m
(79~94 lbf.ft).

OAE066013 OAE066011

8.  Поставете дръжката на крика в гнез-
дото и я завъртете по посока на ча-
совниковата стрелка, като повдигнете 
автомобила, докато гумата се отдели 
от земята. Уверете се, че автомобилът 
стои стабилно на крика.

 

9.  Разхлабете гайките с гаечния ключ и 
ги свалете с ръка. Извадете колелото 
от болтовете и го поставете на земята 
встрани. Отстранете всички замър-
сявания от болтовете, монтажните 
повърхности и колелото.

10. Монтирайте резервната гума върху 
болтовете на главината.

11. Затегнете гайките на ръка върху бол-
товете, като по тесния край на гайките 
трябва да бъде към джантата.

12. Спуснете автомобила до земята, като 
завъртите дръжката на крика в посока 
обратна на часовниковата стрелка.
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OAE066013 OAE066011

13. Използвайте гаечния ключ за да за-
тегнете гайките в показания ред. Про-
верете поотделно всяка гайка, докато 
бъдат добре затегнати. След смяната 
на гуми препоръчваме оторизиран ди-
лър на HYUNDAI да затегне гайките на 
колелата до необходимия момент на 
затягане възможно най-скоро. Гайката 
на колелото трябва да се затегне до 
11~13 кг/м (79~94 lb/ft).
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Ако имате манометър, проверете наля-
гането в гумата (вижте „Гуми и джанти“ 
в глава 8 за инструкции за налягането в 
гумите.). Ако налягането е по-ниско или 
по-голямо от препоръчаното, придвижете 
се бавно до най-близкия сервиз и го ре-
гулирайте до препоръчаното налягане. 
Винаги поставяйте обратно капачката 
на вентила, след като проверите или 
регулирате налягането в гумите. Ако ка-
пачката не бъде поставена обратно, може 
да изтича въздух от гумата. Ако загубите 
капачката на вентила, купете друга и я 
поставете възможно най-скоро. След 
смяната на гумите, приберете спаднала-
та гума и върнете крика и инструментите 
на съответните места за съхранение.

 БЕЛЕЖКА 
Проверете налягането на гумите въз-
можно най-скоро след монтажа на 
резервната гума. Регулирайте го до 
препоръчителното налягане.

 ВНИМАНИЕ
Вашият автомобил е с метрична резба 
на болтовете и гайките. Уверете се, че 
при смяната на гумата, се използват 
същите гайки, които преди това са били 
свалени. Ако трябва да смените гайките 
си, уверете се, че имат метрична резба, 
за да избегнете повреда на болтовете и 
да осигурите правилното закрепване на 
колелото към главината. Препоръчваме 
ви да се консултирате с оторизиран ди-
лър на HYUNDAI за помощ.

Ако някоя част от оборудването като кри-
ка, гайките, болтовете или друго оборуд-
ване е повредено или в лошо състояние, 
не се опитвайте да смените гумата и 
извикайте помощ.
Проверете и затегнете гайките на ко-
лелата след изминаване на 50 км след 
смяната. Проверете отново гайките на 
колелата след като сте изминали над 
1000 км.

Използване на компактни резервни 
гуми (ако са в оборудването)
Компактните резервни гуми са предназ-
начени само за аварийно използване. 
Шофирайте внимателно с компактната 
резервна гума и винаги спазвайте пред-
пазните мерки.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да предотвратите повреда на ком-
пактната резервна гума и загуба на 
управлението, което може да доведе 
до авария:
• Използвайте компактната резервна 

гума само при аварийни ситуации.
• НИКОГА не карайте автомобила със 

скорост над 80 км/ч (50 мили/ч).
• Не превишавайте максималното 

натоварване на автомобила или 
товароносимостта, показана на 
страничната стена на компактната 
резервна гума.

• Не използвайте компактната резервна 
гума постоянно. Поправете или под-
менете оригиналната гума възможно 
най-скоро, за да избегнете повреда на 
компактната резервна гума.
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Когато шофирате с компактната резерв-
на гума, монтирана на вашия автомобил:
•  Проверете налягането на гумите след 

монтажа на компактната резервна 
гума. Компактната резервна гума 
трябва да се напомпа до 420 kPa (60 
psi).

•  Не измивайте автомобила на автома-
тична автомивка, докато е монтирана 
компактната резервна гума.

•  Не използвайте компактната резервна 
гума на друго превозно средство, тъй 
като тази гума е създадена специално 
за вашия автомобил.

•  Животът на протектора на компактна-
та резервна гума е по-кратък от този 
на обикновената гума. Проверявайте 
редовно компактната резервна гума 
и заменете износените компактни 
резервни гуми със същия размер и 
дизайн, монтирани на същата джанта.

•  Не използвайте повече от една ком-
пактна резервна гума едновременно.

•  Не теглете ремарке, докато е инстали-
рана компактната резервна гума.

 БЕЛЕЖКА 
Когато оригиналната гума и джанта бъ-
дат ремонтирани и отново се монтират 
на автомобила, моментът за затягане 
на гайките трябва да бъде регулиран 
правилно. Правилният момент за затя-
гане на гайките е 11~13 кг/м (79~94 lb/ft).

 ВНИМАНИЕ
За да предотвратите повреда на ком-
пактната резервна гума и вашето пре-
возно средство:

• Карайте достатъчно бавно за услови-
ята на пътя, за да избегнете всякакви 
опасности, като дупки или или отлом-
ки.

• Избягвайте преминаването над пре-
пятствия. Диаметърът на компактната 
резервна гума е по-малък от диаме-
търа на конвенционалната гума и 
намалява разстоянието до земята с 
приблизително 25 мм (1 инч).

• Не използвайте вериги за сняг на 
компактната резервна гума. Поради 
по-малкия размер веригата на сняг 
няма да пасне правилно.

• Не използвайте компактната резерв-
на гума върху други джанти и не бива 
да се използват стандартни гуми, 
гуми за сняг, тасове или декоративни 
пръстени с компактната резервна 
джанта.
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Jack label
1. Model Name
2. Maximum allowable load
3. When using the jack, set your

parking brake.
4. When using the jack, stop the

engine.
5. Do not get under a vehicle that is

supported by a jack.
6. The designated locations under

the frame
7. When supporting the vehicle, the

base plate of jack must be vertical
under the lifting point.

8. Shift into Reverse gear on vehi-
cles with manual transmission or
move the shift lever to the P posi-
tion on vehicles with dual clutch
transmission.

9. The jack should be used on firm
level ground.

10. Jack manufacture
11. Production date
12. Representative company and

address

What to do in an emergency

The actual Jack label in the vehicle may differ from the illustration.
For more detailed specifications, refer to the label attached to the jack.

OHYK065011

Действителната табелка на крика в автомобила може да се различава от илюстра-
цията. 
За по-подробни спецификации вижте табелата, прикрепена към крика.

1.  Наименование на модела
2.  Максимално допустим товар
3.  Когато използвате крика, задействай-

те спирачката за паркиране.
4.  Когато използвате крика спрете дви-

гателя.
5.  Не влизайте под превозно средство, 

което е вдигнато на крик.
6.  Определените места под рамата
7.  При повдигане на автомобила основ-

ната плоча на крика трябва да бъде 
вертикално под точката на повдига-
не.

8.  Превключете на заден ход при авто-
мобил с ръчна скоростна кутия или 
преместете скоростния лост в поло-
жение P при автомобил с трансмисия 
с двоен съединител.

9.  Крикът трябва да се използва на твър-
до равно място.

10.  Производител на крика
11.  Дата на производство
12.  Представляваща фирма и адрес
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ЕС декларация за съответствие за крика 
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С комплект за мобилност (TMK) 

6-24

What to do in an emergency

With Tire Mobility Kit (TMK)

For safe operation, carefully read
and follow the instructions in this
manual before use.
(1) Compressor
(2) Sealant bottle
The Tire Mobility Kit is a temporary fix
to the tire and the tire should be
inspected by an authorized HYUNDAI
dealer as soon as possible.

Introduction

With the Tire Mobility Kit you stay
mobile even after experiencing a tire
puncture.
The compressor and sealing com-
pound system effectively and com-
fortably seals most punctures in a
passenger car tire caused by nails  or
similar objects and reinflates the tire.

OAE066007

When two or more tires are flat,
do not use the tire mobility kit
because the supported one
sealant of Tire Mobility Kit is
only used for one flat tire.

CAUTION

Do not use the Tire Mobility Kit
to repair punctures in the tire
walls. This can result in an acci-
dent due to tire failure.

WARNING  

Have your tire repaired as soon
as possible. The tire may lose
air pressure at any time after
inflating with the Tire Mobility
Kit.

WARNING  

OAE066029

OAEE066002

■ For 15 inch tire

■ For 17 inch tire

За безопасна работа внимателно про-
четете и следвайте инструкциите в това 
ръководство преди употреба.
(1) Компресор
(2) Бутилка с уплътнител
Комплектът за мобилност е за временен 
ремонт на гума и тя трябва да бъде про-
верена от оторизиран дилър на HYUNDAI 
възможно най-скоро.
 

 ВНИМАНИЕ
Когато две или повече гуми са спаднали, 
не използвайте комплекта за мобилност, 
тъй като включеният в комплекта уплът-
нител може да се използва само за една 
гума.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не използвайте комплекта за мобилност 
за да ремонтирате пробиви в стените на 
гумите. Това може да доведе до авария, 
дължаща се на повреда на гумата.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ремонтирайте гумата колкото е въз-
можно по-скоро. Гумата може да спадне 
отново по всяко време след напомпване 
с комплекта за мобилност.

 

Въведение
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and follow the instructions in this
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because the supported one
sealant of Tire Mobility Kit is
only used for one flat tire.

CAUTION

Do not use the Tire Mobility Kit
to repair punctures in the tire
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С комплекта за мобилност вие ще бъдете 
подвижни дори и след спукване на гума.
Компресорът и системата за уплътняване 
могат да ефективно и удобно да ремон-
тират повечето пробождания на гумите 
на пътнически автомобил, причинени 
от пирони или подобни предмети, и да 
напомпа гумата.
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След като се уверите, че гумата е добре зале-
пена, можете да карате предпазливо с тази 
гума (разстояние до 200 км (120 мили)) при 
максимална скорост от 80 км/ч (50 мили/ч), 
за да стигнете до сервиз или магазин за гуми, 
където да смените гумата.
Възможно е някои гуми, особено при по-го-
леми бробойни или повреда на страничната 
стена, да не могат да бъдат напълно запеча-
тани.
Загубата на въздух в гумата може да повлияе 
неблагоприятно на ефективността на гумата.
Поради тази причина трябва да избягвате 
рязкото завиване или други маневри, особено 
ако автомобилът е силно натоварен или ако 
се използва ремарке.
Комплектът за мобилност не е проектиран 
или предназначен като постоянен метод за 
ремонт на гумите и трябва да се използва 
само за една гума.
Тази инструкция ви показва стъпка по стъпка 
как да залепите временно пробождането 
просто и надеждно.
Прочетете секцията „Бележки за безопасното 
използване на Комплекта за мобилност“.
 

Бележки за безопасното използване 
на Комплекта за мобилност.
• Паркирайте колата си отстрани на 

пътя, за да можете да работите с пре-
носимия комплект далеч от трафика.

• За да сте сигурни, че автомобилът ви 
няма да се задвижи, дори и когато сте 
на доста ниско ниво, винаги задей-
ствайте спирачката за паркиране.

• Използвайте комплекта за мобилност 
само за залепване/ напомпване на 
гумите на пътнически автомобили. 
Само пробити участъци, разположе-
ни в зоната на протектора на гумата, 
могат да бъдат залепени с помощта 
на комплекта за мобилност.

• Не го използвайте за мотоциклетни, 
велосипедни или други видове гуми.

• Когато гумата и джантата са повредени, 
не използвайте комплекта за мобилност 
в интерес на вашата безопасност.

• Използването на комплекта за мо-
билност може да не е ефективно при 
повреда на гумата по-голяма от при-
близително 6 мм (0,24 инча). Свържете 
се с най-близкия дилър на HYUNDAI, ако 
гумата не може да бъде задоволително 
ремонтирана с комплекта за мобилност.

• Не използвайте комплекта за мо-
билност, ако една гумата е сериозно 
повредена при движение в спаднало 
състояние или с недостатъчно въз-
душно налягане.

• Не изваждайте чужди предмети като 
гвоздеи или винтове, които са проник-
нали в гумата.

• Ако автомобилът е на открито, оста-
вете двигателя да работи. В противен 
случай компресорът може да изтощи 
акумулатора на автомобила.

• Никога не оставяйте комплекта за 
мобилност без надзор, докато се из-
ползва.

• Не оставяйте компресора да работи 
повече от 10 минути без прекъсване, 
защото може да прегрее.

• Не използвайте комплекта за мобил-
ност, ако температурата на околната 
среда е под -30° C (-22° F).
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Компоненти на комплекта за мобилност

6-26

What to do in an emergency

0. Speed restriction label
1. Sealant bottle and label with

speed restriction
2. Filling hose from sealant bottle to

wheel
3. Connectors and cable for power

outlet direct connection
4. Holder for the sealant bottle
5. Compressor
6. ON/OFF switch
7. Pressure gauge for displaying the

tire inflation pressure
8. Screw cap for reducing tire infla-

tion pressure
9. Hose to connect compressor and

sealant bottle or compressor and
wheel

Connectors, cable and connection
hose are stored in the compressor
housing.

Strictly follow the specified sequence,
otherwise the sealant may escape
under high pressure.

Components of the Tire Mobility Kit
■ For 15 inch tire

OGDE064102/OEL069020

■ For 17 inch tire

0.  Етикет за ограничение на скоростта 
1.  Бутилка с уплътнител и етикет за огра-

ничение на скоростта
2.  Маркуч от бутилката с уплътнител до 

колелото
3.  Съединители и кабел за директно 

свързване към електрическия контакт
4.  Държач за бутилката с уплътнител
5.  Компресор
6.  Превключвател за включване/ из-

ключване
7.  Манометър за показване на наляга-

нето при напомпването на гумата
8.  Винтова капачка за намаляване на 

налягането при помпане
9.  Маркуч за свързване на компресора и 

уплътнителната бутилка или компре-
сора и колелото

Съединителите, кабелът и маркучът за 
свързване се съхраняват в корпуса на 
компресора.
Строго следвайте указаната последова-
телност, в противен случай уплътнителят 
може да излезе под високо налягане.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не използвайте уплътнител за гуми след 
изтичането на срока за годност (дата-
та на изтичане на срока на годност е 
отпечатана върху контейнера на уплът-
нителя). Това може да увеличи риска от 
повреда на гумата. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Дръжте далеч от деца. 
• Избягвайте контакт с очите. 
• Не поглъщайте.

 Използване на комплекта  
за мобилност

 ВНИМАНИЕ
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Using the Tire Mobility Kit

1. Shake the sealant bottle.

Do not use the tire sealant after
the sealant has expired (i.e.
pasted the expiration date on
the sealant container). This can
increase the risk of tire failure.

WARNING  

• Keep out of reach of children.
• Avoid contact with eyes.
• Do not swallow.

WARNING  

Detach the speed restriction
label (0) from the sealant bottle
(1), and place it in a highly visi-
ble place inside the vehicle
such as on the steering wheel
to remind the driver not to drive
too fast.

WARNING  

OLMF064103

OAE066014

Отлепете етикета за ограничаване на 
скоростта (0) от бутилката за уплътни-
теля (1) и го поставете на ясно видимо 
място във вътрешността на автомобила, 
например на волана, за да напомня на 
водача да не шофира прекалено бързо.
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WARNING  

• Keep out of reach of children.
• Avoid contact with eyes.
• Do not swallow.
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1.  Разклатете бутилката с уплътнител.
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What to do in an emergency

2. Screw the connection hose (9)
onto the connector of the sealant
bottle.

3. Ensure that the screw cap (8) is
closed.

4. Unscrew the valve cap from the
valve of the flat tire and screw the
filling hose (2) of the sealant bottle
onto the valve.

Securely install the sealant fill-
ing hose to the valve. If not,
sealant may flow backward,
possibly clogging the filling
hose.

CAUTION

OAE066027

OAEE066004 OAE066017

2.  Завийте свързващия маркуч (9) към 
съединителя на бутилката с уплътни-
тел.

3.  Уверете се, че винтовата капачка (8) е 
затворена.
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4. Развийте капачката от вентила на 
спадналата гума и завийте маркуча 
за запълване (2) на бутилката с уплът-
нителя към вентила на гумата.

 ВНИМАНИЕ
Закрепете сигурно маркуча за запъл-
ване с уплътнителя към вентила. В 
противен случай уплътнителят може 
да изтече назад и да запуши маркуча 
за запълване.
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5. Insert the sealant bottle into the
housing (4) of the compressor so
that the bottle is upright.

6. Ensure that the compressor is
switched off, position 0.

7. Plug the compressor power cord
(3) into the vehicle power outlet.

8. With the ignition switch in the ON
position, switch on the compres-
sor and let it run for approximately
5~7 minutes to fill the sealant up
to proper pressure. (Refer to the
Tire and Wheels, chapter 8). The
inflation pressure of the tire after
filling is unimportant and will be
checked/corrected later.
Be careful not to overinflate the
tire and stay away from the tire
when filling it.

9. Switch off the compressor.
10. Detach the hoses from the

sealant bottle connector and
from the tire valve.

Return the Tire Mobility Kit to its stor-
age location in the vehicle.

Do not attempt to drive your
vehicle if the tire pressure is
below 200 kpa (29 psi). This
could result in an accident due
to sudden tire failure.

CAUTION

Do not leave your vehicle run-
ning in a poorly ventilated area
for extended periods of time.
Carbon monoxide poisoning
and suffocation can occur.

WARNING  

OAE066016

OAEE066007

OLMF064105

■ For 15 inch tire

■ For 17 inch tire

5.  Поставете бутилката с уплътнителя 
в корпуса (4) на компресора, така че 
бутилката да е изправена.

6.  Уверете се, че компресорът е изключен, 
позиция 0.
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7. Включете захранващия кабел на ком-
пресора (3) в електрическия контакт 
на автомобила.

8. При ключ за запалването в положение 
ON, включете компресора и го оста-
вете да работи за около 5 ~ 7 минути, 
за да запълни уплътнителя до подхо-
дящо налягане. (Виж Гуми и джанти, 
глава 8). Налягането на гумата след 
напълване с уплътнителя не е важно 
и ще бъде проверено / коригирано 
по-късно.

 Внимавайте да не напомпате гумата 
прекалено много и да стойте настрана 
от гумата, докато я запълвате с уплът-
нителя. 

 ВНИМАНИЕ
Не се опитвайте да карате автомобила, 
ако налягането в гумите е под 200 kpa (29 
psi). Това може да доведе до авария, дъл-
жаща се на внезапна повреда на гумата.

9.  Изключете компресора.
10. Разкачете маркучите от бутилката с 

уплътнител и от вентила на гумата.
 Върнете комплекта за мобилност на 

мястото за съхранение в автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не оставяйте автомобила да работи в 
лошо проветриво място за продължи-
телни периоди от време. Може да се 
предизвика отравяне с въглероден оксид 
и задушаване.
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What to do in an emergency

Distributing the sealant

11. Immediately drive approximately
7~10 km (4~6 miles or about 10
minutes) to evenly distribute the
sealant in the tire.

Do not exceed a speed of 80 km/h
(50 mph). If possible, do not fall
below a speed of 20 km/h (12 mph).
While driving, if you experience any
unusual vibration, ride disturbance or
noise, reduce your speed and drive
with caution until you can safely pull
off of the side of the road.
Call for road side service or towing.
When you use the Tire Mobility Kit,
the tire pressure sensors and wheel
may be damaged by sealant, have it
inspected at an  authorized dealer.

Checking the tire inflation pressure
1. After driving approximately 7~10 km

(4~6 miles or about 10 minutes),
stop at a safe location.

2. Connect hose (9) of the compres-
sor directly to the tire valve.

3. Plug the compressor power cord
into the vehicle power outlet.

4. Adjust the tire inflation pressure to
the recommended tire inflation.
With the ignition switched on, pro-
ceed as follows.
- To increase the inflation pres-

sure: 
Switch on the compressor, posi-
tion to [I]. To check the current
inflation pressure setting, briefly
switch off the compressor.

- To reduce the inflation pres-
sure: 
Loosen the screw cap (8) on the
compressor hose.

Information
The pressure gauge may show higher
than actual reading when the com-
pressor is running. To get an accurate
tire pressure, the compressor needs to
be turned off.

i

OAD065014

OLMF064106

11.  Веднага след запълването карайте 
приблизително 7 ~ 10 км (4 ~ 6 мили 
или около 10 минути), за да разпре-
делите равномерно уплътнителя в 
гумата.

Не превишавайте скоростта от 80 км/ч 
(50 мили/ч). Ако е възможно, не падайте 
под 20 км/ч (12 мили/ч).
По време на движение, ако има необи-
чайни вибрации, нарушения на движе-
нието или шум, намалете скоростта и 
карайте внимателно, докато намерите 
възможност за безопасно спиране от-
страни на пътя.
Обадете се за пътна помощ или теглене.
Когато използвате комплекта за мобил-

ност, сензорите за налягането в гумите 
и джантите могат да бъдат повредени от 
уплътнителя и трябва да бъдат проверени 
от оторизиран дилър.
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Проверка на налягането в гумите
1.  След като шофирате приблизително 7 

~ 10 км (4 ~ 6 мили или около 10 мину-
ти), спрете на безопасно място.

2.  Свържете маркуча (9) на компресора 
директно към вентила на гумата.

3.  Включете захранващия кабел на ком-
пресора в електрическия контакт на 
автомобила.

 

4. Регулирайте налягането в гумата до 
препоръчаната стойност.

 При работещ двигател продължете, 
както следва.

 - За да увеличите налягането:
 Включете компресора, положение [I]. 

За да проверите текущото налягане, 
за кратко изключете компресора.

 - За да намалите налягането:
 Разхлабете капачката на винтовата 

капачка (8) на маркуча на компресора.

i  Информация
Манометърът може да показва по-високо от 
действителното налягане, когато компре-
сорът работи. За да видите точното наля-
гане в гумите, компресорът трябва да бъде 
изключен.
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 ВНИМАНИЕ
Когато използвате комплекта за мобил-
ност с уплътнител, който не е одобрен от 
HYUNDAI, сензорите за налягане в гумите 
могат да бъдат повредени от уплътнителя. 
Уплътнителят върху сензора за налягане в 
гумата и джантата трябва да се отстрани, 
когато смените гумата с нова и сензорите 
за налягане в гумите трябва да се прове-
рят от оторизиран дилър.

Технически данни 
За 15-инчова гума
Напрежение на системата: DC 12 V 
Работно напрежение: DC 10 - 15 V 
Сила на тока: Макс. 10A ± 1A 
Подходящ за използване при температу-

ри: -30 ~ +70°C (-22 ~ +158°F) 
Макс. работно налягане: 6 bar (87 psi)
Размер 
Компресор: 161 x 150 x 55.8 mm
 (6.3 x 5.9 x 2.2 инча) 
Бутилка с уплътнител: 81 x 85 ø mm
      (3.1 x 3.3 ø инча) 
Тегло на компресора:
 0,8 кг (1,8 паунда) 
Обем на уплътнителя:
 200 ml (0,21 US quarts)
 

За 17-инчова гума
Напрежение на системата: DC 12 V 
Работно напрежение: DC 10 - 15 V 
Сила на тока: макс. 15 А 
Подходящ за използване при температу-

ри: -30 ~ +70°C (-22 ~ +158°F) 
Макс. работно налягане: 6 bar (87 psi) 
Размер
Компресор: 168 x 150 x 68 mm 
 (6.6 x 5.9 x 2.7 инча) 
Бутилка с уплътнител: 104 x 85 ø mm 
 (4.0 x 3.3 ø инча.) 
Тегло на компресора:
 1,05 кг (2,3 паунда) 
Обем на уплътнителя:
 300 ml (0,32 US quarts)
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What to do in an emergency

Towing service

If emergency towing is necessary,
we recommend having it done by an
authorized HYUNDAI dealer or a
commercial tow-truck service.
Proper lifting and towing procedures
are necessary to prevent damage to
the vehicle. The use of wheel dollies
or flatbed is recommended.

It is acceptable to tow the vehicle
with the rear wheels on the ground
(without dollies) and the front wheels
off the ground.
If any of the loaded wheels or sus-
pension components are damaged
or the vehicle is being towed with the
front wheels on the ground, use a
towing dolly under the front wheels.
When being towed by a commercial
tow truck and wheel dollies are not
used, the front of the vehicle should
always be lifted, not the rear.

TOWING 

OAE066018
Dolly

Dolly

• Do not tow the vehicle with the
front wheels on the ground as
this may cause damage to the
vehicle.

• Do not tow with sling-type
equipment. Use wheel lift or
flatbed equipment.

CAUTION

OAE066020

OAE066019
 

Ако е необходимо аварийно теглене, 
препоръчваме ви да бъде направено от 
упълномощен дилър на HYUNDAI или от 
специализирана фирма за теглене на 
автомобили.
Необходими са правилни процедури за 
повдигане и теглене, за да се предотвра-
ти повреда на автомобила. Препоръчва 
се използването тележки или камион с 
платформа.
 

Допустимо е автомобилът да се тегли със 
задните колела на земята (без тележки) 
и предните колела повдигнати.
Ако някое от заредените колела или ком-
понентите на окачването са повредена 
или автомобилът се тегли с предните 
колела на земята, използвайте буксирна 
платформа под предните колела.
При теглене от специализиран камион и 
не се използват тележки, трябва винаги 
да се повдига предната част на автомо-
била, а не задната.
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Towing service

If emergency towing is necessary,
we recommend having it done by an
authorized HYUNDAI dealer or a
commercial tow-truck service.
Proper lifting and towing procedures
are necessary to prevent damage to
the vehicle. The use of wheel dollies
or flatbed is recommended.

It is acceptable to tow the vehicle
with the rear wheels on the ground
(without dollies) and the front wheels
off the ground.
If any of the loaded wheels or sus-
pension components are damaged
or the vehicle is being towed with the
front wheels on the ground, use a
towing dolly under the front wheels.
When being towed by a commercial
tow truck and wheel dollies are not
used, the front of the vehicle should
always be lifted, not the rear.

TOWING 

OAE066018
Dolly

Dolly

• Do not tow the vehicle with the
front wheels on the ground as
this may cause damage to the
vehicle.

• Do not tow with sling-type
equipment. Use wheel lift or
flatbed equipment.

CAUTION

OAE066020

OAE066019

 ВНИМАНИЕ
•  Не теглете автомобила с предните 

колела на земята, тъй като това 
може да причини повреда на авто-
мобила.

•  Не теглете автомобила с оборудва-
не тип слинг. Използвайте оборуд-
ване за повдигане на колелата или 
платформа.

ТЕГЛЕНЕ НА АВТОМОБИЛА
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При аварийно теглене на автомобила без 
платформи на колелата:
1. Поставете ключа за запалването в по-
ложение  ACC.
2. Превключете скоростния лост в пози-
ция N (Неутрално).
3. Освободете на спирачката за парки-
ране

 ВНИМАНИЕ
Ако не превключете скоростния лост в по-
зиция N (Неутрално), това може да доведе 
до вътрешна повреди на трансмисията.

Свалящ се теглич

6-33
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When towing your vehicle in an
emergency without wheel dollies:
1. Place the ignition switch in the

ACC position.
2. Place the shift lever in N (Neutral).
3. Release the parking brake.

Removable towing hook 

1. Open the trunk, and remove the
towing hook from the tool case.

2. Remove the hole cover pressing
the lower part of the cover on the
front bumper.

3. Install the towing hook by turning it
clockwise into the hole until it is
fully secured.

4. Remove the towing hook and
install the cover after use.

Failure to place the shift lever in
N (Neutral) may cause internal
damage to the transmission.

CAUTION

OAE066021

OAE066022

OAE066028

■ Front

■ Rear

 
1.  Отворете багажника и вземете тегли-

ча от кутията за инструменти.
2. Отстранете капака на отвора на пред-

ната броня, като натиснете долната 
част на капака.
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3.  Монтирайте теглича, като го въртите 
по посока на часовниковата стрелка, 
докато бъде напълно закрепен.

4.  След използването свалете теглича и 
поставете обратно капака.
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Аварийно теглене 
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What to do in an emergency

Emergency towing 

If towing is necessary, we recom-
mend you have it done by an author-
ized HYUNDAI dealer or a commer-
cial tow truck service.

If towing service is not available in an
emergency, your vehicle may be
temporarily towed using a cable or
chain secured to the emergency tow-
ing hook at the front (or rear) of the
vehicle.
Use extreme caution when towing
the vehicle with a cable or chain. A
driver must be in the vehicle to steer
it and operate the brakes.
Towing in this manner may be done
only on hard-surfaced roads for a
short distance and at low speeds.
Also, the wheels, axles, power train,
steering and brakes must all be in
good condition.

Always follow these emergency tow-
ing precautions:
• Place the ignition switch in the ACC

position so the steering wheel is
not locked.

• Place the shift lever in N (Neutral).
• Release the parking brake.
• Depress the brake pedal with more

force than normal since you will
have reduced braking perform-
ance.

• More steering effort will be required
because the power steering system
will be disabled.

• Use a vehicle heavier than your
own to tow your vehicle.

• The drivers of both vehicles should
communicate with each other fre-
quently.

• Before emergency towing, check
that the hook is not broken or dam-
aged.

• Fasten the towing cable or chain
securely to the hook.

• Do not jerk the hook. Apply steady
and even force.

OAE066024
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■ Front

■ Rear

Ако е необходимо аварийно теглене, 
препоръчваме ви да бъде направено от 
упълномощен дилър на HYUNDAI или от 
специализирана фирма за теглене на 
автомобили.
 

Ако в случай на авария не намерите 
специализирана фирма за теглене, ва-
шият автомобил може временно да бъде 
теглен с помощта на въже или верига, 
закрепена към аварийния теглич в пред-
ната (или задната) част на автомобила.
Бъдете много внимателни, когато теглите 
автомобила с въже или верига. Водачът 
трябва да е в автомобила, за да го упра-
влява и задейства спирачките.
Тегленето по този начин може да се 
извършва само на твърди настилки за 
кратко разстояние и при ниски скорости. 
Освен това, колелата, осите, задвижване-
то, управлението и спирачките трябва да 
бъдат в добро състояние.
 
Винаги следвайте тези предпазни мерки 
при аварийно теглене:
• Поставете ключа за запалването в 

позиция ACC, така че волана да не е 
заключен.

• Превключете скоростния лост в пози-
ция N (Неутрално).

• Освободете на спирачката за парки-
ране.

• Натискайте спирачния педал с по-го-
ляма сила от нормалното, тъй като ще 
имате понижена спирачна ефектив-
ност.

• Ще е необходимо повече усилие за 
управление, тъй като хидравличната 
система на волана ще бъде деакти-
вирана.

• Използвайте автомобил, които е по-те-
жък от вашия, за теглене на вашия 
автомобил.

• Водачите на двете превозни средства 
трябва често да комуникират помежду 
си.

• Преди аварийно теглене, проверете 
дали теглича не е счупен или повре-
ден.

• Закрепете здраво буксирното въже 
или верига към теглича.

• Не дърпайте рязко теглича. Използ-
вайте постоянна и равномерна тегли-
телна сила.
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• Use a towing cable or chain less
than 5 m (16 feet) long. Attach a
white or red cloth (about 30 cm (12
inches) wide) in the middle of the
cable or chain for easy visibility.

• Drive carefully so the towing cable
or chain remains tight during tow-
ing.

• Before towing, check the dual clutch
transmission for fluid leaks under
your vehicle. If the dual clutch trans-
mission fluid is leaking, flatbed
equipment or a towing dolly must be
used.

To avoid damage to your vehicle
and vehicle components when
towing:
• Always pull straight ahead

when using the towing hooks.
Do not pull from the side or at
a vertical angle.

• Do not use the towing hooks
to pull a vehicle out of mud,
sand or other conditions from
which the vehicle cannot be
driven out under its own
power.

• Limit the vehicle speed to 
15 km/h (10 mph) and drive
less than 1.5 km (1 mile) when
towing to avoid serious dam-
age to the dual clutch trans-
mission.

CAUTION

OAE066025

•  Използвайте буксирно въже или ве-
рига с дължина до 5 м (16 фута). При-
крепете бяло или червено парче плат 
(с широчина около 30 см (12 инча)) в 
средата на въжето или веригата за 
лесна видимост.

•  Карайте внимателно, така че буксир-
ното въжето или верига да бъде опъ-
нато по време на тегленето.

•  Преди тегленето, проверете трансми-
сията с двоен съединител за изтичане 
на течности под вашия автомобил. Ако 
трансмисията с двоен съединител има 
теч, трябва да се използва камион с 
платформа или теглителна платфор-
ма.

 ВНИМАНИЕ
За да избегнете повреда на вашия 
автомобил и на неговите компоненти 
при теглене:
• Винаги теглете право напред, кога-

то използвате теглителни куки. Не 
теглете отстрани или по вертикала.

• Не използвайте теглителните куки, 
за да издърпате автомобил от кал, 
пясък или други условия, от които 
автомобилът не може да бъде из-
ваден на собствен ход.

• Ограничете скоростта на автомо-
била до 15 км/ч (10 мили в час) и 
карайте не повече от 1,5 км (1 миля) 
при теглене, за да избегнете сери-
озни повреди на трансмисията с 
двоен съединител.
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Какво да правите при аварийни обстоятелства

Вашият автомобил е снабден с аварийно 
оборудване, което да ви помогне да реа-
гирате при извънредна ситуация.

Пожарогасител
Ако има малък пожар и знаете как да 
използвате пожарогасителя, следвайте 
внимателно тези стъпки.
1.  Издърпайте предпазния щифт в гор-

ната част на пожарогасителя, който 
предпазва ръкохватката от неволно 
задействане.

2.  Насочете дюзата към основата на 
огъня.

3.  Застанете на около 2,5 м (8 фута) от 
огъня и стиснете ръкохватката, за 
да задействате пожарогасителя. Ако 
освободите дръжката, пожарогаси-
телната струя ще спре.

4.  Движете дюзата напред и назад в 
основата на огъня. След като огънят 
бъде изгасен, наблюдавайте внима-
телно, тъй като може да се възпламени 
отново.

 

Комплект за първа помощ
Включва материали за оказване на 
първа помощ като ножици, превръзки, 
лепяща лента и др.

Отражателен триъгълник
Поставете отражателния триъгълник на 
пътя, за да предупредите приближаващи-
те автомобили при извънредни ситуации, 
например когато автомобилът е спрян на 
пътя поради проблеми.

Манометър за налягането в гумите 
(ако е в оборудването)
Гумите обикновено губят малко въздух 
в ежедневната употреба и може да се 
наложи периодично да добавяте въздух 
и обикновено не е знак за спукана гума, 
а за нормално износване. Винаги про-
верявайте налягането на гумите, когато 
гумите са студени, защото налягането 
в гумите се увеличава с температурата.
 

За да проверите налягането в гумите, 
направете следните стъпки:
1.  Развийте капачката на вентила, който 

се намира на джантата.
2.  Натиснете и задръжте манометъра 

срещу вентила на гумата. Малко въз-
дух ще се изпусне когато започнете, и 
ако не натиснете здраво манометъра 
още повече въздух ще бъде изпуснат.

3.  Едно твърдо натискане ще задейства 
манометъра без изтичане на въздух.

4.  Вижте показанията на манометъра, 
за да разберете дали налягането в 
гумите е ниско или високо.

5.  Регулирайте налягането според оп-
ределените стойности. Виж “Гуми и 
джанти” в глава 8.

6.  Поставете обратно капачката на вен-
тила.

АВАРИЙНО ОБОРУДВАНЕ (АКО ИМА ТАКОВА)



Поддръжка на автомобила

7

Двигателно отделение ............................................................ 7-3
Сервизно обслужване .............................................................7-4
Задължения на собственика  ......................................................... 7-4
Предупреждения относно поддръжката от собственика  .. 7-4
Поддръжка от собственика  ................................................... 7-5
График за поддръжка от собственика  ....................................... 7-5
Планово сервизно обслужване  ............................................ 7-7
Обяснение на планираните  
елементи за поддръжка ........................................................7-20
Двигателно масло  ................................................................. 7-22
Проверка на нивото на двигателното масло ......................... 7-22
Проверка на двигателното масло и филтъра ........................ 7-23
Охладител на двигателя / охладител на инвертора ......7-24
Проверка на нивото на охлаждащата течност ..................... 7-24
Смяна на охлаждащата течност ..................................................7-27
Ремък на хибридния стартер и генератор (HSG) .............7-28
Проверка на ремъка на хибридния стартер
и генератор (HSG) ..............................................................................7-28

Спирачната течност ...............................................................7-28
Проверка на нивото на спирачната течност ..........................7-28
Течност за чистачките ...........................................................7-29
Проверка на нивото на течността за чистачките .................7-29
Спирачка за паркиране ........................................................7-30
Проверка на спирачката за паркиране ...................................7-30
Въздушен филтър ...................................................................7-30
Смяна на филтъра ............................................................................7-30
Въздушен филтър на климатика ........................................ 7-32
Проверка на филтъра ...................................................................... 7-32
Пера на чистачките ................................................................7-34
Проверка на чистачките .................................................................7-34
Смяна на перата на чистачките ..................................................7-34
Акумулатор (12 волта) ............................................................ 7-37
За най-добро обслужване на акумулатора ...........................7-38
Етикет за капацитета на акумулатора………………………………….7-38
Зареждане на акумулатора ..........................................................7-39
Възстановяване на настройките ............................................... 7-40



7-2

Поддръжка на автомобила

7

Гуми и джанти  ......................................................................... 7-41
Грижи за гумите  .................................................................................7-41
Препоръчително налягане за студена гума  ..........................7-42
Проверете налягането в гумите  .................................................7-43
Ротация на гумите  ............................................................................7-44
Реглаж на колелата и баланс на гумите .................................7-45
Смяна на гумите  ...............................................................................7-45
Смяна на джантите  ........................................................................ 7-46
Сцепление на гумите  ..................................................................... 7-46
Поддръжка на гумите  ..................................................................... 7-47
Етикети на страничната стена на гумата  ............................... 7-47
Гуми с ниско профилно съотношение  .......................................7-51
Ел. предпазители  ...................................................................7-52
Смяна на предпазител в панела на арматурното табло  .7-53
Смяна на предпазител в панела  
в двигателното отделение  ............................................................7-54
Описание на панела за предпазители/релета  ....................7-56

Лампи за светлините  ........................................................... 7-66
Смяна на лампите на фаровете, габаритните светлини
и мигачите ............................................................................................7-67
Регулиране на фаровете  ................................................................ 7-71
Дневни ходови светлини  ............................................................... 7-75
Смяна на лампите на страничните мигачи ............................ 7-75
Смяна на лампа на задна комбинация от светлини  .......... 7-76
Задна лампа за мъгла  .....................................................................7-81
Високо монтирана стоп-светлина  ..............................................7-81
Смяна на лампата за регистрационния номер  ....................7-81
Смяна на лампата за вътрешно осветление  .........................7-81
Грижи за външния вид  .........................................................7-83
Грижи за интериора  ....................................................................... 7-88
Система за контрол на емисиите  ...................................... 7-90
Система за контрол на емисиите в картера ......................... 7-90
Система за контрол на емисиите от изпарения  ................. 7-90
Система за контрол на изгорелите газове  .............................7-91



7-3

7

П
од

д
р

ъ
ж

ка
 н

а
 а

вто
м

о
б

и
л

а

ДВИГАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

1.  Капачка за наливане на двигател-
ното масло

2. Пръчка за измерване нивото на 
маслото

3.  Капачка на охлаждащата течност
4.  Казанче за охлаждащата течност
5.  Казанче за охлаждащата течност на 

инвертора
6.  Казанче за спирачната течност
7.  Въздушен филтър
8.  Резервоар за течност за измиване 

на стъклата
9.  Кутия с предпазители

7-3
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M
aintenance

ENGINE COMPARTMENT 

1. Engine oil filler cap

2. Engine oil dipstick

3. Engine coolant  cap

4. Engine coolant reservoir

5. Inverter coolant reservoir

6. Brake fluid reservoir

7. Air cleaner

8. Windshield washer fluid reservoir

9. Fuse box

OAE076001

The actual engine compartment in the vehicle may differ from the illustration.

Действителното двигателно отделение в автомобила може да се различава от илюстрацията.
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Трябва да полагате максимална грижа, 
за да предотвратите повреда на вашето 
превозно средство и да не нараните себе 
си, когато извършвате каквито и да било 
процедури за поддръжка или проверка.
Препоръчваме вашето превозно сред-
ство да се поддържа и ремонтира от 
оторизиран дилър на HYUNDAI. Отори-
зираният дилър на HYUNDAI отговаря на 
високите стандарти за качество на услу-
гите на HYUNDAI и получава техническа 
помощ от HYUNDAI, за да ви осигури ви-
соко ниво на удовлетворение от услугите.

Отговорност на собственика 
Поддръжката и запазването на записите 
са отговорност на собственика.
Трябва да съхранявате документи, които 
показват, че е извършена правилна под-
дръжка на вашия автомобил в съответ-
ствие с графиците за сервизно обслуж-
ване, показани на следващите страници. 
Нуждаете се от тази информация, за да 
установите дали отговаряте на изисква-
нията на гаранцията на автомобила за 
обслужване и поддръжка.
Подробна информация за гаранцията е 
предоставена в сервизния ви паспорт.
Не се покриват ремонтите и настройките, 
необходими в резултат на неправилна 
поддръжка или липса на необходимата 
поддръжка.

Предупреждения относно 
поддръжката от собственика
Неадекватното, непълното или недоста-
тъчното обслужване може да доведе до 
проблеми в работата на вашия автомо-
бил, които могат да причинят повреда 
на превозното средство, злополука или 
телесна повреда. Тази глава предоставя 
инструкции само за елементите за под-
дръжка, които са лесни за изпълнение. 

Някои процедури могат да се извършват 
само от упълномощен дилър на HYUNDAI 
със специални инструменти.
Вашият автомобил не трябва да се 
модифицира по никакъв начин. Такива 
модификации могат да повлияят небла-
гоприятно върху производителността, 
безопасността или издръжливостта на 
вашето превозно средство и могат, освен 
това, да нарушават условията на ограни-
чените гаранции за превозното средство.

 БЕЛЕЖКА  
Неправилната поддръжка от собстве-
ника по време на гаранционния период 
може да повлияе на гаранционното 
покритие. За подробности прочетете 
отделния Сервизен паспорт, предоста-
вен с автомобила. Ако не сте сигурни 
за някоя процедура за обслужване или 
поддръжка, свържете се с упълномощен 
дилър на HYUNDAI.

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА АВТОМОБИЛА
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Извършването на работи по поддръж-
ката на превозно средство може да 
бъде опасно. Ако не разполагате с 
достатъчно познания и опит или с под-
ходящи инструменти и оборудване за 
извършване на работата, свържете 
се с оторизиран дилър на HYUNDAI. 
ВИНАГИ спазвайте тези предпазни 
мерки за извършване на дейности по 
поддръжката:
•  Паркирайте автомобила на равна 

повърхност, преместете лоста за 
смяна на предавките в положение 
P (Паркиране), задействайте спи-
рачката за паркиране и поставете 
ключа за запалването в позиция 
LOCK / OFF.

•  Блокирайте гумите (отпред и отзад), 
за да не се задвижи автомобилът.

Не използвайте свободно висящи дре-
хи или бижута, които могат да бъдат 
заплетени в подвижните части.
(Продължава)

(Продължава)
•  Ако трябва да запалите двигателя 

по време на поддръжката, напра-
вете го на открито или в зона с дос-
татъчна вентилация.

•  В близост до акумулатора и свърза-
ните с горивото части не трябва да 
има никакви пламъци, искри или 
материали за пушене.

Следващите списъци са проверки и 
инспекции на превозното средство, 
които трябва да бъдат извършени от 
собственика или упълномощен дилър на 
HYUNDAI на посочените честоти, за да се 
гарантира безопасна и надеждна работа 
на вашия автомобил.
Всички неблагоприятни условия трябва 
да бъдат съобщени на вашия дилър кол-
кото се може по-скоро.
Тези проверки и поддръжка на автомоби-
ла от собственика по принцип не се по-
криват от гаранциите и могат да бъдете 
таксувани за труд и използвани части и 
смазочни материали.

График за поддръжка от собственика
Когато спирате за гориво:
•  Проверете нивото на маслото в дви-

гателя.
•  Проверете нивото на течността в ре-

зервоара за охлаждащата течност на 
двигателя.

•  Проверете нивото на течността за 
чистачките.

•  Проверете за недостатъчно напомпа-
ни гуми.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Бъдете внимателни, когато проверява-
те нивото на охлаждащата течност на 
двигателя, когато двигателят е горещ. 
Това може да доведе до издухване на 
охлаждащата течност от отвора и да 
причини сериозни изгаряния и други 
наранявания.

ПОДДРЪЖКА ОТ СОБСТВЕНИКА
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Докато управлявате вашия автомо-
бил:
• Обръщайте внимание за промени в 

звука на изгорелите газове или ка-
квито и да било миризми на изгорели 
газове в автомобила.

• Проверете за вибрации във волана. 
Отбележете, ако има повишено уси-
лие или хлабавост на кормилното 
устройство или промяна в правилната 
позиция.

• Отбележете, ако автомобилът посто-
янно леко завива или „занася“ настра-
ни, когато пътувате на гладък и равен 
път.

• Когато спирате, слушайте и проверя-
вайте за необичайни звуци, теглене 
настрани, увеличен ход на спирачния 
педал или „трудно натискане“ на спи-
рачката.

• Ако се появи преплъзване или проме-
ни в работата на вашата трансмисия, 
проверете нивото течността на тран-
смисията.

• Проверете функцията P (Паркиране) 
на трансмисията с двоен съединител.

• Проверете спирачката за паркиране.
• Проверете за изтичане на течност под 

вашето превозно средство (водата, 
която капе от климатичната система 
по време на или след употреба е нор-
мално).

 
Най-малко веднъж месечно:
• Проверете нивото на течността в ре-

зервоара за охлаждащата течност на 
двигателя.

• Проверете функционирането на всич-
ки външни светлини, включително 
стоп-светлините, мигачите и аварий-
ните светлини.

• Проверете налягането на всички гуми, 
включително резервните гуми, и дали 
не са износени, показват неравномер-
но износване или са повредени.

• Проверете дали има хлабави гайки на 
колелата.

Най-малко два пъти годишно: (т.е. вся-
ка пролет и есен)
• Проверете за течове или повреда на 

маркучите на радиатора, отоплението 
и климатика.

• Проверете работата на пръскачките 
на предното стъкло и на чистачките. 
Почистете перата на чистачките с чис-

та кърпа, напоена с течност за миене.
• Проверете изравняването на фарове-

те.
• Проверете шумозаглушителя, изпус-

кателните тръби, щитовете и скобите.
• Проверете предпазните колани за 

износване и изправност.
 
Най-малко веднъж годишно:
• Почистете дренажните пробки на ку-

пето и вратите.
• Смажете пантите на вратите и пантите 

на капака на двигателя.
• Смажете ключалките на вратите и 

капака на двигателя.
• Смажете каучуковите уплътнителни 

ленти на вратите.
• Проверете климатичната система.
• Проверете и смажете автоматичната 

трансмисия и контролните механизми.
• Почистете акумулатора и клемите.
• Проверете нивото на спирачната теч-

ност.
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ПЛАНОВО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ
Спазвайте Нормалния план за поддръжка, ако превозното средство обикновено се експлоатира, когато не е налице нито едно 
от описаните по-долу. Ако някое от тези условия е налице, трябва да спазвате Поддръжка за тежки условия на използване.
• Многократни пътувания на къси разстояния по-малко от 8 км (5 мили) при нормална температура или под 16 км (10 мили) 

при отрицателни температури
• Продължителна работа на двигателя на празен ход или нискоскоростно шофиране на дълги разстояния
• Шофиране по неравни, прашни, кални, непавирани, чакълести или посипани със соли пътища
• Шофиране в зони, където се използва сол или други корозивни материали или при много студено време
• Шофиране в силно запрашени условия
• Шофиране в райони с тежък трафик
• Многократно шофиране със стръмни изкачвания и спускания или по планински път
• Теглене на ремарке или използване на каравана или багажник на покрива
• Използване като патрулна кола, такси, друго търговско ползване с теглене на превозни средства
• Шофиране със скорост над 170 км/ч (106 мили/ч)
• Често шофиране в режим „спиране  - тръгване“

Ако вашето превозно средство се експлоатира при горепосочените условия, трябва по-често да извършвате проверки, смени 
и доливания, от колкото е посочено в следния Нормален план за поддръжка. След периодите или разстоянието, показани в 
таблицата, продължете да спазвате предписаните интервали за поддръжка.
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Поддръжка на автомобила

Нормален график за поддръжка - За Европа (без Русия)
Трябва да се извършва следната сервизна поддръжката, за да се гарантира добър контрол на емисиите и ефективност на 
автомобила.
Съхранявайте разписките за всички сервизни обслужвания за емисиите на автомобила, за да защитите гаранцията. Когато 
са дадени както пробегът, така и времето, честотата на обслужването се определя според това, което настъпи първо.

 ИНТЕРВАЛИ НА ОБСЛУЖВАНЕ 

 
ЕЛЕМЕНТ ЗА 
ПОДДРЪЖКА

Брой месеци или изминато разстояние, в зависимост от това кое от двете настъпи първо

Месеци 12 24 36 48 60 72 84 96

 Мили x 1000 10 20 30 40 50 60 70 80

 Км x 1000 15 30 45 60 75 90 105 120

Двигателно масло и маслен филтър *1 R R R R R R R R

Въздушен филтър I I R I I R I I

Горивни добавки *2 Добавяне на всеки 15000 км (10 000 мили), или 12 месеца

I   : Проверете и, ако е необходимо, коригирайте, поправете, почистете или сменете.

R : Сменете

*1 : Проверете нивото на маслото в двигателя и доливайте на всеки 500 км (350 мили) или преди да започнете дълго пътуване.

*2 : Ако бензините с добро качество, отговарящи на стандарта на ЕС (EN228) или еквиваленти, включително горивните добавки, не се предлагат, препоръчва се една бутилка горивна 
добавка. Добавките се предлагат от вашия оторизиран дилър на HYUNDAI заедно с информация как да ги използвате. Не смесвайте други добавки.
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Нормален график за поддръжка - За Европа (без Русия)

 ИНТЕРВАЛИ НА ОБСЛУЖВАНЕ 

 
ЕЛЕМЕНТ ЗА 
ПОДДРЪЖКА

Брой месеци или изминато разстояние, в зависимост от това кое от двете настъпи първо

Месеци 12 24 36 48 60 72 84 96

 Мили x 1000 10 20 30 40 50 60 70 80

 Км x 1000 15 30 45 60 75 90 105 120

Свещи *3 Заменяйте на всеки 165 000 км (102 500 мили)

Маркуч за изпаренията и капачка на резервоара за гориво I I

Въздушен филтър на резервоара за гориво I I

Вакуумен маркуч I I I I I I I I

Горивен филтър *4 I I

Горивни тръбопроводи, маркучи и връзки I I

Ремък на HSG (Хибриден стартер и генератор) *5
Проверявайте всеки 15000 км (10000 мили), или 12 месеца, и сменете на всеки 

105000 км (70000 мили) или 48 месеца

I   : Проверете и, ако е необходимо, коригирайте, поправете, почистете или сменете.
R : Сменете
*3 : За ваше удобство може да бъде заменен преди интервала, когато извършвате поддръжка на други елементи.
*4 : Горивният филтър се счита за свободен от поддръжка, но за този график за поддръжка се препоръчва периодична проверка
в зависимост от качеството на горивото Ако има някои важни проблеми, като ограничаване на потока на гориво, изтичане, загуба на мощност, трудно стар-

тиране и т.н., препоръчваме незабавна подмяна на горивния филтър, независимо от графика за поддръжка и консултиране с упълномощен дилър на 
HYUNDAI за повече подробности.

*5 : Проверете ремъка на HSG наличие на срязвания, пукнатини, прекомерно износване или насищане с масло, и ако е необходимо, го сменете.
Ако възникне шум от ремъка, регулирайте натягането на ремъка преди да го смените.
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Поддръжка на автомобила

Нормален график за поддръжка - За Европа (без Русия)

 ИНТЕРВАЛИ НА ОБСЛУЖВАНЕ 

 
ЕЛЕМЕНТ ЗА 
ПОДДРЪЖКА

Брой месеци или изминато разстояние, в зависимост от това кое от двете настъпи първо

Месеци 12 24 36 48 60 72 84 96

 Мили x 1000 10 20 30 40 50 60 70 80

 Км x 1000 15 30 45 60 75 90 105 120

Охладителна система

Проверявайте нивото на охлаждащата течност и за течове всеки ден

Първоначално проверете на 60 000 км (40 000 мили) или 48 месеца, след 
това проверявайте на всеки 30 000 км (20 000 мили) или 24 месеца

Охладител на двигателя / охладител на инвертора *6
Първоначално заменете на 210 000 км (140 000 мили) или 120 месеца, след 

това заменяйте на всеки 30 000 км (24 000 мили) или 24 месеца *7

Течност за трансмисията с двоен съединител *8 I I I

Течност на механизма за задействуване на двигателния съединител I R I R I R I R

Маркуч и тръбопровод на механизма за задействуване на двигателния 
съединител

I I I I I I I I

Състояние на акумулатора I I I I I I I I

Спирачни тръбопроводи, маркучи и връзки I I I I I I I I

Спирачен педал I I I I I

Спирачка за паркиране I I I I I

Спирачната 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 : Сменете
*6 : При добавяне на охлаждаща течност използвайте само дейонизирана вода или мека вода за вашия автомобил и никога не смесвайте твърда вода с ох-

лаждащата течност, напълнена в завода. Неправилната смес от охлаждаща течност може да доведе до сериозна неизправност или повреда на двигателя. 
*7 : За ваше удобство може да бъде заменен преди интервала, когато извършвате поддръжка на други елементи. 
*8 : Течността на трансмисията с двоен съединител (DCT) трябва да се смени след всяко потапяне под вода.
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Нормален график за поддръжка - За Европа (без Русия)

 ИНТЕРВАЛИ НА ОБСЛУЖВАНЕ 

 
ЕЛЕМЕНТ ЗА 
ПОДДРЪЖКА

Брой месеци или изминато разстояние, в зависимост от това кое от двете настъпи първо

Месеци 12 24 36 48 60 72 84 96

 Мили x 1000 10 20 30 40 50 60 70 80

 Км x 1000 15 30 45 60 75 90 105 120

Рейка на кормилната предавка, връзки и маншони I I I I I I I I

Водещ вал и маншони I I I I R

Гуми (налягане и износване на протектора) I I I I I I I I

Шарнирни връзки на предното окачване I I I I I I I I

Болтове и гайки на шасито и купето I I I I I I I I

Хладилен 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

Изпускателна система I I I I I

I   : Проверете и, ако е необходимо, коригирайте, поправете, почистете или сменете. R : Сменете
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Поддръжка на автомобила

Поддръжка при тежки условия на използване - За Европа (без Русия) 
Следните елементи трябва да се обслужват по-често при автомобили, които се използват главно при тежки условия на шофиране.
Вижте таблицата по-долу за съответните интервали за поддръжка.
R : Смени     I : Проверете и, ако е необходимо, коригирайте, поправете, почистете или сменете.

Елемент на поддръжка Дейност Сервизни интервали Условия на шофиране

Двигателно масло и маслен филтър R Смяна на всеки 7 500 км (4 650 мили) или 6 месеца A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

Въздушен филтър R Сменяйте по-често в зависимост от условията C, E

Свещи R Сменяйте по-често в зависимост от условията A, B, H, I

Ремък на HSG (Хибриден стартер и генератор)

R На всеки 45 000 км (30 000 мили) или 24 месеца

C, D, E, K
I

На всеки 15 000 километра (10 000 мили), или 12 
месеца

Течност за трансмисията с двоен съединител R На всеки 120 000 км (80 000 мили) C, D, E, F, G, H, I, J

Рейка на кормилната предавка, връзки и маншони I Проверявайте по-често в зависимост от условията C, D, E, F, G

Шарнирни връзки на предното окачване I Проверявайте по-често в зависимост от условията C, D, E, F, G
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Елемент на поддръжка Дейност Сервизни интервали Условия 
на експлоатация

Дискови спирачки и накладки, спирачни апарати и 
ротори

I
Проверявайте по-често в зависимост от 
условията

C, D, E, G, H

Спирачка за паркиране I
Проверявайте по-често в зависимост от 
условията

C, D, G, H

Водещ вал и маншони I
Проверявайте по-често в зависимост от 
условията

C, D, E, F, G, H, I

Въздушен филтър на климатика R Сменяйте по-често в зависимост от условията C, E

ТЕЖКИ УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
А: Многократни пътувания на къси разстояния на по-малко от 8 км (5 мили) при нормална температура или под 16 км (10 мили) 

при отрицателни температури
B: Продължителна работа на двигателя на празен ход или нискоскоростно шофиране на дълги разстояния
C: Шофиране по неравни, прашни, кални, непавирани, чакълести или посипани със соли пътища 
D: Шофиране в зони, където се използва сол или други корозивни материали или при много студено време 
E: Шофиране в силно запрашени условия
F: Шофиране в райони с тежък трафик
G: Многократно шофиране със стръмни изкачвания и спускания или по планински път 
H: Теглене на ремарке или използване на каравана или багажник на покрива 
I: Използване като патрулна кола, такси, друго търговско ползване с теглене на превозни средства
J: Шофиране със скорост над 170 км/ч (106 мили/ч) 
K: Често шофиране в режим „спиране - тръгване“

Поддръжка при тежки условия на използване - За Европа (без Русия)
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Поддръжка на автомобила

Нормален график за поддръжка - Без Европа (но включва Русия)
Трябва да се извършва следната сервизна поддръжката, за да се гарантира добър контрол на емисиите и ефективност на 
двигателя.
Съхранявайте разписките за всички сервизни обслужвания за емисиите на автомобила, за да защитите гаранцията. Когато 
са дадени както пробегът, така и времето, честотата на обслужването се определя според това, което настъпи първо.

 ИНТЕРВАЛИ НА ОБСЛУЖВАНЕ 

 
ЕЛЕМЕНТ ЗА 
ПОДДРЪЖКА

Брой месеци или изминато разстояние, в зависимост от това кое от двете настъпи първо

Месеци 12 24 36 48 60 72 84 96

 Мили x 1000 10 20 30 40 50 60 70 80

 Км x 1000 15 30 45 60 75 90 105 120

Двигателно масло и маслен филтър *1

За Близкия 
изток*2, 
Централна и 
Южна Америка

Смяна на всеки 10 000 км (6 200 мили) или 12 месеца

С изключение на 
Близкия изток*2, 
Централна и 
Южна Америка

R R R R R R R R

Въздушен филтър

За Близкия 
изток *2 R R R R R R R R

Без Близкия 
изток *2 I I R I I R I I

Горивни добавки *3 Добавяне на всеки 10 000 км (6 500 мили), или 6 месеца

I   : Проверете и, ако е необходимо, коригирайте, поправете, почистете или сменете.

R : Сменете

*1 : Проверете нивото на маслото в двигателя и доливайте на всеки 500 км (350 мили) или преди да започнете дълго пътуване.

*2 : Близкият Изток включва Либия, Алжир, Мароко, Тунис, Судан, Египет и Иран.

*3 : Ако бензините с добро качество, отговарящи на стандарта на ЕС (EN228) или еквиваленти, включително горивните добавки, не се предлагат, препоръчва се една бутилка горивна 
добавка. Добавките се предлагат от вашия оторизиран дилър на HYUNDAI заедно с информация как да ги използвате. Не смесвайте други добавки.
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Нормален график за поддръжка - Без Европа (но включва Русия)

 ИНТЕРВАЛИ НА ОБСЛУЖВАНЕ 

 
ЕЛЕМЕНТ ЗА 
ПОДДРЪЖКА

Брой месеци или изминато разстояние, в зависимост от това кое от двете настъпи първо

Месеци 12 24 36 48 60 72 84 96

 Мили x 1000 10 20 30 40 50 60 70 80

 Км x 1000 15 30 45 60 75 90 105 120

Свещи *4 Заменяйте на всеки 165 000 км (102 500 мили)

Маркуч за изпаренията и капачка на резервоара за гориво I I

Въздушен филтър на резервоара за гориво I R I R

Вакуумен маркуч I I I I I I I I

Горивен филтър *5 I R I R

Горивни тръбопроводи, маркучи и връзки I I

Ремък на HSG (Хибриден стартер и генератор) *6
Проверявайте всеки 15000 км (10000 мили), или 12 месеца, и сменете на всеки 

105000 км (70000 мили) или 48 месеца

I   : Проверете и, ако е необходимо, коригирайте, поправете, почистете или сменете.
R : Сменете
*4 : За ваше удобство може да бъде заменен преди интервала, когато извършвате поддръжка на други елементи.
*5 : Горивният филтър се счита за свободен от поддръжка, но за този график за поддръжка се препоръчва периодична проверка в зависимост от качеството на 

горивото. Ако има някои важни проблеми, като ограничаване на потока на гориво, изтичане, загуба на мощност, трудно стартиране и т.н., препоръчваме 
незабавна подмяна на горивния филтър, независимо от графика за поддръжка и консултиране с упълномощен дилър на HYUNDAI за повече подробности.

*6 : Проверете ремъка на HSG наличие на срязвания, пукнатини, прекомерно износване или насищане с масло, и ако е необходимо, го сменете. Ако възникне 
шум от ремъка, регулирайте натягането на ремъка преди да го смените.
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Нормален график за поддръжка - Без Европа (но включва Русия)

 ИНТЕРВАЛИ НА ОБСЛУЖВАНЕ 

 
ЕЛЕМЕНТ ЗА 
ПОДДРЪЖКА

Брой месеци или изминато разстояние, в зависимост от това кое от двете настъпи първо

Месеци 12 24 36 48 60 72 84 96

 Мили x 1000 10 20 30 40 50 60 70 80

 Км x 1000 15 30 45 60 75 90 105 120

Охладителна система

Проверявайте нивото на охлаждащата течност и за течове всеки ден

Първоначално проверете на 60 000 км (40 000 мили) или 48 месеца, след 
това проверявайте на всеки 30 000 км (20 000 мили) или 24 месеца

Охладител на двигателя / охладител на инвертора *7
Първоначално заменете на 210 000 км (140 000 мили) или 120 месеца, след 

това заменяйте на всеки 30 000 км (20 000 мили) или 24 месеца *8

Течност за трансмисията с двоен съединител *9 I I

Течност на механизма за задействане на двигателния съединител Смяна на всеки 40 000 км (26 000 мили) или 24 месеца

Маркуч и тръбопровод на механизма за задействане на двигателния 
съединител

I I I I I I I I

Състояние на акумулатора I I I I I I I I

Спирачни тръбопроводи, маркучи и връзки I I I I I I I I

Спирачен педал I I I I

Спирачка за паркиране I I I I

Спирачната 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 : Сменете
*7 : При добавяне на охлаждаща течност използвайте само дейонизирана вода или мека вода за вашия автомобил и никога не смесвайте твърда вода с ох-

лаждащата течност, напълнена в завода. Неправилната смес от охлаждаща течност може да доведе до сериозна неизправност или повреда на двигателя. 
*8 : За ваше удобство може да бъде заменен преди интервала, когато извършвате поддръжка на други елементи. 
*9 : Течността на трансмисията с двоен съединител (DCT) трябва да се смени след всяко потапяне под вода.
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Нормален график за поддръжка - Без Европа (но включва Русия)

 ИНТЕРВАЛИ НА ОБСЛУЖВАНЕ 

 
ЕЛЕМЕНТ ЗА 
ПОДДРЪЖКА

Брой месеци или изминато разстояние, в зависимост от това кое от двете настъпи първо

Месеци 12 24 36 48 60 72 84 96

 Мили x 1000 10 20 30 40 50 60 70 80

 Км x 1000 15 30 45 60 75 90 105 120

Рейка на кормилната предавка, връзки и маншони I I I I I I I I

Водещ вал и маншони I I I I

Гуми (налягане и износване на протектора) I I I I I I I I

Шарнирни връзки на предното окачване I I I I I I I I

Болтове и гайки на шасито и купето I I I I I I I I

Хладилен 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

Изпускателна система I I I I

I   : Проверете и, ако е необходимо, коригирайте, поправете, почистете или сменете. 
R : Сменете
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Поддръжка при тежки условия на използване - Без Европа (но включва Русия)

Следните елементи трябва да се обслужват по-често при автомобили, които се използват главно при тежки условия на шофиране.
Вижте таблицата по-долу за съответните интервали за поддръжка.
R : Смени     I : Проверете и, ако е необходимо, коригирайте, поправете, почистете или сменете.

Елемент на поддръжка Дейност Сервизни интервали Условия на 
експлоатация

Двигателно масло и 
маслен филтър

За Близкия изток *1, Централна 
и Южна Америка R Смяна на всеки 5 000 км (3 100 мили) или 6 месеца

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
С изключение на Близкия изток 
*1, Централна и Южна Америка R Смяна на всеки 7 500 км (4 650 мили) или 6 месеца

Въздушен филтър R Сменяйте по-често в зависимост от условията C, E

Свещи R Сменяйте по-често в зависимост от условията A, B, H, I

Ремък на HSG (Хибриден 
стартер и генератор)

За Близкия изток *1, Централна 
и Южна Америка

R На всеки 30 000 км (20 000 мили) или 24 месеца

C, D, E, K

I На всеки 10 000 км (6 250 мили), или 12 месеца

С изключение на Близкия 
изток*1, Централна и Южна 
Америка

R На всеки 45 000 км (30 000 мили) или 24 месеца

I
На всеки 15 000 километра (10 000 мили), или 12 
месеца

Течност за трансмисията с двоен съединител R На всеки 120 000 км (80 000 мили) C, D, E, F, G, H, I, J

*1 : Близкият Изток включва Либия, Алжир, Мароко, Тунис, Судан, Египет и Иран.
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Елемент на поддръжка Дейност Сервизни интервали Условия 
на експлоатация

Рейка на кормилната предавка, връзки и маншони I Проверявайте по-често в зависимост от 
условията

C, D, E, F, G

Шарнирни връзки на предното окачване I Проверявайте по-често в зависимост от 
условията

C, D, E, F, G

Дискови спирачки и накладки, спирачни апарати и 
ротори

I Проверявайте по-често в зависимост от 
условията

C, D, E, G, H

Спирачка за паркиране I Проверявайте по-често в зависимост от 
условията

C, D, G, H

Водещ вал и маншони I Проверявайте по-често в зависимост от 
условията

C, D, E, F, G, H, I

Въздушен филтър на климатика R Сменяйте по-често в зависимост от условията C, E

ТЕЖКИ УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

А: Многократни пътувания на къси разстояния по-малко от 8 км (5 мили) при нормална температура или под 16 км (10 мили) 
при отрицателни температури

B: Продължителна работа на двигателя на празен ход или нискоскоростно шофиране на дълги разстояния
C: Шофиране по неравни, прашни, кални, непавирани, чакълести или посипани със соли пътища
D : Шофиране в зони, където се използва сол или други корозивни материали или при много студено време
E : Шофиране в силно запрашени условия
F : Шофиране в райони с тежък трафик
G : Многократно шофиране със стръмни изкачвания и спускания или по планински път
H : Теглене на ремарке или използване на каравана или багажник на покрива
I : Използване като патрулна кола, такси, друго търговско ползване с теглене на превозни средства
J : Шофиране със скорост над 170 км/ч (106 мили/ч)
K : Често шофиране в режим „спиране - тръгване“ 
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Двигателно масло и маслен филтър
Двигателното масло и филтърът трябва 
да се сменят на интервали, посочени в 
графика за поддръжка. Ако автомобилът 
се движи в тежки условия, са необходими 
по-чести смени на маслото и филтъра.

Ремък на HSG (Хибриден стартер и 
генератор)
Ремък на HSG трябва да се сменя на 
интервали, посочени в графика за под-
дръжка.

Горивни тръбопроводи, горивни 
маркучи и връзки
Проверете горивните тръбопроводи, 
маркучите за гориво и връзките за течове 
и повреди. Препоръчваме оторизиран 
дилър на HYUNDAI незабавно да смени 
всички повредени или течащи части.
 

Горивен филтър
Запушен филтър може да ограничи 
скоростта на движение на превозното 
средство, да повреди системата за еми-
сии и да причини множество проблеми, 
като например трудно стартиране. Ако 
в резервоара за гориво се натрупа пре-
комерно количество чуждо вещество, 
филтърът може да се нуждае от по-чес-
та смяна. След като инсталирате нов 
филтър, оставете двигателя да работи 
няколко минути и проверете за течове 
по връзките. Горивните филтри трябва 
да се монтират от оторизиран дилър на 
HYUNDAI.

Маркуч за изпаренията и капачка на 
резервоара за гориво
Маркучът за изпаренията и капачката на 
резервоара за гориво трябва да се сме-
нят на интервали, посочени в графика за 
поддръжка. Уверете се, че новият маркуч 
за изпарения или капачката на резерво-
ара за гориво са правилно подменени.
 
Въздушен филтър
При смяна на въздушния филтър се 
препоръчва да се използва оригинален 
въздушен филтър HYUNDAI.

Свещи
Уверете се, че сте инсталирали нови све-
щи с правилен топлинен диапазон.

Охладителна система
Проверете компонентите на охлаждаща-
та система, като радиатора, резервоара 
за охлаждащата течност, маркучите и 
връзките за течове и повреди. Сменете 
всички повредени части.

Охладител на двигателя / охладител 
на инвертора
Охладителят трябва да се сменя на 
интервали, посочени в графика за под-
дръжка.

ОБЯСНЕНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА ПЛАНОВА ПОДДРЪЖКА 
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Течност за трансмисията с двоен 
съединител
Течността за трансмисията с двоен съ-
единител трябва да се сменя на интер-
вали, посочени в графика за поддръжка.

Течност на механизма за задействане 
на двигателния съединител
Нивото на течността за трансмисията с 
двоен съединител трябва да се проверя-
ва или сменя на интервали, посочени в 
графика за поддръжка.

Спирачни маркучи и тръбопроводи
Проверявайте визуално за правилното 
монтиране, износване, пукнатини и течо-
ве. Сменете незабавно всички износени 
или повредени части.

Спирачната течност
Проверете нивото на спирачната течност 
в резервоара за спирачна течност. Ниво-
то трябва да бъде между маркировката 
MIN и MAX на стената на резервоара. Из-
ползвайте само хидравлична спирачна 
течност, отговаряща на спецификациите 
DOT 3 или DOT 4.
 

Спирачка за паркиране
Проверете системата на спирачката за 
паркиране, включваща педала на спи-
рачката и кабелите.

Спирачни дискове, накладки, 
спирачни апарати и ротори
Проверете накладките, диска и ротора 
за прекомерно износване. Проверете 
спирачните апарати за течове
За повече информация относно лимитите 
за износване на накладките вижте уеб 
сайта на HYUNDAI.
(http://service.hyundai-motor.com)

Изпускателна тръба и 
шумозаглушител
Визуално проверете изпускателните тръ-
би, заглушителя и скобите за пукнатини, 
износване или повреда. Стартирайте 
двигателя и внимателно слушайте за 
изтичане на отработени газове. Затег-
нете връзките или ги сменете, ако е не-
обходимо.
 
Болтове на окачването
Проверете връзките на окачването за 
хлабини или повреди. Затегнете до оп-
ределения въртящ момент.

Кормилно устройство, връзки и 
маншони / шарнирна връзка на 
долното рамо
При спрян автомобил и изключена хи-
бридна система, проверете за прекоме-
рен свободен ход на волана. Проверете 
връзките за изкривявания или повреди. 
Проверете противопраховите маншони 
и шарнирните болтове за износване, 
пукнатини или повреда.
Сменете всички повредени части.

Задвижващи валове и маншони
Проверете задвижващите валове, ман-
шоните и скобите за пукнатини, износва-
не или повреди. Сменете всички повреде-
ни части и, ако е необходимо, гресирайте.

Хладилен агент на климатика
Проверете тръбопроводите и връзките 
на климатичната система за течове и 
повреди.
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Проверка на нивото на двигателното 
масло. 
1.  Спазвайте всички предпазни мерки на 

производителя на маслото.
2.  Уверете се, че автомобилът е на равна 

повърхност в положение P (Паркира-
не), със задействана спирачка за пар-
киране, и че колелата са блокирани.

3.  Включете двигателя и го оставете да 
достигне нормална работна темпера-
тура.

4.  Изключете хибридната система и 
изчакайте около пет минути, докато 
маслото се върне в масления картер.

5.  Извадете пръчката за измерване, по-
чистете я и я поставете обратно.
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ENGINE OIL
Checking the engine oil level     
1. Follow all of the oil manufacturer’s

precautions.
2. Be sure the vehicle is on level

ground in P (Park) with the parking
brake set and the wheels blocked.

3. Turn the engine on and allow the
engine to reach normal operating
temperature.

4. Turn the hybrid system off and
wait about five minutes for the oil
to return to the oil pan.

5. Pull the dipstick out, wipe it clean,
and re-insert it fully.

6. Pull the dipstick out again and
check the level. The level should
be between F (Full) and L (Low).

7. If it is near or at L, add enough oil
to bring the level to F.

To prevent damage to your engine:
• Do not overfill with engine oil.

Add oil in small quantities and
recheck level to ensure engine
is not overfilled.

• Do not spill engine oil when
adding or changing engine oil.
Use a funnel to help prevent oil
from being spilled on engine
components. Wipe off spilled oil
immediately.

NOTICE

OAE076002

6.  Извадете отново пръчката и проверете 
нивото на маслото. Нивото трябва да 
бъде между F (Пълно) и L (Ниско).

7.  Ако е близо до или на L, добавете дос-
татъчно масло, за да доведете нивото 
до F.

БЕЛЕЖКА
За да предотвратите повреда на дви-
гателя:
•  Не препълвайте двигателното масло. 

Добавяйте масло в малки количе-
ства и проверявайте нивото, за да не 
препълните двигателя.

•  Не разливайте двигателно масло ко-
гато доливате или сменяте маслото 
на двигателя. Използвайте фуния, за 
да предотвратите разливането на 
масло по компонентите на двигате-
ля. Незабавно избършете разлятото 
масло.

  

ДВИГАТЕЛНО МАСЛО
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БЕЛЕЖКА 
Използвайте само определеното масло 
за двигателя (вижте „Препоръчителни 
смазочни материали и обеми“ в глава 
8).

 Проверка на двигателното масло и 
филтъра

Препоръчваме моторното масло и филтъ-
рът да се сменят от упълномощен дилър 
на HYUNDAI съгласно графика за под-
дръжка в началото на тази глава.
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Системата за охлаждане под високо 
налягане има резервоар, напълнен с 
целогодишен антифризен охладител. 
Резервоарът е запълнен в завода.
Проверявайте нивото на защита от 
замръзване и нивото на охлаждащата 
течност най-малко веднъж годишно, в 
началото на зимния сезон и преди пъту-
ване към по-студен климат.

Проверка на нивото на охлаждащата 
течност
Охлаждаща течност за двигателя
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ENGINE COOLANT/INVERTER COOLANT
The high-pressure cooling system
has a reservoir filled with year-round
antifreeze coolant. The reservoir is
filled at the factory.
Check the antifreeze protection and
coolant level at least once a year, at
the beginning of the winter season
and before traveling to a colder cli-
mate.

Checking the coolant level
Engine coolant

Check the condition and connections
of all cooling system hoses and
heater hoses. Replace any swollen
or deteriorated hoses.
The coolant level should be filled
between the F (Full) and the L (Low)
marks on the side of the coolant
reservoir when the engine is cool.
If the coolant level is low, add enough
distilled (deionized) water to bring
the level to the F mark, but do not
overfill. If frequent additions are
required, we recommend that you
see an authorized HYUNDAI dealer
for a cooling system inspection.

Inverter coolant

Check the condition and connections
of all cooling system hoses and
heater hoses. Replace any swollen
or deteriorated hoses.
The coolant level should be filled
between the MAX and the MIN
marks on the side of the coolant
reservoir when the engine is cool.
If the coolant level is low, add enough
distilled (deionized) water to bring
the level to the MAX mark, but do not
overfill. If frequent additions are
required, we recommend that you
see an authorized HYUNDAI dealer
for a cooling system inspection.

OAE076005

OAE076004

Проверете състоянието и връзките на 
всички маркучи на охлаждащата систе-
ма и маркучите на отоплението. Подме-
нете маркучите с раздути или повредени 
повърхности.
Нивото на охлаждащата течност трябва да 
бъде между маркерите F (Пълно) и L (Ниско) 
отстрани на резервоара за охлаждащата 
течност, когато двигателят е студен.
Ако нивото на охлаждащата течност е 
ниско, добавете достатъчно дестилирана 
(дейонизирана) вода, за да доведете ниво-
то до марката F, но не препълвайте. Ако се 
налагат чести доливания, препоръчваме ви 
да посетите оторизиран дилър на HYUNDAI 
за проверка на охладителната система.

 Охлаждаща течност на инвертора
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ENGINE COOLANT/INVERTER COOLANT
The high-pressure cooling system
has a reservoir filled with year-round
antifreeze coolant. The reservoir is
filled at the factory.
Check the antifreeze protection and
coolant level at least once a year, at
the beginning of the winter season
and before traveling to a colder cli-
mate.

Checking the coolant level
Engine coolant

Check the condition and connections
of all cooling system hoses and
heater hoses. Replace any swollen
or deteriorated hoses.
The coolant level should be filled
between the F (Full) and the L (Low)
marks on the side of the coolant
reservoir when the engine is cool.
If the coolant level is low, add enough
distilled (deionized) water to bring
the level to the F mark, but do not
overfill. If frequent additions are
required, we recommend that you
see an authorized HYUNDAI dealer
for a cooling system inspection.

Inverter coolant

Check the condition and connections
of all cooling system hoses and
heater hoses. Replace any swollen
or deteriorated hoses.
The coolant level should be filled
between the MAX and the MIN
marks on the side of the coolant
reservoir when the engine is cool.
If the coolant level is low, add enough
distilled (deionized) water to bring
the level to the MAX mark, but do not
overfill. If frequent additions are
required, we recommend that you
see an authorized HYUNDAI dealer
for a cooling system inspection.

OAE076005

OAE076004

Проверете състоянието и връзките на 
всички маркучи на охлаждащата систе-
ма и маркучите на отоплението. Подме-
нете маркучите с раздути или повредени 
повърхности.
Нивото на охлаждащата течност трябва 
да бъде между маркерите MAX и MIN от-
страни на резервоара за охлаждащата 
течност, когато двигателят е студен.
Ако нивото на охлаждащата течност е 
ниско, добавете достатъчно дестилира-
на (дейонизирана) вода, за да доведете 
нивото до марката MAX, но не препъл-
вайте. Ако се налагат чести доливания, 
препоръчваме ви да посетите оторизи-
ран дилър на HYUNDAI за проверка на 
охладителната система.

ОХЛАДИТЕЛ НА ДВИГАТЕЛЯ / ОХЛАДИТЕЛ НА ИНВЕРТОРА
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Information
The engine coolant and/or inverter
coolant level is influenced by the
hybrid system temperature. Before
checking or refilling the engine
coolant and/or inverter coolant, turn
the hybrid vehicle off. 

i

Never remove the
engine coolant cap
cap and/or inverter
coolant cap or the
drain plug while the

engine and radiator are hot. Hot
coolant and steam may blow out
under pressure, causing serious
injury.

Turn the hybrid system off and
wait until the engine cools down.
Use extreme care when remov-
ing the engine coolant cap cap
and/or inverter coolant cap.
Wrap a thick towel around it, and
turn it counterclockwise slowly
to the first stop. Step back while
the pressure is released from the
cooling system. When you are
sure all the pressure has been
released, press down on the cap,
using a thick towel, and continue
turning counterclockwise to
remove it.

WARNING  

OAE076006

OAE076007

■ Engine coolant cap

■ Inverter coolant cap

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НИКОГА не сваляйте  
капачката на резервоара  
за охладителната течност  
на двигателя и/или  
инвертора и пробката за  
източване, докато двигателят и ради-
аторът са горещи. Горещата охлаж-
даща течност и парата могат да из-
бухнат под налягане, причинявайки 
сериозни наранявания.
Изключете хибридната система и из-
чакайте, докато двигателят се охлади. 
Бъдете изключително внимателни 
когато сваляте капачката на охлади-
телната течност на двигателя и/или 
инвертора. Намотайте плътна кърпа 
около нея и я завъртете бавно по посо-
ка обратна на часовниковата стрелка 
до първо положение. Отдръпнете се 
назад докато налягането се освободи 
от охладителната система. Когато сте 
сигурни, че цялото налягане е осво-
бодено, натиснете надолу капачката, 
като използвате плътната кърпа, и 
продължете да въртите обратно на ча-
совниковата стрелка, за да я свалите.

i  Информация
Нивото на охладителната течност на дви-
гателя и/или инвертора се влияе от темпе-
ратурата на хибридната система. Преди да 
проверите или презаредите охлаждащата 
течност на двигателя и/или инвертора, из-
ключете хибридния автомобил.
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Поддръжка на автомобила

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Електрическият мотор за  
вентилатора може да  
продължи да работи или  
да стартира, когато  
двигателят не работи и може да при-
чини сериозни наранявания. Дръжте 
ръцете, дрехите и инструментите да-
леч от въртящите се перки на охлаж-
дащия вентилатор.

Електрическият мотор за вентилатора 
се контролира от температурата на ох-
лаждащата течност на двигателя, наля-
гането на хладилния агент и скоростта 
на превозното средство. При понижава-
нето на температурата на охлаждащата 
течност на двигателя, електрическият 
мотор автоматично ще се изключи. Това 
е нормално. Ако вашето превозно сред-
ство е оборудвано с GDI, електрическият 
мотор за вентилатора може да започне 
да работи по всяко време и да продължи 
да работи, докато не изключите отрица-
телния кабел на акумулатора.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Уверете се, че капачката на охлажда-
щата течност е затворена правилно, 
след като отново смесите охладител-
ната течност. В противен случай дви-
гателят може да се прегрява по време 
на шофиране.
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The electric motor for the cooling fan
is controlled by engine coolant tem-
perature, refrigerant pressure and
vehicle speed. As the engine coolant
temperature decreases, the electric
motor will automatically shut off. This
is a normal condition. If your vehicle
is equipped with GDI, the electric
motor for the cooling fan may begin
to operate at any time and continue
to operate until you disconnect the
negative battery cable.

The electric motor for
the cooling fan may
continue to operate
or start up when the
engine is not running

and can cause serious injury.
Keep hands, clothing and tools
away from the rotating fan blades
of the cooling fan.

WARNING  

Make sure the coolant cap is
properly closed after refilling
coolant. Otherwise the engine
could  be overheated while driv-
ing 

1. Check if the coolant cap label
is straight In front.

(Continued)

WARNING  

OTL075062

■ Engine room front view

(Continued)

2. Make sure that the tiny pro-
trusions inside the coolant
cap is securely interlocked.

OAE076050

■ Engine room rear view

1. Проверете дали етикетът на капач-
ката на охлаждащата течност е 
изправен напред.

(Продължава)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
(Продължава)
• Поглед отзад на двигателното отделение
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Maintenance

The electric motor for the cooling fan
is controlled by engine coolant tem-
perature, refrigerant pressure and
vehicle speed. As the engine coolant
temperature decreases, the electric
motor will automatically shut off. This
is a normal condition. If your vehicle
is equipped with GDI, the electric
motor for the cooling fan may begin
to operate at any time and continue
to operate until you disconnect the
negative battery cable.

The electric motor for
the cooling fan may
continue to operate
or start up when the
engine is not running

and can cause serious injury.
Keep hands, clothing and tools
away from the rotating fan blades
of the cooling fan.

WARNING  

Make sure the coolant cap is
properly closed after refilling
coolant. Otherwise the engine
could  be overheated while driv-
ing 

1. Check if the coolant cap label
is straight In front.

(Continued)

WARNING  

OTL075062

■ Engine room front view

(Continued)

2. Make sure that the tiny pro-
trusions inside the coolant
cap is securely interlocked.

OAE076050

■ Engine room rear view

2. Уверете се, че малките издатини 
вътре в капачката на охлаждащата 
течност са здраво фиксирани.
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Препоръчителна охлаждаща течност
• При добавяне на охлаждаща течност 

използвайте само дейонизирана вода, 
дестилирана или мека вода за вашия 
автомобил и никога не смесвайте 
твърда вода с охлаждащата течност, 
напълнена в завода.

• Неправилната смес от охлаждаща 
течност може да доведе до сериозна 
неизправност на двигателя/хибрид-
ната система.

• Двигателят във вашия автомобил 
има части от алуминий и трябва да 
бъде защитен с охлаждаща течност 
от етилен гликол на основата на фос-
фати, за да се предотврати корозия и 
замръзване.

• Не използвайте охладител на осно-
вата на алкохол или метанол и не ги 
смесвайте с препоръчаната охлажда-
ща течност.

• Не използвайте разтвор, който съ-
държа повече от 60% антифриз или 
по-малко от 35% антифриз, което би 
намалило ефективността на разтвора.

 

За процента на смесване вижте следната 
таблица:

Температура на 
околната среда

Процент на смесване 
(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

i  Информация 
Ако имате съмнение относно съотношението 
на смесване, 50% вода и 50% антифриз смес 
е най-лесно да се смесят, тъй като се използва 
еднакво количество от двете. Сместа е под-
ходяща за повечето температурни диапазони 
от -35° C (-31° F) и по-високи.
 
Смяна на охлаждащата течност
Препоръчваме охлаждащата течност 
да се сменя от упълномощен дилър на 
HYUNDAI съгласно графика за поддръж-
ка в началото на тази глава.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не използвайте охлаждаща течност 
на двигателя или антифриз в резер-
воара за течност за чистачките.
Охлаждащата течност на двигателя 
може значително да намали види-
мостта, когато се напръска върху 
предното стъкло, и може да доведе 
до загуба на контрол над превозното 
средство и произшествие.
Охлаждащата течност на двигателя 
може, също така, да причини повреда 
на боята и екстериорните елементи на 
автомобила.

 БЕЛЕЖКА 
За да предотвратите повреда на части-
те на двигателя, поставете плътна кърпа 
около капачката на радиатора и/или 
капачката на охладителя на инвертора, 
преди да презаредите охлаждащата 
течност, за да предотвратите преливане 
на охлаждащата течност по части на 
двигателя, като например генератора.
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Проверка на ремъка на хибридния 
стертер и генератор
Препоръчваме ви да проверите или 
смените ремъка на хибридния стартер и 
генератор (HSG) в съответствие с графика 
за поддръжка в тази глава от упълномо-
щен дилър на HYUNDAI.

 ВНИМАНИЕ
Сменете ремъка на HSG, ако е износен 
или повреден.
В противен случай това може да до-
веде до прегряване на двигателя или 
изтощаване на акумулатора.
Проверка на ремъка на хибридния 
стартер и генератор (HSG)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  Изключете автомобила, докато 

проверявате двигателя или ремъка 
на хибридния стартер и генератор 
(HSG). В противен случай това може 
да доведе до сериозни наранява-
ния.

•  Дръжте ръцете, дрехите и т.н. далеч 
от ремъка на хибридния стартер и 
генератор (HSG).

 

СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ
Проверка на нивото на спирачната 
течност
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HYBRID STARTER & GENERATOR (HSG) BELT
Checking the hybrid starter &
generator (HSG) belt
We recommend that you have  the
hybrid starter & generator (HSG)
belt inspected or replaced according
to the Maintenance Schedule in this
chapter by an authorized HYUNDAI
dealer.

Checking the brake fluid level

Check the fluid level in the reservoir
periodically. The fluid level should be
between MAX and MIN marks on the
side of the reservoir.
Before removing the reservoir cap
and adding brake fluid, clean the
area around the reservoir cap thor-
oughly to prevent brake fluid contam-
ination.

• Turn the vehicle off while you
inspect the engine or hybrid
starter & generator(HSG) belt.
Otherwise it may result in
serious injury.

• Keep hands, clothing etc.
away from the hybrid starter &
generator (HSG) belt.

WARNING  

When the HSG belt is worn out or
damaged, replace the belt.
Otherwise, it may cause engine
overheating or battery discharge.

CAUTION

OAE076008

BRAKE FLUID

Проверявайте нивото на течността в ре-
зервоара периодично. Нивото на течност-
та трябва да бъде между маркировката 
MIN и MAX на стената на резервоара.
Преди да свалите капачката на резер-
воара и да добавите спирачна течност, 
почистете добре зоната около капачката 
на резервоара, за да предотвратите за-
мърсяване на спирачната течност.

РЕМЪК НА ХИБРИДНИЯ СТАРТЕР И ГЕНЕРАТОР (HSG) 
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Ако нивото е ниско, долейте препоръча-
ната спирачна течност до нивото MAX. 
Нивото ще спадне с натрупания пробег. 
Това е нормално състояние, свързано с 
износването на спирачните накладки. 
Ако нивото на течността е прекомерно 
ниско, препоръчваме спирачната сис-
тема да бъде проверена от оторизиран 
дилър на HYUNDAI.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако спирачната система изисква чес-
ти доливания на течност, това вероят-
но е индикация за теч в спирачната 
система. Препоръчваме превозното 
средство да бъде инспектирано от 
оторизиран дилър на HYUNDAI.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не позволявайте спирачната течност 
да влиза в контакт с очите ви. Ако 
спирачната течност попадне в очите 
ви, изплакнете очите си с чиста вода 
в продължение на поне 15 минути и 
незабавно потърсете медицинска 
помощ.

 

 БЕЛЕЖКА 
•  Не разливайте спирачна течност по 

боята на автомобила, тъй като това 
ще доведе до повреда на боята.

•  Спирачната течност, която е била 
изложена на открито за продължи-
телно време, НИКОГА не трябва да се 
използва, тъй като нейното качество 
не може да бъде гарантирано. Тя 
трябва да се изхвърли правилно.

•  Не използвайте неправилен тип 
спирачна течност. Няколко капки 
минерално масло, като например 
моторно масло, в спирачната сис-
тема, може да повреди части от спи-
рачната система.

i  Информация
Използвайте само определената спирачна 
течност (вижте „Препоръчителни смазочни 
материали и обеми“ в глава 8).
 

ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИТЕ
Проверка на нивото на течността за 
чистачките
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If the level is low, add the specified
brake fluid to the MAX level.The level
will fall with accumulated mileage.
This is a normal condition associated
with the wear of the brake linings. If
the fluid level is excessively low, we
recommend that the brake system
be checked by an authorized
HYUNDAI dealer.

• Do not allow brake fluid to con-
tact the vehicle’s body paint, as
paint damage will result.

• Brake fluid, which has been
exposed to open air for an
extended time should NEVER be
used as its quality cannot be
guaranteed. It should be dis-
posed of properly.

• Do not use the wrong kind of
brake fluid. A few drops of miner-
al based oil, such as engine oil, in
your brake system can damage
brake system parts.

Information
Use only the specified brake fluid
(Refer to “Recommended Lubricants
and Capacities” in chapter 8).

Checking the washer fluid
level

Check the fluid level in the washer
fluid reservoir and add fluid if neces-
sary. Plain water may be used if
washer fluid is not available.
However, use washer solvent with
antifreeze characteristics in cold cli-
mates to prevent freezing.

i

NOTICE

If the brake system requires fre-
quent additions of fluid this
could indicate a leak in the
brake system. We recommend
that the vehicle be inspected by
an authorized HYUNDAI dealer.

WARNING  

Do not allow brake fluid to come
in contact with your eyes. If
brake fluid comes in contact
with your eyes, flush your eyes
with clean water for at least 15
minutes and get immediate
medical attention.

WARNING  

WASHER FLUID

OAE076009

Проверете нивото в резервоара за теч-
ността за чистачките и при необходимост 
добавете течност. Може да се използва 
обикновена вода, ако няма течност за 
чистачки. Използвайте течност за чистач-
ки с антифризни характеристики в студен 
климат, за да предотвратите замръзване.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да предотвратите сериозно нара-
няване или смърт, вземете следните 
предпазни мерки при работа с течно-
сти за чистачките:
• Не използвайте охлаждаща теч-

ност на двигателя или антифриз 
в резервоара за течност за чис-
тачките. Охлаждащата течност 
на двигателя може значително 
да намали видимостта, когато се 
напръска върху предното стъкло, 
и може да доведе до загуба на 
контрол над превозното средство 
и произшествие или повреда на 
боята и екстериорните елементи.

• Не допускайте контакт на искри или 
пламък с течността за чистачките или 
с резервоара за течността. Течността 
за чистачките може да съдържа алко-
хол и може да бъде запалима.

• Не пийте течност за чистачките и 
избягвайте контакт с кожата. Теч-
ността за чистачките е отровна за 
хората и животните.

• Пазете течността за чистачките от 
деца и животни.

СПИРАЧКА ЗА ПАРКИРАНЕ
Проверка на спирачката за паркиране 
Крачен тип (ако е в оборудването)
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Checking the parking brake
Foot type (if equipped)

Check whether the stroke is within
specification when the parking brake
pedal is depressed with 20 kg (44 lb,
196 N) of force. Also, the parking
brake alone should securely hold the
vehicle on a fairly steep grade. If the
stroke is more or less than specified,
have the parking brake adjusted by
an authorized HYUNDAI dealer.
Stroke : 4~5 notch

Filter replacement  

The air cleaner filter can be cleaned
for inspection using compressed air.
Do not attempt to wash or to rinse it,
as water will damage the filter.
If soiled, the air cleaner filter must be
replaced.

OAE056014

PARKING BRAKE

To prevent serious injury or
death, take the following safety
precautions when using washer
fluid:
• Do not use engine coolant or

antifreeze in the washer fluid
reservoir. Engine coolant can
severely obscure visibility
when sprayed on the wind-
shield and may cause loss of
vehicle control resulting in an
accident or damage to paint
and body trim.

• Do not allow sparks or flame
to contact the washer fluid or
the washer fluid reservoir.
Washer fluid may contain
alcohol and can be flamma-
ble.

• Do not drink washer fluid and
avoid contact with skin.
Washer fluid is poisonous to
humans and animals.

• Keep washer fluid away from
children and animals.

WARNING  

AIR CLEANER

OAE076010

Проверете дали ходът е в рамките на спе-
цификацията, когато педалът за спирач-
ката за паркиране е натиснат със сила 
от 20 кг (44 паунда, 196 N). Освен това, 
спирачката за паркиране сама трябва 
сигурно да задържа автомобила на доста 
стръмен наклон. Ако ходът е по-дълг или 
по-къс от зададеното, регулирайте спи-
рачката за паркиране при оторизиран 
дилър на HYUNDAI.
Ход: 4~5 зъба
 

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР
Смяна на филтъра
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Checking the parking brake
Foot type (if equipped)

Check whether the stroke is within
specification when the parking brake
pedal is depressed with 20 kg (44 lb,
196 N) of force. Also, the parking
brake alone should securely hold the
vehicle on a fairly steep grade. If the
stroke is more or less than specified,
have the parking brake adjusted by
an authorized HYUNDAI dealer.
Stroke : 4~5 notch

Filter replacement  

The air cleaner filter can be cleaned
for inspection using compressed air.
Do not attempt to wash or to rinse it,
as water will damage the filter.
If soiled, the air cleaner filter must be
replaced.

OAE056014

PARKING BRAKE

To prevent serious injury or
death, take the following safety
precautions when using washer
fluid:
• Do not use engine coolant or

antifreeze in the washer fluid
reservoir. Engine coolant can
severely obscure visibility
when sprayed on the wind-
shield and may cause loss of
vehicle control resulting in an
accident or damage to paint
and body trim.

• Do not allow sparks or flame
to contact the washer fluid or
the washer fluid reservoir.
Washer fluid may contain
alcohol and can be flamma-
ble.

• Do not drink washer fluid and
avoid contact with skin.
Washer fluid is poisonous to
humans and animals.

• Keep washer fluid away from
children and animals.

WARNING  

AIR CLEANER

OAE076010

Въздушният филтър може да се почисти 
за проверка с помощта на компресиран 
въздух.
Не се опитвайте да го измиете или да го 
изплакнете, тъй като водата ще повреди 
филтъра.
Ако е замърсен, въздушният филтър тряб-
ва да се смени.
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1. Loosen the air cleaner cover
attaching clips and open the cover.

2. Wipe the inside of the air cleaner.
3. Replace the air cleaner filter.
4. Lock the cover with the cover

attaching clips.
5. Check if the cover is firmly installed.

Information
If the vehicle is operated in extremely
dusty or sandy areas, replace the ele-
ment more often than the usual rec-
ommended intervals (Refer to
“Maintenance Under Severe Usage
Conditions” in this chapter).

• Do not drive with the air cleaner
filter removed. This will result in
excessive engine wear.

• When removing the air cleaner
filter, be careful that dust or dirt
does not enter the air intake, or
damage may result.

• Use HYUNDAI genuine parts,
use of non-genuine parts could
damage the air flow sensor.

NOTICE

i

OAE076011 OAE076012

1.  Разхлабете скобите за закрепване на 
капака на въздушния филтър и отво-
рете капака.
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1. Loosen the air cleaner cover
attaching clips and open the cover.

2. Wipe the inside of the air cleaner.
3. Replace the air cleaner filter.
4. Lock the cover with the cover

attaching clips.
5. Check if the cover is firmly installed.

Information
If the vehicle is operated in extremely
dusty or sandy areas, replace the ele-
ment more often than the usual rec-
ommended intervals (Refer to
“Maintenance Under Severe Usage
Conditions” in this chapter).

• Do not drive with the air cleaner
filter removed. This will result in
excessive engine wear.

• When removing the air cleaner
filter, be careful that dust or dirt
does not enter the air intake, or
damage may result.

• Use HYUNDAI genuine parts,
use of non-genuine parts could
damage the air flow sensor.

NOTICE

i

OAE076011 OAE076012

2.  Почистете вътрешността на устрой-
ството за почистване на въздуха.

3.  Сменете въздушния филтър.
4.  Заключете капака със закрепващите 

скоби.
5.  Проверете дали капакът е здраво зак-

репен.

 

i  Информация
Ако автомобилът работи в изключително 
прашни или пясъчни зони, сменяйте фил-
търа по-често от обичайните препоръчвани 
интервали (вж. „Поддръжка при тежки усло-
вия на използване“ в тази глава).

 БЕЛЕЖКА 
•  Не шофирайте със свален въздушен 

филтър. Това ще доведе до прекомер-
но износване на двигателя.

•  Когато изваждате въздушния фил-
тър, внимавайте прахът или мръсо-
тията да не попаднат в смукателния 
отвор, защото може да причини по-
вреди.

•  Използвайте оригинални части 
HYUNDAI, използването на неориги-
нални части може да повреди сензо-
ра за въздушния поток.



7-32

Поддръжка на автомобила

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР НА 
КЛИМАТИКА
Проверка на филтъра
Филтърът на климатика трябва да се 
сменя съгласно графика за поддръжка. 
Ако превозното средство се експлоатира 
в градове със силно замърсен въздух или 
по прашни груби пътища за продължите-
лен период от време, филтърът трябва да 
се проверява по-често и да се подменя 
по-рано. Когато сменяте въздушния фил-
тър на климатика, спазвайте следната 
процедура и внимавайте да не повредите 
други компоненти.
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CLIMATE CONTROL AIR FILTER
Filter inspection
The climate control air filter should be
replaced according to the Maintenance
Schedule. If the vehicle is operated in
severely air-polluted cities or on
dusty rough roads for a long period,
it should be inspected more fre-
quently and replaced earlier. When
you replace the climate control air fil-
ter, replace it performing the follow-
ing procedure, and be careful to
avoid damaging other components.

1. Remove the support rod (1). 2. With the glove box open, remove
the stoppers on both sides.

OAE076013 OAE076014

1.  Свалете носещата щанга (1).
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Maintenance

CLIMATE CONTROL AIR FILTER
Filter inspection
The climate control air filter should be
replaced according to the Maintenance
Schedule. If the vehicle is operated in
severely air-polluted cities or on
dusty rough roads for a long period,
it should be inspected more fre-
quently and replaced earlier. When
you replace the climate control air fil-
ter, replace it performing the follow-
ing procedure, and be careful to
avoid damaging other components.

1. Remove the support rod (1). 2. With the glove box open, remove
the stoppers on both sides.

OAE076013 OAE076014

2.  Като отворите жабката, свалете стопе-
рите от двете страни.
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3. Press and hold the lock (1) on
both sides of the cover.

4. Pull out (2) the cover.

4. Replace the climate control air filter.
5. Reassemble in the reverse order

of disassembly.

Install a new climate control air fil-
ter in the correct direction with the
arrow symbol (↓) facing down-
wards. Otherwise, the climate con-
trol effects may decrease, possi-
bly with a noise.

NOTICE

OHG070041OAE076015

3.  Натиснете и задръжте ключалките (1) 
от двете страни на капака.

4.  Издърпайте (2) капака.
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3. Press and hold the lock (1) on
both sides of the cover.

4. Pull out (2) the cover.

4. Replace the climate control air filter.
5. Reassemble in the reverse order

of disassembly.

Install a new climate control air fil-
ter in the correct direction with the
arrow symbol (↓) facing down-
wards. Otherwise, the climate con-
trol effects may decrease, possi-
bly with a noise.

NOTICE

OHG070041OAE076015

5.  Сменете въздушния филтър на клима-
тика.

6. Сглобете отново в ред, обратен на 
разглобяването.

 

 БЕЛЕЖКА 
Монтирайте новия въздушен филтър 
на климатика в правилната посока със 
символа стрелка (↓) насочен надолу. В 
противен случай ефектът от климатич-
ния контрол може да се понижи, веро-
ятно с шум.
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ЧИСТАЧКИ
Проверка на чистачките
Замърсяването на предното стъкло или 
на перата на чистачките с чуждо веще-
ство може да намали ефективността на 
чистачките на предното стъкло.
Най-често срещаните източници на за-
мърсяване са насекоми, дървесни сокове 
и третиране с гореща вакса, използвана 
от някои комерсиални автомивки. Ако 
перата на чистачките не избърсват пра-
вилно, почистете както стъклото, така и 
перата с чиста кърпа, напоена с течност 
за чистачки.
 

 БЕЛЕЖКА 
За да предотвратите повреда на чис-
тачките, рамената или други компонен-
ти на чистачките:
•  Не използвайте бензин, керосин, 

разредител за боя или други разтво-
рители върху или близо до тях.

•  Не опитвайте ръчно да премествате 
чистачките.

•  Не използвайте чистачки, различни 
от определените.

i  Информация
Използваните от автоматичните автомивки 
горещи вакси са известни с това, че затруд-
няват почистването на предното стъкло.
 

Смяна на чистачките
Когато чистачките вече не почистват 
достатъчно добре, перата вероятно са 
износени или накъсани, и трябва да се 
подменят.

 БЕЛЕЖКА 
За да предотвратите повреда на раме-
ната на чистачките и другите компонен-
ти, не се опитвайте ръчно да премества-
те чистачките.

 БЕЛЕЖКА 
Използването на различни от опреде-
лените чистачки може да доведе до 
неправилна работа и повреда.
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Тип A

7-35
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Type A

1. Raise the wiper arm and turn the
wiper blade assembly to expose
the plastic locking clip.

2. Press the clip and slide the blade
assembly downward.

3. Lift it off the arm.
4. Install the blade assembly in the

reverse order of removal.

Type B

1. Raise the wiper arm.

OLMB073020

OLMB073021

OLMB073022

OLF074017 
1.  Повдигнете рамото и завъртете чис-

тачката, за да имате достъп до пласт-
масовата фиксираща скоба.
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Type A

1. Raise the wiper arm and turn the
wiper blade assembly to expose
the plastic locking clip.

2. Press the clip and slide the blade
assembly downward.

3. Lift it off the arm.
4. Install the blade assembly in the

reverse order of removal.

Type B

1. Raise the wiper arm.

OLMB073020

OLMB073021

OLMB073022

OLF074017

2.  Натиснете скобата и плъзнете чистач-
ката надолу.

3.  Повдигнете нагоре и я свалете от ра-
мото.

4.  Поставете новата чистачка в обратен 
ред на свалянето.

Тип Б

7-35

7
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Type A

1. Raise the wiper arm and turn the
wiper blade assembly to expose
the plastic locking clip.

2. Press the clip and slide the blade
assembly downward.

3. Lift it off the arm.
4. Install the blade assembly in the

reverse order of removal.

Type B

1. Raise the wiper arm.

OLMB073020

OLMB073021

OLMB073022

OLF074017

1.  Повдигнете рамото на чистачката
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2. Lift up the wiper blade clip (1).
Then lift up the wiper blade (2).

3. While pushing the lock (3), pull
down the wiper blade (4).

4. Remove the wiper blade from the
wiper arm (5).

5. Install a new wiper blade assem-
bly in the reverse order of removal.

6. Return the wiper arm on the wind-
shield.

OAD075074L OAD075075L OAD075076L

2.  Повдигнете закопчалката на чистач-
ката (1). След това повдигнете чистач-
ката (2).
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2. Lift up the wiper blade clip (1).
Then lift up the wiper blade (2).

3. While pushing the lock (3), pull
down the wiper blade (4).

4. Remove the wiper blade from the
wiper arm (5).

5. Install a new wiper blade assem-
bly in the reverse order of removal.

6. Return the wiper arm on the wind-
shield.

OAD075074L OAD075075L OAD075076L

3.  Докато натискате ключалката (3), из-
дърпайте рамото на чистачката (4). 
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2. Lift up the wiper blade clip (1).
Then lift up the wiper blade (2).

3. While pushing the lock (3), pull
down the wiper blade (4).

4. Remove the wiper blade from the
wiper arm (5).

5. Install a new wiper blade assem-
bly in the reverse order of removal.

6. Return the wiper arm on the wind-
shield.

OAD075074L OAD075075L OAD075076L

4.  Извадете чистачката от рамото (5).
5.  Поставете новата чистачка в обратен 

ред на свалянето.
6.  Върнете рамото на чистачката върху 

стъклото.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да предотвратите СЕРИОЗНО НА-
РАНЯВАНЕ или СМЪРТ за вас или при-
състващите, винаги следвайте тези 
предпазни мерки, когато работите 
близо до акумулатора или боравите 
с него:

Винаги четете и спазвайте 
внимателно инструкциите, ко-
гато работите с акумулатора
Носете предпазни очила, 
предназначени да предпаз-
ват очите ви от киселинни 
пръски.
В близост до акумулатора не 
трябва да има никакви пламъ-
ци, искри или произвеждащи 
пушек материали
В акумулаторните клетки ви-
наги има водород, който е 
силно запалим и може да из-
бухне, ако се запали.
Дръжте акумулаторите далеч 
от деца.
(Продължава)

(Продължава)
Акумулаторите съдържат 
сярна киселина, която е сил-
но корозивна. Не допускайте 
контакт на киселината с ва-
шите очи, кожа или дрехи.

Ако киселина попадне в очите ви, 
изплакнете очите си с чиста вода в 
продължение на поне 15 минути и 
незабавно потърсете медицинска 
помощ. Ако киселината попадне върху 
кожата ви, добре измийте с вода. Ако 
чувствате болка или усещате парене, 
незабавно потърсете медицинска 
помощ.
•  При повдигане на акумулатор с 

пластмасов корпус, прекаленото 
натоварване на кутията може да 
доведе до изтичане на акумулатор-
на киселина. Повдигайте акумула-
тора с приспособление за носене 
или с ръце на противоположните 
ъгли.

•  Не се опитвайте да стартирате ав-
томобила с външен акумулатор, 
ако вашият акумулатор е замръз-
нал.

(Продължава)

(Продължава)
• НИКОГА не се опитвайте да зарежда-
те акумулатора, когато кабелите на 
автомобила са свързани с него.
• Електрическата система за запал-
ване работи с високо напрежение. 
НИКОГА не докосвайте тези компонен-
ти при работещ двигател или когато 
бутонът Старт / Стоп на двигателя е в 
положение ON.

 

АКУМУЛАТОР (12 ВОЛТА)
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 БЕЛЕЖКА 
•  Когато не използвате автомобила 

дълго време в нискотемпературна 
зона, свалете акумулатора и го съх-
ранявайте на закрито.

•  Винаги зареждайте напълно акуму-
латора, за да предотвратите повреда 
на кутията на акумулатора в зони с 
ниска температура.

 

За най-добро обслужване на 
акумулатора:

7-38
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• When you do not use the vehicle
for a long time in a low tempera-
ture area, disconnect the battery
and keep it indoors.

• Always charge the battery fully
to prevent battery case damage
in low temperature areas.

For best battery service  

• Keep the battery securely mounted.
• Keep the battery top clean and dry.
• Keep the terminals and connec-

tions clean, tight, and coated with
petroleum jelly or terminal grease.

• Rinse any spilled acid from the bat-
tery immediately with a solution of
water and baking soda.

Battery capacity label 

❈ The actual battery label in the vehicle
may differ from the illustration.

1. AGM60L-DIN : The HYUNDAI
model name of battery

2. 12V : The nominal voltage
3. 60Ah(20HR) : The nominal capacity

(in Ampere hours)
4. 100RC : The nominal reserve

capacity (in min.)
5. 640CCA : The cold-test current in

amperes by SAE
6. 512A : The cold-test current in

amperes by EN

NOTICE

OAE076016 OLMB073072

■ Example

•  Поддържайте акумулатора добре зак-
репен.

•  Поддържайте горната част на акуму-
латора чиста и суха.

•  Поддържайте терминалите и клемите 
чисти, стегнати и покрити с петролно 
желе или терминална грес.

•  Веднага изплакнете разлятата ки-
селина от акумулатора с разтвор на 
вода и сода за хляб.

 

Етикет за капацитета на акумулатора
Пример
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• When you do not use the vehicle
for a long time in a low tempera-
ture area, disconnect the battery
and keep it indoors.

• Always charge the battery fully
to prevent battery case damage
in low temperature areas.

For best battery service  

• Keep the battery securely mounted.
• Keep the battery top clean and dry.
• Keep the terminals and connec-

tions clean, tight, and coated with
petroleum jelly or terminal grease.

• Rinse any spilled acid from the bat-
tery immediately with a solution of
water and baking soda.

Battery capacity label 

❈ The actual battery label in the vehicle
may differ from the illustration.

1. AGM60L-DIN : The HYUNDAI
model name of battery

2. 12V : The nominal voltage
3. 60Ah(20HR) : The nominal capacity

(in Ampere hours)
4. 100RC : The nominal reserve

capacity (in min.)
5. 640CCA : The cold-test current in

amperes by SAE
6. 512A : The cold-test current in

amperes by EN

NOTICE

OAE076016 OLMB073072

■ Example

Действителният етикет за акумулатора 
в автомобила може да се различава от 
илюстрацията.
1.  AGM60L-DIN: име на акумулатора мо-

дел HYUNDAI
2. 12V : Номинално напрежение
3. 60Ah(20HR): Номинален капацитет (в 

ампер/часа)
4.  100RC: Номинален резервен капаци-

тет (в мин.)
5. 640CCA: Студен тест по SAE в ампери
6. 512A: Студен тест по EN в ампери
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Зареждане на акумулатора 
Със зарядно устройство
Вашият автомобил е снабден с необ-
служваем калциев акумулатор.
•  Ако акумулатора се разреди за кратко 

време (например защото фаровете 
или вътрешните светлини са оста-
нали включени, докато автомобилът 
не е бил използван), презаредете го 
с бавно зареждане (капка по капка) в 
продължение на 10 часа.

•  Ако акумулатора е разреден посте-
пенно поради високо електрическо 
натоварване, докато автомобилът се 
използва, зареждайте при 20-30А в 
продължение на два часа.

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Винаги следвайте тези инструкции, 
когато зареждате акумулатора на 
автомобила си, за да избегнете опас-
ност от сериозни наранявания или 
смърт от експлозии или киселинни 
изгаряния:
•  Преди да извършите поддръжка 

или презареждане на акумулато-
ра, изключете всички аксесоари и 
поставете бутона за старт / стоп на 
двигателя в положение OFF.

•  В близост до акумулатора и свърза-
ните с горивото части не трябва да 
има никакви пламъци, искри или 
материали за пушене.

•  Винаги работете на открито или в 
зона с добра вентилация.

•  Носете предпазни очила, когато 
проверявате акумулатора по време 
на зареждането.

•  Акумулатора трябва да се извади 
от автомобила и да се постави на 
добре проветриво място.

(Продължава)

(Продължава)
•  Наблюдавайте акумулатора по 

време на зареждането и спирайте 
или намалявайте скоростта на 
зареждане, ако клетките на акуму-
латора започнат да кипят силно.

•  Отрицателният кабел на акумула-
тора трябва да бъде свален пър-
ви и да бъде поставен последен, 
когато акумулаторът е изключен. 
Изключете зарядното устройство 
в следния ред:

 (1)  Изключете главния прекъсвач 
на зарядното устройство.

 (2) Освободете отрицателната 
скоба от отрицателната клема на 
акумулатор.

 (3) Освободете положителната 
скоба от положителната клема на 
акумулатор.

•  Винаги използвайте оригинален 
акумулатор, одобрен от HYUNDAI, 
когато сменяте акумулатора.
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С външен акумулатор
След стартиране на двигателя с добър 
външен акумулатор, карайте автомо-
била около 20-30 минути, преди да го 
изключите. Превозното средство може 
да не се рестартира, ако го изключите 
преди акумулаторът да има възможност 
да се презареди адекватно. За повече 
информация относно процедурите за 
стартиране с външен акумулатор, вижте 
„Стартиране с външен акумулатор“ в 
глава 6.

i  Информация
Неподходящо изхвърленият акуму-
латор може да е вреден за околната 
среда и човешкото здраве.
Изхвърлете акумулатора в съответствие с 
местните закони и разпоредби.
 

Възстановяване на настройките
Някои елементи се нуждаят от възстано-
вяване на настройките, след като акуму-
латорът е бил разреден или откачен от 
автомобила. Виж глава 3 за:
•   Електрическите стъкла
•   Маршрутен компютър
•   Автоматична климатична система
•   Часовник
•   Аудиосистема
•   Люк на покрива
•   Система с памет за позицията на во-

дача
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By jump starting 
After a jump start from a good bat-
tery, drive the vehicle for 20-30 min-
utes before it is shutoff. The vehicle
may not restart if you shut it off
before the battery had a chance to
adequately recharge. See “Jump
Starting” in chapter 6 for more infor-
mation on jump starting procedures.

Information 
An inappropriately disposed
battery can be harmful to
the environment and human
health. 

Dispose the battery according to your
local law(s) or regulation.

Reset features
Some items need to be reset after
the battery has been discharged or
the battery has been disconnected.
See chapter 3 for:
• Power Windows
• Trip Computer
• Climate Control System
• Clock
• Audio System
• Sunroof
• Driver Position Memory System 

i
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Повреждането на гума може да дове-
де до загуба на контрол над автомо-
била и произшествие. За да намалите 
риска от СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ или 
СМЪРТ, вземете следните предпазни 
мерки:
•  Проверявайте гумите си ежемесеч-

но за правилно налягане, както и за 
износване и повреди.

•  Препоръчаното студено налягане в 
гумите за вашия автомобил може 
да бъде намерено в това ръковод-
ство и на етикета за гумите, нами-
ращ се на централната колона от 
към страната на водача. Винаги из-
ползвайте манометър за измерва-
не на налягането в гумите. Гумите 
с твърде голямо или твърде малко 
налягане се износват неравномер-
но, което влошава управлението.

•  Проверявайте налягането на ре-
зервната гума всеки път, когато 
проверявате налягането на оста-
налите гуми на вашия автомобил.

(Продължава)

(Продължава)
•  Сменете гумите, които са износени, 

показват неравномерно износва-
не или са повредени. Износените 
гуми могат да доведат до загуба на 
ефективност при спиране, управле-
ние или потегляне.

•  ВИНАГИ сменяйте гумите със съ-
щия размер като тези, с които е 
било доставено превозно средство. 
Използването на гуми и джанти, 
различни от препоръчаните, може 
да доведе до необичайни харак-
теристики, лошо управление на 
автомобила или да повлияе от-
рицателно на антиблокиращата 
спирачна система (ABS) на вашия 
автомобил.

 

Грижи за гумите
За правилна поддръжка, безопасност и 
максимална икономия на гориво винаги 
трябва да поддържате препоръчаното 
налягане в гумите и да спазвате огра-
ниченията за натоварване и разпреде-
ление на теглото, препоръчани за вашия 
автомобил.

 

ГУМИ И ДЖАНТИ
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All specifications (sizes and pressures)
can be found on a label attached to the
driver’s side center pillar.

Recommended cold tire infla-
tion pressures 
All tire pressures (including the
spare) should be checked when the
tires are cold. “Cold tires” means the
vehicle has not been driven for at
least three hours or driven less than
1.6 km (one mile).
Warm tires normally exceed recom-
mended cold tire pressures by 28 to
41 kPa (4 to 6 psi). Do not release air
from warm tires to adjust the pres-
sure or the tires will be under-inflat-
ed. For recommended inflation pres-
sure, refer to “Tire and Wheels” in
chapter 8.

Recommended pressures must
be maintained for the best ride,
vehicle handling, and minimum
tire wear.
Over-inflation or under-inflation
can reduce tire life, adversely
affect vehicle handling, and
lead to sudden tire failure that
could result in loss of vehicle
control resulting in an accident.
Severe under-inflation can lead
to severe heat build-up, causing
blowouts, tread separation and
other tire failures that can result
in the loss of vehicle control
resulting in an accident. This
risk is much higher on hot days
and when driving for long peri-
ods at high speeds.

WARNING  

OAE086002L

Всички спецификации (размери и наляга-
не) могат да бъдат намерени на етикета, 
прикрепен към централната колона от 
към страната на водача.

 

Препоръчително налягане за студена 
гума
Налягането за всички гуми (включител-
но резервната) трябва да се проверява, 
когато гумите са студени. „Студени гуми“ 
означава, че превозното средство не се е 
движило поне три часа, или се е движило 
по-малко от 1,6 км (една миля).
Топлите гуми обикновено надвишават 
препоръчителното налягане за студени 
гуми с 28 до 41 kPa (4 до 6 psi). Не изпус-
кайте въздух от топлите гуми, за да регу-
лирате налягането, защото след това те 
ще бъдат недостатъчно напомпани. За 
препоръчваното налягане „Гуми и джан-
ти“ в глава 8.

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Трябва да се поддържа препоръчител-
ното налягане за най-добро возене, 
управление на автомобила и мини-
мално износване на гумите.
Прекалено високото или недоста-
тъчното налягане може да намали 
живота на гумите, да повлияе небла-
гоприятно върху управлението на 
автомобила и да доведе до внезапна 
повреда на гумата, което може да 
предизвика загуба на контрол над 
автомобила и произшествие.
Недостатъчното налягане може да 
доведе до значително повишаване на 
температурата, причиняващо издува-
ния, отделяне на протектора и други 
повреди на гумата, водещи до загуба 
на контрол над автомобила и прои-
зшествие. Този риск е много по-висок 
в горещи дни и при продължително 
шофиране с високи скорости.
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 ВНИМАНИЕ
• Недостатъчното налягане води до 

прекомерно износване, лошо упра-
вление и намалена икономия на 
гориво. Възможна е и деформация 
на джантите. Поддържайте наля-
гането в гумите на подходящите 
нива. Ако гумата често се нуждае 
от напомпване, препоръчваме тя 
да бъде проверена от оторизиран 
дилър на HYUNDAI.

•  Прекомерното налягане води до 
твърдо возене, прекомерно износ-
ване в центъра на протектора и 
по-голяма вероятност от повреда 
от ложи условия на пътя.

 

Проверете налягането в гумите
Проверявайте гумите, включително 
резервната гума, веднъж месечно или 
по-често.

Как да проверяваме
Използвайте качествен манометър за 
измерване на налягането в гумите. Не 
можете да разберете дали гумите ви 
са правилно напомпани, просто като 
ги огледате. Радиалните гуми могат да 
изглеждат добре напомпани, когато са 
недостатъчно напомпани.
Свалете капачката на вентила на гума-
та. Натиснете силно манометъра върху 
вентила, за да измерите налягането в 
гумата. Ако измереното налягане на сту-
дената гума съвпада с препоръчителното 
налягане върху етикета с информация за 
гумите и товара, не е необходимо допъл-
нително регулиране. Ако налягането е 
ниско, добавете въздух, докато достигнете 
препоръчителното налягане. Уверете се, 
че капачките на вентилите са завинтени 
обратно след операцията. Без капачката 
във вентила може да попадне мръсотия 
или влага и да причини изтичане на въз-
дух. Ако капачката на вентила липсва, за-
вийте нова, колкото е възможно по-скоро.

Ако напомпате гумата прекалено, осво-
бодете част от въздуха, като натиснете 
металното стебло в центъра на вентила 
на гумата. Проверете отново налягането 
на гумите с манометър. Не забравяйте да 
поставите обратно капачките на венти-
лите. Без капачката във вентила може да 
попадне мръсотия или влага и да причи-
ни изтичане на въздух. Ако капачката на 
вентила липсва, завийте нова, колкото е 
възможно по-скоро.
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Ротация на гумите
За изравняване на износването на про-
тектора, HYUNDAI препоръчва гумите да 
се въртят на всеки 12 000 км (7 500 мили) 
или по-рано, ако се получи неравномерно 
износване.
При ротация проверявайте гумите за 
правилния баланс.
При ротация на гумите, проверете за не-
равномерно износване и повреди. Анор-
малното износване обикновено се дължи 
на неправилно напомпване на гумите, 
неправилно подравняване на колелата, 
небаласирани колела, рязко спиране или 
завиване. Внимавайте за изкривявания 
или издутини по протектора или страните 
на гумата. Сменете гумата, ако откриете 
някоя от тези повреди. Сменете гумата, 
ако е видима тъкан или корда. След 
ротацията се уверете, че налягането на 
предните и задните гуми е съобразено 
със спецификацията и проверете затя-
гането на гайките (правилният въртящ 
момент е 11~13 kg/m [79~94 lb/ft]).
 

• С резервна гума пълен размер (ако има 
такава)
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Tire rotation  
To equalize tread wear, HYUNDAI
recommends that the tires be rotated
every 12,000 km (7,500 miles) or
sooner if irregular wear develops.
During rotation, check the tires for
correct balance.
When rotating tires, check for uneven
wear and damage. Abnormal wear is
usually caused by incorrect tire pres-
sure, improper wheel alignment, out-
of-balance wheels, severe braking or
severe cornering. Look for bumps or
bulges in the tread or side of tire.
Replace the tire if you find either of
these conditions. Replace the tire if
fabric or cord is visible. After rotation,
be sure to bring the front and rear tire
pressures to specification and check
lug nut tightness (proper torque is 
11~13 kgf·m [79~94 lbf·ft]).

Disc brake pads should be inspected
for wear whenever tires are rotated.

Information
The outside and inside of the unsym-
metrical tire is distinguishable. When
installing an unsymmetrical tire, be
sure to install the side marked "out-
side" face the outside. If the side
marked "inside" is installed on the
outside, it will have a bad effect on
vehicle performance. 

i

CBGQ0706

ODH073802

■ With a full-size spare tire (if equipped)

■ Without a spare tire 

• Do not use the compact spare
tire for tire rotation.

• Do not mix bias ply and radial
ply tires under any circum-
stances. This may cause
unusual handling characteris-
tics that may cause loss of
vehicle control resulting in an
accident.

WARNING  • Без резервна гума
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Tire rotation  
To equalize tread wear, HYUNDAI
recommends that the tires be rotated
every 12,000 km (7,500 miles) or
sooner if irregular wear develops.
During rotation, check the tires for
correct balance.
When rotating tires, check for uneven
wear and damage. Abnormal wear is
usually caused by incorrect tire pres-
sure, improper wheel alignment, out-
of-balance wheels, severe braking or
severe cornering. Look for bumps or
bulges in the tread or side of tire.
Replace the tire if you find either of
these conditions. Replace the tire if
fabric or cord is visible. After rotation,
be sure to bring the front and rear tire
pressures to specification and check
lug nut tightness (proper torque is 
11~13 kgf·m [79~94 lbf·ft]).

Disc brake pads should be inspected
for wear whenever tires are rotated.

Information
The outside and inside of the unsym-
metrical tire is distinguishable. When
installing an unsymmetrical tire, be
sure to install the side marked "out-
side" face the outside. If the side
marked "inside" is installed on the
outside, it will have a bad effect on
vehicle performance. 

i

CBGQ0706

ODH073802

■ With a full-size spare tire (if equipped)

■ Without a spare tire 

• Do not use the compact spare
tire for tire rotation.

• Do not mix bias ply and radial
ply tires under any circum-
stances. This may cause
unusual handling characteris-
tics that may cause loss of
vehicle control resulting in an
accident.

WARNING  

 
При всяко ротация на гумите трябва да 
се проверяват накладките на дисковите 
спирачки за износване.
 

i  Информация
Външната и вътрешната страна на несиме-
тричната гума е различна. При монтиране 
на несиметричната гума се уверете, че сте 
поставили страната, маркирана като „външ-
на“, да гледа навън спрямо автомобила. 
Ако страната, маркирана „вътрешна“ се 
инсталирана навън, ще има лош ефект върху 
работата на автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  Не използвайте компактната ре-

зервна гума за ротация.
•  При никакви обстоятелства не 

смесвайте диагонални гуми с ра-
диални гуми. Това може да доведе 
до необичайни характеристики на 
автомобила, да предизвика загуба 
на контрол и произшествие.

 



7-45

7

П
од

д
р

ъ
ж

ка
 н

а
 а

вто
м

о
б

и
л

а

Реглаж на колелата и баланс на 
гумите
Колелата на вашия автомобил са вни-
мателно подравнени и балансирани 
в завода, за да се осигури най-дълъг 
живот на гумите и най-добра цялостна 
ефективност.
В повечето случаи няма да ви се налага 
да правите отново реглаж колелата. Все 
пак, ако забележите необичайно износ-
ване на гумите или автомобила започне 
да тегли на една страна, може да се на-
ложи да повторите реглажа.
Ако забележите, че вашият автомобил 
вибрира при движение по гладък път, е 
вероятно колелата се нуждаят от балан-
сиране.

 БЕЛЕЖКА 
Неподходящите тежести за колелата 
могат да повредят алуминиевите джан-
ти на автомобила. Използвайте само 
одобрени тежести за колелата.
 

Смяна на гумите
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Wheel alignment and tire bal-
ance
The wheels on your vehicle were
aligned and balanced carefully at the
factory to give you the longest tire life
and best overall performance.
In most cases, you will not need to
have your wheels aligned again.
However, if you notice unusual tire
wear or your vehicle pulling one way
or the other, the alignment may need
to be reset.
If you notice your vehicle vibrating
when driving on a smooth road, your
wheels may need to be rebalanced.

Improper wheel weights can dam-
age your vehicle’s aluminum
wheels. Use only approved wheel
weights.

Tire replacement 

If the tire is worn evenly, a tread wear
indicator will appear as a solid band
across the tread. This shows there is
less than 1.6 mm (1/16 in.) of tread
left on the tire. Replace the tire when
this happens.
Do not wait for the band to appear
across the entire tread before replac-
ing the tire.

NOTICE

OLMB073027

Tread wear indicator To reduce the risk of DEATH or
SERIOUS INJURY:
• Replace tires that are worn,

show uneven wear, or are
damaged. Worn tires can
cause loss of braking effec-
tiveness, steering control, and
traction.

• Always replace tires with the
same size as each tire that
was originally supplied with
this vehicle. Using tires and
wheels other than the recom-
mended sizes could cause
unusual handling characteris-
tics, poor vehicle control, or
negatively affect your vehi-
cle’s Anti-Lock Brake System
(ABS) resulting in a serious
accident.

(Continued)

WARNING  

Ако гумата е износена равномерно, ин-
дикаторът за износване на протектора 
ще се появи като непрекъсната лента 
през протектора. Това показва, че остава 
по-малко от 1,6 мм (1/16 инча) от протек-
тора на гумата. Сменете гумата, когато 
това се случи.
Не чакайте лентата да се появи в целия 
протектор, преди да смените гумата.
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от СМЪРТ или 
СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ:
•  Сменете гумите, които са износени, 

показват неравномерно износва-
не или са повредени. Износените 
гуми могат да доведат до загуба на 
ефективност при спиране, управле-
ние или намалено сцепление.

•  Винаги сменяйте гумите със същия 
размер като тези, с които е било 
доставено превозно средство. 
Използването на гуми и джанти, 
различни от препоръчаните, може 
да доведе до необичайни харак-
теристики, лошо управление на 
автомобила или да повлияе от-
рицателно на антиблокиращата 
спирачна система (ABS) на вашия 
автомобил,

(Продължава)
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
(Продължава)
•  При смяна на гуми (или джанти), 

препоръчваме да смените двете 
предни или две задни гуми (или 
джанти) като двойка. Смяната на 
само една гума може сериозно да 
повлияе на работата на вашия ав-
томобил.

•  Гумите губят своите качества с те-
чение на времето, дори когато не се 
използват. Независимо от остана-
лият протектор, HYUNDAI препоръч-
ва да се сменят гумите след шест (6) 
години нормално използване.

•  Топлината, причинена от горещ 
климат или често натоварване с те-
жък товар, може да ускори процеса 
на стареене. Неспазването на това 
предупреждение може да доведе 
до внезапна повреда на гумата, 
което да предизвика загуба на кон-
трол върху превозното средство и 
произшествие.

 

Смяна на компактната резервна гума
(ако е в оборудването)
Компактната резервна гума има по-къс 
живот от гумата с нормален размер. Сме-
нете я, когато виждате индикаторите за 
износване на протектора върху гумата. 
Новата компактна резервна гума трябва 
да бъде със същите размери и дизайн, 
като на оригиналната гума, и трябва да е 
монтирана на същата компактна джанта. 
Компактната резервна гума не е проек-
тирана да бъде монтирана на джанта 
с нормални размери, а компактната 
резервна джанта не е предназначена за 
монтиране на гуми с нормален размер.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Оригиналната гума трябва да бъде по-
правена или подменена във възмож-
но най-кратък срок, за да се избегне 
повреда на резервната гума и загуба 
на контрол над превозното средство 
и произшествие. Компактната ре-
зервна гума е предназначена само 
за аварийно използване. Не карайте 
автомобила със скорост над 80 км/ч 
(50 мили/ч), когато използвате ком-
пактната резервна гума.

Смяна на джантите
Когато подменяте металните джанти по 
някаква причина, уверете се, че новите 
джанти са еквивалентни на оригинал-
ните фабрични джанти по диаметър, 
ширина на венеца и отстъп на колелото.

Сцепление на гумите
Сцеплението на гумите може да бъде на-
малено, ако шофирате с износени гуми, 
гуми, които са неправилно напомпани 
или на хлъзгави пътни настилки. Гумите 
трябва да се сменят, когато се появят ин-
дикаторите за износване на протектора. 
За да намалите вероятността от загуба 
на контрол, намалете скоростта, когато 
има дъжд, сняг или лед на пътя.
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Поддръжка на гумите
В допълнение към правилното напомп-
ване, правилният реглаж на колелата 
спомага за намаляване на износването 
на гумите. Ако откриете, че една гума е 
износена неравномерно, трябва да про-
верите реглажа на колелата.
Когато монтирате нови гуми, уверете 
се, че са балансирани. Това ще увеличи 
комфорта при пътуване и живота на гу-
мите. Освен това гумата винаги трябва 
да се балансира отново, ако се свали от 
джантата.

Етикет на страничната стена на 
гумата
Тази информация идентифицира и опис-
ва основните характеристики на гумата 
и, също така, осигурява идентификацион-
ния номер на гумата (TIN) за сертифици-
ране по стандартите за безопасност. TIN 
може да се използва за идентифициране 
на гумата в случай на рекламация.
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Tire maintenance
In addition to proper inflation, correct
wheel alignment helps to decrease
tire wear. If you find a tire is worn
unevenly, have your dealer check the
wheel alignment.
When you have new tires installed,
make sure they are balanced. This
will increase vehicle ride comfort and
tire life. Additionally, a tire should
always be rebalanced if it is removed
from the wheel.

Tire sidewall labeling
This information identifies and
describes the fundamental charac-
teristics of the tire and also provides
the tire identification number (TIN)
for safety standard certification. The
TIN can be used to identify the tire in
case of a recall.

1. Manufacturer or brand name   
Manufacturer or brand name is
shown.

2. Tire size designation 
A tire’s sidewall is marked with a tire
size designation. You will need this
information when selecting replace-
ment tires for your car. The following
explains what the letters and num-
bers in the tire size designation
mean.

Example tire size designation:
(These numbers are provided as an
example only; your tire size designa-
tor could vary depending on your
vehicle.)
195/65R15 91H

195 - Tire width in millimeters.
65 - Aspect ratio. The tire’s section

height as a percentage of its
width.

R - Tire construction code (Radial).
15 - Rim diameter in inches.
91 - Load Index, a numerical code

associated with the maximum
load the tire can carry.

H - Speed Rating Symbol. See the
speed rating chart in this section
for additional information.

OLMB073028

1

1

2
3

4

5,6

7

1. Производител или марка
Показан е производител или марката

2. Обозначение на размера на гумата
Страничната стена на гумата е маркира-
на с обозначение на размера на гумата. 
Тази информация ще ви е необходима, 
когато избирате нови гуми за вашата 
кола. По-долу е обяснено какво означават 
буквите и цифрите в обозначението за 
размера на гумата.
 

Примерно обозначение на размера на 
гумата:
(Тези цифри са предоставени само като 
пример, обозначението на размера на 
гумата може да варира в зависимост от 
вашия автомобил.)

195/65R15 91H

195 - Ширина на гумата в милиметри.
65 - Съотношение Височината на профи-

ла на гумата като процент от нейната 
ширина.

R - Код за конструкцията на гумата (Ра-
диална).

15 - Диаметър на джантата в инчове.
91 - Индекс на товара, цифров код, свър-

зан с максималното натоварване, 
което гумата може да носи.

H - символ за скорост. За допълнителна 
информация вижте таблицата за ско-
рост в този раздел.
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Обозначение на размера на джантата
Джантите също са маркирани с важна 
информация, от която се нуждаете, ако 
някога трябва да замените някоя от тях. 
По-долу е обяснено какво означават 
буквите и цифрите в обозначението за 
размера на джантата.
Примерно обозначение на размера на 
джантата:
6.5JX16
6.5 - Ширина на джантата в инчове. J - 
Обозначение на контура на джантата. 15 
- Диаметър на джантата в инчове.
 

Скоростен рейтинг на гумите
В таблицата по-долу са изброени повече-
то от използваните в момента скоростни 
рейтинги за гуми за леки автомобили. 
Скоростният рейтинг е част от обозначе-
нието на размера на гумата върху стра-
ничната стена на гумата. Този символ 
съответства на максималната безопасна 
експлоатационна скорост на гумата.

Символ на 
скоростния 

рейтинг

Максимална скорост

S 180 км/ч (112 мили/ч)

T 190 км/ч (118 мили/ч)

H 210 км/ч (130 мили/ч)

V 240 км/ч (149 мили/ч)

Z Над 240 км/ч (149 мили/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 на-
мерите датата на производство на стра-
ничната стена на гумата (вероятно от въ-
трешната страна на колелото), където се 
намира DOT кода. DOT кода представлява 
поредица от цифри и английски букви, 
обозначени на гумата. Производствената 
дата се определя от последните четири 
цифри (знака) на DOT кода.

DOT : XXXX XXXX OOOO

Предната част на DOT показва кодов 
номер на завода, размер на гумата и 
шарка на протектора, а последните че-
тири цифри показват седмица и година 
на производство.
Например:
DOT XXXX XXXX 1516 показва, че гумата е 
произведена през 15-та седмица на 2016 
година.
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4. Състав и материал на гумата 
Броят на слоевете или пластовете от плат 
с гумено покритие в гумата. Производи-
телите на гуми също трябва да посочат 
материалите в гумата, които включват 
стомана, найлон, полиестер и други. 
Буквата „R“ означава радиална пласто-
ва конструкция; Буквата „D“ означава 
диагонална конструкция, а буквата „B“ 
означава конструкция с реверен наклон.

5. Максимално допустимо налягане 
Това число е най-голямото въздушно 
налягане, до което може да се помпа 
гумата. Не превишавайте максимално 
допустимото налягане. Вижте етикета с 
информация за гумите и товара за пре-
поръчителното налягане.
 

6. Рейтинг за максималния товар
Този номер показва максималното на-
товарване в килограми и паунди, което 
може да се носи от гумата. При смяна на 
гумите на автомобила винаги използ-
вайте гуми, които имат същата степен 
на натоварване като фабрично монти-
раните гуми.

7. Унифицирана степен на качество на 
гумите
Класификациите за качество могат да 
бъдат намерени, където е приложимо, на 
страничната стена на гумата между края 
на протектора и максималната ширина 
на секцията.
Например:
Износване на ПРОТЕКТОРА 200
СЦЕПЛЕНИЕ АА
ТЕМПЕРАТУРА А
 

Износване на протектора
Степента на износване на протектора е 
сравнителна оценка, основаваща се на 
степента на износване на гумата, когато 
се изпитва при контролирани условия 
на определено правителствено трасе. 
Например, една гума, класирана със 150, 
ще се износва един и половина пъти (1½) 
на правителственото трасе, в сравнение 
с гума, класирана със 100.
Относителното качество 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 степени се отпечатват върху стра-
ничните стени на гумите за пътнически 
автомобили. Гумите, налични като стан-
дартно или опционално оборудване за 
вашия автомобил, могат да се различа-
ват по отношение на тези степени.
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Сцепление - AA, A, B и C
Степента на сцепление, от най-високата 
до най-ниската, е AA, A, B и C. Тези кла-
сове представляват способността на 
гумата да спира на мокра настилка, като 
е измерена при контролирани условия 
на определени правителствени тестови 
повърхности от асфалт и бетон. Гумата, 
маркирана с C, може да има слабо сце-
пление.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Степента на сцепление, определена 
за тази гума, се основава на изпитва-
ния с спирачни тестове при движение 
право напред и не включва ускорение, 
завиване, хидропланинг или пикови 
двигателни характеристики.

 

Температура - A, B и C
Температурните степени са А (най-висо-
ка), В и С, които представляват устойчи-
востта на гумата към генерирането на 
топлина и способността й да разсейва 
топлината, когато се изпитва при контро-
лирани условия на определена лабора-
торна изпитателна джанта на закрито.
Трайната висока температура може да 
доведе до дегенерация на материала на 
гумата и да намали живота на гумата, 
а прекомерната температура може да 
доведе до внезапна повреда на гумата. 
Степените В и А представляват по-висо-
ки нива на изпълнение на лабораторна 
изпитателна джанта, отколкото мини-
малното изисквано от закона.

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Температурният клас за тази гума е 
определен за гума, която е правил-
но напомпана и не е претоварена. 
Прекомерната скорост, пониженото 
налягане, свръхналягането или пре-
комерното натоварване, отделно или 
в комбинация, могат да причинят нат-
рупване на топлина и възможна вне-
запна повреда на гумата. Това може 
да доведе до загуба на контрол над 
превозното средство и произшествие.
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Гуми с ниско профилно съотношение
Гума с ниско профилно съотношение, 
чието съотношение е по-малко от 50, е 
предназначена за спортен автомобил. 
Ниското съотношение е за оптимизиране 
на управлението и спирането. Поради 
това тя може да е неудобна за возене и 
може да генерира шумове в сравнение с 
обикновена гума.
 

 ВНИМАНИЕ
Страничната стена на гумата с ниско 
профилно съотношение е по-къса от 
нормалната. Следователно колелото 
и гумата с нисък профил се повреждат 
по-лесно. Следвайте инструкциите 
по-долу.
•  При шофиране по груб път или при 

шофиране извън пътя внимавайте 
да не повредите гумите и джантите. 
След шофиране проверете гумите 
и джантите.

•  При преминаване през дупка, гър-
бица, шахта или бордюр, карайте 
бавно, за да не повредите гумите и 
джантите.

•  Когато има удар върху гумата, про-
верете нейното състояние. Или се 
обърнете към оторизиран дилър на 
HYUNDAI.

(Продължава)

(Продължава)
•  Проверявайте състоянието на гу-

мите и налягането на всеки 3 000 
км (1 800 мили), за да предотврати-
те повреда на гумата.

•  Трудно е да разпознаете повреда 
на гумата само с оглеждане. Когато 
има лек признак за повреда на гу-
мата, проверете и сменете гумата, 
за да предотвратите повреда, при-
чинена от изтичане на въздух.

•  Когато една гума е повредена по 
време на шофиране по груб път, из-
вън пътя или през препятствия, като 
дупка, шахта или бордюр, вашата 
гаранция не покрива щетите.

•  Информацията за гумата е посоче-
на на страничната стена на гумата.
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FUSES
A vehicle’s electrical system is pro-
tected from electrical overload dam-
age by fuses.
This vehicle has 2 (or 3) fuse panels,
one located in the driver’s side panel
bolster, the other in the engine com-
partment.
If any of your vehicle’s lights, acces-
sories, or controls do not work, check
the appropriate circuit fuse. If a fuse
has blown, the element inside the
fuse will be melted or broken.
If the electrical system does not
work, first check the driver’s side
fuse panel. Before replacing a blown
fuse, turn the engine and all switches
off, and then disconnect the negative
battery cable. Always replace a
blown fuse with one of the same rat-
ing.
If the replacement fuse blows, this indi-
cates an electrical problem. Avoid
using the system involved and immedi-
ately consult an authorized HYUNDAI
dealer.

Information
Three kinds of fuses are used: blade
type for lower amperage rating, car-
tridge type, and multi fuse for higher
amperage ratings.

i

Normal

■ Blade type

■ Cartridge type

Blown

Normal Blown

Normal Blown

OLF074075

Do not use a screwdriver or any
other metal object to remove
fuses because it may cause a
short circuit and damage the
system.

CAUTION

NEVER replace a fuse with any-
thing but another fuse of the
same rating.
• A higher capacity fuse could

cause damage and possibly
cause a fire.

• Do not install a wire or alu-
minum foil instead of the
proper fuse - even as a tem-
porary repair. It may cause
extensive wiring damage and
possibly a fire.

WARNING  

Normal Blown
■ Multi fuse

Електрическата система на автомобила е 
предпазена от електрически повреди при 
претоварване чрез предпазители.
Това превозно средство има 2 (или 3) 
панела с предпазители, единият от кои-
то е разположен в страничния панел 
на шофьора, а другият в двигателното 
отделение.
Ако някоя от светлините, аксесоарите или 
контролите на вашия автомобил не рабо-
ти, проверете съответния предпазител на 
веригата. Ако има изгорял предпазител, 
елементът в предпазителя ще бъде раз-
топен или прекъснат.
Ако електрическата система не работи, 
първо проверете предпазния панел от 
към страната на водача. Преди да за-
мените изгорял предпазител, изключете 
двигателя и всички превключватели, и 
откачете отрицателния кабел на акуму-
латора. Винаги замествайте изгорелия 
предпазител с нов със същите характе-
ристики.
Ако новият предпазител изгори, това 
означава електрически проблем. Из-
бягвайте използването на съответната 
система и незабавно се консултирайте с 
упълномощен дилър на HYUNDAI.
 

i  Информация
Използват се три вида предпазители: тип 
нож за по-нисък ампераж, тип касета и мно-
гофункционален предпазител за по-висок 
ампераж.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НИКОГА не заменяйте предпазител с 
нещо друго освен с друг предпазител 
със същата характеристика.
•  Предпазителят с по-голям ампе-

раж може да причини повреда и да 
предизвика пожар.

•  Не поставяйте жица или алумини-
ево фолио вместо подходящ пред-
пазител - дори и като временна 
поправка. Това може да причини 
големи повреди на окабеляването 
и евентуално пожар.

 ВНИМАНИЕ
Не използвайте отвертка или друг 
метален предмет, за да свалите пред-
пазител, тъй като това може да при-
чини късо съединение и да повреди 
системата.

ПРЕДПАЗИТЕЛИ
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Смяна на предпазител в панела на 
арматурното табло
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Instrument panel fuse replace-
ment     

1. Turn the vehicle off.
2. Turn all other switches OFF.
3. Open the fuse panel cover.
4. Refer to the label on the inside of

the fuse panel cover to locate the
suspected fuse location.

5. Pull the suspected fuse straight
out. Use the removal tool provided
in the engine compartment fuses
panel.

6. Check the removed fuse; replace it
if it is blown. Spare fuses are pro-
vided in the instrument panel fuse
panels (or in the engine compart-
ment fuse panel).

7. Push in a new fuse of the same
rating, and make sure it fits tightly
in the clips. If it fits loosely, consult
an authorized HYUNDAI dealer.

In an emergency, if you do not have
a spare fuse, use a fuse of the same
rating from a circuit you may not
need for operating the vehicle, such
as the cigarette lighter fuse.
If the headlamps or other electrical
components do not work and the
fuses are OK, check the fuse panel
in the engine compartment. If a fuse
is blown, it must be replaced with the
same rating.

OAE076017

OAE076018

7

1.  Изключете автомобила.
2.  Изключете всички други превключва-

тели.
3.  Отворете капака на панела с предпа-

зителите.
4.  Вижте етикета от вътрешната страна 

на капака на панела, за да откриете 
мястото на търсения предпазител.
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M
aintenance

Instrument panel fuse replace-
ment     

1. Turn the vehicle off.
2. Turn all other switches OFF.
3. Open the fuse panel cover.
4. Refer to the label on the inside of

the fuse panel cover to locate the
suspected fuse location.

5. Pull the suspected fuse straight
out. Use the removal tool provided
in the engine compartment fuses
panel.

6. Check the removed fuse; replace it
if it is blown. Spare fuses are pro-
vided in the instrument panel fuse
panels (or in the engine compart-
ment fuse panel).

7. Push in a new fuse of the same
rating, and make sure it fits tightly
in the clips. If it fits loosely, consult
an authorized HYUNDAI dealer.

In an emergency, if you do not have
a spare fuse, use a fuse of the same
rating from a circuit you may not
need for operating the vehicle, such
as the cigarette lighter fuse.
If the headlamps or other electrical
components do not work and the
fuses are OK, check the fuse panel
in the engine compartment. If a fuse
is blown, it must be replaced with the
same rating.

OAE076017

OAE076018

7

5.  Изтеглете предпазителя направо. Из-
ползвайте инструмента за изваждане, 
предвиден в панела за предпазители 
в двигателното отделение.

6.  Проверете извадения предпазител и 
го сменете, ако е изгорял. В панела с 
предпазители на арматурното табло 
(или в панела с предпазители в дви-
гателното отделение) са осигурени 
резервни предпазители.

7.  Поставете нов предпазител със съ-
щия ампераж и се уверете, че пасва 
плътно в щипката. Ако предпазителят 
е хлабав, обърнете се към оторизиран 
дилър на HYUNDAI.

 

В спешен случай, 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 за-
палката за цигари.
Ако фаровете или други електрически 
компоненти не работят и предпазителите 
са изправни, проверете панела с пред-
пазители в двигателното отделение. Ако 
има изгорял предпазител, той трябва да 
бъде заменен с предпазител от същия 
клас.
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Поддръжка на автомобила

Превключвател на предпазителите

7-54

Maintenance

Fuse switch

Always, place the fuse switch to the
ON position.
If you move the switch to the OFF
position, some items such as the
audio system and digital clock must
be reset and the smart key may not
work properly.

Information 

If the fuse switch is OFF, “Turn on
FUSE SWITCH” message will appear.

• Always place the fuse switch in
the ON position while driving the
vehicle.

• Do not move the transportation
fuse switch repeatedly. The fuse
switch may be damaged.

Engine compartment panel
fuse replacement

1. Turn the vehicle off.
2. Turn all other switches OFF.
3. Remove the fuse panel cover by

pressing the tap and pulling up.

NOTICE

i

OAE076023

OAE076024

■ Blade type fuse

■ Cartridge type fuse
OAE076019 OLFH044149L

Винаги дръжте превключвателя на пред-
пазителите в положение ON (включено).
Ако преместите превключвателя в поло-
жение OFF (изключено), някои елементи 
като аудиосистемата и цифровия часов-
ник трябва да бъдат повторно настро-
ени, а смарт ключът може да не работи 
правилно.
 

i  Информация
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Maintenance

Fuse switch

Always, place the fuse switch to the
ON position.
If you move the switch to the OFF
position, some items such as the
audio system and digital clock must
be reset and the smart key may not
work properly.

Information 

If the fuse switch is OFF, “Turn on
FUSE SWITCH” message will appear.

• Always place the fuse switch in
the ON position while driving the
vehicle.

• Do not move the transportation
fuse switch repeatedly. The fuse
switch may be damaged.

Engine compartment panel
fuse replacement

1. Turn the vehicle off.
2. Turn all other switches OFF.
3. Remove the fuse panel cover by

pressing the tap and pulling up.

NOTICE

i

OAE076023

OAE076024

■ Blade type fuse

■ Cartridge type fuse
OAE076019 OLFH044149L

Ако превключвателят на предпазителите 
е ИЗКЛЮЧЕН, ще се появи съобщението 
„Включете ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ НА ПРЕД-
ПАЗИТЕЛИТЕ“.

 БЕЛЕЖКА 
•  Винаги дръжте превключвателя на 

предпазителите в положение ON, 
докато шофирате.

•  Не действайте многократно с прев-
ключвателя на предпазителите. 
Превключвателят може да се повре-
ди.

 

Смяна на предпазител в панела в 
двигателното отделение

7-54

Maintenance

Fuse switch

Always, place the fuse switch to the
ON position.
If you move the switch to the OFF
position, some items such as the
audio system and digital clock must
be reset and the smart key may not
work properly.

Information 

If the fuse switch is OFF, “Turn on
FUSE SWITCH” message will appear.

• Always place the fuse switch in
the ON position while driving the
vehicle.

• Do not move the transportation
fuse switch repeatedly. The fuse
switch may be damaged.

Engine compartment panel
fuse replacement

1. Turn the vehicle off.
2. Turn all other switches OFF.
3. Remove the fuse panel cover by

pressing the tap and pulling up.

NOTICE

i

OAE076023

OAE076024

■ Blade type fuse

■ Cartridge type fuse
OAE076019 OLFH044149L

1.  Изключете автомобила.
2.  Изключете всички други превключва-

тели.
3.  Свалете капака на панела с предпа-

зителите, като натиснете ключалката 
и издърпате нагоре.
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4.  Проверете извадения предпазител и 
го сменете, ако е изгорял. За да из-
вадите или поставите предпазителя, 
използвайте специалния инструмент, 
намиращ се в панела с предпазители-
те в двигателното отделение.

5.  Поставете нов предпазител със същия 
ампераж и се уверете, че се пасва 
плътно в щипката. Ако предпазителят 
е хлабав, обърнете се към оторизиран 
дилър на HYUNDAI.

 БЕЛЕЖКА 
След като проверите панела с предпа-
зители в двигателното отделение, добре  
затворете капака на панела. Трябва да 
чуете щракване, ако капакът е здраво 
застопорен. Ако не е здраво закрепен, 
може да възникне електрическа повре-
да при контакт с вода.
 

Главен предпазител
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4. Check the removed fuse; replace it
if it is blown. To remove or insert
the fuse, use the fuse puller in the
engine compartment fuse panel.

5. Push in a new fuse of the same
rating, and make sure it fits tightly
in the clips. If it fits loosely, consult
an authorized HYUNDAI dealer.

After checking the fuse panel in
the engine compartment, securely
install the fuse panel cover. You
may hear a clicking sound if the
cover is securely latched. If it is
not securely latched, electrical
failure may occur from water con-
tact.

Main fuse

The electronic system may not func-
tion correctly even when the fuses
located in the engine compartment
and instrument panel are not discon-
nected. In such case, the cause of
the problem may be disconnection of
the main fuse (BFT type), which is
located inside the positive battery
terminal (+) cap. Since the main fuse
is designed more intricately than
other parts, we recommend you visit
the nearest HYUNDAI dealer.

Information 
After inspection always securely
install the battery cap. If it is not
securely latched, electrical failure may
occur from water contact.

Multi fuse

If the multi fuse is blown, it must be
removed as follows:
1. Turn the vehicle off.
2. Disconnect the negative battery

cable.
3. Remove the fuse panel cover by

pressing the tab and pulling it up.
4. Remove the nuts shown in the pic-

ture above.
5. Replace the fuse with a new one

of the same rating.
6. Reinstall in the reverse order of

removal.

Information 
If the multi fuse is blown, consult an
authorized HYUNDAI dealer. 

i
i

NOTICE

OAE076021 OAE076022
Електронната система може да не работи 
правилно, дори когато предпазителите, 
разположени в отделението на двигателя и 
арматурното табло, не са прекъснали. В та-
къв случай причината за проблема може да 
е прекъсване на главния предпазител (тип 
BFT), който се намира вътре в капачката на 
положителната клема (+) на акумулатора. 
Тъй като главният предпазител е проектиран 
по-сложно от другите части, препоръчваме ви 
да посетите най-близкия дилър на HYUNDAI.

i  Информация
След проверка винаги затваряйте добре 
капака на акумулатора. Ако не е здраво 
закрепен, може да възникне електрическа 
повреда при контакт с вода.

Мулти предпазител
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4. Check the removed fuse; replace it
if it is blown. To remove or insert
the fuse, use the fuse puller in the
engine compartment fuse panel.

5. Push in a new fuse of the same
rating, and make sure it fits tightly
in the clips. If it fits loosely, consult
an authorized HYUNDAI dealer.

After checking the fuse panel in
the engine compartment, securely
install the fuse panel cover. You
may hear a clicking sound if the
cover is securely latched. If it is
not securely latched, electrical
failure may occur from water con-
tact.

Main fuse

The electronic system may not func-
tion correctly even when the fuses
located in the engine compartment
and instrument panel are not discon-
nected. In such case, the cause of
the problem may be disconnection of
the main fuse (BFT type), which is
located inside the positive battery
terminal (+) cap. Since the main fuse
is designed more intricately than
other parts, we recommend you visit
the nearest HYUNDAI dealer.

Information 
After inspection always securely
install the battery cap. If it is not
securely latched, electrical failure may
occur from water contact.

Multi fuse

If the multi fuse is blown, it must be
removed as follows:
1. Turn the vehicle off.
2. Disconnect the negative battery

cable.
3. Remove the fuse panel cover by

pressing the tab and pulling it up.
4. Remove the nuts shown in the pic-

ture above.
5. Replace the fuse with a new one

of the same rating.
6. Reinstall in the reverse order of

removal.

Information 
If the multi fuse is blown, consult an
authorized HYUNDAI dealer. 

i
i

NOTICE

OAE076021 OAE076022

Ако е изгорял мулти предпазител, можете да 
го смените по следния начин:
1.  Изключете автомобила.
2.  Разкачете отрицателния кабел на акуму-

латора.
3.  Свалете капака на панела с предпази-

телите, като натиснете ключалката и го 
издърпате нагоре.

4.  Свалете гайките, показани на горната 
снимка.

5.  Сменете изгорелия предпазител с нов със 
същите характеристики.

6.  Сглобете отново в ред, обратен на разгло-
бяването.

i  Информация
Ако е изгорял мулти предпазител, обърнете 
се към оторизиран дилър на HYUNDAI.
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Поддръжка на автомобила

Описание на панела с предпазители /
релета 
Панел с предпазители в арматурното 
табло

7-56

Maintenance

Fuse/relay panel description
Instrument panel fuse panel      

Inside the fuse/relay box cover, you
can find the fuse/relay label describ-
ing fuse/relay name and capacity.

Information 
Not all fuse panel descriptions in this
manual may be applicable to your
vehicle; the information is accurate at
the time of printing. When you inspect
the fuse box on your vehicle, refer to
the fuse box label.

i

OAE076053L

OAE076025

На вътрешната страна на капака на ку-
тията с предпазители/релета можете да 
намерите етикета за предпазителите/ре-
летата, който описва името и капацитета 
на предпазителите/релетата.

i  Информация
Не всички описания на панелите с предпа-
зители в това ръководство може да са прило-
жими към вашето превозно средство. Инфор-
мацията е точна в момента на отпечатване. 
Когато проверявате кутията с предпазители 
на вашия автомобил, направете справка с 
етикета за предпазителите.

7-56

Maintenance

Fuse/relay panel description
Instrument panel fuse panel      

Inside the fuse/relay box cover, you
can find the fuse/relay label describ-
ing fuse/relay name and capacity.

Information 
Not all fuse panel descriptions in this
manual may be applicable to your
vehicle; the information is accurate at
the time of printing. When you inspect
the fuse box on your vehicle, refer to
the fuse box label.

i

OAE076053L

OAE076025
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Панел с предпазители в арматурното табло

Предпазител Символ Ампераж Защитена верига

Модул 5  10A

Електрическо хроматично огледало, Главен блок на A/V и навигация, Аудио система, IMS модул 
на водача, индикатор за положението на скоростния лост при авт. трансмисия, модул на кли-
матика, модул за отопление на задните седалки, Конзолен превключвател ЛВ/ДВ, регулиране 
на фаровете ЛВ/ДВ, вентилация на предната седалка, подгряването на предните седалки

Модул 4  10A
Система за предупреждение за излизане от лентата, превключвател на въздушната възглав-
ница, блок АЕВ, радар за мъртвата зона ЛВ/ДВ

Вътрешна  
лампа

 10A
Предна вътрешна лампа ЛВ/ДВ, лампа за купето, лампа на горната конзола, ключ за запал-
ване,  превключвател на предупреждението за вратите, лампа в багажника

Въздушна  
възглавница

 15A Контролен модул ДСО

Запалване 1  25A Блок PCB

Клъстер  10A Инструментално табло

Модул 3  10A
BCM, лост DCT, ключ за стоп-светлините, модул на вратата на водача, модул на вратата на 
пътника

Памет 2  7,5A Активна въздушна клапа ЛВ/ДВ

Модул 8  10A
Активна въздушна клапа ЛВ/ДВ, електрическа водна помпа (двигател), VPD сензор, BMS кон-
тролен модул, E/R свързващ блок

Индикатор за 
въздушните 
възглавници

 7,5A Климатик, инструментално табло

Стартиране  7,5A Реле на алармата, ключ на вала на трансмисията
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Поддръжка на автомобила

Панел с предпазители в арматурното табло

Предпазител Символ Ампераж Защитена верига

Модул 2  10A
E/R свързващ блок, блок за безжично зареждане, BCM, USB конектор за зареждане, модул на 
смарт ключа, Аудио система, A/V & Навигация, ел, външно огледало, AMP

Бутон Старт 3  7,5A Имобилайзер, модул на смарт ключа

Памет 1  10A
Безжично зарядно устройство, инструментален панел, IMS модул на водача, сензор за дъжд, 
BCM, климатик, сензор за автоматични светлини, модул на врата на водача, модул на пътни-
ческата врата, ICM релейна кутия (реле за сгъване/ разгъване на външно огледало)

Мултимедия  10A Аудио система, главен блок A/V & Навигация

Електрическа 
водна помпа

 10A Електрическа водна помпа (HEV)

Електрическо 
сервоуправле-

ние 1
 7,5A Блок EPS

Врата на  
багажника

 10A
Реле за вратата на багажника, превключвател за гърловината за гориво, задвижващо ус-
тройство за гориво

Бутон Старт 1  15A Модул за контрол на смарт ключа

Модул 7  7,5A
Модул за подгряване на предните седалки, модул за въздушна вентилация на предната се-
далка, модул за подгряване на задните седалки

Подгряване на 
волана

 15A BCM

Люк на покрива  20A Мотор на люка

Дясно ел. стъкло 25A
Реле на ел. стъкло (дясно), главен ключ на ел, стъкла, превключвател на ел. стъкло на пътника 
(ЛВ), превключвател на задно ел. стъкло (дясно), модул за ел. стъкло на водача (ЛВ), прев-
ключвател на ел. стъкло на пътника (ДВ)
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Панел с предпазители в арматурното табло

Предпазител Символ Ампераж Защитена верига

Ляво  
ел. стъкло

 25A
Реле на ел стъкло (ляво), главен превключвател за ел. стъкла, превключвател на ел. стъкло 
на пътника (ДВ), превключвател на задно ел. стъкло (ляво), модул за ел. стъкло на водача (ДВ), 
превключвател на ел. стъкло на пътника (ЛВ)

Бутон Старт 2  7,5A Имобилайзер, модул за смарт ключа, превключвател на бутона старт/стоп

Спирачен прев-
ключвател

 7,5A Превключвател на стоп-светлините, модул на смарт ключа

Климатик  7,5A Йонизатор, климатик, електронен компресор на климатика, E/R свързващ блок

Система за из-
миване

 15A Многофункционален превключвател

Отопление на 
задната седал-

ка
 25A Модул за отопление на задната седалка

Система за 
управление на 
акумулатора

 10A Контролен модул ВМS

Ел. седалка на 
водача

 30A Ръчен превключвател на седалката на водача

AMP  30A AMP

AMS  30A Сензор за акумулатора

Модул 1  10A Външно ел. огледало на водача, външно ел. огледало на пътника

Заключване на 
вратата

20A Реле за заключване/отключване на вратата, ICM релейна кутия, (реле за заключване на врата)
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Поддръжка на автомобила

Панел с предпазители в арматурното табло

Предпазител Символ Ампераж Защитена верига

Предна чистачка 2  10A Мотор на чистачките, блок РСВ (реле на предната чистачка (долно))

Модул 6  7,5A ВСМ модул на смарт ключа

Отопление на 
предната седалка

 25A Модул за подгряване на предните седалки, модул за въздушна вентилация на предната седалка

Огледало с под-
гряване

 10A Външно ел. огледало на водача, външно ел. огледало на пътника, модул на климатика

Отопление на 
задното стъкло

 25A Изсушаване на задното стъкло (+) (горно)

Предна чистачка 1  30A Мотор на чистачките, блок РСВ (реле на предната чистачка (долно))
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Панел за предпазители в двигателно-
то отделение

7-61
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Engine compartment fuse panel

Inside the fuse/relay box cover, you
can find the fuse/relay label describ-
ing fuse/relay name and capacity.

Information 
Not all fuse panel descriptions in this
manual may be applicable to your
vehicle; the information is accurate at
the time of printing. When you inspect
the fuse panel in your vehicle, refer to
the fuse panel label.

i

OAE076026

OAE076069L

На вътрешната страна на капака на ку-
тията с предпазители/релета можете да 
намерите етикета за предпазителите/ре-
летата, който описва името и капацитета 
на предпазителите/релетата.

i  Информация
Не всички описания на панелите с предпа-
зители в това ръководство може да са прило-
жими към вашето превозно средство. Инфор-
мацията е точна в момента на отпечатване. 
Когато проверявате панела с предпазители 
на вашия автомобил, направете справка с 
етикета за предпазителите.
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Engine compartment fuse panel

Inside the fuse/relay box cover, you
can find the fuse/relay label describ-
ing fuse/relay name and capacity.

Information 
Not all fuse panel descriptions in this
manual may be applicable to your
vehicle; the information is accurate at
the time of printing. When you inspect
the fuse panel in your vehicle, refer to
the fuse panel label.

i

OAE076026

OAE076069L
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Панел за предпазители в двигателното отделение

Тип Символ Ампераж Защитена верига

Мулти  
предпазител

150A Нисковолтов DC-DC конвертор, E/R свързващ блок

60A Блок PCB

60A IGPM

60A IGPM

50A IGPM

60A Свързващ блок за двигателното отделение

50A Свързващ блок за двигателното отделение

40A Свързващ блок за двигателното отделение

40A Без смарт ключ: Ключ за запалване 
Със смарт ключ: E/R свързващ блок

40A Без смарт ключ Ключ за запалване
Със смарт ключ: E/R свързващ блок

80A Блок EPS

50A Свързващ блок за двигателното отделение
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Панел за предпазители в двигателното отделение

Тип Символ Ампераж Защитена верига

Мулти  
предпазител

50A Свързващ блок за двигателното отделение

40A Механизъм на съединителя

Предпазител

15A TCM

10A HPCU

10A Електрическа водна помпа (двигател)

40A IGPM

40A TCM

40A TCM

10A Свързващ блок за двигателното отделение

40A Многофункционален контролен конектор, IBAU

30A Многофункционален контролен конектор, IBAU

40A Свързващ блок за двигателното отделение

10A Аудио система, заден светлинен панел (IN) десен/ляв, Ел. хроматично огледало
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Панел за предпазители в двигателното отделение

Тип Символ Ампераж Защитена верига

Предпазител

20A Запалка за цигари

20A Ел. контакт

15A IGPM, Изсушаване на задното стъкло (+) (долно)

10A Свързващ блок за двигателното отделение, Електромагнитен клапан за контрол на прочистването

20A ECM

15A Кислороден сензор (горе), сензор за кислород (долу)

20A Стартова бобина  #1~#4

15A ECM

10A Реле за звукова аларма срещу кражба

10A ECM

15A HPCU, механизъм на съединителя (HEV)

10A Многофункционален контролен конектор, IBAU

15A DCT лост, TCM, ключ на вала на трансмисията
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Панел за предпазители в двигателното отделение

Тип Символ Ампераж Защитена верига

Предпазител

10A
Реле на помпата за гориво, сензор за позиция на разпределителния вал № 1 (всмукване), сензор за 
позиция на разпределителния вал № 2 (изпускателен отвор), клапан за управление на маслото № 1 
(всмукване), клапан за управление на маслото № 2 (изпускателен отвор)

15A Свързващ блок за двигателното отделение

20A Реле на помпата за гориво

20A Реле на клаксона
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ЛАМПИ ЗА СВЕТЛИНИТЕ

Консултирайте се с упълномощен дилър 
на HYUNDAI за смяна на повечето елек-
трически лампи на автомобила. Трудно 
е да се сменят електрическите лампи на 
автомобила, защото други части на авто-
мобила трябва да бъдат свалени, преди 
да стигнете до лампата. Това е особено 
вярно за свалянето на модула на предния 
фар, за да достигнете до лампата.
Свалянето / монтирането на модула на 
предните фарове може да доведе до по-
вреда на автомобила.

i  Информация
След тежко шофиране, дъжд или миене, фа-
ровете и панелите на задните светлини могат 
да изглеждат замъглени. Това състояние е 
причинено от температурната разлика между 
вътрешната лампа и външната температура. 
Това е подобно на кондензацията на прозор-
ците във вашия автомобил по време на дъжд 
и не е индикатор за проблем с автомобила. 
Ако има теч на вода във вътрешността на 
фара, проверете автомобила си при отори-
зиран дилър на HYUNDAI.
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  Преди да смените лампата, на-

тиснете спирачния педал, премес-
тете скоростния лост в положение 
P (Паркиране), задействайте спи-
рачката за паркиране, поставете 
ключа за запалването в положение 
LOCK / OFF и вземете ключа с вас, 
когато напускате автомобила, за да 
избегнете внезапно задвижване на 
автомобила и предотвратяване на 
евентуален токов удар.

•  Имайте предвид, че лампите могат 
да са горещи и могат да изгорят 
пръстите ви.

 

i  Информация
• Нормално функциониращата лампа може 

да мига за момент, за да стабилизира елек-
трическата система за управление на ав-
томобила. Ако обаче лампата изгасне след 
кратко мигане или продължава да мига, 
препоръчваме системата да бъде прове-
рена от оторизиран дилър на HYUNDAI.

•  Лампата за габаритните светлини може 
да не се включва при включване на прев-
ключвателя за габаритите, но габарит-
ните светлини могат да се включат при 
включване на фаровете. Това може да се 
дължи на неизправност в окабеляването 
или на неизправност на системата за елек-
трическо управление на автомобила. Ако 
това се случи, препоръчваме системата 
да бъде проверена от оторизиран дилър 
на HYUNDAI.
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Смяна на лампите на фаровете, 
габаритните светлини и мигачите
Тип A

7-67
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Headlamp, position lamp,
turn signal lamp bulb replace-
ment
Type A

(1) Headlamp (Low)
(2) Headlamp (High)
(3) Turn signal lamp
(4) Position lamp

• Always handle them carefully, and
avoid scratches and abrasions. If
the bulbs are lit, avoid contact with
liquids.

• Never touch the glass with bare
hands. Residual oil may cause the
bulb to overheat and burst when lit.

• A bulb should be operated only
when installed in a headlamp.

• If a bulb becomes damaged or
cracked, replace it immediately
and carefully dispose of it.

Information
Traffic Change (For Europe)
The low beam light distribution is
asymmetric. If you go abroad to a
country with opposite traffic direc-
tion, this asymmetric part will dazzle
oncoming car driver. To prevent daz-
zle, ECE regulation demand several
technical solutions (ex. automatic
change system, adhesive sheet, down
aiming). This headlamps are designed
not to dazzle opposite drivers. So, you
need not change your headlamps in a
country with opposite traffic direc-
tion.

i

OAE076028

• Handle halogen bulbs with
care. Halogen bulbs contain
pressurized gas that will pro-
duce flying pieces of glass
that could cause injuries if
broken.

• Wear eye protection when
changing a bulb. Allow the
bulb to cool down before han-
dling it.

WARNING  

OAE076052

 
(1) Предни светлини (къси)
(2) Предни светлини (дълги)
(3) Лампа на мигача
(4) Лампа на габарита
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Headlamp, position lamp,
turn signal lamp bulb replace-
ment
Type A

(1) Headlamp (Low)
(2) Headlamp (High)
(3) Turn signal lamp
(4) Position lamp

• Always handle them carefully, and
avoid scratches and abrasions. If
the bulbs are lit, avoid contact with
liquids.

• Never touch the glass with bare
hands. Residual oil may cause the
bulb to overheat and burst when lit.

• A bulb should be operated only
when installed in a headlamp.

• If a bulb becomes damaged or
cracked, replace it immediately
and carefully dispose of it.

Information
Traffic Change (For Europe)
The low beam light distribution is
asymmetric. If you go abroad to a
country with opposite traffic direc-
tion, this asymmetric part will dazzle
oncoming car driver. To prevent daz-
zle, ECE regulation demand several
technical solutions (ex. automatic
change system, adhesive sheet, down
aiming). This headlamps are designed
not to dazzle opposite drivers. So, you
need not change your headlamps in a
country with opposite traffic direc-
tion.

i

OAE076028

• Handle halogen bulbs with
care. Halogen bulbs contain
pressurized gas that will pro-
duce flying pieces of glass
that could cause injuries if
broken.

• Wear eye protection when
changing a bulb. Allow the
bulb to cool down before han-
dling it.

WARNING  

OAE076052

•  Работете внимателно с халоген-
ните лампи. Халогенните лампи 
съдържат газ под налягане, който 
при счупване може да предизвика 
летящи парчета стъкло и да причи-
нят наранявания.

•  Носете предпазни очила при смяна 
на лампа. Оставете лампата да се 
охлади, преди да я свалите.

 

 

•  Винаги работете с тях внимателно и 
избягвайте драскотини. Ако лампите 
светят, избягвайте контакт с течности.

•  Никога не докосвайте стъклото с голи 
ръце. Остатъчната мазнина може да 
причини прегряване и изгаряне на 
крушката, когато свети.

•  Крушката трябва да работи само ко-
гато е монтирана на фара.

•  Ако крушката се повреди или се счупи, 
незабавно я сменете и внимателно я 
изхвърлете.

i  Информация
Превключване на светлините (за Европа)
Разпределението на късите светлината е 
асиметрично. Ако отидете в друга страна с 
противоположна посока на движение, тази 
асиметрична част ще заслепи водача на 
насрещната кола. За да се избегне заслепя-
ване, регламентът на ЕС изисква няколко 
технически решения (например система 
за автоматично превключване, залепващо 
се фолио, насочване надолу). Тези фарове 
са проектирани така, че да не заслепяват 
насрещните водачи. Така че, не е нужно да 
сменяте фаровете си в страна с противопо-
ложна посока на движение.
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Maintenance

Headlamp and position lamp
1. Open the hood.
2. Disconnect the negative battery

cable.
3. Remove the bulb cover (1) by turn-

ing it counterclockwise.
4. Disconnect the bulb socket-con-

nector. (for low beam and high
beam)

5. Remove the bulb from the head-
lamp assembly.

6. Install a new bulb.
7. Connect the bulb socket-connec-

tor. (for low beam and high beam)
8. Install the bulb cover (1) by turning

it clockwise.

Information 
The headlamp aiming should be
adjusted after an accident or after the
headlamp assembly is reinstalled at an
authorized HYUNDAI dealer.

Turn signal lamp
1. Open the hood.
2. Disconnect the negative battery

cable.
3.Remove the socket from the

assembly by turning the socket
counterclockwise until the tabs on
the socket align with the slots on
the assembly.

4.Remove the bulb from the socket
by pressing it in and rotating it
counterclockwise until the tabs on
the bulb align with the slots in the
socket. Pull the bulb out of the
socket.

i

OAE076030

High beam

Position lamp Low beam

OAE076031

Предни фарове и габаритни светлини
1.  Отворете капака на двигателя.
2.  Разкачете отрицателния кабел на аку-

мулатора.
3.  Свалете капака на лампата (1) като го 

завъртите обратно на часовниковата 
стрелка.

4.  Извадете конектора от гнездото на 
лампата. (за къси и дълги светлини)

5.  Извадете лампата от модула на фара.
6.  Поставете нова лампа.
7.  Поставете конектора в гнездото на 

лампата. (за къси и дълги светлини)
8.  Поставете обратно капака на лампата 

(1) като го завъртите по посока на ча-
совниковата стрелка.

i  Информация
Насочването на фара трябва да се регулира 
от оторизиран дилър на HYUNDAI след ин-
цидент или след демонтаж и монтаж на фара.
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Maintenance

Headlamp and position lamp
1. Open the hood.
2. Disconnect the negative battery

cable.
3. Remove the bulb cover (1) by turn-

ing it counterclockwise.
4. Disconnect the bulb socket-con-

nector. (for low beam and high
beam)

5. Remove the bulb from the head-
lamp assembly.

6. Install a new bulb.
7. Connect the bulb socket-connec-

tor. (for low beam and high beam)
8. Install the bulb cover (1) by turning

it clockwise.

Information 
The headlamp aiming should be
adjusted after an accident or after the
headlamp assembly is reinstalled at an
authorized HYUNDAI dealer.

Turn signal lamp
1. Open the hood.
2. Disconnect the negative battery

cable.
3.Remove the socket from the

assembly by turning the socket
counterclockwise until the tabs on
the socket align with the slots on
the assembly.

4.Remove the bulb from the socket
by pressing it in and rotating it
counterclockwise until the tabs on
the bulb align with the slots in the
socket. Pull the bulb out of the
socket.

i

OAE076030

High beam

Position lamp Low beam

OAE076031

Лампа на мигача
1.  Отворете капака на двигателя.
2.  Разкачете отрицателния кабел на аку-

мулатора.
3.  Извадете гнездото от модула, като го 

завъртите обратно на часовниковата 
стрелка, докато издатините на цокъла 
съвпаднат с каналите на модула.

4.  Извадете лампата от гнездото, като я 
натиснете и въртите обратно на ча-
совниковата стрелка, докато издати-
ните на лампата съвпаднат с каналите 
на гнездото. Издърпайте лампата от 
гнездото.
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5.  Монтирайте нова лампа, като я поста-
вите в гнездото и я завъртите, докато 
се заключи на място.

6.  Монтирайте гнездото в модула, като 
изравните издатините на гнездото с 
каналите в модула.

7.  Натиснете гнездото в модула и го за-
въртете по посока на часовниковата 
стрелка.

Лампа на габаритните светлини
Ако LED лампата не работи, проверете 
автомобила при упълномощен дилър на 
HYUNDAI.
 

Тип Б

7-69
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5.Insert a new bulb by inserting it into
the socket and rotating it until it
locks into place.

6.Install the socket in the assembly
by aligning the tabs on the socket
with the slots in the assembly.

7.Push the socket into the assembly
and turn the socket clockwise.

Position lamp 
If the LED lamp does not operate,
have the vehicle checked by an
authorized HYUNDAI dealer.

Type B

(1) Headlamp (Low/High)
(2) Turn signal lamp
(3) Position lamp

Headlamp and position lamp
If the light bulb does not operate,
have the vehicle checked by an
authorized HYUNDAI dealer.

Information
If your vehicle is equipped with High
Intensity Discharge (HID) headlamps,
these headlamps contain mercury. So
if you need to have your vehicle dis-
posed, you should remove the HID
Headlamps before disposal. The
removed HID headlamps should be
recycled, re-used or disposed as haz-
ardous waste.

iOAE076029

HID headlamp

Do not attempt to replace or
inspect the low beam (XENON
bulb) due to electric shock dan-
ger. If the low beam (XENON
bulb) is not working, have your
vehicle checked by an author-
ized HYUNDAI Dealer.

WARNING  

  
(1) Предни светлини (къси/дълги)
(2) Лампа на мигача
(3) Лампа на габарита

Предни фарове и габаритни светлини
Ако лампата не свети, проверете ав-
томобила при упълномощен дилър на 
HYUNDAI.
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
HID лампа на фара
Не се опитвайте да сменяте или да 
проверявате лампата за къси свет-
лини (ксенонова лампа) поради опас-
ност от токов удар. Ако късата свет-
лина (ксенонова лампа) не работи, 
проверете автомобила си при упъл-
номощен дилър на HYUNDAI.

i  Информация
Ако вашият автомобил е оборудван с лампи с 
висока интензивност (HID) за фаровете, тези 
лампи съдържат живак. Така че, ако трябва 
да предадете автомобила си за вторични суро-
вини, първо трябва да свалите HID лампите 
на фаровете. Свалените HID лампи трябва 
да бъдат рециклирани, повторно използвани 
или изхвърлени като опасен отпадък.
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i  Информация
HID лампите имат по-висока производител-
ност спрямо халогенните лампи.
HID лампите, по оценка на производителя, 
имат два пъти по-дълг живот или по-дълъг 
живот от халогенните лампи, в зависимост 
от честотата на тяхното използване. Те веро-
ятно ще се нуждаят от смяна в даден момент 
от живота на автомобила. Включването и 
изключването на фаровете повече от оби-
чайното им използване ще съкрати живота 
на лампите HID. HID лампите не изгарят по 
същия начин, както халогенните лампи с на-
жежаема жичка. Ако фарът изгасне след като 
е работил известно време, но веднага светва 
при повторно включване, вероятно трябва 
да се смени лампата HID. Осветителните 
елементи HID са по-сложни от обикновените 
халогенни лампи, поради което са по-скъпи 
за смяна.

i  Информация
Насочването на фара трябва да се регулира 
от оторизиран дилър на HYUNDAI след ин-
цидент или след демонтаж и монтаж на фара.
 

i  Информация
Превключване на светлините (за Европа)
Разпределението на късите светлината е 
асиметрично. Ако отидете в друга страна с 
противоположна посока на движение, тази 
асиметрична част ще заслепи водача на 
насрещната кола. За да се избегне заслепя-
ване, регламентът на ЕС изисква няколко 
технически решения (например система за 
автоматично превключване, лепилен лист, 
насочване надолу). Тези фарове са проекти-
рани така, че да не заслепяват насрещните 
водачи. Така че, не е нужно да сменяте фа-
ровете си в страна с противоположна посока 
на движение.
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Information
HID lamps have superior perform-
ance vs. halogen bulbs. 
HID lamps are estimated by the man-
ufacturer to last twice as long or
longer than halogen bulbs depending
on their frequency of use. They will
probably require replacement at some
point in the life of the vehicle. Cycling
the headlamps on and off more than
typical use will shorten HID lamps
life. HID lamps do not fail in the same
manner as halogen incandescent
lamps. If a headlamp goes out after a
period of operation but will immedi-
ately relight when the headlamp
switch is cycled it is likely the HID
lamp needs to be replaced. HID light-
ing components are more complex
than conventional halogen bulbs thus
have higher replacement cost.

Information
The headlamp aiming should be
adjusted after an accident or after the
headlamp assembly is reinstalled at an
authorized HYUNDAI dealer.

Information
Traffic Change (For Europe)
The low beam light distribution is
asymmetric. If you go abroad to a
country with opposite traffic direc-
tion, this asymmetric part will dazzle
oncoming car driver. To prevent daz-
zle, ECE regulation demand several
technical solutions (ex. automatic
change system, adhesive sheet, down
aiming). This headlamps are designed
not to dazzle opposite drivers. So, you
need not change your headlamps in a
country with opposite traffic direc-
tion.

Turn signal lamp
1. Open the hood.
2. Disconnect the negative battery

cable.
3.Remove the socket from the

assembly by turning the socket
counterclockwise until the tabs on
the socket align with the slots on
the assembly.

4.Remove the bulb from the socket
by pressing it in and rotating it
counterclockwise until the tabs on
the bulb align with the slots in the
socket. Pull the bulb out of the
socket.

i

i

i

OAE076032

Лампа на мигача
1.  Отворете капака на двигателя.
2.  Разкачете отрицателния кабел на аку-

мулатора.
3.  Извадете цокъла от модула, като го 

завъртите обратно на часовниковата 
стрелка, докато издатините на цокъла 
съвпаднат с каналите на модула.

4.  Извадете лампата от цокъла, като я на-
тиснете и въртите обратно на часов-
никовата стрелка, докато издатините 
на лампата съвпаднат с каналите на 
цокъла. Издърпайте лампата от гнез-
дото.
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5.  Монтирайте нова лампа, като я поста-
вите в гнездото и я завъртите, докато 
се заключи на място.

6.  Монтирайте гнездото в модула, като 
изравните издатините на гнездото с 
каналите в модула.

7.  Натиснете гнездото в модула и го за-
въртете по посока на часовниковата 
стрелка.

 

Регулиране на фаровете (за Европа) 
Регулиране на фаровете
• Без устройство за регулиране на фаровете

7-71
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M
aintenance

5.Insert a new bulb by inserting it into
the socket and rotating it until it
locks into place.

6.Install the socket in the assembly
by aligning the tabs on the socket
with the slots in the assembly.

7.Push the socket into the assembly
and turn the socket clockwise.

Headlamp aiming (For Europe)
Headlamp aiming

1. Inflate the tires to the specified
pressure and remove any loads
from the vehicle except the driver,
spare tire, and tools.

2. The vehicle should be placed on a
flat floor.

3. Draw vertical lines (Vertical lines
passing through respective head
lamp centers) and a horizontal line
(Horizontal line passing through
center of head lamps) on the
screen.

4. With the headlamp and battery in
normal condition, aim the head-
lamps so the brightest portion falls
on the horizontal and vertical
lines.

5. To aim the low beam left or right,
turn the driver clockwise or coun-
terclockwise. To aim the low beam
up or down, turn the driver clock-
wise or counterclockwise.
To aim the high beam up or down,
turn the driver clockwise or coun-
terclockwise.

• Type A • Type B

• Type B• Type A

OAE076056L/OAE076058L

■ Without headlight leveling device

OAE076057L/OAE076059L

■ With headlight leveling device

• С устройство за регулиране на фаровете
 
 

1.  Напомпайте гумите до определеното 
налягане и отстранете всички товари 
от автомобила, с изключение на вода-
ча, резервната гума и инструментите.

2.  Автомобилът трябва да бъде поставен 
на равен под.

3.  Начертайте вертикални линии (вер-
тикални линии, минаващи през цен-
трове на съответните фарова) и хо-
ризонтална линия (хоризонтална 
линия, преминаваща през центъра на 
фаровете) на екрана.

4.  С фарове и акумулатор в нормално 
състояние, насочете фаровете така, 
че най-ярката част да пада върху хо-
ризонталните и вертикалните линии.

5.  За да насочите късите светлини на-
ляво или надясно, завъртете отверт-
ката по часовниковата стрелка или 
обратно на часовниковата стрелка. За 
да насочите късите светлини нагоре 
или надолу, завъртете отвертката по 
часовниковата стрелка или обратно 
на часовниковата стрелка

За да насочите дългите светлини наго-
ре или надолу, завъртете отвертката по 
часовниковата стрелка или обратно на 
часовниковата стрелка



7-72

Поддръжка на автомобила

Целева точка

 <Височина от земята> <Разстояние между лампите>

7-72

Maintenance

Unit: mm (in)
■ Type A

Aiming point

OAE076068L

<Ground height> <Distance between lamps>

Vehicle condition H1 H2 W1 W2

Without driver
714

(29.11)
688

(27.08)
1,463

(57.59)
1,238

(48.74)

With driver
707

(27.83)
681

(26.81)
1,463

(57.59)
1,238

(48.74)

Vehicle condition H1 H2 W1 W2

Without driver
709

(27.91)
709

(27.91) 
1,454

(57.24)
1,454

(57.24)

With driver
702

(27.63)
702

(27.63)
1,454

(57.24)
1,454

(57.24)

■ Type B

H1 : Height between the head lamp bulb center and ground (Low beam)
H2 : Height between the head lamp bulb center and ground (High beam)
W1 : Distance between the two head lamp bulbs centers (Low beam)
W2 : Distance between the two head lamp bulbs centers (High beam)

H1 : Височина между центъра на лампата и земята (къси светлини) 
Н2 : Височина между центъра на лампата и земята (дълги светлини) 
W1 :Разстояние между центровете на двете лампи (къси светлини) 
W2 :Разстояние между центровете на двете лампи (дълги светлини)

• Тип А

Състояние на 
автомобила

H1 H2 W1 W2

Без водач
714  

(29.11)
688  

(27.08)
1,463  

(57.59)
1,238  

(48.74)

С водач
707  

(27.83)
681  

(26.81)
1,463  

(57.59)
1,238  

(48.74)

• Тип Б

Състояние на 
автомобила

H1 H2 W1 W2

Без водач
709

(27.91)
709

(27.91)
1,454

(57.24)
1,454

(57.24)

С водач
702

(27.63)
702

(27.63)
1,454

(57.24)
1,454

(57.24)
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Къси светлини на фаровете (ляв волан)

1.  Уверете се, че светлината е включена без водач в автомобила.
2.  Линията на прекъсване трябва да се проектира в линията на прекъсване, показана на снимката.
3.  При насочване на късите светлини, вертикалното насочване трябва да се регулира след регулиране на хоризонталното 

насочване.
4.  Ако автомобилът е оборудван с устройство за регулиране на фаровете, поставете превключвателя на устройството за ре-

гулиране в положение "0".

Вертикална линия през центъра на 
лампата на левия фар

Линия на прекъсване

Вертикална линия през центъра на 
лампата на десния фар

Хоризонтална линия през центъра 
на лампата на фара

Н1
(Къси светлини)

W1
(Къси светлини)

100+-20

ЗЕМЯ

Осева линия на колата
• Базирано на 10 м екран



7-74

Поддръжка на автомобила

Къси светлини на фаровете (ляв волан)

1.  Уверете се, че светлината е включена без водач в автомобила.
2.  Линията на прекъсване трябва да се проектира в линията на прекъсване, показана на снимката.
3.  При насочване на късите светлини, вертикалното насочване трябва да се регулира след регулиране на хоризонталното 

насочване.
4.  Ако автомобилът е оборудван с устройство за регулиране на фаровете, поставете превключвателя на устройството за ре-

гулиране в положение "0".

Вертикална линия през центъра на 
лампата на левия фар

Линия на прекъсване

Вертикална линия през центъра на 
лампата на десния фар

Хоризонтална линия през центъра 
на лампата на фара

Н1
(Къси светлини)

W1
(Къси светлини)

100+-20

ЗЕМЯ

Осева линия на колата
• Базирано на 10 м екран



7-75

7

П
од

д
р

ъ
ж

ка
 н

а
 а

вто
м

о
б

и
л

а

Дневни светлини

7-75

7

M
aintenance

Daytime running lamp

If the LED lamp does not operate,
have the vehicle checked by an
authorized HYUNDAI dealer.

Side repeater lamp replace-
ment
Type A

1. Remove the lamp assembly from
the vehicle by prying the lens and
pulling the assembly out.

2. Disconnect the bulb electrical con-
nector.

3. Separate the socket and the lens
parts by turning the socket coun-
terclockwise until the tabs on the
socket align with the slots on the
lens part.

4. Remove the bulb by pulling it
straight out.

5. Insert a new bulb in the socket.
6. Reassemble the socket and the

lens part.
7. Connect the bulb electrical con-

nector.
8. Reinstall the lamp assembly to the

body of the vehicle.

OAE076049

OAE076033

Ако LED лампата не работи, проверете 
автомобила при упълномощен дилър на 
HYUNDAI.
 

Смяна на лампите на страничните 
мигачи
Тип А

7-75

7

M
aintenance

Daytime running lamp

If the LED lamp does not operate,
have the vehicle checked by an
authorized HYUNDAI dealer.

Side repeater lamp replace-
ment
Type A

1. Remove the lamp assembly from
the vehicle by prying the lens and
pulling the assembly out.

2. Disconnect the bulb electrical con-
nector.

3. Separate the socket and the lens
parts by turning the socket coun-
terclockwise until the tabs on the
socket align with the slots on the
lens part.

4. Remove the bulb by pulling it
straight out.

5. Insert a new bulb in the socket.
6. Reassemble the socket and the

lens part.
7. Connect the bulb electrical con-

nector.
8. Reinstall the lamp assembly to the

body of the vehicle.

OAE076049

OAE076033

1.  Извадете комплекта на лампата от 
автомобила, като издърпате плафона.

2.  Разкачете електрическия конектор на 
лампата

3.  Отделете гнездото от плафона, като го 
завъртите обратно на часовниковата 
стрелка, докато издатините на гнездо-
то съвпаднат с каналите на плафона.

4.  Извадете лампата, като я издърпате 
направо.

 

5.  Поставете нова лампа в гнездото.
6.  Сглобете отново гнездото и плафона.
7.  Свържете електрическия конектор на 

лампата
8.  Поставете обратно модула в автомо-

била.
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Поддръжка на автомобила

Тип Б

7-76

Maintenance

Type B

If the LED lamp does not operate,
have the vehicle checked by an
authorized HYUNDAI dealer.

Rear combination lamp bulb
replacement
Type A

(1) Stop/Tail lamp
(2) Turn signal lamp
(3) Tail lamp
(4) Backup lamp

Stop/Tail lamp and turn signal lamp  
1. Turn off the engine.
2. Open the tailgate.
3. Open the lamp assembly retaining

screw covers.
4. Loosen the lamp assembly retain-

ing screws with a cross-tip screw-
driver.

OAE076034

OAE076035

OAE076037

Ако LED лампата не работи, проверете 
автомобила при упълномощен дилър на 
HYUNDAI.
 

Смяна на лампа на задна комбинация 
от светлини
Тип A

7-76

Maintenance

Type B

If the LED lamp does not operate,
have the vehicle checked by an
authorized HYUNDAI dealer.

Rear combination lamp bulb
replacement
Type A

(1) Stop/Tail lamp
(2) Turn signal lamp
(3) Tail lamp
(4) Backup lamp

Stop/Tail lamp and turn signal lamp  
1. Turn off the engine.
2. Open the tailgate.
3. Open the lamp assembly retaining

screw covers.
4. Loosen the lamp assembly retain-

ing screws with a cross-tip screw-
driver.

OAE076034

OAE076035

OAE076037

(1) Лампа Стоп/Заден габарит
(2) Лампа на мигача
(3) Лампа на задния габарит
(4) Лампа за заден ход
 
 

7-76

Maintenance

Type B

If the LED lamp does not operate,
have the vehicle checked by an
authorized HYUNDAI dealer.

Rear combination lamp bulb
replacement
Type A

(1) Stop/Tail lamp
(2) Turn signal lamp
(3) Tail lamp
(4) Backup lamp

Stop/Tail lamp and turn signal lamp  
1. Turn off the engine.
2. Open the tailgate.
3. Open the lamp assembly retaining

screw covers.
4. Loosen the lamp assembly retain-

ing screws with a cross-tip screw-
driver.

OAE076034

OAE076035

OAE076037

Лампа Стоп/Заден габарит и лампа на ми-
гача
1.  Изключете двигателя.
2.  Отворете капака на багажника.
3.  Отворете капачките за монтажни вин-

тове на ламповия модул.
4.  Разхлабете винтовете за закрепване 

на ламповия модул с кръстата отверт-
ка.
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7-77

7

M
aintenance

5. Remove the rear combination
lamp assembly from the body of
the vehicle.

6. Remove the socket from the
assembly by turning the socket
counterclockwise until the tabs on
the socket align with the slots on
the assembly.

7. Remove the bulb from the socket
by pressing it in and rotating it
counterclockwise until the tabs on
the bulb align with the slots in the
socket. Pull the bulb out of the
socket.

8. Insert a new bulb by inserting it
into the socket and rotating it until
it locks into place.

9. Install the socket in the assembly
by aligning the tabs on the socket
with the slots in the assembly.
Push the socket into the assembly
and turn the socket clockwise.

10. Reinstall the lamp assembly to
the body of the vehicle.

OAE076038 OAE076039

Stop/tail lamp

Turn signal lamp

5.  Свалете модула на задната комбина-
ция от светлини от тялото на автомо-
била. 
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5. Remove the rear combination
lamp assembly from the body of
the vehicle.

6. Remove the socket from the
assembly by turning the socket
counterclockwise until the tabs on
the socket align with the slots on
the assembly.

7. Remove the bulb from the socket
by pressing it in and rotating it
counterclockwise until the tabs on
the bulb align with the slots in the
socket. Pull the bulb out of the
socket.

8. Insert a new bulb by inserting it
into the socket and rotating it until
it locks into place.

9. Install the socket in the assembly
by aligning the tabs on the socket
with the slots in the assembly.
Push the socket into the assembly
and turn the socket clockwise.

10. Reinstall the lamp assembly to
the body of the vehicle.

OAE076038 OAE076039

Stop/tail lamp

Turn signal lamp

6.  Извадете гнездото от модула, като го 
завъртите обратно на часовниковата 
стрелка, докато издатините на гнездо-
то съвпаднат с каналите на модула.

7.  Извадете лампата от цокъла, като я на-
тиснете и въртите обратно на часов-
никовата стрелка, докато издатините 
на лампата съвпаднат с каналите на 
цокъла. Издърпайте лампата от гнез-
дото.

8.  Монтирайте нова лампа, като я поста-
вите в гнездото и я завъртите, докато 
се заключи на място.

 

9.  Монтирайте гнездото в модула, като 
изравните издатините на гнездото с 
каналите в модула. Натиснете гнездо-
то в модула и го завъртете по посока 
на часовниковата стрелка.

10. Поставете обратно модула в автомо-
била.
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Поддръжка на автомобила

7-78

Maintenance

Tail lamp and backup lamp
1. Turn off the engine.
2. Open the tailgate.
3. Remove the service cover using a

flat-blade screwdriver.

4. Remove the bulb by pulling it
straight out.

5. Insert a new bulb by inserting it
into the socket and rotating it until
it locks into place.

6. Install the socket into the assembly
by aligning the tabs on the socket
with the slots in the assembly.
Push the socket into the assembly
and turn the socket clockwise.

7. Reinstall the trunk lid cover by
pushing in the screw.

Type B

(1) Stop/Tail lamp
(2) Turn signal lamp
(3) Tail lamp
(4) Backup lamp

Stop/Tail lamp 
If the LED lamp does not operate,
have the vehicle checked by an
authorized HYUNDAI dealer.

OAE076036

OAE076041 OAE076042

Backup lamp

Лампа на задния габарит и лампа за движе-
ние на заден ход
1.  Изключете двигателя.
2.  Отворете капака на багажника.
3.  Свалете сервизния капак с помощта 

на плоска отвертка.
 
 

7-78

Maintenance

Tail lamp and backup lamp
1. Turn off the engine.
2. Open the tailgate.
3. Remove the service cover using a

flat-blade screwdriver.

4. Remove the bulb by pulling it
straight out.

5. Insert a new bulb by inserting it
into the socket and rotating it until
it locks into place.

6. Install the socket into the assembly
by aligning the tabs on the socket
with the slots in the assembly.
Push the socket into the assembly
and turn the socket clockwise.

7. Reinstall the trunk lid cover by
pushing in the screw.

Type B

(1) Stop/Tail lamp
(2) Turn signal lamp
(3) Tail lamp
(4) Backup lamp

Stop/Tail lamp 
If the LED lamp does not operate,
have the vehicle checked by an
authorized HYUNDAI dealer.

OAE076036

OAE076041 OAE076042

Backup lamp

4.  Извадете лампата, като я издърпате 
направо.

5.  Монтирайте нова лампа, като я поста-
вите в гнездото и я завъртите, докато 
се заключи на място.

6.  Монтирайте гнездото в модула, като 
изравните издатините на гнездото с 
каналите в модула. Натиснете гнездо-
то в модула и го завъртете по посока 
на часовниковата стрелка.

7.  Поставете обратно капака в багажни-
ка с натискане на винтовете

 

Тип Б

 

7-78

Maintenance

Tail lamp and backup lamp
1. Turn off the engine.
2. Open the tailgate.
3. Remove the service cover using a

flat-blade screwdriver.

4. Remove the bulb by pulling it
straight out.

5. Insert a new bulb by inserting it
into the socket and rotating it until
it locks into place.

6. Install the socket into the assembly
by aligning the tabs on the socket
with the slots in the assembly.
Push the socket into the assembly
and turn the socket clockwise.

7. Reinstall the trunk lid cover by
pushing in the screw.

Type B

(1) Stop/Tail lamp
(2) Turn signal lamp
(3) Tail lamp
(4) Backup lamp

Stop/Tail lamp 
If the LED lamp does not operate,
have the vehicle checked by an
authorized HYUNDAI dealer.

OAE076036

OAE076041 OAE076042

Backup lamp

(1) Задна стоп лампа
(2) Лампа на мигача
(3) Лампа на задния габарит
(4) Лампа за заден ход

Лампа Стоп/Заден габарит
Ако LED лампата не работи, проверете 
автомобила при упълномощен дилър на 
HYUNDAI.
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Turn signal lamp   
1. Turn off the engine.
2. Open the tailgate.
3. Open the lamp assembly retaining

screw covers.
4. Loosen the lamp assembly retain-

ing screws with a cross-tip screw-
driver.

5. Remove the rear combination
lamp assembly from the body of
the vehicle.

6. Remove the socket from the
assembly by turning the socket
counterclockwise until the tabs on
the socket align with the slots on the
assembly.

7. Remove the bulb from the socket by
pressing it in and rotating it counter-
clockwise until the tabs on the bulb
align with the slots in the socket.
Pull the bulb out of the socket.

8. Insert a new bulb by inserting it into
the socket and rotating it until it
locks into place.

OAE076040OAE076038OAE076037

Лампа на мигача
1.  Изключете двигателя.
2.  Отворете капака на багажника.
3.  Отворете капачките за монтажни вин-

тове на ламповия модул.
4.  Разхлабете винтовете за закрепване 

на ламповия модул с кръстата отверт-
ка.
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Turn signal lamp   
1. Turn off the engine.
2. Open the tailgate.
3. Open the lamp assembly retaining

screw covers.
4. Loosen the lamp assembly retain-

ing screws with a cross-tip screw-
driver.

5. Remove the rear combination
lamp assembly from the body of
the vehicle.

6. Remove the socket from the
assembly by turning the socket
counterclockwise until the tabs on
the socket align with the slots on the
assembly.

7. Remove the bulb from the socket by
pressing it in and rotating it counter-
clockwise until the tabs on the bulb
align with the slots in the socket.
Pull the bulb out of the socket.

8. Insert a new bulb by inserting it into
the socket and rotating it until it
locks into place.

OAE076040OAE076038OAE076037

5. Свалете модула на задната комбина-
ция от светлини от тялото на автомобила.
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Turn signal lamp   
1. Turn off the engine.
2. Open the tailgate.
3. Open the lamp assembly retaining

screw covers.
4. Loosen the lamp assembly retain-

ing screws with a cross-tip screw-
driver.

5. Remove the rear combination
lamp assembly from the body of
the vehicle.

6. Remove the socket from the
assembly by turning the socket
counterclockwise until the tabs on
the socket align with the slots on the
assembly.

7. Remove the bulb from the socket by
pressing it in and rotating it counter-
clockwise until the tabs on the bulb
align with the slots in the socket.
Pull the bulb out of the socket.

8. Insert a new bulb by inserting it into
the socket and rotating it until it
locks into place.

OAE076040OAE076038OAE076037

6.  Извадете гнездото от модула, като го 
завъртите обратно на часовниковата 
стрелка, докато издатините на гнездо-
то съвпаднат с каналите на модула.

7.  Извадете лампата от цокъла, като я на-
тиснете и въртите обратно на часов-
никовата стрелка, докато издатините 
на лампата съвпаднат с каналите на 
цокъла. Издърпайте лампата от гнез-
дото.

8.  Монтирайте нова лампа, като я поста-
вите в гнездото и я завъртите, докато 
се заключи на място.



7-80

Поддръжка на автомобила

 
9.  Монтирайте гнездото в модула, като 

изравните издатините на гнездото с 
каналите в модула. Натиснете гнездо-
то в модула и го завъртете по посока 
на часовниковата стрелка.

10.  Поставете обратно модула в тялото на 
автомобила.
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9. Install the socket in the assembly by
aligning the tabs on the socket with
the slots in the assembly. Push the
socket into the assembly and turn
the socket clockwise.

10. Reinstall the lamp assembly to
the body of the vehicle

Backup lamp
1. Turn off the engine.
2. Open the tailgate.
3. Remove the service cover using a

flat-blade screwdriver.

4. Remove the bulb by pulling it
straight out.

5. Insert a new bulb by inserting it
into the socket and rotating it until
it locks into place.

6. Install the socket into the assembly
by aligning the tabs on the socket
with the slots in the assembly.
Push the socket into the assembly
and turn the socket clockwise.

7. Reinstall the trunk lid cover by
pushing in the screw.

OAE076042

Backup lamp

OAE076041

1.  Изключете двигателя.
2.  Отворете капака на багажника.
3.  Свалете сервизния капак с помощта 

на плоска отвертка.
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9. Install the socket in the assembly by
aligning the tabs on the socket with
the slots in the assembly. Push the
socket into the assembly and turn
the socket clockwise.

10. Reinstall the lamp assembly to
the body of the vehicle

Backup lamp
1. Turn off the engine.
2. Open the tailgate.
3. Remove the service cover using a

flat-blade screwdriver.

4. Remove the bulb by pulling it
straight out.

5. Insert a new bulb by inserting it
into the socket and rotating it until
it locks into place.

6. Install the socket into the assembly
by aligning the tabs on the socket
with the slots in the assembly.
Push the socket into the assembly
and turn the socket clockwise.

7. Reinstall the trunk lid cover by
pushing in the screw.

OAE076042

Backup lamp

OAE076041

4.  Извадете лампата, като я издърпате 
направо.

5.  Монтирайте нова лампа, като я поста-
вите в гнездото и я завъртите, докато 
се заключи на място.

6.  Монтирайте гнездото в модула, като 
изравните издатините на гнездото с 
каналите в модула. Натиснете гнездо-
то в модула и го завъртете по посока 
на часовниковата стрелка.

7.  Поставете обратно капака в багажни-
ка с натискане на винтовете
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Заден фар за мъгла (ако е в 
оборудването)
Ако LED лампата не работи, проверете 
автомобила при упълномощен дилър на 
HYUNDAI.

Високо монтирана стоп-светлина 
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Rear fog lamp (if equipped)
If the LED lamp does not operate,
have the vehicle checked by an
authorized HYUNDAI dealer.

High mounted stop lamp

If the high mounted stop lamp does not
operate, we recommend that you con-
tact an authorized HYUNDAI dealer.

License plate light bulb
replacement

1. Using a flat-blade screwdriver,
gently pry the lens cover from the
lamp housing.

2. Remove the bulb by pulling it
straight out.

3. Install a new bulb.
4. Reinstall in the reverse order.

Interior light bulb replacement
Map lamp and room lamp

If the LED lamp does not operate, we
recommend that you have the vehicle
checked by an authorized HYUNDAI
dealer.

OAE076044 OAEE076026

OAEE076027

■ Map lamp (LED type)

■ Room lamp (LED type)

OAE076043

Ако високата стоп-светлина не работи, 
препоръчваме ви да се свържете с упъл-
номощен дилър на HYUNDAI.
 

Смяна на лампата за 
регистрационния номер
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Rear fog lamp (if equipped)
If the LED lamp does not operate,
have the vehicle checked by an
authorized HYUNDAI dealer.

High mounted stop lamp

If the high mounted stop lamp does not
operate, we recommend that you con-
tact an authorized HYUNDAI dealer.

License plate light bulb
replacement

1. Using a flat-blade screwdriver,
gently pry the lens cover from the
lamp housing.

2. Remove the bulb by pulling it
straight out.

3. Install a new bulb.
4. Reinstall in the reverse order.

Interior light bulb replacement
Map lamp and room lamp

If the LED lamp does not operate, we
recommend that you have the vehicle
checked by an authorized HYUNDAI
dealer.

OAE076044 OAEE076026

OAEE076027

■ Map lamp (LED type)

■ Room lamp (LED type)

OAE076043

 
1.  С помощта на плоска отвертка леко 

изтеглете плафона от гнездото.
2.  Извадете лампата, като я издърпате 

направо.
3.  Поставете нова лампа.
4.  Инсталирайте отново по обратния 

ред.

 

Смяна на лампата за вътрешно 
осветление 
Лампи за карти и лампа за осветление 
на купето

7-81
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Rear fog lamp (if equipped)
If the LED lamp does not operate,
have the vehicle checked by an
authorized HYUNDAI dealer.

High mounted stop lamp

If the high mounted stop lamp does not
operate, we recommend that you con-
tact an authorized HYUNDAI dealer.

License plate light bulb
replacement

1. Using a flat-blade screwdriver,
gently pry the lens cover from the
lamp housing.

2. Remove the bulb by pulling it
straight out.

3. Install a new bulb.
4. Reinstall in the reverse order.

Interior light bulb replacement
Map lamp and room lamp

If the LED lamp does not operate, we
recommend that you have the vehicle
checked by an authorized HYUNDAI
dealer.

OAE076044 OAEE076026

OAEE076027

■ Map lamp (LED type)

■ Room lamp (LED type)

OAE076043

Ако LED лампата не работи, препоръч-
ваме ви да проверите автомобила при 
упълномощен дилър на HYUNDAI.
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Лампа за карти, лампа за осветление на купето, 1.  С помощта на плоска отвертка леко 
изтеглете плафона от гнездото на 
вътрешното осветление.

2.  Извадете лампата, като я издърпате 
направо.

3.  Поставете нова лампа в гнездото.
4.  Подравнете улеите на плафона с ре-

брата на корпуса и вкарайте плафона 
обратно в гнездото.

Ако лампите не светят, препоръчваме ви 
да проверите автомобила при упълномо-
щен дилър на HYUNDAI.

 БЕЛЕЖКА 
Внимавайте да не замърсявате или 
повреждате плафоните, каналите и 
пластмасовите корпуси.
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Maintenance

1. Using a flat-head screwdriver,
gently pry the lens from the interi-
or light housing.

2. Remove the bulb by pulling it
straight out.

3. Install a new bulb in the socket.
4. Align the lens tabs with the interior

light housing notches and snap
the lens into place.

If the lamps do not operate, we rec-
ommend that you have the vehicle
checked by an authorized HYUNDAI
dealer.

Use care not to dirty or damage
lenses, lens tabs, and plastic
housings.

NOTICE

■ Vanity mirror lamp

■ Tailgate room lamp

OAE076048

OAE076047

■ Map lamp (Bulb type)

OAE076045

OAE076046

■ Room lamp (Bulb type)

Map lamp, room lamp, vanity mirror lamp and tailgate room lamp
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Грижи за външния вид
Общи предпазни мерки за външния 
вид
Много е важно да следвате указанията 
на етикета, когато използвате химически 
почистващ препарат или препарат за 
полиране. Прочетете всички предупреж-
дения и важни указания, които са дадени 
на етикета.

Измиване под високо налягане
•  Когато използвате струйници с високо 

налягане, уверете се, че поддържате 
достатъчно разстояние от автомо-
била. Недостатъчното разстояние 
или прекомерното налягане може да 
доведе до повреди на компонентите 
или проникване на вода.

•  Не пръскайте камерата, сензорите  и 
около тях директно с вода под високо 
налягане. Ударът от водата под високо 
налягане може да наруши нормално-
то функциониране на устройствата.

•  Не поставяйте върха на дюзата близо 
до маншони (гумени или пластмасо-
ви капаци) или конектори, тъй като 
те могат да се повредят, ако влязат в 
контакт с вода под високо налягане.

 

Поддържане на боята

Миене
За да защитите покритието на автомо-
била от ръжда и износване, измивайте 
обилно и често поне веднъж месечно с 
хладка или студена вода.
Ако използвате автомобила си за шофи-
ране извън пътя, трябва да го миете след 
всяко пътуване извън пътя. Обърнете 
специално внимание на премахването на 
натрупване на сол, мръсотия, кал и други 
чужди материали. Уверете се, че дренаж-
ните отвори в долните ръбове на вратите и 
праговете се поддържат отворени и чисти.
Инсекти, катран, дървесни сокове, птичи 
тор, промишлено замърсяване и подобни 
натрупвания могат да увредят покрити-
ето на вашия автомобил, ако не бъдат 
отстранени незабавно.
Дори и бързото измиване с чиста вода 
може да не премахне напълно всички 
тези отлагания. Трябва да се използва 
мек сапун, безопасен за употреба върху 
боядисани повърхности.
След измиване на автомобила изплак-
нете обилно с хладка или студена вода. 
Не позволявайте сапун да изсъхне върху 
боята.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
След измиване на автомобила, тест-
вайте спирачките, докато шофирате 
бавно, за да видите дали са били за-
сегнати от водата, преди да излезете 
на пътя. Ако спирачната ефективност е 
нарушена, изсушете спирачките, като 
ги натискате леко, като същевременно 
поддържате бавна скорост напред.

 ВНИМАНИЕ
•  Не използвайте силен сапун, хими-

чески препарати или топла вода и 
не измивайте автомобила на пряка 
слънчева светлина или когато купе-
то на автомобила е топло.

•  Внимавайте при измиване на 
страничните прозорци на автомо-
била.Особено при вода под високо 
налягане водата може да протече 
през прозорците и да намокри 
вътрешността.

•  За да предотвратите повреда на 
пластмасовите части, не ги почист-
вайте с химически разтворители 
или силни препарати.

ГРИЖИ ЗА ВЪНШНИЯ ВИД
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Waxing
A good coat of wax is a barrier
between your paint and contaminate.
Keeping a good coat of wax on your
vehicle will help protect it.
Wax the vehicle when water will no
longer bead on the paint.
Always wash and dry the vehicle
before waxing. Use a good quality
liquid or paste wax, and follow the
manufacturer’s instructions. Wax all
metal trim to protect it and to main-
tain its luster.
Removing oil, tar, and similar materi-
als with a spot remover will usually
strip the wax from the finish. Be sure
to re-wax these areas even if the rest
of the vehicle does not yet need wax-
ing.

OAE076051

• Water washing in the engine
compartment including high
pressure water washing may
cause the failure of electrical
circuits located in the engine
compartment.

• Never allow water or other liq-
uids to come in contact with
electrical/electronic compo-
nents inside the vehicle as
this may damage them.

CAUTION

• Wiping dust or dirt off the
body with a dry cloth will
scratch the finish.

• Do not use steel wool, abra-
sive cleaners, or strong deter-
gents containing highly alka-
line or caustic agents on
chrome-plated or anodized
aluminum parts. This may
result in damage to the pro-
tective coating and cause dis-
coloration or paint deteriora-
tion.

CAUTION

 ВНИМАНИЕ
Миенето с вода в отделението на 
двигателя, включително измиване с 
вода под високо налягане, може да 
доведе до повреда на електрическите 
вериги, намиращи се в двигателното 
отделение.
Никога не позволявайте вода или 
други течности да влизат в контакт с 
електрически / електронни компонен-
ти в автомобила, тъй като това може 
да ги повреди.

 

Вакса
Един добър слой вакса е бариера между 
вашата боя и замърсяванията. Поддър-
жането на добър слой вакса върху авто-
мобила ви ще помогне да го защитите.
Обработете автомобила с вакса, когато 
водата започне да се задържа върху 
боята.
Винаги измивайте и изсушавайте ав-
томобила преди да нанесете ваксата. 
Използвайте висококачествена течна 
или пастообразна вакса и следвайте ин-
струкциите на производителя. Покрийте с 
вакса всички метални елементи, за да ги 
защитите и да поддържате техния блясък.
Премахването на нефт, катран и други 
подобни материали с препарат за петна 
обикновено премахва ваксата от боята. 
Уверете се, че сте повторили тези зони, 
дори ако останалата част от автомобила 
все още не се нуждае от вакса.
 

 ВНИМАНИЕ
•  Изтриването на прах или мръсотия 

от автомобила със суха кърпа ще 
надраска боята.

•  Не използвайте стоманена вата, 
абразивни почистващи препарати 
или силни препарати, съдържащи 
силно алкални или разяждащи 
агенти върху хромирани или ано-
дирани алуминиеви части. Това 
може да доведе до увреждане на 
защитното покритие и да причини 
обезцветяване или влошаване на 
боята.
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Поправка на повреди по боята
Дълбоките драскотини или следите от 
камъчета по боядисаната повърхност 
трябва да бъдат поправени своевремен-
но. Откритият метал бързо ще ръждяса и 
може да се превърне в скъп ремонт.

 БЕЛЕЖКА 
Ако автомобилът ви е повреден и изис-
ква ремонт на метала или подмяна, уве-
рете се, че сервиза полага антикорози-
онни материали върху ремонтираните 
или подменени части.
 

Поддръжка на лъскавите метални час-
ти
•  За да премахнете катран и насекоми, 

използвайте препарат за отстранява-
не на катрани, а не стъргало или друг 
остър предмет.

•  За да предпазите повърхностите на 
лъскавите метални части от корозия, 
нанесете покритие от вакса или хром 
консервант и търкайте до блясък.

•  През зимата или в крайбрежните 
райони покрийте лъскавите метални 
части с по-тежко покритие от вакса 
или консервант. Ако е необходимо, 
покрийте частите с анти-корозивен 
вазелин или друго защитно вещество.

 

Поддръжка на шасито
Корозионните материали, използвани 
за отстраняване на лед и сняг, както и за 
контрол на праха, могат да се натрупат по 
шасито на автомобила. Ако тези матери-
али не бъдат отстранени, може да запо-
чне ускорено ръждясване върху частите 
на шасито, като горивните тръбопроводи, 
рамата, подовия панел и изпускателната 
система, въпреки че са били обработени 
с антикорозионна защита.
Внимателно изплаквайте долната част 
на автомобила и отворите за колелата 
с хладка или студена вода веднъж ме-
сечно, след шофиране извън пътя и в 
края на всяка зима. Обърнете специално 
внимание на тези зони, защото е трудно 
да видите цялата кал и мръсотия. Ако 
само намокрите тези участъци без да 
отстраните замърсяванията, това ще 
причини повече вреда, от колкото полза. 
Долните краища на вратите, праговете 
и елементите на рамата имат дренажни 
отвори, които не трябва да се запушват с 
мръсотия. Задържаната вода в тези зони 
може да доведе до ръжда.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
След измиване на автомобила, тест-
вайте спирачките, докато шофирате 
бавно, за да видите дали са били 
засегнати от водата. Ако спирачната 
ефективност е нарушена, изсушете 
спирачките, като ги натискате леко, 
като същевременно поддържате бав-
на скорост напред.

 

Поддръжка на алуминиевите джанти
Алуминиевите джанти са покрити с про-
зрачен защитен слой.

 ВНИМАНИЕ
•  Не използвайте абразивни почист-

ващи препарати, препарати по-
лиране, разтворители или телени 
четки върху алуминиевите джанти.

•  Почиствайте джантата, когато е 
охладена.

•  Използвайте само мек сапун или 
неутрален миещ препарат и из-
плакнете обилно с вода. Също така, 
почистете колелата след каране по 
осолени пътища.

•  Не мийте джантите на автомивки 
със високоскоростни четки.

•  Не използвайте почистващ пре-
парат, съдържащ киселинни или 
алкални препарати.

 

Антикорозионна защита 
Защита на автомобила от корозия
Използвайки най-модерните дизайнер-
ски и конструкторски практики за борба с 
корозията, HYUNDAI произвежда автомо-
били с най-високо качество. Това обаче е 
само част от работата. За да постигнете 
дългосрочната устойчивост на корозия, 
която автомобилът ви може да предос-
тави, е необходимо и съдействието и 
сътрудничеството на собственика.

Често срещани причини за корозия
Най-честите причини за корозия на ав-
томобила са:
•  Пътна сол, мръсотия и влага, които мо-

гат да се натрупват под автомобила.
•  Остъргване на боята или защитните 

покрития от камъни, чакъл, надрасква-
не и дребни отломки и огъвания, които 
оставят незащитения метал изложен 
на корозия.
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Високо корозивни зони
Ако живеете в район, където вашето пре-
возно средство е редовно изложено на 
корозивни материали, антикорозионната 
защита е особено важна. Някои от често 
срещаните причини за ускорена корозия 
са пътните соли, праховите химикали, 
океанския въздух и промишленото за-
мърсяване.
 

Влагата поражда корозия
Влагата създава условия, при които е 
най-вероятно да настъпи корозия. На-
пример, корозията се ускорява от висока 
влажност, особено когато температурите 
са точно над замръзване. При такива 
условия корозионният материал се 
поддържа в контакт с повърхността на 
автомобила чрез влагата, която се изпа-
рява бавно.
Калта е особено корозивна, тъй като 
съхне бавно и държи влагата в контакт с 
превозното средство. Въпреки че калта 
изглежда суха, тя все още може да задър-
жи влагата и да ускори корозията.
Високите температури могат също да 
ускорят корозията на части, които не са 
добре вентилирани и влагата не може да 
се разпръсне. Поради всички тези причи-
ни 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 вашият автомобил чист
Най-добрият начин да предотвратите ко-
розия е да поддържате автомобила чист 
и без корозивни материали. Вниманието 
към долната страна на автомобила е 
особено важно.

•  Ако живеете в зона с висока корозия, 
където се използват соли, в близост 
до океана, в райони с промишлено за-
мърсяване, киселинни дъждове и др., 
трябва да се положат допълнителни 
грижи, за да се предотврати корози-
ята. През зимата измивайте долната 
страна на вашия автомобил най-мал-
ко веднъж в месеца и не забравяйте да 
почистите долната страна старателно 
след края на зимата.
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•  При почистване под автомобила 
обръщайте особено внимание на 
компонентите под калниците и други 
области, които не се виждат. Почист-
вайте старателно. Ако само овлажня-
вате натрупаната кал, а не я измивате, 
това ще ускори корозията, а няма да 
я предотврати. Водата под високо 
налягане и пара е особено ефективна 
при отстраняване на натрупаните кал 
и корозивни материали.

•  Когато почиствате долните части на 
вратите, праговете и елементите на 
рамата, уверете се, че дренажните 
отвори не са запушени, за да може 
да изтича влагата и да не се задържа 
вътре, за да се ускори корозията.

 

Поддържайте гаража си сух
Не паркирайте колата във влажен, лошо 
вентилиран гараж. Това създава бла-
гоприятна среда за корозия. Това важи 
особено, ако измиете автомобила си в 
гаража или го закарате в гаража, когато 
той все още е мокър или покрит със сняг, 
лед или кал. Дори и отопляемият гараж 
може да допринесе за корозията, освен 
ако не е добре вентилиран, така че вла-
гата да се отстранява.

Поддържайте боята и лайсните в добро със-
тояние
Драскотините или дупки в боята тряб-
ва да бъдат покрити с ремонтна боя 
възможно най-скоро, за да се намали 
възможността от корозия. Ако се прояви 
оголен метал, препоръчва се да потър-
сите помощ от специалист и сервиз за 
боядисване.
Птичата тор е силно корозивна и може да 
повреди боядисаните повърхности само 
за няколко часа. Винаги отстранявайте 
птичия тор възможно най-скоро.
 

Грижи за интериора
Общи предпазни мерки за интериора
Пазете вътрежните елементи от каустич-
ни разтвори като парфюм и козметично 
масло, тъй като те могат да причинят 
повреда или промяна в цвета. Ако такива 
вещества попаднат по вътрешните части, 
избършете незабавно. Вижте инструкци-
ите за правилния начин за почистване 
на винила.

 ВНИМАНИЕ
•  Никога не позволявайте вода или 

други течности да влизат в кон-
такт с електрически / електронни 
компоненти в автомобила, тъй като 
това може да ги повреди.

•  Когато почиствате кожени изделия 
(волана, седалките и т.н.), използ-
вайте неутрални почистващи пре-
парати или разтвори с ниско съдър-
жание на алкохол. Ако използвате 
разтвори с високо съдържание на 
алкохол или киселинни / алкални 
детергенти, цветът на кожата може 
да избледнее или повърхността 
може да се отдели.
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Почистване на тапицерията и интери-
ора

Винил
Отстранете праха и замърсяванията от 
винила с метличка или прахосмукачка. 
Почистете винилните повърхности с по-
чистващ препарат за винил.

Плат
Отстранете праха и замърсяванията от 
плата с метличка или прахосмукачка. По-
чиствайте с мек сапунен разтвор, препоръ-
чан за тапицерия или килими. Премахнете 
незабавно петната с почистващ препарат 
за петна. Ако свежите петна не получат не-
забавно внимание, тъканта може да бъде 
зацапана и цветът да бъде променен. Също 
така, огнеустойчивите свойства на плата 
могат да бъдат намалени, ако материалът 
не се поддържа правилно.

 ВНИМАНИЕ
Използването различни от препоръ-
чаните почистващи препарати и про-
цедури може да повлияе на външния 
вид на плата и на огнеустойчивите му 
свойства.

Почистване на предпазните колани
Почистете предпазните колани с разтвор 
на мек сапун, препоръчван за почиства-
не на тапицерия или килим. Спазвайте 
инструкциите, предоставени със сапуна. 
Не избелвайте и не пребоядисвайте 
предпазните ремъци, защото това може 
да отслаби предпазните колани.

Почистване на вътрешната страна на 
стъклата 
Ако вътрешните повърхности на стъклата 
на автомобила се замъглят (т.е. покрити 
с маслен, мазен или восъчен филм), те 
трябва да бъдат почистени с почистващ 
препарат за стъкло. Следвайте указа-
нията на контейнера на препарата за 
почистване на стъкло.

 ВНИМАНИЕ
Не стържете и не драскайте вътрешност-
та на задното стъкло.  Това може да 
доведе до повреда на мрежата за раз-
мразяване на задното стъкло.
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Система за контрол на 
емисиите
Системата за контрол на емисиите на 
вашия автомобил е предмет на писме-
на ограничена гаранция. Вижте гаран-
ционната информация, съдържаща се в 
брошурата на Ръководството за собстве-
ника и гаранционната информация в 
автомобила.
Вашето превозно средство е оборудвано 
със система за контрол на емисиите, коя-
то отговаря на всички приложими разпо-
редби за емисиите. Има три системи за 
контрол на емисиите, както следва:

(1) Система за контрол на емисиите в 
картера

(2) Система за контрол на емисиите от 
изпаряване

(3) Система за контрол на изгорелите 
газове

За да се гарантира правилното функ-
циониране на системите за контрол на 
емисиите, се препоръчва вашето пре-
возно средство да бъде инспектирано 
и поддържано от оторизиран дилър на 
HYUNDAI в съответствие с графика за 
поддръжка в настоящото ръководство.

 ВНИМАНИЕ
При преминаване на технически пре-
глед (с Електронна система за контрол 
на стабилността (ESC))
•  За да може автомобилът да мине 

успешно проверката на динамо-
метъра, изключете системата ESC 
чрез натискане на ESC превключ-
вателя (светва индикатор ESC OFF).

•  След завършването на проверката 
на динамометъра отново вклю-
чете системата ESC, като отново 
натиснете бутона ESC.

 

1. Система за контрол на емисиите в 
картера

Положителната система за вентилация 
на картера е използвана за предотвра-
тяване на замърсяването на въздуха, 
причинено от проникналите в картера 
газове. Тази система доставя свеж фил-
триран въздух към картера през маркуча 
за всмукване на въздух. Вътре в картера, 
свежият въздух се смесва с проникна-
лите газове, и след това преминава през 
PCV клапана в инжекционната система.

2. Система за контрол на емисиите от 
изпаряване
Системата за контрол на изпаренията е 
предназначена да предотврати изтича-
нето на изпарения в атмосферата.



7-91

7

П
од

д
р

ъ
ж

ка
 н

а
 а

вто
м

о
б

и
л

а

мулатора и пожар. За вашата безо-
пасност не използвайте неразрешени 
електронни устройства.

 
Предпазни мерки за отработените 
газове на двигателя (въглероден мо-
ноксид)
•  Въглеродният моноксид може да бъде 

съпътстван с други изгорели газове. 
Ако мирише на изгорели газове от 
какъвто и да е вид в автомобила ви, 
шофирайте с всички прозорци на-
пълно отворени. Веднага проверете и 
ремонтирайте автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Двигателните отработени газове съ-
държат въглероден моноксид (CO). Въ-
преки че е безцветен и без мирис, той 
е опасен и може да бъде смъртоносен, 
ако се вдишва. Следвайте инструкци-
ите на тази страница, за да избегнете 
отравяне с CO.

 

Контейнер
Парите на горивото, генерирани в ре-
зервоара за гориво, се абсорбират и 
съхраняват в бордови контейнер. Когато 
двигателят работи, парите на горивото, 
абсорбирани в контейнера, се вкарват в 
изравнителния съд чрез електромагнит-
ния клапан за контрол на прочистването.

Електромагнитен клапан за контрол 
на прочистването (PCSV)
Електромагнитният клапан за контрол 
на пречистването се управлява от мо-
дула за управление на двигателя (ECM). 
Когато температурата на охлаждащата 
течност на двигателя е ниска по време на 
работа на празен ход, PCSV се затваря, 
така че изпарено гориво не се вкарва в 
двигателя. След като двигателят се за-
грее при нормално шофиране, PCSV се 
отваря, за да подаде изпареното гориво 
към двигателя.
 

3. Система за контрол на изгорелите 
газове
Системата за контрол на изгорелите га-
зове е високоефективна система, която 
контролира емисиите на отработените 
газове, като същевременно поддържа 
добрата ефективност на автомобила.
Когато двигателят стартира или при 
неуспешен старт, прекомерните опити 
за рестартиране на двигателя могат да 
повредят системата за емисии.

Модификации на автомобила
•  Този автомобил не трябва да се мо-

дифицира. Модификацията на ва-
шия автомобил може да повлияе на 
неговата работа, безопасност или 
издръжливост и може дори да нару-
ши правителствените разпоредби за 
безопасност и емисии.

 Освен това, щетите или проблемите с 
ефективността, произтичащи от всяка 
промяна, не могат да бъдат обхванати 
от гаранцията.

•  Ако използвате неразрешени елек-
тронни устройства, това може да до-
веде до неправилно функциониране 
на превозното средство, повреда на 
окабеляването, разреждане на аку-
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•  Не оставяйте двигателят да работи в 
ограничени или затворени простран-
ства (като например гаражи) повече, 
отколкото е необходимо, за придвиж-
ване на автомобила във или извън 
зоната.

•  Когато автомобилът е спрян на откри-
то за продължително време с работещ 
двигател, регулирайте вентилацион-
ната система (ако е необходимо), за да 
вкарате външен въздух в автомобила.

•  Никога не стойте продължително вре-
ме в паркиран или спрял автомобил с 
работещ двигател.

•  Когато двигателят стартира или при 
неуспешен старт, прекомерните опити 
за рестартиране на двигателя могат 
да повредят системата за контрол на 
емисиите.

 

Предпазни мерки при работа с ката-
лизатора (ако е в оборудването)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Изпускателната система и катали-
заторът са много горещи по време и 
непосредствено след запалването на 
двигателя. За да избегнете СЕРИОЗНО 
НАРАНЯВАНЕ или СМЪРТ:
•  Не паркирайте, не оставяйте дви-

гателят на празен ход и не карайте 
автомобила върху или близо до 
запалими предмети, като трева, 
растителност, хартия, листа и т.н. 
Гореща система за отработени 
газове може да възпламени за-
палимите предмети под вашето 
превозно средство.

•  Пазете се от изпускателната сис-
тема и катализатора или може да 
се изгорите. Също така, не премах-
вайте топлоотвода около изпуска-
телната система, не запечатвайте 
дъното на автомобила и не нана-
сяйте покрития за контрол на коро-
зията. Това може да представлява 
риск от пожар при определени 
условия.

Вашият автомобил е оборудвано с ус-
тройство за контрол на емисиите на 
катализатора. За да предотвратите по-
вреда на катализатора и на автомобила 
си, вземете следните предпазни мерки:

 ВНИМАНИЕ
•  Използвайте само БЕЗОЛОВНО го-

риво за бензинови двигатели.
•  Не използвайте автомобила, когато 

има признаци на неизправност на 
двигателя, като например прекъс-
ване или забележима загуба на 
ефективност.

•  Не използвайте двигателя непра-
вилно или за неправилни цели. 
Примери за неправилно използва-
не е движение по инерция с изклю-
чена хибридна система и спускане 
по стръмни наклони с включена 
предавка и с изключена хибридна 
система.

•  Не използвайте двигателя при 
високи обороти на празен ход за 
продължителни периоди (5 минути 
или повече).

(Продължава)

ГРИЖИ ЗА ВЪНШНИЯ ВИД НА АВТОМОБИЛА
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(Продължава)
• Не променяйте и не нарушавайте 

никаква част от двигателя или 
системата за контрол на емисиите. 
Всички проверки и корекции тряб-
ва да се извършват от упълномо-
щен дилър на HYUNDAI.

• Избягвайте шофиране с прекалено 
ниско ниво на горивото.

Свършването на горивото може да 
доведе до прекъсване на двигателя, 
което ще повреди катализатора.
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РАЗМЕРИ

Елементи мм (инч)

Пълна дължина 4470 (175.9)

Пълна ширина 1820 (71.6)

Пълна височина За Европа и Австралия 1450 (57.1)

Без Европа 1460 (57.4)

Протектор на предните гуми 195/65 R15 1563 (61.5)

225/45 R17 1549 (61.0)

Протектор на задните гуми 195/65 R15 1577 (62.0)

225/45 R17 1563 (61.5)

Разстояние между колелата 2700 (106.3)

ДВИГАТЕЛ

Двигател Обем куб.см (куб.инч) Диаметър на 
цилиндъра х Ход на 

буталото  
мм (инч)

Ред на 
възпламеняване

Бр. на цилиндрите

Kappa 1.6 GDI 1580 (96.4) 72 X 97 (2.8 X 3.8) 1-3-4-2 Редови, 4-цилиндров
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МОЩНОСТ НА ЛАМПИТЕ
ЛАМПИ ЗА СВЕТЛИНИТЕ Тип на лампата Мощност

Предни

Тип A

Лампа за фара
Къси 9005L+ 60

Дълги H7LL 55

Лампа на габарита W5W 5

Лампа на мигача PY21W 21

Тип Б

Лампа за фара Къси/Дълги D8S 25

Лампа на габарита LED LED

Лампа на мигача PY21W 21

Дневни ходови светлини (DRL) LED LED

Лампа на страничния мигач
Външно огледало LED LED

От страни на автомобила W5W 5

Задни

Тип A

Задни/Стоп светлини P21/W 21

Лампа на мигача PY21/5W 21/5

Заден габарит W5W 5

Лампа за заден ход W16W 16

Тип Б

Задни/Стоп светлини LED LED

Лампа на мигача PY21W 21

Заден габарит LED LED

Лампа за заден ход W16W 16

Лампа за мъгла LED LED

Високо монтирана стоп-светлина LED LED

Лампа за рег. номер W5W 5

Вътр. светлини
Лампа за карти

Тип A W10W 10

Тип Б LED LED

Лампа за купето
Тип A FESTOON 8

Тип Б LED LED

Лампа за рег. номер FESTOON 5

Лампа на огледало за гримиране FESTOON 5
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ГУМИ И ДЖАНТИ

Елемент Размер на гумата
Размер на 
джантата

Налягане в гумата, bar (kPa, psi)
Затягане на 
гайките на 
колелата

кг/м (lb/ft, N/m)

Нормален товар *1 Максимален товар

Предни Задни Предни Задни

Гума с пълен размер
195/65 R15 6.0J X 15

2.5 (250, 36) 2.5 (250, 36) 2.5 (250, 36) 2.5 (250, 36)
11~13

(79~94, 107~127)
225/45 R17 7.0J X 17

Компактна гума (ако има) T125/80 D15 4.0T X 15 4.2 (420, 60) 4.2 (420, 60) 4.2 (420, 60) 4.2 (420, 60)

*1 : Нормален товар: До 3 лица

 БЕЛЕЖКА 
•  Допустимо е да добавите 20 kPa (3 psi) към стандартната спецификация на налягането в гумите, ако скоро се очакват 

по-студени температури. Гумите обикновено губят 7 kPa (1 psi) за всеки 7° C (12° F) при понижаване на температурата. Ако 
се очакват екстремни температурни колебания, проверете отново налягането на гумите, за да ги поддържате правилно 
напомпани.

•  Налягането на въздуха като цяло намалява, докато карате от малка към по-голяма надморска височина. Поради това, 
ако планирате да пътувате към място с по-голяма надморска височина, проверете налягането на гумите предварител-
но. Ако е необходимо, напомпайте до подходящо ниво (Въздушно налягане според височината: +10 kPa/1 км (+2.4 psi/1 
миля).

 ВНИМАНИЕ
При смяна на гумите използвайте същия размер, който първоначално е доставен с автомобила. Използването на гуми с 
различен размер може да повреди свързаните с тях части или те могат да не функционират правилно.
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ТОВАРЕН И СКОРОСТЕН КАПАЦИТЕТ НА ГУМИТЕ

Позиция
Размер на гумата

Размер на 
джантата

Товарен капацитет Скоростен капацитет

LI *1 кг SS *2 км/ч

Гума с пълен размер
195/65 R15 6.0J X 15 91 615 H 210

225/45 R17 7.0J X 17 91 615 W 270

Временни гуми T125/80 D15 4.0T X 15 95 690 M 130

LI : ИНДЕКС НА ТОВАРА

SS : СИМВОЛ ЗА СКОРОСТ

СИСТЕМА НА КЛИМАТИКА
Елементи Тегло на обема Класификация

Хладилен агент                          гр.(oz.) 600±25 (21.16±0.88) R-1234yf (За Европа)

R-134a (Без Европа)

Смазка на компресора               гр (oz.) 130±10 (4.58±0.35) POE

Свържете се с оторизиран дилър на HYUNDAI за повече подробности.

ОБЕМ И ТЕГЛО
Бруто тегло на превозното средство кг 
(lbs.)

Обем на багажа Л (cu ft)

Мин. Макс.

1,445 (31.85) 550 (19.4) 1,505 (53.1)

Мин: Зад задната седалка до горния край на облегалката. 
Макс.: Зад предната седалка до тавана.
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ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ И ОБЕМИ
За да постигнете правилното функциониране на двигателя и задвижването, използвайте само смазочни материали с подходящо 
качество. Правилните смазочни материали спомагат и за повишаване на ефективността на двигателя, което води до подобрена икономия 
на гориво.

Тези смазочни материали и течности се препоръчват за използване във вашия автомобил.

Смазочна течност Количество Класификация

Моторна масло (източване и доливане)
Препоръчва се марка моторни масла 
SHELL HELIX

8-6

Specifications & Consumer information

RECOMMENDED LUBRICANTS AND CAPACITIES
To help achieve proper engine and powertrain performance and durability, use only lubricants of the proper quality.
The correct lubricants also help promote engine efficiency that results in improved fuel economy.
These lubricants and fluids are recommended for use in your vehicle.

Lubricant Volume Classification

Engine oil *1 *2 Recommends

(drain and refill)
3.8 l

(4.0 US qt.)
5W-30
ACEA A5/B5*3

Dual clutch transmission fluid
1.6 ~ 1.7 l

(1.69 ~ 1.79 US qt.)

SAE 70W, API GL-4
HK SYN DCTF 70W (SK)
SPIRAX S6 GHME 70W DCTF (H.K.SHELL)
GS DCTF HD 70W (GS CALTEX)

Engine clutch actuator fluid
100 ± 20 cc 

(0.105 ± 0.021 US qt.)
DOT 3

Engine coolant 6.7 l (7.07 US qt.) Mixture of antifreeze and water 
(Phosphate-based Ethylene glycol coolant for aluminum radiator)Inverter coolant 3.2 l (3.38 US qt.)

Brake/fluid
0.7~0.8 l

(0.74~0.85 US qt.)
FMVSS116 DOT-3 or DOT-4

Fuel 45 l (47.5 US qt.) Refer to “Fuel requirements” in the Introduction chapter.

*1 : Refer to the recommended SAE viscosity numbers on the next page.
*2 : Engine oils labeled Energy Conserving Oil are now available. Along with other additional benefits, they contribute to fuel economy by reducing

the amount of fuel necessary to overcome engine friction. Often, these improvements are difficult to measure in everyday driving, but in a year’s
time, they can offer significant cost and energy savings.

*3 : If the ACEA A5/B5 engine oil is not available in your country, you are able to use ACEA A3/B3, A3/B4.

3.8 л 
(4.0 US qt.)

5W-30
ACEA A5/B5*3

Течност за трансмисията с двоен съединител

1.6 ~ 1.7 л

SAE 70W, API GL-4
HK SYN DCTF 70W (SK)

SPIRAX S6 GHME 70W DCTF (H.K.SHELL)
GS DCTF HD 70W (GS CALTEX)

Течност за механизма на съединителя 100 ± 20 куб.см. (0.105 ± 0.021 US qt.) DOT 3

Охладителна течност за двигателя 6.7 л (7.07 US qt.) Смес от антифриз и вода
(Охлаждащ агент за етилен гликол на основата на фосфат за 

алуминиев радиатор)Охлаждаща течност за инвертора 3.2 л (3.38 US qt.)

Спирачна течност 0.7~0.8 л (0.74~0.85 US qt.) FMVSS116 DOT-3 или DOT-4

Гориво 45 l (47.5 US qt.) Вижте „Изисквания за горивото“ във въведението.

*1 : Обърнете се към препоръчаните от SAE данни за вискозитета на следващата страница.
*2 : Вече има на пазара двигателни масла, обозначени като енергоспестяващи масла. Заедно с други допълнителни ползи, те допринасят за 

икономия на гориво чрез намаляване на количеството гориво, необходимо за преодоляване на триенето на двигателя.
Често тези подобрения са трудни за измерване при ежедневното шофиране, но за една година те могат да доведат до значителни спестяване 

на енергия и пари.  
*3 : Ако във вашата страна няма двигателно масло ACEA A5/B5, тогава можете да използвате ACEA A3/B3, A3/B4.



8-7

8

С
п

ец
и

ф
и

ка
ц

и
и

 и
 и

н
ф

о
р

м
а

ц
и

я за
 п

отр
еб

и
тел

и
те

Препоръчително SAE число на 
вискозитета

 ВНИМАНИЕ
Винаги почиствайте зоната около вся-
ка гърловина за пълнене, дренажна 
пробка или пръчката за измерване на 
нивото на маслото, преди да провери-
те или източите някоя смазка. Това е 
особено важно в прашни или пясъчни 
зони и когато превозното средство се 
използва по непавирани пътища. По-
чистването на зоната около капачката 
и пръчката за измерване нивото на 
маслото ще предотврати навлизането 
на замърсявания и песъчинки в двига-
теля и други механизми, които могат 
да бъдат повредени.

Температурен обхват за числата за вискозитета по SAE

Температура
oC -30          -20          -10          0          10          20          30          40          50
oF        -10          0           20          40          60           80          100           120

Бензинов двигател 
(за Европа, Близък 
Изток)

20W-50

15W-40

10W-30

5W-20, 5W-30

Вискозитетът на двигателното масло (гъстота) оказва влияние върху икономията на гориво и 
експлоатацията при студеното време (стартиране на двигателя и течливост на двигателното 
масло). Маслата за двигатели с по-нисък вискозитет могат да осигурят по-добра икономия 
на гориво и ефективност при студено време, но за по-добро смазване при горещо време се 
изискват масла с по-висок вискозитет. Използването на масла с друг вискозитет, освен пре-
поръчаните, може да доведе до повреда на двигателя.
Когато избирате масло, имайте предвид температурния диапазон, при който ще се използва 
вашия автомобил преди следващата смяна на маслото. Изберете препоръчителния виско-
зитет на маслото от таблицата.



8-8

Спецификации и информация за потребителите

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА АВТОМОБИЛА (VIN)
• Номер на рамата

8-8

Specifications & Consumer information

The vehicle identification number
(VIN) is the number used in register-
ing your vehicle and in all legal mat-
ters pertaining to its ownership, etc.
The number is punched on the floor
under the passenger seat. To check
the number, open the cover.

The VIN is also on a plate attached
to the top of the dashboard. The
number on the plate can easily be
seen through the windshield from
outside.

The vehicle certification label
attached on the driver’s (or front pas-
senger’s) side center pillar gives the
vehicle identification number (VIN).

VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER (VIN) VEHICLE CERTIFICATION
LABEL

OAE086004L

■ VIN label (if equipped)

OAE086001

■ Frame number

OAE086002Идентификационният номер на авто-
мобила (VIN) е номерът, използван при 
регистрацията на вашето превозно 
средство и при всички правни въпроси, 
отнасящи се до неговата собственост 
и т.н. Номерът е пресован на пода под 
седалката на пътника. За да проверите 
номера, изтеглете седалката назад.
 

• VIN табелка (ако има)
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Specifications & Consumer information

The vehicle identification number
(VIN) is the number used in register-
ing your vehicle and in all legal mat-
ters pertaining to its ownership, etc.
The number is punched on the floor
under the passenger seat. To check
the number, open the cover.

The VIN is also on a plate attached
to the top of the dashboard. The
number on the plate can easily be
seen through the windshield from
outside.

The vehicle certification label
attached on the driver’s (or front pas-
senger’s) side center pillar gives the
vehicle identification number (VIN).

VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER (VIN) VEHICLE CERTIFICATION
LABEL

OAE086004L

■ VIN label (if equipped)

OAE086001

■ Frame number

OAE086002VIN е изписан също и на табела, прикре-
пена към горната част на арматурното 
табло. Номерът на табелата може лесно 
да се види през предното стъкло отвън. 

 

ЕТИКЕТ ЗА 
СЕРТИФИЦИРАНЕ НА 
АВТОМОБИЛА
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Specifications & Consumer information

The vehicle identification number
(VIN) is the number used in register-
ing your vehicle and in all legal mat-
ters pertaining to its ownership, etc.
The number is punched on the floor
under the passenger seat. To check
the number, open the cover.

The VIN is also on a plate attached
to the top of the dashboard. The
number on the plate can easily be
seen through the windshield from
outside.

The vehicle certification label
attached on the driver’s (or front pas-
senger’s) side center pillar gives the
vehicle identification number (VIN).

VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER (VIN) VEHICLE CERTIFICATION
LABEL

OAE086004L

■ VIN label (if equipped)

OAE086001

■ Frame number

OAE086002

Етикетът за сертифициране на превоз-
ното средство, поставен на страничната 
централна колона от страната на водача 
(или на пътника до него), съдържа иденти-
фикационния номер на автомобила (VIN).
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ЕТИКЕТ СЪС 
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 
ГУМИТЕ И НАЛЯГАНЕТО
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Specifications & Consum
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ation

The tires supplied on your new vehi-
cle are chosen to provide the best
performance for normal driving.
The tire label located on the driver's
side center pillar gives the tire pres-
sures recommended for your vehicle.

The engine number is stamped on
the engine block as shown in the
drawing.

A compressor label informs you the
type of compressor your vehicle is
equipped with such as model, suppli-
er part number, production number,
refrigerant (1) and refrigerant oil (2).

TIRE SPECIFICATION AND
PRESSURE LABEL

ENGINE NUMBER

OHC081001

AIR CONDITIONER 
COMPRESSOR LABEL

OAE086003OAE086002L

OAE086002R

■ Right-hand drive

■ Left-hand drive

Гумите, поставени на вашия нов автомо-
бил, са избрани така, че да осигуряват 
най-добра ефективност при нормално 
шофиране. Етикетът за гумите, намиращ 
се на централната колона от страната на 
водача, дава препоръчаните за вашия 
автомобил налягания в гумите.

НОМЕР НА ДВИГАТЕЛЯ 
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Specifications &
 Consum

er inform
ation

The tires supplied on your new vehi-
cle are chosen to provide the best
performance for normal driving.
The tire label located on the driver's
side center pillar gives the tire pres-
sures recommended for your vehicle.

The engine number is stamped on
the engine block as shown in the
drawing.

A compressor label informs you the
type of compressor your vehicle is
equipped with such as model, suppli-
er part number, production number,
refrigerant (1) and refrigerant oil (2).

TIRE SPECIFICATION AND
PRESSURE LABEL

ENGINE NUMBER

OHC081001

AIR CONDITIONER 
COMPRESSOR LABEL

OAE086003OAE086002L

OAE086002R

■ Right-hand drive

■ Left-hand drive

 
Номерът на двигателя е отпечатан върху 
блока на двигателя, както е показано на 
снимката.

 

ЕТИКЕТ НА КОМПРЕСОРА 
НА КЛИМАТИКА

8-9

8

Specifications &
 Consum

er inform
ation

The tires supplied on your new vehi-
cle are chosen to provide the best
performance for normal driving.
The tire label located on the driver's
side center pillar gives the tire pres-
sures recommended for your vehicle.

The engine number is stamped on
the engine block as shown in the
drawing.

A compressor label informs you the
type of compressor your vehicle is
equipped with such as model, suppli-
er part number, production number,
refrigerant (1) and refrigerant oil (2).

TIRE SPECIFICATION AND
PRESSURE LABEL

ENGINE NUMBER

OHC081001

AIR CONDITIONER 
COMPRESSOR LABEL

OAE086003OAE086002L

OAE086002R

■ Right-hand drive

■ Left-hand drive

 
Етикетът на компресора ви информира 
за вида на компресора, който е монти-
ран в автомобила ви, като например 
модел, номер на частта от доставчика, 
производствен номер, хладилен агент (1) 
и охлаждащо масло (2).
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА 
СЪОТВЕТСТВИЕ 
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Specifications & Consumer information

The radio frequency components of
the vehicle comply with requirements
and other relevant provisions of
Directive 1995/5/EC.
Further information including the
manufacturer's declaration of con-
formity is available on HYUNDAI
web site as follows:
http://service.hyundai-motor.com

CE0678

DECLARATION OF 
CONFORMITY
■ Example

Радиочестотните компоненти на превоз-
ното средство отговарят на изискванията 
и другите приложими разпоредби на 
Директива 1995/5/ЕС.
Допълнителна информация, включи-
телно декларацията за съответствие на 
производителя, можете да намерите на 
уебсайта на HYUNDAI, както следва:

http://service.hyundai-motor.com
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СИСТЕМА НА HEV (ХИБРИДЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ)

Хибридният електрически автомобил на HYUNDAI (HEV) използва както бензинов двигател, така и електрически мотор за зад-
вижване.  Електрическият мотор се задвижва от високоволтова HEV батерия на 270 V.

В зависимост от условията на шофиране, HEV компютърът работи селективно между двигателя с вътрешно горене и електри-
ческия мотор или дори и двата едновременно.

Ефективността на горивото се увеличава, когато двигателят е на празен ход или когато автомобилът се задвижва от електри-
ческия мотор с HEV батерията.

Зареждането на акумулаторната батерия на HEV трябва да се поддържа, така че понякога двигателят се включва дори и в 
неактивен режим, за да действа като генератор.

Зареждането се осъществява и при намаляване на скоростта или регенеративно спиране.

H2

HEV (HYBRID ELECTRIC VEHICLE) SYSTEM   

The HYUNDAI Hybrid Electric Vehicle (HEV) uses both the gasoline engine and the electric motor for power. The elec-
tric motor is run by a 270V high-voltage HEV battery.
Depending on the driving conditions, the HEV computer selectively operates between the engine and the electric motor
or even both at the same time.
Fuel efficiency increases when the engine is at idle, or when the vehicle is driven by the electric motor with the HEV bat-
tery.
The HEV battery charge must be maintained, so at times the engine will come on even at idle to act as a generator.
Charging also occurs when decelerating or by regenerative braking.

OAE056066

Startup/Low speed cruise

Electric motor

Acceleration

Electric motor + Engine

High speed cruise

Engine

Deceleration

Charging

Stop 

Engine OFF
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ЕНЕРГИЕН ПОТОК НА ХИБРИДНИЯ АВТОМОБИЛ IONIQ

Енергиен поток
Хибридната система информира вода-
чите за своя енергиен поток в различни 
режими на работа. По време на движение 
текущият енергиен поток е определен в 
11 режима.

 

Спрял автомобил
• Тип A                       • Тип Б

H3

Energy flow 
The hybrid system informs the driv-
ers its energy flow in various operat-
ing modes. While driving, the current
energy flow is specified in 11 modes.

Vehicle Stop

The vehicle is stopped.
(No energy flow)

EV Propulsion

Only the motor power is used to drive
the vehicle.
(Battery ➞ Wheel)

IONIQ HEV ENERGY FLOW

OAE046149L/OAEQ046001L

■ Type A ■ Type B

OAE046150L/OAEQ046020L

■ Type A ■ Type B

 

Автомобилът е спрян.

(Няма енергиен поток)

 

Хибридно задвижване
• Тип A                       • Тип Б

H3

Energy flow 
The hybrid system informs the driv-
ers its energy flow in various operat-
ing modes. While driving, the current
energy flow is specified in 11 modes.

Vehicle Stop

The vehicle is stopped.
(No energy flow)

EV Propulsion

Only the motor power is used to drive
the vehicle.
(Battery ➞ Wheel)

IONIQ HEV ENERGY FLOW

OAE046149L/OAEQ046001L

■ Type A ■ Type B

OAE046150L/OAEQ046020L

■ Type A ■ Type B

 

За задвижване на автомобила се използ-
ва само ел. мотор. 

(Батерия  Колела)
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Енергийно подпомагане
• Тип A                       • Тип Б

H4

Power Assist

Both the motor and the engine power
are used to drive the vehicle.
(Battery & Engine ➞ Wheel)

Engine Only Propulsion

Only the engine power is used to
drive the vehicle.
(Engine ➞ Wheel)

Engine Generation

When the vehicle is stopped, the
high-voltage battery is charged up by
the engine.
(Engine ➞ Battery)

IONIQ HEV ENERGY FLOW (CONT.)

OAE046151L/OAEQ046021L

■ Type A ■ Type B

OAE046152L/OAEQ046022L

■ Type A ■ Type B

OAE046153L/OAEQ046005L

■ Type A ■ Type B

 

За задвижване на автомобила се използ-
ва както ел. мотор, така и двигателя.

(Батерия и Двигател  Колела)

 

Задвижване само с двигателя
• Тип A                       • Тип Б

H4

Power Assist

Both the motor and the engine power
are used to drive the vehicle.
(Battery & Engine ➞ Wheel)

Engine Only Propulsion

Only the engine power is used to
drive the vehicle.
(Engine ➞ Wheel)

Engine Generation

When the vehicle is stopped, the
high-voltage battery is charged up by
the engine.
(Engine ➞ Battery)

IONIQ HEV ENERGY FLOW (CONT.)

OAE046151L/OAEQ046021L

■ Type A ■ Type B

OAE046152L/OAEQ046022L

■ Type A ■ Type B

OAE046153L/OAEQ046005L

■ Type A ■ Type B

 

За задвижване на автомобила се използ-
ва само двигателя.

(Двигател  Колела)

 

Генериране от двигателя
• Тип A                       • Тип Б

H4

Power Assist

Both the motor and the engine power
are used to drive the vehicle.
(Battery & Engine ➞ Wheel)

Engine Only Propulsion

Only the engine power is used to
drive the vehicle.
(Engine ➞ Wheel)

Engine Generation

When the vehicle is stopped, the
high-voltage battery is charged up by
the engine.
(Engine ➞ Battery)

IONIQ HEV ENERGY FLOW (CONT.)

OAE046151L/OAEQ046021L

■ Type A ■ Type B

OAE046152L/OAEQ046022L

■ Type A ■ Type B

OAE046153L/OAEQ046005L

■ Type A ■ Type B

 

Когато автомобилът е спрян, високовол-
товата батерия се зарежда от двигателя.

(Двигател  Батерия)

ЕНЕРГИЕН ПОТОК НА ХИБРИДНИЯ АВТОМОБИЛ IONIQ (ПРОД.)
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Регенериране
• Тип A                       • Тип Б

H5

Regeneration

The high-voltage battery is charged
up by the regenerative brake system.
(Wheel ➞ Battery)

Engine Brake

The engine braking is used to decel-
erate the vehicle.
(Wheel ➞ Engine)

Power Reserve

The engine is simultaneously used to
drive the vehicle and to charge up
the high-voltage battery.
(Engine ➞ Wheel & Battery)

OAE046152L/OAEQ046004L

■ Type A ■ Type B

OAE046154L/OAEQ046023L

■ Type A ■ Type B

OAE046150L/OAEQ046002L

■ Type A ■ Type B

 

Високоволтовата батерия се зарежда от 
регенеративната спирачна система.

(Колела  Батерия)

 

Спиране с двигателя
• Тип A                       • Тип Б

H5

Regeneration

The high-voltage battery is charged
up by the regenerative brake system.
(Wheel ➞ Battery)

Engine Brake

The engine braking is used to decel-
erate the vehicle.
(Wheel ➞ Engine)

Power Reserve

The engine is simultaneously used to
drive the vehicle and to charge up
the high-voltage battery.
(Engine ➞ Wheel & Battery)

OAE046152L/OAEQ046004L

■ Type A ■ Type B

OAE046154L/OAEQ046023L

■ Type A ■ Type B

OAE046150L/OAEQ046002L

■ Type A ■ Type B

 

Спирането с двигателя се използва за 
намаляване скоростта на автомобила.

(Колела  Двигател)

 

Енергиен резерв
• Тип A                       • Тип Б

H5

Regeneration

The high-voltage battery is charged
up by the regenerative brake system.
(Wheel ➞ Battery)

Engine Brake

The engine braking is used to decel-
erate the vehicle.
(Wheel ➞ Engine)

Power Reserve

The engine is simultaneously used to
drive the vehicle and to charge up
the high-voltage battery.
(Engine ➞ Wheel & Battery)

OAE046152L/OAEQ046004L

■ Type A ■ Type B

OAE046154L/OAEQ046023L

■ Type A ■ Type B

OAE046150L/OAEQ046002L

■ Type A ■ Type B

 

Двигателят се използва едновременно за 
задвижване на автомобила и за зареж-
дане на високоволтовата батерия.

(Двигател  Колела и Батерия)
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Генериране от двигателя/Задвижване 
от мотора
• Тип A                       • Тип Б

H6

Engine Generation/Motor Drive

The engine charges up the high-volt-
age battery. The motor power is used
to drive the vehicle.
(Engine ➞ Battery ➞ Wheel)

Engine Generation/Regeneration

The engine and regenerative brake
system charges up the high-voltage
battery.
(Engine & Wheel ➞ Battery)

Engine Brake/Regeneration

The engine braking is simultaneously
used to decelerate the vehicle and to
charge up the high-voltage battery.
(Wheel ➞ Engine & Battery)

IONIQ HEV ENERGY FLOW (CONT.)

OAE046155L/OAEQ046024L

■ Type A ■ Type B

OAE046155L/OAEQ046007L

■ Type A ■ Type B

OAE046151L/OAEQ046003L

■ Type A ■ Type B

 

Двигателят зарежда високоволтовата 
батерия. За задвижване на автомобила 
се използва електрическия мотор.

(Двигател  Батерия  Колела)

 

Генериране от двигателя/
Регенериране
• Тип A                       • Тип Б

H6

Engine Generation/Motor Drive

The engine charges up the high-volt-
age battery. The motor power is used
to drive the vehicle.
(Engine ➞ Battery ➞ Wheel)

Engine Generation/Regeneration

The engine and regenerative brake
system charges up the high-voltage
battery.
(Engine & Wheel ➞ Battery)

Engine Brake/Regeneration

The engine braking is simultaneously
used to decelerate the vehicle and to
charge up the high-voltage battery.
(Wheel ➞ Engine & Battery)

IONIQ HEV ENERGY FLOW (CONT.)

OAE046155L/OAEQ046024L

■ Type A ■ Type B

OAE046155L/OAEQ046007L

■ Type A ■ Type B

OAE046151L/OAEQ046003L

■ Type A ■ Type B

 

Двигателят и регенеративната спирач-
на система зареждат високоволтовата 
батерия.

(Двигател и Колела  Батерия)

 

Спиране с двигателя/Регенериране
• Тип A                       • Тип Б

H6

Engine Generation/Motor Drive

The engine charges up the high-volt-
age battery. The motor power is used
to drive the vehicle.
(Engine ➞ Battery ➞ Wheel)

Engine Generation/Regeneration

The engine and regenerative brake
system charges up the high-voltage
battery.
(Engine & Wheel ➞ Battery)

Engine Brake/Regeneration

The engine braking is simultaneously
used to decelerate the vehicle and to
charge up the high-voltage battery.
(Wheel ➞ Engine & Battery)

IONIQ HEV ENERGY FLOW (CONT.)

OAE046155L/OAEQ046024L

■ Type A ■ Type B

OAE046155L/OAEQ046007L

■ Type A ■ Type B

OAE046151L/OAEQ046003L

■ Type A ■ Type B

 

Спирането с двигателя се използва ед-
новременно за забавяне на автомобила 
и за зареждане на високоволтовата 
батерия.

(Колела  Двигател и Батерия)

 

ЕНЕРГИЕН ПОТОК НА ХИБРИДНИЯ АВТОМОБИЛ IONIQ (ПРОД.)
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Стартиране на автомобила
Автомобили със система за дистанцио-
нен ключ

1.  Уверете се, че спирачката за паркира-
не е задействана.

2. Уверете се, че скоростният лост е в 
положение P (Паркиране).

3.  Натиснете спирачния педал.
4.  Завъртете ключа за запалването в 

положение START. Задръжте ключа 
(максимум 10 секунди), докато се поя-
ви "  " и след това го освободете.

Независимо дали двигателят е студен 
или топъл, той трябва да се стартира без 
да се натиска педалът за газта.

След като изпълните процедурите за 
стартиране, на инструменталното табло 
ще се покаже индикаторът "  ". За пове-
че информация проверете Глава 5.

 

Автомобили със система за смарт 
ключ
1.  Носете смарт ключа или го оставете 

във автомобила.
2.  Уверете се, че спирачката за паркира-

не е здраво задействана.
3.  Превключете скоростния лост е в 

положение P (Паркиране), защото в 
положение N (Неутрално) не можете 
да стартирате автомобила.

4.  Натиснете спирачния педал.
5.  Натиснете бутона за старт/стоп на 

двигателя. Ако хибридната система 
стартира, индикаторът "  " ще се 
включи.

Независимо дали двигателят е студен 
или топъл, той трябва да се стартира без 
да се натиска педалът за газта.

След като изпълните процедурите за 
стартиране, на инструменталното табло 
ще се покаже индикаторът "  ". За пове-
че информация проверете Глава 5.

 

ИКОНОМИЧНО и БЕЗОПАСНО 
ИЗПОЛЗВАНЕ на хибридната система
•  Карайте плавно. Ускорявайте с по-

степенно и поддържайте стабилна 
скорост на движение. Не тръгвайте с 
"превъртане на гумите". Не ускорявай-
те между светофарите.

 Избягвайте тежкия трафик, когато е 
възможно. Винаги поддържайте безо-
пасно разстояние от другите превозни 
средства, за да избегнете ненужно 
задействане на спирачките. Това, 
също така, намалява износването на 
спирачките.

•  Регенеративната спирачка генерира 
енергия, когато автомобилът се заба-
вя.

•  Когато нивото на хибридната батерия 
е ниско, хибридната система автома-
тично зарежда хибридната батерия.

•  Когато двигателят работи със скорост-
ния лост в положение N (Неутрално), 
хибридната система не може да ге-
нерира електрическа енергия. Хибри-
дната батерия не може да се зарежда 
когато  скоростния лост в положение 
N (Неутрално).

УПРАВЛЕНИЕ НА ХИБРИДНИЯ АВТОМОБИЛ
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i  Информация
В хибридната система двигателят работи 
и спира автоматично. Когато хибридната 
система работи, индикаторът "  " свети.
Двигателят може да работи автоматично 
при следните ситуации:
 - Когато двигателят е готов за движение
 - Когато хибридната батерия се зарежда
 - В зависимост от температурното 

състояние на хибридната батерия
 

Особени характеристики на 
хибридния автомобил
Хибридните превозни средства звучат 
различно от превозните средства с 
бензинов двигател. Когато хибридната 
система работи, може да чуете звук от 
системата на хибридната батерия зад 
задната седалка. Ако натиснете рязко пе-
дала на газта, може да чуете непривичен 
звук. При натискане на спирачния педал 
може да чуете звук от регенеративната 
спирачна система. Когато хибридната 
система се изключва или включва, може 
да чуете звук в двигателното отделение. 
Ако натиснете неколкократно спирач-
ния педал, когато хибридната система 
е включена, може да чуете звук от дви-
гателното отделение. Нито един от тези 
звуци не показва проблем. Това са нор-
малните характеристики на хибридните 
автомобили.

 

Ако се случи някое от следните събития 
и чуете звук на мотор в двигателното от-
деление, това е нормално:

-  След изключване на хибридната сис-
тема и спирачният педал е освободен.

-  Когато хибридната система е изклю-
чена и се натисне спирачният педал.

-  Когато вратата на водача е отворена.
Когато хибридната система е включена, 
двигателят може да работи или да не ра-
боти. В тази ситуация може да почувствате 
вибрация. Това не означава неизправност. 
Когато индикаторът "  " свети, хибридна-
та система е готова за стартиране. Дори 
ако двигателят е изключен, можете да 
управлявате автомобила, докато индика-
торът "  " свети.

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ХИБРИДНИЯ АВТОМОБИЛ (ПРОД.)
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 БЕЛЕЖКА 

Хибридната система съдържа много 
електронни компоненти. Елементи-
те за високо напрежение, като кабе-
ли и други части, могат да излъчват 
електромагнитни вълни. Дори когато 
електромагнитното покритие блокира 
електромагнитните излъчвания, елек-
тромагнитните вълни могат да окажат 
влияние върху електронните уреди. 
Когато автомобилът ви не е каран за 
продължителен период от време, хи-
бридната система ще се разреди. Тряб-
ва да карате автомобила няколко пъти в 
месеца. Препоръчваме ви да шофирате 
поне за 1 час или 16 километра. Когато 
хибридната батерия е разредена или 
когато е невъзможно да стартирате 
автомобила, свържете се с вашия дилър 
на HYUNDAI.

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Когато стартирате хибридната сис-

тема със скоростния лост в поло-
жение P (Паркиране), индикаторът 
„  „ свети на арматурното табло. 
Водачът може да управлява авто-
мобила дори когато двигателят е 
спрян.

• Когато напуснете автомобила, 
трябва да изключите хибридната 
система или да поставите скорост-
ния лост в положение P (Паркира-
не). Когато натиснете педала на 
газта по невнимание или когато 
скоростният лост не е в положение 
P (Паркиране), автомобилът ще се 
задвижи внезапно, което може да 
доведе до сериозно нараняване 
или смърт.

 

Виртуалната система за звука на 
двигателя (VESS)
Виртуалната система за звука на дви-
гателя генерира звук на двигателя за 
пешеходците, за да чуят автомобила, тъй 
като при използване на електрическия 
мотор има ограничен звук.

Какво прави регенеративната 
спирачка?
Тя използва електрическия мотор при 
забавяне и спиране и преобразува кине-
тичната енергия в електрическа енергия, 
за да зареди високоволтовата батерия.

Батерия
•  Автомобилът е оборудван с високо-

волтова батерия, която задвижва 
електрическия мотор и климатика, 
както и спомагателна батерия (12 V), 
която захранва лампите, чистачките 
и аудиосистемата.

•  Спомагателната батерия се зарежда 
автоматично, когато автомобилът е в 
режим готовност ( ).



H-10

Мерки за безопасност за компоненти-
те на хибридния автомобил
Система на високоволтовата батерия
• Контролер на хибридната енергия (HPCU) *1

H10

Hybrid vehicle components
safety precautions
High voltage battery system  

*1: Located in the engine compartment

*2: Located under the rear seats

OAEQ046015

OAEQ046019

■ HPCU (Hybrid Power Control Unit) *1

■ High voltage battery system *2

Never touch orange colored or
high voltage labeled compo-
nents, including wires, cables,
and connections.When the insu-
lators or covers are damaged or
removed, severe injury or death
from electrocution may occur.

WARNING  

While replacing the fuses in the
engine compartment, never
touch the HPCU. The HPCU car-
ries high voltage. Touching the
HPCU may result in electrocu-
tion, serious injury, or death.

WARNING  

In the hybrid system, the hybrid
battery uses high voltage to
operate the motor and other
components. This high voltage
hybrid battery system can be
very dangerous. Never touch the
hybrid system. When you touch
the hybrid battery system, seri-
ous injury or death may occur.

WARNING  

SAFETY PRECAUTIONS FOR HYBRID SYSTEM

• Система на високоволтовата батерия*2

H10

Hybrid vehicle components
safety precautions
High voltage battery system  

*1: Located in the engine compartment

*2: Located under the rear seats

OAEQ046015

OAEQ046019

■ HPCU (Hybrid Power Control Unit) *1

■ High voltage battery system *2

Never touch orange colored or
high voltage labeled compo-
nents, including wires, cables,
and connections.When the insu-
lators or covers are damaged or
removed, severe injury or death
from electrocution may occur.

WARNING  

While replacing the fuses in the
engine compartment, never
touch the HPCU. The HPCU car-
ries high voltage. Touching the
HPCU may result in electrocu-
tion, serious injury, or death.

WARNING  

In the hybrid system, the hybrid
battery uses high voltage to
operate the motor and other
components. This high voltage
hybrid battery system can be
very dangerous. Never touch the
hybrid system. When you touch
the hybrid battery system, seri-
ous injury or death may occur.

WARNING  

SAFETY PRECAUTIONS FOR HYBRID SYSTEM

 

*1: Разположена в двигателното отделение

*2: Разположена под задните седалки

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не докосвайте оцветените в 
оранжево или високоволтовите ком-
поненти, включително проводници, 
кабели и конектори. Когато изола-
цията или капаците са повредени 
или отстранени, може да настъпи 
сериозно нараняване или смърт от 
електрически удар.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При смяна на предпазителите в дви-
гателното отделение никога не до-
косвайте HPCU. HPCU е под високо 
напрежение. Докосването на HPCU 
може да доведе до електрически удар, 
сериозно нараняване или смърт.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В хибридната система хибридната 
батерия използва високо напрежение 
за захранване на мотора и другите 
компоненти. Тази хибридна батерия с 
високо напрежение може да бъде мно-
го опасна. Никога не докосвайте хи-
бридната система. Когато докоснете 
хибридната батерия, може да настъпи 
сериозно нараняване или смърт.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ХИБРИДНАТА СИСТЕМА
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 ВНИМАНИЕ
•  Не натрупвайте никакви предмети 

в зоната зад високоволтовата ба-
терия. При катастрофа батерията 
може да стане нестабилна или ней-
ната работа да се влоши.

•  Не прилагайте голяма сила и не 
натрупвайте никакви предмети 
над багажника. Това може да из-
криви корпуса на високоволтовата 
батерия, причинявайки проблеми с 
безопасността или понижаване на 
производителността.

•  Бъдете внимателни, когато по-
ставяте контейнер със запалима 
течност в багажника. Това може 
да застраши работата и безопас-
ността, ако контейнерът има теч и 
течността проникне до високовол-
товата батерия.

• Задвижващ ел. мотор *3

H11

*3: Located in the engine compartment

OAEQ046017

■ Drive motor *3

• Do not disassemble the high
voltage motor connector. The
high voltage motor connector
may contain residual high
voltage. Coming in contact
with high voltage may result
in death or serious injury.

• Your vehicle's hybrid system
should only be inspected or
repaired by an authorized
HYUNDAI dealer.

WARNING  

• Do not disassemble or assem-
ble the high voltage battery
system. Doing so may result
in electric shock, causing
death or serious injury.

• If you disassemble or assem-
ble hybrid system compo-
nents improperly, it may dam-
age the performance and reli-
ability of your vehicle.

• If electrolyte comes in contact
with your body, clothes or
eyes, immediately flush with a
large quantity of fresh tap
water. Have your eyes exam-
ined by a doctor as soon as
possible.

WARNING  

• Do not pile up any items in an
area behind the high voltage
battery. In a crash, the battery
may become unstable, or its
performance may degrade.

• Do not apply strong force nor
pile up any items above the
trunk. Such an attempt may
distort the high voltage battery
case, causing a safety problem
or degrading the performance.

• Be careful when loading
inflammable liquid in trunk. It
could cause operational and
safety degradation if the liq-
uid leaks and flows in high
voltage battery

CAUTION

 

*3: Разположен в двигателното отделение

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  Не разглобявайте конектора за 

високо напрежение на мотора. Ви-
соковолтовият конектор на мотора 
може да съдържа остатъчно високо 
напрежение. Влизането в контакт с 
високо напрежение може да доведе 
до смърт или сериозно нараняване.

•  Хибридната система на вашия 
автомобил трябва да бъде прове-
рявана или ремонтирана само от 
оторизиран дилър на HYUNDAI.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  Не монтирайте и не демонтирайте 

системата на високоволтовата 
батерия. Това може да доведе до 
токов удар, причиняващ смърт или 
сериозно нараняване.

•  Ако демонтирате или монтирате 
неправилно компонентите на хи-
бридната система, това може да 
влоши производителността и на-
деждността на вашия автомобил.

•  Ако електролитът попадне по ваше-
то тяло, дрехите или очите, веднага 
изплакнете с голямо количество 
прясна течаща вода. Очите трябва 
да бъдат прегледани от лекар въз-
можно най-скоро.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не монтирайте и не демонти-
райте системата на високоволтовата 
батерия.

•  Ако монтирате или демонтирате 
системата на високоволтовата 
батерия, това може да навреди на 
дълготрайността и работата на 
автомобила.

•  Когато искате да проверите висо-
коволтовата батерия, проверете 
автомобила при оторизиран дилър 
на HYUNDAI.

•  Не докосвайте високоволтовата 
батерия и кабела за високо напре-
жение, свързан към мотора (оран-
жев цвят). Могат да настъпят тежки 
изгаряния и токов удар. За вашата 
безопасност не докосвайте капака 
на електронните компоненти и елек-
тронния кабел. Не отстранявайте 
капака на електронните компоненти 
и електронния кабел. Никога не до-
косвайте високоволтовата батерия, 
особено когато хибридната систе-
ма работи. Това може да доведе до 
смърт или сериозно нараняване.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  Никога не използвайте пакетните 

модули (високоволтовата батерия, 
инвертора и преобразователя) за 
някакви други цели.

•  Не използвайте неразрешено за-
рядно устройство за зареждане 
на високоволтовата батерия. Това 
може да доведе до смърт или сери-
озно нараняване.

•  Никога не поставяйте системата за 
високо напрежение близо до огън 
или в огън.

•  Никога не пробивайте и не удряйте 
пакетния модул. Това може да го 
повреди. Може да възникне елек-
трически удар, водещ до сериозно 
нараняване или смърт.

БЕЛЕЖКА 

•  Когато автомобилът се боядисва, не 
изпичайте боята повече от 30 минути 
при 70° C (158° F) или 20 минути при 
80° C (176° F).

•  Не измивайте двигателното отделе-
ние с вода. Водата може да причини 
токов удар и да повреди електронно-
то оборудване.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Този хибриден автомобил използва 
инвертора и преобразователя на 
хибридната батерия за генериране 
на високо напрежение. Високото на-
прежение в системата на хибридната 
батерия е много опасно и може да 
причини сериозни изгаряния и токов 
удар. Това може да доведе до сериоз-
но нараняване или смърт.

•  За вашата безопасност никога не 
докосвайте, не заменяйте, не раз-
глобявайте или не демонтирайте 
системата на хибридната батерия, 
включително компоненти, кабели 
и съединители. Тежките изгаряния 
или токов удар могат да доведат до 
сериозно нараняване или смърт, 
когато не спазвате това преду-
преждение.

•  Когато системата на хибридната 
батерия работи, хибридната ба-
терия може да е гореща. Винаги 
внимавайте, защото високото 
напрежение може да предизвика 
изгаряния или токов удар.

(Продължава)
 

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ХИБРИДНАТА СИСТЕМА (ПРОД.)
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(Продължава)

•  Не заливайте с вода или течност 
Контролера на хибридната енер-
гия (HPCU), хибридния стартер 
и генератор (HSG), ел. мотора и 
предпазителите. Компонентите на 
хибридната система са покрити. 
Ако разлеете вода или течност 
върху компонентите на хибридната 
система, това може да доведе до 
токов удар.

Щепсел за безопасност

 ОПАСНОСТ

H13

Safety plug Hybrid battery cooling duct    

The hybrid battery cooling duct is
located on the left side of the rear
seats. The cooling duct cools down
the hybrid battery. When the hybrid
battery cooling duct is blocked, the
hybrid battery may be overheated.
Do not obstruct the cooling duct with
any other objects.

Never touch the safety plug.
Safety plug is attached to high
voltage hybrid battery system.
Touching safety plug will result
in death or serious injury.
Service personnel should follow
procedure in service manual.

DANGER

(Continued)
• Do not drop water or liquid on

to HPCU, HSG, motor and
fuses. The hybrid system com-
ponents are covered. If you
drop water or liquid on to
hybrid system components, it
may result in electric shock.

OAEQ046018

OAE036024

Никога не докосвайте щепсела за 
безопасност. Той е свързан към сис-
темата на високоволтовата хибридна 
батерия. Докосването на щепсела за 
безопасност ще доведе до смърт или 
сериозно нараняване. Сервизният 
персонал трябва да следва процеду-
рата в ръководството за обслужване.

 

 

Въздуховод за охлаждане на 
хибридната батерия

H13

Safety plug Hybrid battery cooling duct    

The hybrid battery cooling duct is
located on the left side of the rear
seats. The cooling duct cools down
the hybrid battery. When the hybrid
battery cooling duct is blocked, the
hybrid battery may be overheated.
Do not obstruct the cooling duct with
any other objects.

Never touch the safety plug.
Safety plug is attached to high
voltage hybrid battery system.
Touching safety plug will result
in death or serious injury.
Service personnel should follow
procedure in service manual.

DANGER

(Continued)
• Do not drop water or liquid on

to HPCU, HSG, motor and
fuses. The hybrid system com-
ponents are covered. If you
drop water or liquid on to
hybrid system components, it
may result in electric shock.

OAEQ046018

OAE036024 

Въздуховодът за охлаждане на хибрид-
ната батерия се намира в долната лява 
част на задните седалки. Въздуховодът 
охлажда хибридната батерия. Когато 
входът на въздуховода за охлаждане 
на хибридната батерия е блокиран, хи-
бридната батерия може да прегрее. Не 
запушвайте охлаждащия канал с други 
предмети.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  Никога не почиствайте охлажда-

щия канал на хибридната батерия 
с мокра кърпа. Ако някаква вода 
влезе в охлаждащия канал на 
хибридната батерия, хибридната 
батерия може да причини токов 
удар, което да доведе до сериозно 
увреждане, нараняване или смърт.

•  Хибридната батерия се състои от 
литиево-йонен полимер. Непра-
вилното боравене с хибридната ба-
терия е опасно за околната среда. 
Освен това може да причини токов 
удар и тежки изгаряния, което да 
доведе до сериозно нараняване 
или смърт.

•  Не разливайте течност по охлаж-
дащия канал на хибридната бате-
рия. Това е много опасно. Може да 
причини токов удар или сериозно 
нараняване.

•  Не покривайте охлаждащия канал 
с предмети.

(Продължава)

(Продължава)

•  Не поставяйте никакви предмети в 
охлаждащия канал на хибридната 
батерия. Това може да доведе до 
загуба на обем на охладителен ка-
нал на хибридната батерия. Когато 
охладителният канал е блокиран 
от някакви предмети, незабавно се 
свържете с вашия дилър на HYUNDAI.

•  Никога не поставяйте контейнер с 
течност върху или близо до охлажда-
щия канал. Ако течността се разлее, 
разположената в багажника хибри-
дна батерия може да се повреди.

•  Преди пътуване добре закрепете 
всички предмети в багажника, за 
да не се местят по време на дви-
жение. Когато остър или тежък 
предмет удари силно или пробие 
вътрешната стена на багажника, 
системата на хибридната батерия 
може да бъде повредена, което ще 
влоши нейната работа.

i  Информация
Почиствайте редовно охлаждащия 
въздуховод за хибридната батерия със суха 
кърпа.

В случай на произшествие

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  За вашата безопасност не пипайте 

високоволтовите кабели, конекто-
ри и пакетни модули. Компонентите 
под високо напрежение са оранже-
ви на цвят.

•  Възможно е да се видят оголени 
кабели или проводници вътре 
или извън автомобила. Никога не 
докосвайте проводниците или ка-
белите, защото може да възникне 
токов удар, нараняване или смърт.

•  Всяко изтичане на газ или елек-
тролит от вашия автомобил е не 
само отровно, но и запалимо. Ако 
забележите нещо такова, отворете 
прозорците и застанете на безопас-
но разстояние от автомобила извън 
пътя.

 Веднага се свържете с упълномо-
щен дилър на HYUNDAI и го уведо-
мете, че става въпрос за хибриден 
автомобил.

(Продължава)

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ХИБРИДНАТА СИСТЕМА (ПРОД.)
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(Продължава)

•  Когато автомобилът е сериозно 
повреден, поддържайте безопасно 
разстояние от 15 метра или повече 
между вашия автомобил и другите 
превозни средства/ запалими ве-
щества.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При възникване на пожар:

След като забележите каквито и да 
е искри, газове, пламъци или изти-
чане на гориво от вашия автомобил, 
незабавно се обадете на службите 
за аварийна помощ или се обърнете 
към оторизиран дилър на HYUNDAI. 
Също така, информирайте ги, че става 
въпрос за хибриден автомобил.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При потапяне под вода:

Когато автомобилът ви е наводнен, 
високоволтовата батерия може да 
предизвика токов удар или пожар. В 
такъв случай изключете хибридната 
система, вземете ключа със себе си и 
веднага отидете на безопасно място. 
Никога не осъществявайте физически 
контакт с наводнения автомобил.

Веднага се свържете с упълномощен 
дилър на HYUNDAI и го уведомете, че 
става въпрос за хибриден автомобил.

Когато хибридният автомобил се 
изключи
Когато високоволтовата батерия е раз-
редена, когато 12-волтовата батерия е 
разредена, или когато резервоарът с го-
риво е празен, хибридната система може 
да се изключи по време на движение. 
Когато хибридната система не работи, 
направете следното: 

1.  Постепенно намалете скоростта на 
автомобила. Изтеглете автомобила от 
пътя в безопасна зона.

2.  Превключете скоростният лост в по-
ложение P (Паркиране).

3.  Включете аварийните светлини.
4.  Изключете автомобила и опитайте 

отново да стартирате хибридната сис-
тема, като натискате спирачния педал 
и завъртите ключа за запалването.

5.  Ако хибридната система пак не рабо-
ти, вижте "АВАРИЙНО СТАРТИРАНЕ" в 
глава 6. 

 Преди да стартирате автомобила, про-
верете нивото на горивото и точната 
процедура за стартиране с външен 
акумулатор. За повече информация 
вижте "АВАРИЙНО СТАРТИРАНЕ" в 
глава 6. Когато нивото на горивото е 
ниско, не се опитвайте да карате авто-
мобила само с енергия от батерията. 
Високоволтовата батерия може да се 
изтощи и хибридната система ще се 
изключи.




